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مقدمة التحرير

ىلع الرغم ما يقارب انلصف قرن ىلع اندالعها، ما زالت حرب أكتوبر 1973 
يه احلدث األهم واألثرى يف دالالتها يف تاريخ الرصاع العريب اإلرسائييل. ىلع 
خلفية هذه احلرب، وما كشفت عنه من حقائق، تشلكت اجتاهات اسرتاتيجية 
طويلة األمد ما زنلا نلمس آثارها، سواء تعلقت هذه االجتاهات بدور القوى 
العربية- السياسات  يف  واتلعاون  االنقسام  وديناميات  املنطقة،  يف  الكربى 

العربية، وانطالق التسوية السلمية كمسار للرصاع العريب الفلسطيين، وبروز 
تمثل يف  أهم ما كشفت عنه هذه احلرب  أن  بيد  قوة سالح ابلرتول وغريها. 
القادرة ىلع  اإلدارة  هلا  تثنت  إن  العربية  القوى  أن حتققه  يمكن  ما  إبرازها 
استغالل املوارد البرشية واملادية من »حتدي« املستحيل حبسابات القوة املجردة. 

وربما اكن هذا مصدر إهلامها املستمر.  

ولم  العسكرية،  االسرتاتيجية  بناء  يف  خالًصا  درًسا  أكتوبر  حرب  اكنت 
تكن مبالغة أن احلرب تدرس يف األاكديميات يف الغربية كدرس يف اتلخطيط 
العسكري ىلع الرغم من كونها قد وقعت كحدث ثانوي بالنسبة لرصاع القوى 
هذه  من  الرغم  وىلع  للغرب.  بالنسبة  األقل  ىلع  ابلاردة،  احلرب  إبان  العظىم 
احلقيقة، فإن االهتمام باحلرب يف دوائرنا العربية لم يبارح بعد إما االستغالل 
اإلعاليم والسياسـي، أو اكلعادة توزيع اتلهم و»اخليانات« ىلع خمتلف األطراف، 
نسيت  سنوات،  مدار  ىلع  انهزم.  ومن  انترص  من  حول  ادلائري  اجلدل  أو 
ابلناء  يمكن  دروس  من  طياتها  يف  احلرب  هذه  محلته  ما  العربية  األطراف 
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عليها سواء يف الرصاع املستمر مع العدو اإلرسائييل اذلي لم يتغري، وحتسني 
األداء االستخبارايت واثلقافة االسرتاتيجية دلى ادلوائر السياسية والعسكرية، 
احلرب  آلة  مواجهة  البرشي يف  العنرص  مركزية  احلرب ىلع  تأكيد  فضاًل عن 

اتلقنية. 

جماره  إىل  أكتوبر  حرب  حول  املستمر  اجلدل  إاعدة  اإلصدار  هذا  حياول 
تلك  يف  جرى  ما  فهم  حماولة  يف  شوًطا  قطع  قد  العدو  أن  خاصة  الصحيح، 
السياسية  اسرتاتيجيته  القصور وإاعدة هيلكة  أوجه  احلرب، وسبقنا يف كشف 
والعسكرية بما يتناسب مع ما خلقته احلرب من حقائق جديدة. بالنسبة هل، لم 
تكن »حرب أكتوبر آخر احلروب« بل نقلة جديدة يف نوعية احلرب مع القوى 

العربية. 

يقع هذا الكتاب يف ثالثة أقسام. يركز القسم األول ىلع ابليئة السياسية 
تكشف  وخوضها.  للحرب  اتلخطيط  فيها  جرى  اليت  وادلاخلية  اخلارجية 
للتخطيط  بالنسبة  السياسية  »األهداف«  مركزية  القسم  هذا  مقاالت 
االسرتاتييج والعسكرية. فاكنت انلقطة الرئيسة اليت أحدثتها مرص يف احلرب 
بهدف  السالح  استخدام  من  حتقيقها  يرىج  حمددة  سياسية  أهداف  بناء 
كرس اجلمود اذلي خيم ىلع العملية السياسية وادلبلوماسية يف أعقاب حرب 
االستزناف. وتضافرت عوامل عديدة يف وضع هذه األهداف من بينها الضغط 
املتحدة  الواليات  العظميني  القوتني  بني  الوفاق  وحالة  احلرب،  لشن  ادلاخيل 
واالحتاد السوفيايت، فضاًل عن وضعية السياسات العربية-العربية اليت اكنت 
العربية« وتنحية اخلالفات جانبًا. وال  »احلقوق  لعودة  األولوية  إيالء  إىل  أميل 
يعين خوض احلرب نهاية ادلبلوماسية، بل حتول ادلبلوماسية إلدارة األهداف 
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السياسية ودعم العمليات العسكرية، وهو ما جيعلها عملية دينامية ومتغرية 
دائًما بسبب فوىض احلرب. 

يناقش القسم اثلاين من الكتاب جوانب اتلخطيط االسرتاتييج والعمليايت 
أثناء احلرب. توضح مقاالت هذا القسم أن السالح وحده ليس الكفيل بضمان 
انلرص أو حتقيق انلتائج. لقد اكنت الفجوة اتلقنية بني العرب وإرسائيل أحد 
العوامل اليت شلكت عقيدة احلرب اإلرسائيلية يف أعقاب نكسة 1967؛ حيث 
ساد االعتقاد دلى ادلوائر العسكرية واالستخباراتية اإلرسائيلية واألمريكية 
ىلع السواء أن العرب لن حياربوا ما لم يتمكنوا من سد هذه الفجوة. دعم هذا 
اتلخطيط  أن  إال  األوسط.  الرشق  ثقافة  ضد  غربية  ثقافية  احنيازات  ايلقني 
يف  العسكري.  املستحيل  مقاربة  من  تمكن  املمكن  حدود  يف  االسرتاتييج 
هذا الصدد برز دور قيادة الرئيس السادات ىلع اجلبهة املرصية. إال أن تنفيذ 
العمليات ما اكن يله يلتم بهذه الصورة املبهرة ما لم يكن هناك تغري حقييق 
»اثلقافة االسرتاتيجية« دلى اجلنود املقاتلني. ويه ثقافة شلكتها اتساع مساحة 

اتلعليم واتلغري االجتمايع قبل عقد ونيف من خوض احلرب. 

وأثناء  قبل  املرصي  العسكري«  »االستطالع  طبيعة  تغري  يف  هذا  اتضح 
يف  واملرصي  العريب  العسكري  األداء  قدرة  يف  أكرب  بشلك  واتضح  املعارك. 
حتييد نظرية الردع اإلرسائييل وأساسها اتلقين. وهو ما يمكن أن جند صدى 
هل يف احلديث ادلائر حايلًا حول مستقبل احلرب يف ظل اتلغري اتلقين الرسيع. 
املؤكد  من  واحلرب  اتلقنية  حول  اعليم  جدل  بداية  أكتوبر  حرب  اكنت  لقد 
العالم. كذلك، كشفت اسرتاتيجية  تاريخ  املقبلة من  املرحلة  أنه سيستمر يف 
احلرب يف أكتوبر ىلع اجلبهتني مدى فوضوية »احلرب« وما ختلقه من ضبابية 

مقدمة اتلحرير
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القرار اذلي قد جيد  أمام متخذ  يمثل حتديًّا  القرار ىلع حنو  تسيطر ىلع صنع 
نفسه بعيًدا عن األهداف األوىل اتلـي صاغها؛ فاحلرب تفرض حقائقه عليه. 
ربما اكنت هذه أحد تفسريات تراجع اجلبهات العربية ىلع مستوى العمليات 
يف املرحلة األخرية من احلرب اتلـي بدأت يف األسبوع اثلاين منها. وربما اكن 
املرحلة  افتتاحها  هو  أكتوبر  حرب  عنها  كشفت  اليت  اتلحوالت  أهم  أحد 
اتلايلة من نمط احلروب اجلديدة وغري االعتيادية يف املنطقة بمعركة السويس 
24-25 أكتوبر 1973؛ حيث جابهت املقاومة الشعبية املرصية املتمثلة يف أهايل 
نرص  حتقيق  من  ومنعته  ودحرته  اإلرسائييل  اجليش  سيناء  ومنظمة  السويس 

اسرتاتييج أخري. 

واجلدل  أكتوبر  حلرب  املستمرة  األصداء  األخري  القسم  يعكس  أخرًيا، 
اتلارخيية  ادلوائر  ويف  والغربية  اإلرسائيلية  الكتابات  يف  سواء  حوهلا  املستمر 
العربية. ربما أحد عنارص هذا اجلدل هو االنتصار واهلزيمة. تتنوع مقاييس 
انلرص واهلزيمة يف أي حرب  بني تلك اليت تركز ىلع اخلسائر املادية والبرشية 
القتايل وحتقيق األهداف االسرتاتيجية، واغبًلا ما  تركز ىلع األداء  اليت  وتلك 
تشلك رسديات تستديع رؤى أعمق لذلات الوطنية وخصومها. من ناحية أخرى، 
يسلط القسم الضوء ىلع اتلحديات اليت تواجه ابلاحثني واملؤرخني املرصيني 
اذلين يتعرضون دلراسة احلرب. تتعلق هذه الصعوبات باألساس بندرة الوثائق 
املتاحة واليت تعكس وجهة انلظر املرصية وسيادة الروايات الشخصية واذلاتية. 

وال يعدو هذا الكتاب سوى أن يكون حماولة إلاعدة انلظر جوانب مهملة 
يف كتابة اتلاريخ العسكري واالسرتاتييج اخلاص باحلرب. وىلع الرغم من عظم 
اإلسهامات املختلفة اليت قدمها مؤرخون عرب ومرصيون سابقون عن احلرب، 
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يبىق من الرضوري املراجعة املستمرة هلا خالل عرض وجهات نظر ابلاحثني 
الشباب. وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نتمىن أن يكون هذا اإلصدار اجلمايع 

بداية جلدل جديد وجاد ذللك احلدث األجل يف اتلاريخ العريب احلديث.  

حممد العريب 

أكتوبر 2021

مقدمة اتلحرير



القسم األول 
السياسة



القسم األول 
السياسة





 )1(
تأثير العالقات المدنية العسكرية على إدارة 

المعارك الحربية من 1967 إلى 1973

مصطىف كمال 

واجهت املؤسسة العسكرية املرصية يف أعقاب هزيمة 1967 أزمة رشعية 
صورتها  وتراجع  العدوان،  رد  ىلع  املحدودة  قدرتها  اتضاح  نتيجة  عميقة؛ 
اذلهنية باعتبارها القوة األكرب يف املنطقة، ويه صورة ذهنية ال تعكس اإلهمال 
اذلي تعرضت هل القوات املسلحة خالل الفرتة املمتدة من 64 إىل 67 من قبل 

قادة اجليش.

ثورة  بعد  اجليش  اكتسبها  اليت  الكبرية  الشعبية  ينيه  أن  الغضب  اكد 
االجتمايع  للنسيج  ممثلة  وطنية جامعة  مؤسسة  إىل  نتيجة حتوهل   ،1952 يويلو 
املرصي. األمر اذلي دفع الرئيس مجال عبد انلارص بالقيام بنفسه بثورة تغري 
مرحلة  إيل  العسكري  الوهم  مرحلة  من  للتحول  نظامه،  ومؤسسات  بنية  ىلع 
الفهم الصحيح لطبيعة ابلناء العسكري املرصي بعد 67. وحياول هذا اتلقرير 
فك طالسم تأثري تنايم الغضب الشعيب ىلع مرحلة إاعدة ابلناء وإدارة املعارك 

احلربية من 1967 إىل 1973. 
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شلك العالقات املدنية العسكرية خالل الفرتة )1967-1952(

بعد  مرص  يف  السيايس  انلظام  أجنحة  بني  السياسية  الرصااعت  ساهمت 
جناح ثورة يويلو 52، وانرصاف قادة اجليش حنو احلياة املدنية يف تهيئة األرضية 
يمكن  األسباب  من  عدد  إىل  اهلزيمة  أسباب  وتعود  للهزيمة.  العسكرّية 

تداركها كما ييل:

افتقاد قائد املؤسسة العسكرية إىل املهنية 

من  مركز  إيل  اعمر  احلكيم  عبد  قيادة  حتت  العسكرية  املؤسسة  حتولت 
مراكز القوي، إذ لم يكن عبد احلكيم اعمر خملًصا إال ذلاته، ولم يعنِت إال بمن 
املؤسسة  تنايم قوة وتأثري عبد احلكيم اعمر داخل  أثار  الوالء، كما  أظهروا هل 
 ،1961 اعم  عزهل  حاول  وبالفعل  انلارص  عبد  مجال  وشكوك  قلق  العسكرية، 
إال أن حماوتله باءت بالفشل بسبب اتلقديرات بتمرد وشيك من الضباط، وقد 
عيل  والسيطرة  اعمر  احلكيم  عبد  وتأثري  قوة  كرس  انلارص  عبد  مجال  حاول 
العروبة  ملبادئ  األيديولويج  اتلأطري  خالل  من  وأيديولوجيًّا  سياسيًّا  الضباط 
واالشرتاكية من خالل اتلنظيم الطلييع واالحتاد االشرتايك من جانب واملراقبة 
األمنية وتكريم بعض الضباط من جانب آخر. إال أن تلك املحاوالت لم تفلح 

يف إصالح العالقة املتوترة بني القيادة العسكرية والقيادة السياسية.

افتقاد قادة اجليش حلسن تدبري اخلطط ادلفاعية واهلجومّية

العسكرية يف  املؤسسة  تمركز  أوج  ما بني 1960 و1967،  السنوات  شلكت 
السياسة ادلاخلية. يف الوقت نفسه، اكن اإلهمال قد طال املؤسسة العسكرية من 
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 القسم األول: السياسة

حيث الكفاءة العسكرية بمقوماتها الشاملة. أدرك مجال عبد انلارص خطورة 
األمر، وسيع جاهًدا يف أن يقدم للمؤسسة العسكرية جتهزيات وأسلحة حديثة. 
املدنية  العالقات  االستقرار يف  انلارص جمرد حتقيق  تستهدف مسايع عبد  لم 
العسكرية، بل حماولة ردع إرسائيل اتلـي عززت من قدراتها العسكرية، وهو 

ما اتضح يف اعتدائها املتكرر ىلع قطاع غزة اخلاضع حلكم مرص.

شلك هذا انكشافًا حقيقيًّا نتيجة العجز العسكري اذلي ظهر به انلظام، 
االحتاد  إىل  انلارص  عبد  أجلأ  ما  وهو  للتهديد.  عرضة  دائًما  جعله  ما  وهو 
السوفيييت إثر رفضه القبول بالرشوط الغربية اخلاصة برشاء األسلحة احلديثة، 
تطوير  عيل  اعمر  احلكيم  عبد  ائتمن  حني  أخطأ  انلارص  عبد  مجال  أن  إال 
وفعالة،  حديثة  قتايلة  قوة  إىل  وحتويله  املرصي  للجيش  العسكرية  القدرات 
من  تلتمكن  املسلحة  القوات  وكفاءة  حال  من  اعمر  احلكيم  عبد  يغري  فلم 
االستفادة الفعالة من اتلدفق اهلائل من األسلحة املتطورة، وظل اجليش مركز 

قوة، أكرث منه منظمة خمصصة بلناء فعايلة عسكرية.

افتقاد اتلقديرات واحلسابات االسرتاتيجية للمصداقية والواقعية 

يعد من بني العوامل اهلامة اليت أدت إىل هزيمة 67، املعلومات واتلقديرات 
اخلاطئة من قبل املؤسسات األمنية اليت سيطر عليها العسكريني. وهو األمر 
أشارت  إذ  اهلزيمة؛  أبان  العسكرية  املدنية  العالقات  يف  بالسلب  أثر  اذلي 
ثم  ومن  األويل  العسكرية  الرضبة  استيعاب  تستطيع  أن مرص  إىل  اتلقديرات 
القيام بهجوم مضاد وىلع إثر هذه املعلومات قام القائد العام للقوات املسلحة 
إىل  ادلائمة  املرحلة  من  العسكري  االستعداد  درجة  برفع  اعمر  احلكيم  عبد 

تأثري العالقات املدنية العسكرية ىلع إدارة املعارك احلربية من 1967 إىل 1973
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املرحلة الاكملة يف خالل 48 ساعة، والقيام بتحريك تشكيالٍت متتايلة تتوّجه 
ىلع الفور إىل سيناء وحتتّل مراكزها دون القيام بهجوم عسكري. ىلع سبيل أن 
قيام مرص باملبادرة بهجوم عسكري قد يضعها يف مواجهة عسكرية مبارشة مع 

الواليات املتحدة دون غطاء سوفيييت.

كيف تغريت العالقات املدنية العسكرية بعد 1967 

قادة  تدخل  ضد  اتلنايم  يف  الشعيب  الرفض  بدأ   ،1967 هزيمة  ميجء  مع 
تلدخل  رفض  بمثابة  العسكريني  القادة  حماكمة  واكنت  السياسة.  يف  اجليش 
اجليش يف السياسة، ولوضعه السياسـي. ذلا اكن من الرضوري إاعدة بناء القوات 
املسلحة ىلع قاعدة االحرتاف واخلضوع للقيادة السياسية.  حاول عبد انلارص 
السياسة وأجهزة ادلولة،  للجيش وتقليص دوره يف  بالصفة االحرتافية  العودة 
الضباط،  من  أنصاره  وشبكة  اعمر  احلكيم  عبد  من  ختلصه  إثر  يف  والسيما 

وزيادة الصفة املدنية للحكم.

اكن ذلك من خالل قانون رقم 4 لسنة 1968، واذلي أاعد تنظيم أسلوب 
حتديد  وأاعد  املسلحة،  القوات  عيل  والسيطرة  والقيادة  ادلولة  عن  ادلفاع 
والشعب  ادلولة  إعداد  خدمة  يف  ادلولة  أجهزة  واختصاصات  مسؤويلات 
حسمها  اليت  املعارك  اتلعديالت  هذه  ثمار  واكن  للحرب،  العمليات  ومرسح 
اجليش املرصي بداية من معارك راس العش يف يويلو 67 بتدمري قوة مدرعة 
إرسائيلية، ويف اجلو قامت القوات اجلوية بقصف لقوات إرسائيلية يوم 14 يويلو 
أكتوبر  إيالت يف  املدمرة  بإغراق  ابلحرية  للقوات  األكرب  1967، واكن انلرص 

1967 الجتيازها املياه اإلقليمية رشق بورسعيد.
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بعد تسلم الرئيس السادات السلطة بعد رحيل الزعيم مجال عبد انلارص، 
دار رصاع قوي ىلع قمة السلطة وحتديد القرار السيايس مع مما اسماهم السادات 
»مراكز القوي« وتضمن مراكز القوي الفريق حممد فوزي وزير احلربية قوتها، 
سيع الرئيس السادات بمعاونة ونصيحة األستاذ حممد حسنني هيلك إيل حتييد 
عمد  إذ  املرصية.  للسياسة  العسكري  الطابع  ختفيف  سياسة  وتعزيز  اجليش 
نسبة  تقليل  خالل  من  للعسكرين  السيايس  اتلمثيل  ختفيض  عيل  السادات 
العسكريني يف الوزراء واملناصب السياسية العليا يف ادلولة مقارنة بعهد الزعيم 

مجال عبد انلارص.

لم يدم األمر طوياًل إذ أاعد نرص أكتوبر 1973، الشعبية اجلارفة للمؤسسة 
العسكرية اليت افتقدها خالل ست سنوات ما بني 1967-1973، وباتلايل تم 
أعقاب  فيف  السيايس،  القرار  وتوجيه  السياسة،  يف  العسكريني  اخنراط  إاعدة 
عمليات  مراحل  يف  العسكرية  املؤسسة  إرشاك  عيل  السادات  عمل  احلرب 
مفاوضات السالم؛ إذ قام القادة العسكريون مثل املشري عبد الغين اجلميس 
بعدد من األدوار اهلامة يف مفاوضات فك االشتباك ويف حمادثات ومفاوضات 
املناصب  إيل  العسكريني  القادة  بعض  إاعدة  تم   ،1976 اعم  ومنذ  السالم. 
السادات  الرئيس  اختيار  إيل  إضافة  الوزراء  ونواب  الوزراء  خاصة  السياسية 

نلائب لرئيس اجلمهورية من اجليش الفريق حممد حسين مبارك وقتها.

ويعد من اهم املتغريات اليت حدثت يف عهد الرئيس السادات فيما خيص 
املؤسسة  بني  جديدة  عالقة  صيغة  إجياد  أوال  العسكرية  املدنية  العالقات 
العسكرية واملجتمع إدخال املؤسسة العسكرية يف املجاالت اتلنموية واألنشطة 

 القسم األول: السياسة
تأثري العالقات املدنية العسكرية ىلع إدارة املعارك احلربية من 1967 إىل 1973
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اتلابع  الوطنية  اخلدمة  السادات جهاز مرشواعت  أنشأ  إذ  املدنية،  االقتصادية 
األساسية  احلاجات  من  اذلايت  االكتفاء  بهدف حتقيق  املرصية،  ادلفاع  لوزارة 

للقوات املسلحة تلخفيف أعباء تدبريها عن اكهل ادلولة.

تأثري نمط العالقات املدنية العسكرية ىلع إدارة احلرب من 67 ايل 73

القرار  صنع  عملية  يف  العسكرية  املؤسسة  نلفوذ  النسيب  الرتاجع  ساعد 
السيايس يف مرحلة ما بعد 1967، إيل عودة سياسة اجليش املحرتف وقد ساعد 
أمثال  املرصي  اجليش  راس  كفاءة اعيلة عيل  ذو  اختيار عنارص حمرتفة  ذلك 
الفريق حممد فوزي وزير احلربية يف مرحلة إاعدة تطهري وبناء القوات املسلحة 
ثم الفريق سعد ادلين الشاذيل رئيس أراكن القوات املسلحة واملشري اجلميس 

رئيس عمليات القوات املسلحة الستكمال بايق مراحل االستعداد للمعركة.

 األمر اذلي أتاح للمؤسسة العسكرية إاعدة ابلناء نفسيًا ومعنوًيا وماديًا. 
الشاقة  اتلدريبات  خطط  اجلديدة  القيادات  واصلت  نفسه،  الوقت  ويف 
واتلخطيط اجلاد خلوض معركة حتمية. ويمكن تقسيم الفرتة ما بني 67 ايل 
73 ايل مخس مراحل أساسية، يه الصمود من يونيو 67 إىل 68، ادلفاع النشط 
من سبتمرب 68 إىل فرباير 69، ومرحلة االستزناف من مارس 69 إيل أغسطس 
70، ومرحلة إيقاف انلريان من أغسطس 70 إيل أكتوبر 73، ومرحلة حرب 73.

حدد القيادات املحرتفة اجلديدة اكن اهلدف الرئييس من مرحلة الصمود 
األنقاض  رفع  بعد  ابلناء  الفرصة إلاعدة  اهلدوء إلتاحة  بنوع من  االلزتام  هو 
ادلفاع  مرحلة  أما  القناة.  عن  ادلفاع  جتهزي  جانب  إىل  يمكن،  ما  بأرسع 
النشط، فاكن اهلدف منها تقييد حرية العدو يف اتلحرك واملناورة واالستطالع 
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نلجاح  ونتيجة  واملعدات،  واألسلحة  األفراد  يف  مزتايدة  خسائر  وتكبديه 
باريلف«  »خط  دفايع  خط  إنشاء  ىلع  إرسائيل  عملت  املراحل  هذه  ختطيط 
باسم  عرفت  اليت  اخلاطفة  العمليات  مرحلة  يف  ادلخول  استلزم  اذلي  األمر 
حرب االستزناف واكن اهلدف منها تكبيد أكرب قدر ممكن من اخلسائر للعدو 
خلف خط ادلفاع الوقايئ اإلرسائييل واستمرت تلك املرحلة إىل قبول معاهدة 
مرص  دخلت  اتلاريخ  ذلك  ومنذ  انلريان.  إيقاف  مرحلة  يف  وادلخول  روجرز 
ونشط  والكرامة  العزة  ملعركة  واإلعداد  اتلخطيط  مرحلة  يه  جديدة  مرحلة 
العمل يف صرب وصمت من ناحية اتلدريبات وإاعدة التسليح الالزم للمعركة. 
واقتصاديا  سياسيا  املسلحة  القوات  تدعم  أخذت  بل  الوقت،  تضع مرص  ولم 
القوة املنشودة اكن طبيعيا ادلخول  واجتماعيا وعسكريا، وملا حتققت أسباب 
يف مرحلة احلرب باستخدام العامل العسكري لكرس اجلمود السيايس لالزمة.

نظرية  إهدار  هو  للحرب  العسكري  املخطط  أمام  األسايس  اهلدف  واكن 
األمن القويم اإلرسائييل القائمة ىلع أكذوبة احلدود األمنة، وحتمية االحتفاظ 
العرب فرادي، وضمان مؤازرة  الردع، ورضورة مواجهة  باملبادرة والقدرة ىلع 

قوة عظيم كحليف موثوق بنجدته يف لك وقت.

: هناك اعمالن حيددان عالقة املؤسسة العسكرية بادلولة واملجتمع 
ً
ختاما

يف مرص، األول ثقافة املجتمع وقيمه جتاه املؤسسة العسكرية، إذ حيمل السواد 
األعظم من الشعب املرصي ثقافة وطنية تقوم عيل احرتام وتقدير ادلور الوطين 
للمؤسسة العسكرية املرصية نتيجة ادلور اتلارييخ يف دعم اتلغري االجتمايع 
واحنياز املؤسسة العسكرية منذ 1952 إيل الطبقات ادلنيا من الشعب، أما العامل 
األخر طبيعة عمل وتركيبة املؤسسة العسكرية نفسها كون املؤسسة العسكرية 

 القسم األول: السياسة
تأثري العالقات املدنية العسكرية ىلع إدارة املعارك احلربية من 1967 إىل 1973
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ممثلة ألغلب طبقات وفئات الشعب املرصي حبكم اتلجنيد اإلجباري، فأنها 
ال تري نفسها فقط حامية الوطن من األخطار اخلارجية فقط، بل تري نفسها 
عيل  املحافظة  كونها  إيل  إضافة  املرصية،  لدلولة  الوطنية  اهلوية  عيل  حافظة 

استقرار الوطن واملحافظة عيل إرادة الشعب املرصي.
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مصر بين حربين: مشاهد من تحوالت المجتمع 

المصري بين هزيمة يونيو وانتصار أكتوبر

حسن حافظ  

 ،1967 يونيو   5 هزيمة  بعد  القسوة  شديدة  جتربة  املرصي  املجتمع  دخل 
اليت اكنت ساحقة بما يتجاوز حرصها يف مفهوم انلكسة. واستمرت اتلجربة 
حىت انتصار 6 أكتوبر 1973، اذلي أاعد بعض اتلوازن للمجتمع املرصي، لكنه 
يكن  ولم  يونيو.  هزيمة  عقب  بدأت  اليت  العميقة  اتلحول  عملية  يف  ساهم 
استعراض  يؤدي  أن  يمكن  ذلا  انلكراء.  اهلزيمة  هذه  لوال  ممكنًا  اتلحول 
اليت  املتغريات  طبيعة  فهم  إىل  اخلصبة  الفرتة  هذه  ما جرى يف  مشاهد  بعض 
بكل  انلارص  عبد  مجال  جتربة  من  وحوتله  املرصي،  املجتمع  عمق  يف  جرت 
سلبياتها وإجيابياتها، إىل جتربة عرص أنور السادات يف انلصف اثلاين من عقد 
السبعينيات اليت مثلت قطيعة مع املرياث انلارصي ونقلت احلراك االجتمايع 
إىل مستويات أخرى، ولم يكن هذا ممكنًا إال بعد املحنة اليت دخلها املجتمع 

املرصي ونظام عبد انلارص بفعل اهلزيمة.
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اقتصاد وجمتمع ما قبل انلكسة

 وصل نظام عبد انلارص إىل قمة سلطته ونفوذه ظاهريًّا يف انلصف األول 
الرئيس املرصي زعيًما  القرن املايض، فقد تم تدشني  الستينيات يف  من عقد 
للعرب من املحيط واخلليج، وأصبح أكرث زعماء املنطقة نفوًذا وشعبية، خصوًصا 
أن اخلطاب العرويب اكتسح أية خطابات أخرى، ولم خيفت هذا اخلطاب ىلع 
واقع األزمة ادلاخلية اليت رضبت بنية انلظام من داخله ىلع أكرث من مستوى 
وأدخلته يف أزمة عميقة، فمن ناحية انفرد عبد احلكيم اعمر بشؤون اجليش 
للجيش وخطط  إدارته  إطالع ىلع  أي  انلارص  لعبد  أن يكون  ورفض حىت 
تسليحه وتدريبه، بينما فشلت اخلطة اخلمسية األوىل )1960-1965(، وبدا أن 

االقتصاد املرصي سيواصل رحلة معاناته.

ويرصد ابلاحث سامح جنيب يف حبث »هزيمة 1967 وفشل ادلولة اتلنموية 
مخسني  بعد   1967 يونيو  حرب  اهلزيمة..  ترشيح  »يف  كتاب  ضمن  انلارصية«، 
اعًما«، عوامل فشل اتلجربة اتلنموية واتلصنيعية يف مرص عبد انلارص، إذ يرى 
يف  خاصة  تنموية،  كدولة  اتلحديات  من  عدد  مواجهة  يف  فشلت  ادلولة  أن 
جمال تطوير القطاع الزرايع، ودعم وتوجيه االستثمار الصنايع بشلك مركزي، 
انلقد األجنيب، لرشاء  االحتياجات من  اتلمويلية، خصوًصا  القدرات  وتطوير 
السلع الرأسمايلة واملواد اخلام، وهو ما أدى إىل االعتماد املزتايد ىلع القروض 
السوفيتية  للتبعية  خضعت  مرص  أن  إىل  يلخلص  اخلارجية،  واملساعدات 
اكنت   1961 فيف  الغذاء،  خيص  فيما  ولألمريكيني  السالح،  إمدادات  يف 
القمح  من  مرص  واردات  من   %77 تشلك  األمريكية  الغذائية  املساعدات 
و38% من إمجايل استهالكها، بعدها بعام واحد وصلت تلك النسب إىل %99 
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الغذائية  العالقة  هذه  ولعل  االستهالك.  إمجايل  من  و%53  القمح  واردات  من 
بني مرص والواليات املتحدة، يف أوج ما سيم باالشرتاكية العربية والشعارات 
املناهضة لإلمربيايلة األمريكية، تظهر عمق األزمة اليت وصلت إيلها جتربة 
ادلولة اتلنموية يف مرص، يلؤكد جنيب أن ادلولة اتلنموية انلارصية فشلت يف 
حتقيق أهدافها االقتصادية، بل وكيف أفلست عمليًّا مع نهاية اخلطة اخلمسية 

األوىل اعم 1965، أي قبل اعمني من حرب يونيو 1967.

خطابه  أسري  املرصي  انلظام  سقط  اخلانقة،  االقتصادية  األزمة  وسط 
وجيشهم  والعربية  املرصية  اجلماهري  مشاعر  دغدغ  واذلي  الزاعق  السيايس 
خلف حلم القضاء ىلع الكيان الصهيوين، وإلقاء إرسائيل يف ابلحر، وحتقيق 
بدا من  انتصار  العدو اإلرسائييل، وهو  االنتصار ىلع  بعد حتقق  العرب  وحدة 
خطاب عبد انلارص وآتله اإلعالمية يف املتناول ومن السهل حتقيقه، ذلا عندما 
جاءت أزمة مايو 1967، لم يستطع عبد انلارص تفادي احلرب -اليت لم يكن 
خطابه  بسبب   -1962 العام  منذ  ايلمن  حرب  يف  تورطه  ظل  يف  هلا  مستعًدا 
اتلصعيدي اذلي نسف أي إماكنية تلجنب احلرب، تلتحول األخرية إىل فضيحة 
شديدة القسوة هزمت فيها جيوش مرص وسورية واألردن بكل قسوة، لكن 
األهم أنها كشفت تآلك بنية نظام عبد انلارص وأمراضه وهشاشته من ادلاخل، 
وحجم الفساد اذلي ختلل املؤسسة العسكرية بسبب فساد عبد احلكيم اعمر 

ومن حوهل.

ىلع املستوى الشعيب اكنت اهلزيمة اكسحة، رغم حماوالت انلظام ختفيف 
الصدمة، لكن الشعب اذلي حرم من ادليمقراطية خرج إىل الشارع رافًضا 
يونس  رشيف  ويذهب   ،)1967 يونيو   9( الشهري  انلارص  عبد  تنيح  خطاب 
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أن  إىل  نارص«  عبادة  وتشلك  اتلنيح  مظاهرات  املقدس..  »الزحف  كتابه  يف 
عرب  املرصي  للشعب  تربية  عملية  نتيجة  اكنت  العفوية  الشعبية  اتلظاهرات 
أيديولوجية انلظام انلارصي اليت قادت إىل تقديس عبد انلارص باعتباره بطل 
األمة وجتسيدها اليح، لكننا نرى أن خروج الشعب املرصي اكن نواًع من أنواع 
حتميل املسؤويلة لعبد انلارص، لكن نتيجة عملية جتريف الساحة السياسية 
انلارص يلقود  عبد  بديال عن  واملصدومة  الغاضبة  اجلموع  لم جتد  والشعبية، 
ما  وهو  جديدة،  وسياسية  اجتماعية  أسس  ىلع  ابلناء  إاعدة  مرحلة  يف  ابلالد 
يفرس حتراكت الطالب والعمال ىلع األرض بعدها؛ عندما شعروا بعدم جدية 

عبد انلارص يف اختاذ إجراءات إصالحية عميقة يف بنية انلظام املهرتئ.

أصداء انلكسة يف األدب

وقد عرب كبار الروائيني املرصيني عن شعور الشارع باهلزيمة، بل نستطيع 
القول إن بعض الكتاب قد حذر بشلك أو بأخر من األزمة اليت تلوح يف األفق، 
واملرسحية   ،1960 احلائر«  »السلطان  مرسحية  يف  احلكيم  توفيق  فعل  مثلما 
الروائية »بنك القلق« 1966، بينما نرش جنيب حمفوظ رواية »ثرثرة فوق انليل« 
بها ابلالد، لكن مع  تمر  اليت  السيئة  انتقادات لألوضاع  اليت محلت   ،1966
هزيمة يونيو تعاطت األجيال األدبية مع اهلزيمة بأشاكل خمتلفة، وحبسب دراسة 
محدي حسني »الرؤية السياسية يف الرواية الواقعية يف مرص 1956-1975«، فقد 
اختلفت زوايا تناول احلدث، فبينما استوقفت حلظة اهلزيمة اكتبني هما: يوسف 
القعيد يف روايته »احِلداد«، وإبراهيم عبد املجيد يف روايته »يف الصيف السابع 
والستني«، )والقعيد وعبد املجيد من أبناء جيل يويلو فاكن وقع اهلزيمة عليهما 
قاسيًا إذ اعتربا أنفسهما -ضمن أبناء جيلهما- أبناء اثلورة(، جند أن عملني 
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للقعيد،  املنييس«  عزبة  »أخبار  وهما:  أسبابها  عن  بابلحث  اهتما  قد  آخرين 
استأثرت  اهلزيمة فقد  اليت خلفتها  اآلثار  أما  و»زينب والعرش« لفتيح اغنم، 
باهتمام لك من: جنيب حمفوظ يف روايته »احلب حتت املطر«، وحسن حمسب يف 

روايته »العطش«. 

وقد تلخصت رؤية كتاب الرواية من معارصي اهلزيمة وآثارها يف أن هزيمة 
يونيو كشفت الشعور بالضياع وايلتم والعجز عن جتاوزها للعجز عن حتديد 
أسبابها، ثم حماولة ابلعض منهم كما فعل إبراهيم عبد املجيد، إىل اتلرصيح بأن 
جنيب  رصد  بينما  الساحقة،  للهزيمة  احلقييق  السبب  هو  ادليمقراطية  غياب 
ذاته  ىلع  االنكفاء  ىلع  مرصي  لك  أجربت  أنها  وكيف  اهلزيمة  آثار  حمفوظ 

وأصيب بضعف االنتماء وعدم املباالة كأثر سليب للهزيمة.

سبيل اإلصالح بعد اهلزيمة

توصل الروائيون اذلين كتبوا عن اهلزيمة واعشوها، إىل أن غياب ادليمقراطية 
األبرز  املشهد  الرئيس، ذلا اكن  لم يكن سببها  إن  اهلزيمة  أسباب  أهم  أحد 
سنوات  بعد  اتلعبري  حرية  بعودة  املطابلة  هو  اهلزيمة  بعد  املرصي  الشارع  يف 
عمدت  غليظ،  طراز  من  بوليسية  دولة  إنشاء  مع  األصوات  وكتم  القمع  من 
تلغييب احلرية السياسية، فاكنت فكرة املعارضة نلظام عبد انلارص والضباط 
األحرار غري مفهومة للسلطة وترتمجها اعدة لفكرة اخليانة، لكن القمع وتأميم 
احلركة السياسية انتىه مع هزيمة يونيو 1967 اليت وضعت رشعية نظام عبد 
أمًرا مرشواًع،  انلارص بأكمله ىلع طاولة انلقاش، وجعلت املطابلة باإلصالح 
وقد جتىل هذا بصورة واضحة يف حتراكت الطالب اذلين خرجوا يف تظاهرات 
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أحرجت انلظام وكشفت ألول مرة عن تراجع شعبيته، وذلك بعد أشهر قليلة 
قيادة  يف  باستمراره  انلارص  عبد  طابلت  واليت  الشهرية  اتلنيح  تظاهرات  من 
اإلصالح  حمدودية  من  الشعيب  اإلحباط  حجم  عن  يكشف  ما  وهو  ادلولة، 

اذلي أعقب اهلزيمة.

إن  مرص«،  يف  والسياسية  »الطلبة  كتابه  يف  رزه  اهلل  عبد  أمحد  ويقول 
وبداية  اهلزيمة،  ىلع  للطالب  األول  الفعل  »رد  اكنت   ،1968 فرباير  انتفاضة 
حتديهم للنظام، األمر اذلي يعد تعبرًيا عن عجز منظمة الشباب الرسمية، بل 
حدة  وترجع  حركتهم.  احتواء  يف  الرسمية،  السياسية  اتلنظيمات  سلسلة  ولك 
هذه االنتفاضة إىل نطاق اهلزيمة العسكرية نفسها. وكذلك إىل القيود املفروضة 
طويل«.  بوقت  اهلزيمة  قبل  ما  منذ  واملثقفني  الطلبة  بني  اتلعبري  حرية   ىلع 
أحاكم  ىلع  اعرتاضا  حلوان،  عمال  يد  ىلع  فرباير   21 يف  اتلظاهرات  وبدأت 
باإلهمال  املتهمني  الطريان  سالح  ضباط  ىلع  املخففة  العسكرية  املحكمة 
األحاكم،  ىلع  اعرتاًضا  الشارع  إىل  العمال  فخرج  يونيو،  هزيمة  يف  والتسبب 
الطالب  وينضم  رسيعا  األحداث  تلتصاعد  الرشطة،  مع  صدامات  فوقعت 
خصوصا  واسعة  مجاهريية  انتفاضة  إىل  حتولت  اليت  اتلظاهرات   إىل 
يف القاهرة واإلسكندرية، تلكشف عن استيقاظ الويع الشعيب وتفهمه حلجم 
بدأها  اليت  املحدودة  اإلصالح  بمحاوالت  اقتناعه  وعدم  الساحقة،   اهلزيمة 

عبد انلارص.

وقد  بدا  انلارص  عبد  أن  إال  األمن،  قوات  بعصا  االنتفاضة  قمع  ورغم 
استوعب ادلرس جيدا، إذ يرى عبد اهلل رزة إن االنتفاضة حققت »أثًرا سياسيًا 
رائًعا يف ابلدل كلك وداخل اجلامعات، فعىل املستوى القويم، اضطر عبد انلارص 
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وزارة  وتشكيل  باإلهمال،  املتهمني  الضباط  حماكمة  بإاعدة  أمًرا  يصدر  ألن 
مرة  وذلك ألول  اجلامعات-  أساتذة  –معظمهم من  املدنيني  أغلبها من  جديدة 
نظامه  رشعية  تلجديد  يسىع  جعلته  أنها  هو  داللة،  األكرث  واألمر  عهده.  يف 
موعودة  يلربايلة  إصالحات  من  تضمنه  بما  مارس   30 برنامج  خالل   من 
 ،1968 مارس   30 بيان  يف  تنازالت  انلارص  عبد  قدم  السيايس«.  انلظام  يف 
واستجاب لضغط الشارع اذلي بدأ يتململ من انلظام اذلي تسبب يف اهلزيمة، 
تفاصيل  ىلع  أثرت  اهلزيمة  عقب  صعبة  أياًما  اعش  املجتمع  أن   خصوصا 

احلياة ايلومية.

أجواء اهلزيمة تهيمن ىلع حراك املجتمع

تراجع  يف  بوضوح  ظهر  ما  املرصي،  املجتمع  ىلع  قاسيًا  اكن  اهلزيمة  تأثري 
معدل الزواج اخلام )هو املرتبط بعدد حاالت الزواج(، يف سنة انلكسة إىل 7.3 
حالة زواج للك 1000 نسمة، وهو أقل معدل مسجل يف مرص منذ العام 1952، ولم 
تسجل مرص هذا املعدل املنخفض طوال الفرتة اتلايلة حىت العام 2001، عندما 
تم تسجيل معدل 7 حاالت زواج للك 1000 نسمة، حبسب إصدار »حتليل الوضع 
األمم  وصندوق  للساكن  القويم  املجلس  عن  والصادر   ،2016 لعام  الساكين« 
املتحدة للساكن، وهو تقرير يعتمد ىلع حتليل إحصاءات اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، وهو اجلهاز الرسيم املرصي املختص بمثل هكذا إحصاءات.

جتاوز معدل الزواج يف مرص قبل اعم انلكسة أي يف العام 1966، 9 حاالت 
للك 1000 نسمة، واكنت عدد حاالت الزواج يف اعم 1962، وهو العام اذلي دخلت 
فيه مرص حرب ايلمن، أىلع من 8 حاالت للك 1000 نسمة، وهو أقل معدل زواج 
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املقابل بلغ معدل  يف مرص طوال عرص عبد انلارص باستثناء اعم انلكسة، يف 
نسمة،   1000 للك  زواج  حالة   11 أكتوبر،  حرب  اعم  وهو   1973 اعم  يف  الزواج 
لكنه تراجع بفعل احلرب يف العام اتلايل إىل حنو 10 حاالت للك 1000 نسمة، مع 
مالحظة أساسية ويه أن حفالت الزواج يف مرص تتم اعدة يف شهور الصيف 

)أي بعد نكسة يونيو وقبل انتصار أكتوبر يف اعيم 1967 و1973(.

إذ  الطالق،  حلاالت  الساكين«  الوضع  »حتليل  برصد  األرقام  هذه  تتأكد 
اخنفض معدل الطالق يف مرص خالل اعم انلكسة إىل 1.8 حالة للك 1000 نسمة، 
يبدو  ما  فعىل  انلارص؛  أقل معدل طالق يف اكمل فرتة حكم مجال عبد  وهو 
أن ظروف اهلزيمة تركت بصمتها يف جتميد احلياة االجتماعية للمرصيني، فمن 
ناحية بدا أن اخلالفات الزوجية أمور تافهة أمام عظم اخلطر اذلي تواجه األمة 
اجلماهريي  املستوى  ىلع  ليس  اتلاكتف  أنواع  من  نواًع  استدىع  ما  املرصية، 
والرسيم فقط كما جتىل يف مشهد مظاهرات اتلنيح، بل وىلع مستوى اتلاكتف 

داخل األرسة الواحدة.

 بل أن أجواء اهلزيمة الساحقة وانهيار احللم انلارصي جثمت ىلع أنفاس 
املرصيني، فودلت مشاعر إحباط اعمة سيطرت ىلع اجلميع تقريبا، ما انعكس 
بوضوح ىلع تراجع معدالت الزواج بشلك ملحوظ، فأصابت انلكسة املرصيني 
ما  االكتئاب  من  حبالة  اجلميع  فأصيب  احلياة،  عن  العزوف  أنواع  من  بنوع 
أدى إىل تأجيل مشاريع الزواج حىت تتضح األمور من ناحية، ولظروف جتنيد 
الشباب ىلع اجلبهة من جهة أخرى؛ خصوًصا أن مرص دخلت حالة من اتلخبط 
انهيار اخلطاب انلارصي القائم ىلع احلشد وشحن  وعدم وضوح الوجهة، بعد 
بطارية الوطنية ىلع أىلع مستوى، مع تنايم أحالم القومية العربية، ومناطحة 
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القوى العظىم وقيادة العالم اثلالث، واتلصنيع واالكتفاء اذلايت، ويه خطابات 
تركز ىلع العزة الوطنية، اكنت سائدة يف لك مؤسسات ادلولة وعرب لك منابرها 
اإلعالمية، لكن لك هذا تبدد ىلع وقع هزيمة دمرت اجليش املرصي، وانتهت 
باحتالل العدو اإلرسائييل لاكمل شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، ذلا اكن من 
الطبييع أن يبحث املرصيون عما خيرجهم من هذا الواقع األسود حىت ولو اكن 

عرب مشاهدة فيلم كوميدي مغرق يف اتلفاهة.

ربما تكون صدفة وربما ال تكون، أن العديد من أفالم العام 1968 وما 
العيش  بعدها، ذات صبغة كوميدية واضحة تلخفيف صدمة اهلزيمة وكآبة 
نظام  أن  –يبدو  حماولة  يف  الوردية،  األحالم  اعلم  حتطم  بعد  أمل  بال  حلظة   يف 
عبد انلارص خلفها- إلهلاء اجلمهور عن أوضاع ابلالد وانلظام الغارق يف أزمته، 
ذلا جاءت األفالم اخلفيفة تلكتسح دور السينما أمثال »حواء والقرد« و»أرض 
و»لصوص  مرايت«،  و»مطاردة غرامية« و»عفريت  املصيدة«  و»شنبو يف  انلفاق« 
لكن ظرفاء«، و»نص ساعة جواز«، وكذلك اللجوء ألفالم أكرث إثارة مثل فيلم 
السادات،  أنور  الرئيس  عرص  بداية  يف  استمر  وضع  وهو  الشجرة«،  فوق  »أيب 
فيف وقت تعاىل اجلدل حول حالة الال حرب والال سلم اكتسح دور السينما 
فيلم »خيل بالك من زوزو« 1972. مع مالحظة أن السينما املرصية شهدت يف 
فرتة ما بني احلربني جمموعة من األفالم املهمة مثل »يشء من اخلوف« و»ثرثرة 
األكرث  يه  ظلت  واجلريئة  الكوميدية  األفالم  لكن  و»األرض«،  انليل«  فوق 

مجاهريية واألكرث انتشاًرا.

 القسم األول: السياسة
مرص بني حربني: مشاهد من حتوالت املجتمع املرصي بني هزيمة يونيو وانتصار أكتوبر
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اختناق ما قبل احلرب

بشخص  ارتبطت  مرحلة  نهاية   ،)1970 )سبتمرب  انلارص  عبد  رحيل  شلك 
تويل  وجاء  والعرب،  املرصيني  ألحالم  جتسيدا  مثل  اذلي  الراحل   الزعيم 
إجابة  عن  يبحث  اجلميع  اكن  وقت  يف  ابلالد  لرئاسة  السادات  أنور  حممد 
اكن  ذلا  والكرامة،  األرض  اسرتداد  حرب  موعد  عن  إحلاًحا  األكرث  للسؤال 
األخري  أن  خاصة  احلرب،  أجل  من  السادات  ىلع  يضغط  املرصي  الشعب 
 ختلص من منافسيه ىلع السلطة فيما وصف بتصفية مراكز القوى مايو 1971، 
ادلائم  ادلستور  بإعالن  السيايس  للنظام  اتلصحيح"  »ثورة  شعار   ورفع 
يف العام ذاته، واحلديث عن اعم احلسم تلحرير سيناء املحتلة واسرتداد الكرامة 

الوطنية.

بدأت احلراكت الطالبية يف تنظيم نفسها خلف هدف احلرب، والضغط ىلع 
السادات من أجل خوضها يف أقرب فرصة، ذلا انفجرت األوضاع -حبسب أمحد 
عبد اهلل رزة- يف مطلع العام 1972، عقب خطاب السادات اذلي حاول تربير 
اندالع احلرب  املايض »اعم احلسم« بسبب  العام  الوفاء بوعده جلعل  فشله يف 
اهلندية ابلاكستانية، بزعم أن العالم ال يتسع الندالع حربني كبريتني يف وقت 
واحد، وحديثه عن عدم وضوح األمور وضبابيتها، وهو اخلطاب اذلي لم يقنع 
الطالب واذلين اعتربوه حماولة خلداعهم، وأن الرئيس اجلديد ال رغبة دليه وال 
استعداد للحرب، فاندلعت اتلظاهرات بداية من لكية اهلندسة جبامعة القاهرة، 
تنازالت رسيعة  تقديم  السادات ىلع  رساعن ما حتولت إىل اعتصام، ما أجرب 
للحرب.  ابلالد  اقتصاد  إعداد  بمهمة  احلكومة  ولكف  وزاري  تعديل  بإجراء 
لكن هذه القرارات لم تنل رضاء الطالب ما أدى إىل صدام مع قوات األمن، 
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اتلحرير  ميدان  يف  باالحتشاد  الطالب  فرد  طالب،  ألف  حنو  باعتقال  انتىه 
تألق  مع  باتلوازي  طالب،  ألف   20 احتشاد حنو   1972 يناير   24 يف  اذلي شهد 
اثلنايئ الشيخ إمام والشاعر أمحد فؤاد جنم، عرب حتوهلما لصف الطالب، واكنت 
أغنيتهما املشرتكة »أنا رحت القلعة« يه نشيد الطالب، لكن األمن استطاع 
مظاهرات  لكن  أخرى،  مرة  اهلدوء  واستعادة  الطالب  تفريق  انلهاية  يف 
الرئيس  استغل  وقد  احلرب،  يريد  جارف  شعيب  مزاج  عن  كشفت  الطالب 
إذ  للعدو اإلرسائييل،  الروح يف إطار خطة اخلداع االسرتاتييج  السادات هذه 
بدا من خطاب السلطة أنها غري راغبة أو غري جادة يف خوض احلرب، لكن 
احلقيقة أن ادلولة املرصية بكل مؤسساتها اكنت تستعد للحرب يف هدوء منذ 
ما بعد هزيمة يونيو، وعندما استكملت القوات املسلحة استعداداتها اكن قرار 
الكرامة واألرض  استعادة  للمرصيني  أكتوبر 1973، واذلي حقق  احلرب يف 6 

واثلقة بانلفس. 
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 )3(
 حرب أكتوبر بين الدبلوماسية 

واالضطرار للمعركة

عمرو صقر 

اكنت حرب أكتوبر بمثابة اخلالص من سلسلة اهلزائم اليت ُمين بها العرب 
يف 1948، 1956، و1967، وقد مثلت أكرب تهديد وجودي إلرسائيل منذ قيامها. 
أو  كمكمل  العسكرية  للقوة  اذليك  االستخدام  أهمية  إىل  اتلجربة  هذه  تشري 
كدافع تلحقيق السالم العادل عن طريق الوسائل ادلبلوماسية، حيث إن احلرب 
شلكت سياقًا دبلوماسيًا ضمن ملرص انتصاًرا نفسيًا وسياسيًا ىلع اإلرسائيليني 
ىلع الرغم من تفوقهم العسكري.)1( ومن ثم، يستعرض هذا املقال اسرتاتيجية 
مرص ادلبلوماسية لفكرة احلرب املحدودة، وكيف تفاعل معها املجتمع ادلويل 

تلحقيق هدف حترير شبه جزيرة سيناء وإقامة السالم.

يف ادلبلوماسية واحلرب

ر احلريب الربويس اكرل فون كالوزيفتس  يف كتابه »عن احلرب«، يرى الُمنظِّ
للسياسة بوسائل خمتلفة«،  أن »احلرب ليست ظاهرة مستقلة بل يه استمرار 
املفكر  يقول  آخر،  وبمعين  للحرب«.)2(  االستعداد  هو  السالم  »تأمني  وأن 
السيايس مكيافيليل إن »احلرب فقط عندما تكون رضورية؛ فالسالح مباح 
عند عدم رجاء إال السالح«. تأيت أهمية احلروب إذن كحل واقيع للرصااعت 
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للتفاوض،  املنترص  جلب  املغلوب  للطرف  تتيح  ال  ظروف  ظل  يف  تنشأ  اليت 
حيث من شأنها زحزحة مواقف ادلول وفرض واقًعا سياسيًا جديًدا. يتفق ذلك 
مع املدرسة الواقعية يف العالقات ادلويلة »Realpolitik«، اليت تفرتض أن القوة 
يه الطريقة األكرث فعايلة يف املوازنة بني ادلول، وأن مزيان القوى هذا يعترب 

اسرتاتيجية حكيمة إلدارة اعلم غري آمن.)3(

كما أن احلروب يمكن أن تكون شاملة؛ بمعين أنها تسيع تلحرير اكمل 
األرايض وال تتوقف إال بتحقيق لك األهداف واملصالح املرغوبة، أو حمدودة؛ 
املغامرة  حلجم  تقديراً  تدرجيية  أهداف  تلحقيق  تريم  اسرتاتيجية  أنها  أي 
إىل  ممهداً  الطريق  يكون  وبعدها  املعركة  خضم  ويف  العسكرية.  والقدرات 
إحالل السالم باستخدام ادلبلوماسية بقنواتها املختلفة من وقف إطالق انلار، 
وإيقاظ مواقف املجتمع ادلويل، مروراً باتلفاوض واتلحكيم، وصواًل إىل إجراء 

معاهدات سالم وإقامة عالقات ثنائية.

تعرث السياسة ووجوب احلرب 

ادلبلوماسية  اجلهود  وتعرث  اتلفاوض  مسايع  فشل  بعد  احلرب  خيار  جاء 
االحتالل  اكن  املرصي.  للجانب  اثلقة  وإاعدة  سياسية  مساحات  الكتساب 
اإلرسائييل مستقًرا يف سيناء مفعًما باتلفوق والغرور واهليمنة. فبعد مفاوضات 
عديدة من جانب مرص مع إدارة الرئيس نيكسون وحكومة جودلا مائري، رأى 
وحترير  املوقف  حترير  لغاية  الوحيدة  الوسيلة  هو  احلرب  مسار  أن  السادات 
األرض مًعا • حىت وإن لم تكن لكيًة يف بادئ األمر. ووفًقا هلذا إىل جانب إدراك 
السادات لقدراته العسكرية املحدودة، بلورت مرص اسرتاتيجية ذكية بأهداف 
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حمددة أساسها عبور قناة السويس وإحراز تقدمات وليس حترير سيناء بالاكمل، 
للوصول إىل اهلدف انلهايئ باسرتداد األرض  مع استداعء دور املجتمع ادلويل 

اكملًة.)4(

وكما تشري اتلقارير، جاء دور كيسنجر هاًما يف دعم هذه انلظرية، عندما 
أوىح ملستشار األمن القويم املرصي حافظ إسماعيل أن مرص املهزومة ال ينبيغ 

أن تبحث عن غنائم املنترص، بل البد هلا أن ختلق أزمة.)5(

األمريكي  الرئيس  توىل  عندما  ادلبلوماسية  اجلهود  تعرثت  ذلك،  وقبل 
العربية- املواجهة  بأن  مقتنًعا  نيكسون  اكن  منصبه.  نيكسون  ريتشارد 
عواقب  هلا  تكون  أن  يمكن  املحتلة  األرايض  مصري  بشأن  اإلرسائيلية 
بني  االنفراج  احتماالت  وتقوض  املتحدة،  الواليات  ىلع  كبرية  اسرتاتيجية 
يف  ثم،  ومن  ابلاردة.  احلرب  خضم  يف  السوفييت  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
باتلفاوض  قام وزير اخلارجية األمريكي ويلام روجرز  حماولة لكرس اجلمود، 
اتفاق  إىل  اتلوصل  بهدف  األوسط،  الرشق  تسوية  معايري  السوفييت حول  مع 
يمكن للك قوة عظىم بيعه لعمالئها اإلقليميني.)6( حبلول ديسمرب 1969، رفض 
لك من االحتاد السوفييت ومرص وإرسائيل ما يسىم بـ »خطة روجرز«، اليت دعت 

اإلرسائيليني إىل االنسحاب إىل خطوط اهلدنة لعام 1949.

اخلارجية  إدارة  داخل  انقسام  وأحدثت  فعالة  روجرز  خطط  تكن  لم 
األمريكية بسبب تركزيها ىلع مسألة دور السوفييت يف حل الرصاع، ولكن 
بعد قمة موسكو مايو  للمسايع األمريكية وقام  السادات  الرئيس  استجاب 
1972-اليت تم اتلجنب فيها مناقشة مسألة الرشق األوسط عمًدا- بطرد 20000 
من اخلرباء السوفييت تلخرج مرص من دائرة انلفوذ السوفييت وتصبح حليفة 

 القسم األول: السياسة
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للواليات املتحدة. ومع ذلك، فشلت خطط روجرز اثلالثة اليت قدمها وكذلك 
مقرتح السادات للسالم العريب-اإلرسائييل يف اعم 1971.

مرص  أن  وأبلغه  بكيسنجر  إسماعيل  حافظ  اتلىق   ،1973 فرباير  ويف   
أن  يمكن  إرسائيل  مع  منفصلة  سالم  اتفاقية  تلوقيع  استعداد  ىلع  ستكون 
تشمل مناطق مزنوعة السالح ىلع جانيب احلدود ادلويلة وقوات حفظ سالم 
ولم  برتدد،  اإلرسائيليون  رد  املقابل  ويف  الشيخ.  رشم  مثل  حساسة  مواقع  يف 
يكن  لم  وباتلايل،   )7( الصدد.  هذا  يف  يذكر  جهًدا  وكيسنجر  نيكسون  يبذال 
يظل  ولم  ملرص،  مواتية  اإلرسائيلية  السالم  رشوط  تكون  أن  املحتمل  من 
أمام السادات إال أن يستعيد األرض عن طريق شن احلرب ىلع إرسائيل، اليت 

أجربتها فيما بعد ىلع اتلفاوض.

هدف واقيع للحرب املحدودة

وملا اكنت احلرب يه احلل، اكن اإلدراك الصحيح لظروف وقدرات العسكرية 
لدلول املتحاربة من األهمية بماكن تلقدير املوقف وحدود العمليات القتايلة. 
والعسكري  السيايس  اجلمود  إزالة  للحرب  اإلسرتاتيجية  األهداف  اكنت 
وتكبيد العدو أكرب خسائر ممكنة، ويؤكد السادات يف ذلك يف مذكراته حينما 
يقول)8(: »ينما بدأت أفكر يف وضع اتلخطيط االسرتاتييج للمعركة اكن أمايم 
عدة أشياء أوهلا األساس االسرتاتييج اذلي أبىن عليه اخلطة.. وىف حياة عبد 
انلارص كنت أقول هل ىلع سبيل املبالغة إننا لو أخذنا حىت عرشة سنتيمرتات 
يف سيناء ووقفنا فيها لم ننسحب فسوف يتغري املوقف رشقًا وغرًبا ولك يشء، 
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سيناء  إىل  العبور  فهذا   1967 هزيمة  نتيجة  نعيشها  كنا  اليت  املهانة  خاصة 
والصمود بها سيعيد إيلنا ثقتنا بأنفسنا«

املرصي  اجليش  استزناف  يتم  ال  حىت  وواضحاً  حمدداً  اكن  فاهلدف  إذن، 
االحتالل  أن جيش  فباملقارنة جند  إىل خسارته.  تؤدي  قد  معركة  وإرهاقه يف 
استمتع بدعم أمريكي ال حمدود مقابل عالقات مرصية-سوفيتية اكنت قد 
االحتالل،  جليش  لصالح  اتلفوق  اكن  العسكرية،  القوة  ناحية  ومن  توترت. 

وخصوًصا سالح الطريان.

ردود الفعل ادلويلة 

ادلول  قررت  فقد  العريب،  الصف  تنظيم  إاعدة  يف  أكتوبر  حرب  ساهمت 
العربية املنتجة للنفط استخدامه كسالح ضغط عن طريق تعليق اإلمدادات 
للواليات املتحدة، وخفض اإلنتاج بنسبة مخسة باملائة مع اتلهديد باحلفاظ ىلع 
نفس معدل اتلخفيض لك شهر بعد ذلك، حىت تنسحب القوات اإلرسائيلية 
بالاكمل من مجيع األرايض العربية اليت احتلتها خالل يونيو 1967، واستعادة 

احلقوق املرشوعة للشعب الفلسطيين.)9(

وىلع الصعيد ادلويل، حركت حرب أكتوبر املياه الراكدة وأرغمت املجتمع 
ادلويل ىلع تغيري نهجه يف اتلعايط مع املوقف. فيف 22 أكتوبر، أصدر جملس 
األمن ادلويل القرار رقم 338، اذلي داع إىل وقف إطالق انلار وأاعد اتلأكيد 
ىلع القرار رقم 242 الصادر اعم 1967، واذلي داع إرسائيل إىل االنسحاب من 
األرايض اليت احتلتها اعم 1967. وىلع جانب أخر ظلت بريطانيا، اليت اكنت 
قلقة بشأن إمدادات انلفط وإاعدة فتح قناة السويس، ملزتمة حبماية ارسائيل، 
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كما  دائم،  املحتلة رضورية تلحقيق سالم  األرايض  أن عودة  اعتقدت  لكنها 
تكشف وثائق األرشيف الوطين للحكومة للربيطانية.

ادلبلوماسية املكوكية »Shuttle Diplomacy« والرصاع العريب-
اإلرسائييل

بينما أدت فضيحة ووترغيت إىل عدم قيام الرئيس نيكسون بلعب دور 
مسايع  يف  كيسنجر  هرني  اخلارجية  وزير  اخنرط  السالم،  عميلة  يف  حموري 
»ادلبلوماسية املكوكية«، وهو مصطلح تم صكه لوصف يف رحالت كيسنجر 
-اذلي شغل منصب وزير اخلارجية إىل جانب مستشار األمن القويم- القصرية 
واملختلفة بني عواصم الرشق األوسط بينما اكن جيري املباحثات للتعامل مع 

تداعيات أكتوبر حرب 1973 واحلظر انلفطي العريب.

وبعد لقائه ألول مرة مع الرئيس السادات يف 6 نوفمرب 1973، أعلنت مرص 
قوافل  حول  واالتفاق  املفاوضات  بلدء  نيتهما  اإلرسائييل  االحتالل  وحكومة 
يومية من اإلمدادات غري العسكرية ملدينة السويس واجليش اثلالث املرصي 
املحارص وتبادل بعض األرسى.)10( يف هذا اتلوقيت، أوضح السادات أنه أصبح 
مقتنًعا اآلن بأن الواليات املتحدة قد رشعت يف سياسة أكرث إجيابية جتاه ادلول 
يثق يف موضوعية ومساعدة وزير اخلارجية األمريكي اجلديد،  وأنه  العربية 
يناير  »ويف  هرني«.)11(  ادلكتور  وشقييق  »صدييق،  باسم  الحًقا  إيله  أشار  اذلي 
بني  انلار  إطالق  لوقف  اتفاقية  أول  ىلع  اتلفاوض  يف  كيسنجر  ساعد   ،1974
مرص وإرسائيل يف ثمانية أيام، ويف مايو رتب وقف إطالق نار سوري – إرسائييل 
بعد شهر من املفاوضات املكثفة. أمنت دبلوماسية كيسنجر املكوكية صفقة 
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أخرية يف سبتمرب 1975 بإبرام اتفاقية وقف إطالق انلار املرصية – اإلرسائيلية 
اثلانية.«)12(

ووفقاً ملركز ويلسون، اكنت اسرتاتيجية كيسنجر تعتمد ىلع فصل السياسة 
املرصية عن السياسة السورية )اليت حافظت ىلع موقف عدايئ جتاه إرسائيل(، 
واحلصول ىلع اعرتاف مرصي حبدود إرسائيل يف يونيو 1967، ويف هذه العملية 
عزل سوريا عن مرص وبقية املجتمع ادلويل.)13( وعيل الرغم من اعتبارها أساس 
يف حلحلة الرصاع، يرصد مركز ويلسون بعض اتلناقضات اليت تضمنتها هذه 
ادلبلوماسية منها ىلع سبيل املثال ترصحيات كسينجر جلودلا مائري يف 6 مايو 
1974 بأنه »هناك إمجاع تقريبًا يف جمموعتنا ]أي فريق اتلفاوض األمريكي[ ىلع 
أنه ال ينبيغ مطابلة اإلرسائيليني باتلخيل عن اجلوالن. لن تكون هذه مسألة 
خالفية بني إرسائيل والواليات املتحدة« مقابل ترصحياته إىل امللك فيصل يف 9 
مايو 1974 بأن »الواليات املتحدة ال تدعم مطابلة إرسائيل بمرتفعات اجلوالن«.

حرب أكتوبر يف سياق احلرب ابلاردة

اكن حلرب أكتوبر تأثري بالغ ىلع مسار احلرب ابلاردة، فقد اندلعت حرب 
أكتوبر يف ظل سياسة الوفاق األمريكية السوفيتية U.S.-Soviet détente اليت 
بدأت تتبلور يف اعم 1971 واختذت شكاًل واضحاً عندما زار الرئيس نيكسون 
مايو  موسكو،  يف  برجينيف  يلونيد  السوفييت  الشيويع  للحزب  العام  األمني 
1972. تم وضع هذه السياسة حتت االختبار، فعقدت الواليات املتحدة واالحتاد 
ما  ورساعن  حاسًما  يكن  لم  لكنه   ،1973 ديسمرب  يف  سالم  مؤتمر  السوفييت 

تعرست املفاوضات بسبب املناوشات يف ساحة املعركة.

 القسم األول: السياسة
حرب أكتوبر بني ادلبلوماسية واالضطرار للمعركة
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بينما اكن اجلانب األمريكي يتغاىض عن االنتهااكت االرسائيلية، هدد 
االحتاد السوفييت بأخذ خطوات أحادية واتلدخل العسكري املبارش إذا لم تلزتم 
إرسائيل بقرار وقف إطالق انلار.)14(. فمن جانب، مدت موسكو مرص وسوريا 
أن  نيكسون  وإدارة  املتحدة  الواليات  ترغب  لم  أخر،  ومن جانب  باألسلحة. 
ترى إرسائيل مهزومة. ومن ثم، بدأت الطائرات األمريكية املحملة باألسلحة 
الوصول إىل إرسائيل يف 14 أكتوبر، وقامت بوضع قواتها انلووية يف حالة تأهب 
اعملية يف 25 أكتوبر. اكن هذا أقرب نقطة أكرث من أي وقت مىض ملواجهة نووية 

بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

الطريق إىل السالم

 ،1974 يناير   11 فيف  احلرب،  إنهاء  يف  حاسًما  اعماًل  ادلبلوماسية  اكنت 
أبيب يلعلن  تل  إىل  ذلك  بعد  أسوان وطار  السادات يف مدينة  قابل كسينجر 
أن الطرفني وافقوا ىلع إطالق انلار. ويف 5 يونيو، تم اتلوصل إىل اتفاق وقف 
إطالق انلار مع اجلانب السوري يف جينيف يلكون ذلك االنتهاء الرسيم حلرب 
أكتوبر بعد 243 من القتال.)15( وبعد انتهاء احلرب، اكن خيار السادات اتباع 
دبلوماسية جريئة ومثرية للجدل بزيارته للكنيست يف 1977 ومباحثات اكمب 
العربية  املقاطعة  يف  تسببت  اليت   1979 السالم  اتفاقية  وتوقيع   1978 ديفيد 
يشري حىت  العريب-اإلرسائييل  الرصاع  تاريخ  أن  ابلعض  يري  ويف حني  ملرص. 
اجتاهها، فدلى ابلعض  نسبياً صواب  أثبتت  ادلبلوماسية املرصية  أن  إىل  اآلن 
األخر الكثري من اتلحفظات اتلفصيلية ىلع بنود االتفاقية، وكذلك تُنتقد بأنها 

ْضَعَفت مواقف سوريا وفلسطني يف اسرتداد حقوقهم.
َ
أ
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خاتمة 

اكنت اسرتاتيجية السادات فعالة حيث بنيت ىلع أهداف واقعية أخذت 
واتلحضري  اجليش  تسليح  جانب  من  سواء  وعسكرية  دبلوماسية  مسارات 
للحرب، وجلب ادلعم ادلويل واتلفاوض من جانب أخر. بعد سنوات قليلة من 
عيدت شبه جزيرة سيناء يف انلهاية -مع اتلحفظ ىلع مسألة 

ُ
صمت املدافع، أ

قرية أم الررشاش املرصية- ولكن من خالل ادلبلوماسية اكمتداد للحرب، 
حتت الوساطة األمريكية ومباحثات اكمب ديفيد اليت يعتربها ابلعض من أهم 

اإلجنازات ادلبلوماسية خالل فرتة احلرب ابلاردة.)16(

 القسم األول: السياسة
حرب أكتوبر بني ادلبلوماسية واالضطرار للمعركة
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)4(
حرب أكتوبر 1973: دور مصر في إدارة األزمة 

مقارنة بأدوار القطبين الدوليين  

مقدمة

هل اكن صانع القرار املرصي جمرد متغري تابع لعملية اتلنافس بني الواليات 
املتحدة واالحتاد السوفييت إبان حرب أكتوبر 1973؟ أم أن طبيعة اتلفاعالت 
اكنت  وإذ  األزمة؟  مآالت  ىلع  تأثريات  بممارسة  لألول  سمحت  قد  ادلويلة 
اإلجابة ىلع السؤال األخري باإلجياب، فإىل أي حد جنحت مرص يف اتلأثري ىلع 

نتائج األزمة وجمرياتها؟

حياول هذا املقال اإلجابة ىلع هذه األسئلة بشلك مبديئ عرب اتلعرُّض الرسيع 
هيلك  وزن  إىل  اتلفتت  اليت  ادلويلة  العالقات  مدارس  بعض  مقوالت  ألبرز 
انلظام ادلويل لعملية صنع القرار، ومن ثم حماولة استعراض مالمح العالقة بني 
االحتاد السوفييت والواليات املتحدة قبيل حرب أكتوبر، ىلع األصعدة ادلويلة 
الوقوف  وبعد  العريب-اإلرسائييل،  الرصاع  من  موقفهما  سيما   واإلقليمية، 
ىلع هذه املالمح ينتقل املقال تلحليل توجهات السياسة اخلارجية وأفضلياتها 
األسئلة  ىلع  األويلة  اإلجابات  بعض  باستنتاج  يسمح  ما  احلرب،  وأثناء  قبيل 

سالفة اذلكر.
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أوالً: مقوالت نظرية عن تأثري هيلكية انلظام ادلويل ىلع السياسة 
اخلارجية لدلول الصغرية ومتوسطة القوة 

ادلويل  للسياق  أن  افرتاض  إىل  ادلويلة  العالقات  مدارس  بعض  تذهب 
العالقات ادلويلة  السياسة اخلارجية، وربما اكن اعلم  أثًرا كبرًيا يف صنع قرار 
األمرييك الراحل كينيث والزت من أكرث املتخصصني اذلين روَّجوا إىل أهمية بنية 
انلظام ادلويل يف صناعة القرار؛ وإْن اكن هناك العديد من ادلارسني اآلخرين 
اذلين اعتربوا والزت متطرف يف تقدير وزن بنية انلظام ادلويل يف صناعة القرار، 
حيث ذهب والزت إىل أن ادلول الصغرية واملتوسطة القوة تكاد تكون واقعة 
هيلك  لرتاتبية  وفقاً  الُعظىم  ادلويلة  القوى  ومصالح  رغبات  تأثري  حتت  لكياً 

القوى ادلويلة. 

ادلويل،  للنظام  القطبية  ثنايئ  هيلك  إطار  يف   1973 أكتوبر  حرب  ووقعت 
وهما دوتلا االحتاد السوفييت والواليات املتحدة، وتعد اثلنائية القطبية من أكرث 
أشاكل انلظام ادلويل استقراراً حبسب والزت، ألن عملية اتلفاوض املبارشة بني 
ما  متعددة،  أقطاب  بني  االتصال  من  أيرس  ما تكون  ادلويلني اعدة  القطبني 
يقود إىل حتقيق حلول سلمية بشلك أرسع وأكرث فعايلة، وشهدت بالفعل احلرب 
هذا  صحة  أثبتت  حاالت  املتحدة  والواليات  السوفييت  االحتاد  بني  ابلاردة 
الُقطبني إىل تسوية سلمية  ل  أبرز هذه احلاالت يه توصُّ االفرتاض، ولعل من 
اثلنائية  العالقة  هذه  أن  والزت  ويرى   .1962 اعم  يف  الكوبية  الصواريخ  ألزمة 
دولة  أي  القرار يف  قيوداً ىلع صانع  بالرضورة  تفرض  الُمهيمنتني  القوتني  بني 
نزاع بطريقة معينة، سيكون  القطبني ىلع تسوية أي  اتفاق  أخرى، فيف حال 
من الصعب ىلع صانع القرار مقاومة هذه التسوية، وهو ما يعزز من استقرار 

انلظام ادلويل وفقاً لوالزت.
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القطبية قد  بنية دويلة متعددة  العالِم األمريكي أن  وىلع انلقيض، يرى 
تقودنا إىل نظام دويل غري مستقر، بسبب صعوبة اتلنسيق بني القوى ادلويلة، 
وتتيح  القرار،  صناعة  بعمليات  اخلاصة  الاليقني  مساحة  زيادة  إىل  يقود  ما 
هذه ابلنية يف الوقت نفسه لدلول األصغر هامش من املرونة واتلحرُّك تلحقيق 
مصاحلها، وتقود هذه الوضعية إىل حالة من عدم االستقرار يف انلظام ادلويل، 
إلنها يف األغلب ستقود إىل صدام يف مصالح عدة أطراف متناقضة.  كما جيادل 
والزت بأن األحادية القطبية تقود أيضاً إىل حالة من عدم االستقرار، ُويعيد هذا 
إىل صعوبة سيطرة أي قوى دويلة ىلع اكفة ادلول األخرى، وهو ما يتيح بشلك 

ما لألخرية حرية اتلحرُّك بعيداً عن نفوذ القوى الُمهيمنة ىلع انلظام ادلويل. 

ونرى من هذه األفاكر مدى دفاع والزت عن وزن هيلكية انلظام ادلويل يف 
عملية صناعة القرار، وجيد الكثري من ادلارسني أن مقوالت والزت تشبه املثل 
األفرييق: »عندما تتصارع األفيال ال تسأل عن العشب واألشجار الصغرية«، 
أي أن القوى الصغرية واملتوسطة القوى ال تملك أي تأثرياً يف انلظام ادلويل، 
وأمنها ومصاحلها مرهونة بمآالت املنافسة بني القوى الكربى، فيه جمرد متغري 
تابع حبسب أفاكر املدرسة الواقعية اهليلكية اليت ينتيم إيلها والزت، ويعد من أبرز 

مؤسسيها .

غري أن افرتاض عدم وجود تأثري للقوى الصغرية واملتوسطة يواجه العديد 
من االنتقادات، سيما من الُمنتمني ملدارس أخري يف العالقات ادلويلة، وجيادل 
العالِم األمريكي اآلخر مايكل بريترش ىلع سبيل املثال إىل القول بأن »من 
السناجب  نتجاهل  انلظام، وأن  األفيال أعضاء وحيدة يف  ان  نعتقد  أن  اخلطأ 
السناجب  اليت تنخدع يف هذه الفرضية املضللة، واليت تقول إن مجيع أفعال 

 القسم األول: السياسة
حرب أكتوبر 1973: دور مرص يف إدارة األزمة مقارنة بأدوار القطبني ادلويلني
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مرتبطة بأفعال األفيال« . بل ويذهب العالِم األمرييك إلكسندر فندت-مؤسس 
اتلأثري  ادلويل يف  انلظام  أهمية هيلك  الكبري من  اتلقليل  ابلنائية-إىل  املدرسة 
بني  العالقات  تاريخ  أو  املشرتكة  املعارف  أن  فندت  ويري  القرار،  صانع  ىلع 
يتالىق  ما  ، وهو  ادلويل  السلوك  تفسري  أكرب عند حماولة  بأهمية  ادلول حتظى 
نفس  إىل  تعود  واليت  اخلارجية،  السياسة  ادلور االجتمايع  تلفسري  نظرية  مع 
املدرسة، وتفرتض أن إدراك صانع القرار لقوة ونفوذ بالده هو اعمل حسم يف 
تفسري  يف  كبري  دوٌر  ادلويل  انلظام  هليلك  فليس   ، اخلارجية  السياسة  صناعة 
السلوك ادلويل، وإنما مفتاح فهم السياسة اخلارجية إلحدى األطراف هو حتليل 

إدراك صانع القرار هلذه اهليلكية. 

وال شك أن واقع السياسات العاملية ايلوم قد ختطى بالفعل مقوالت والزت، 
لدلول األىلع،  ادلويلة  القوى  األدىن يف هرم  القوى  بتبعية  املتعلقة  تلك  سيما 
فمن ناحية، نرى ايلوم تأثريات حىت لفاعلني من غري ادلولة تؤثر ىلع صناعة 
 11 أحداث  غرار  ىلع  املتحدة،  الواليات  مثل  األبرز  ادلويلة  القوى  يف  القرار 
سبتمرب، ناهيك عن أدوار الرشاكت املتعددة اجلنسيات وصندوق انلقد ادلويل 
تمثل  ال  لكها  ويه  املتنوعة،  واملصالح  الضغط  ومجااعت  احلقوقية  واملنظمات 

قيمة يف نظر حتليالت والزت.

ورغم هذا اتلعدد يف مصادر اتلأثري ادلويل يف اعلم ايلوم؛ يمكن القول إن 
ابلاردة، خاصة  والزت قد تكون الزالت صاحلة تلفسري اعلم احلرب  مقوالت 
وأن هذه الفرتة قد سبقت اتساع تأثري الفاعلني من غري ادلول يف انلظام ادلويل، 
وهو اتلأثري اذلي تزايد بشلك كبري مع انتشار تقنيات االتصال الُمعارصة، وقاد 
إىل نوع من »انتشار القوة« حبسب جوزيف ناي، واذلي يعود إيله الفضل يف 
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»القوة انلاعمة«  العالقات ادلويلة مثل  تأسس مفاهيم باتت رئيسية يف حقل 
مدى  حتليل  املقال،  هذا  من  اتلايلة  األجزاء  يف  وحناول  ذلا   ، اذلكية«  و»القوة 
صالحية مقوالت والزت تلحليل السياسة اخلارجية املرصية خالل فرتة احلرب، 
وذلك عرب اتلعرُّف ىلع ماكنة هذه احلرب يف إطار اتلنافس ادلويل بني القطبني 

الرئيسيني، وحماولة تتبع طبيعة اتلعايط املرصي مع هذا السياق.

: مالمح العالقة بني االتحـــاد السوفيتـي والواليات املتحـدة قبيـل 
ً
 ثانيا

حـرب أكتوبـر

املتحدة  الواليات  بني  الوفاق«  »سياسة  خضم  يف  أكتوبر  حرب  اندلعت 
واالحتاد السوفييت، ونتجت هذه السياسة بعد اتفاق ابلدلين ىلع تدشني خط 
اتصال مبارش بني قادتهما، تلجنُّب تصعيد األزمات ادلويلة إىل مرحلة الصدام 
الصواريخ  أزمة  خالل  املبارش  الصدام  من   اقرتابهم  بعد  هذا  وجاء  انلووي، 
الكوبية اليت وقعت، وشهدت فرتة »الوفاق« توقيع ابلدلين ىلع معاهدة احلظر 
األسلحة  انتشار  من  احلد  معاهدة  ثم  انلووية يف اعم 1963،  للتجارب  اجلزيئ 
األمريكي  الرئيس  عهد  يف  تكللت  اليت  السياسة  1967.ويه  يف  انلووية 
اتفاقية احلد من األسلحة االسرتاتيجية يف اعم  الطرفني ىلع  بتوقيع  نيكسون 

1972، واملسماة »سالت 1«.

يف هذه الفرتة، َسَعت الواليات املتحدة األمريكية إىل استثمار سياسة احلد 
من اتلوترات العسكرية يف زيادة االعتماد ىلع األدوات السياسية صمن سياق 
تنافسها مع االحتاد السوفييت، وعملت ىلع تقويض نفوذ األخري ببعض املناطق، 
اخلالفات  استغالل  يف  نيكسون  جنح  حيث  اإلقلييم،   حميطه  رأسها  وىلع 
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احلدودية بني االحتاد السوفييت والصني يف استمالة األخرية، بعد وقوع اشتبااكت 
عسكرية بني األخريين يف اعم 1969، وهو االجتاه اذلي تكلل بزيارة نيكسون 
يف  اخلطوة  بهذه  يقوم  أمريكي  رئيس  كأول   ،1972 اعم  يف  الصني  إىل  نفسه 
القرار  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  إصدار  من  أشهر  بعد  وذلك  اتلاريخ، 
رقم 275، واذلي اعرتف باجلمهورية الشعبية الصينية بأنها احلكومة الرشعية 
انقالب  املتحدة يف دعم  الواليات  الوحيدة للصني. باإلضافة إىل ذلك جنحت 
اجلرنال بينوشيه يف تشييل قبيل شهر واحد من حرب أكتوبر، وأطاحت حبكم 
السوفييت؛  االحتاد  ىلع  واملحسوب  ديمقراطيًا،  الُمنتخب  الليندي  سلفادور 
واكنت هذه اخلطوة بمثابة مؤرش ىلع أن ثمة تراُجع بنفوذ االحتاد السوفييت يف 

مسارح إقليمية خمتلفة. 

بالرشق  اإلقليمية  اتلطورات  اكنت  ادلويلة؛  األوضاع  جُممل  عكس  وىلع 
األوسط وشمال أفريقيا ال تسري يف صالح الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها 
األوروبيني يف انلاتو، وذلك يف ظل حالة عدم االستقرار بدول الشام ومرص بسبب 
قناة  يف  املالحة  حركة  إغالق  إىل  قادت  واليت  العربية-اإلرسائيلية،  احلروب 
السويس بعد حرب 1967، واكن ذللك تداعيات تمثَّلت يف تراُجع حركة اتلجارة 
ادلويلة، ومرور دول االحتاد األورويب بأزمة يف امدادات انلفط. وباإلضافة إىل 
ذلك، شهد اعم 1969 سيطرة الرئيس اللييب الراحل ُمعمر القذايف ىلع احلُكم، 
واحنيازه بعدها لالحتاد السوفييت، تلصبح دول مرص ويلبيا واجلزائر بمثابة نقاط 
نفوذ سوفيتية خلف السواحل األوروبية. يف وقت تتمتع فيه الواليات املتحدة 
بتواُجد عسكري يف املتوسط، عرب اسطوهلا السادس. وهو ما داعها إىل حماولة 
لعب دور مؤثر باستخدام الرصاع األكرب يف اإلقليم، فعرضت يف يونيو 1970 
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مبادرة »روجرز« واليت قضت بإيقاف انلريان ملدة 90 يوًما بني مرص وإرسائيل، 
ودخول األطراف املتنازعة يف مفاوضات جديدة تلنفيذ القرار رقم 242 اخلاص 
أن هذه  تم احتالهلا يف اعم 1967، غري  اليت  بانسحاب إرسائيل من األرايض 
املبادرة قد فشلت بعد رفض اجلانب اإلرسائييل ادلخول يف املفاوضات، ما دفع 
أدركت  انلار يف أغسطس 1970، وهنا  تمديد إطالق  مرص إىل إعالن رفضها 
الاكيف دلفع  بالقدر  ليس  اإلرسائييل  اجلانب  نفوذها ىلع  أن  املتحدة  الواليات 

األخرية حنو اجللوس إىل مائدة املفاوضات.

السوفييت  االحتاد  اكن  العسكرية،  اتلوترات  من  احلد  سياسة  مع  واتساقًا 
متضامنًا مع املبادرة األمريكية للتسوية السلمية للرصاع، حىت أن الرئيس 
خالل  األمريكية  املبادرة  ىلع  موافقته  أعلن  قد  انلارص  عبد  مجال  املرصي 
لفشل  واكن  موسكو،  يف  برجينيف  السوفييت  االحتاد  برئيس  مَجعه  اجتماع 
فانهيار  املنطقة؛  السوفييت يف  أثر سلبـي ىلع حسابات االحتاد  مبادرة روجرز 
يقود  ما  الزناع،  واجهة  إىل  العسكري  اخليار  عودة  يعين  اكن  السيايس  احلل 
إىل تزايد املطالب العسكرية حللفاء االحتاد السوفييت بغية تعزيز قوتهم أمام 
املتحدة  الواليات  مع  العالقات  توتري  شأنها  من  اكن  خطوة  ويه  إرسائيل. 
األمريكية. وبالطبع، اكن هذا خياًرا ال حيبذه السوفييت، كما ال حيبذ تعرُّض 
طيح ببعض حلفاء االحتاد 

ُ
حلفائه هلزيمة عسكرية جديدة، خاصة يف وقت أ

يف أقايلم أخرى.

حرب  قبيل  األوسط  الرشق  إقليم  يف  الوضعية  بأن  القول  يمكن  ذللك 
أكتوبر اكنت حرجة بالنسبة لالحتاد السوفييت وللواليات املتحدة األمريكية. 
حلفائها  مصالح  يليب  بشلك  الزناع  تسوية  إىل  تسىع  اكنت  األخرية  ولكن 
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ىلع  حفاًظا  الزناع  تهدئة  يستهدف  السوفييت  االحتاد  اكن  بينما  األوروبيني، 
مصاحله مع الواليات املتحدة وحلفائه العرب.

: السياسة اخلارجية املرصية جتاه القطبني قبيل احلرب
ً
ثاثلا

قليلة  أسابيع  بعد  رئاسة مرص  السادات  أنور  املرصي حممد  الرئيس  توىل 
من فشل مبادرة روجرز، وُيالحظ ابلاحث عمرو يوسف يف دراسة تم نرشها 
ادلويلة  القوى  رصااعت  بانعاكس  دراية  ىلع  اكن  السادات  أن   2014 أبريل  يف 
ىلع تطورات األوضاع املحلية، ويشري يوسف يف هذا السياق إىل قيام السادات 
 منه بأن انتصار القوات انلازية 

ً
باتلواًصل مع عنارص أملانية يف اعم 1942 اقتنااع

االحتالل  إنهاء  إىل  سيقود  اكن  اثلانية  العاملية  احلرب  خالل  بريطانيا  ىلع 
السويس  إدارة أزمة  السادات بأن جناح مرص يف  اإلجنلزيي ملرص. كما اعتقد 
مرص،  لصالح  الرصاع  يف  املتحدة  الواليات  تلدخل  مبارش  نتيجة  اكن   1956
وإجبارها دول بريطانيا وفرنسا وإرسائيل إىل االنسحاب من األرايض املرصية، 
األزمة هذه  إبان  املرصي  الرئيس  استغالل  انتقد عدم  قد  السادات  أن  حىت 
السوفييت، وأكَّد  املتحدة بداًل من االحتاد  الواليات  اتلطورات يف اتلقارب مع 
يف وقت الحق أن مجال عبد انلارص قد أبلغه يف أبريل 1970 بأن »اكفة األوراق 
يف يد الواليات املتحدة، شاءت احلكومة املرصية أو آبت«، وأكَّد عبد انلارص-

الواليات املتحدة بغرض  الوقت قد حان لفتح حوار مع  حبسب السادات-أن 
حسم الزناع، بغض انلظر عن كمية السالح اليت يُمكن ملرص أن حتصل عليها 

من االحتاد السوفييت .
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وباتلايل؛ يمكن القول إن السادات قد وصل إىل سدة احلُكم وهو مقتنع 
برضورة استمالة الواليات املتحدة إىل املوقف املرصي من الزناع، حىت إنه قام 
بعد أشهر قليلة من وصوهل للُحكم بإرسال رسالة نلظريه األمريكي نيكسون 
حتوى مبادرة سالم جديدة تقرتحها مرص، ونصت املبادرة اليت تم اقرتاحها يف 
فرباير 1971 ىلع أن تنسحب إرسائيل مرحلة أوىل ضمن احلل الشامل داخل 
سيناء، وتقوم القوات املرصية بعبور قناة السويس، ومن ثم تبدأ حمادثات احلل 
الواليات  أن  الحق  وقت  يف  السادات  واعلن  املتحدة،  األمم  براعية  انلهايئ 
بت باملبادرة بينما رفضتها إرسائيل، مؤكداً أن مرص ستستجيب  املتحدة قد رحَّ
للتقارب مع الواليات املتحدة إذ رغبت األخرية بذلك. غري أن الرد األمريكي 
رئيس  إىل  آنذاك هرني كيسنجر  األمريكي  اخلارجية  وزير  مقولة  تمثَّل يف 
الوزراء املرصي حافظ إسماعيل، إذ أبلغه بأن ىلع مرص أال تبحث عن غنائم 
املنترص عسكريًّا ويه يف وضع اهلزيمة. ودعت الواليات املتحدة يف مايو 1972 
إىل تفعيل حل جزيئ للرصاع بإاعدة فتح قناة السويس دون أي تغيري بالوضع 

العسكري، وهو احلل اذلي رفضته مرص .

الزناع  حلحلة  يف  املتحدة  الواليات  رغبة  إىل  اتلفتت  قد  القاهرة  أن  إال 
بهدف دعم حلفائها األوروبيني اذلين يعانون من مشلكة بانلفط نتيجة لغلق 
 أن هذا هو الطرح احلايل 

ً
القناة؛ واتلقط الرئيس املرصي طرف اخليط، ُمدراك

العسكري، واكن اجليش  الوضع  بتغيري  تغيريه سوى  الطاولة، وال يمكن  ىلع 
املرصي قد أعد بالفعل-بناء ىلع طلب السادات-خطة عسكرية لعبور ضفة 
القناة الرشقية والسيطرة حىت ىلع بضعة سنتيمرتات رشق القناة، وذلك بغرض 
فرض السيطرة املرصية ىلع الضفتني؛ يف خطوة قد تدفع اجلانب األمرييك إىل 
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الضغط ىلع دولة إرسائيل بغرض تسوية الزناع وإاعدة فتح القناة الواقعة حتت 
السيطرة املرصية 

يف الُمقابل، اعتقد أنور السادات أن االحتاد السوفييت ال حُيبِّذ وقوع اشتباك 
عسكري بني حلفائه وإرسائيل، ويتعمد حجب األسلحة اهلجومية عن مرص. 
وقام السادات يف اعم 1972 باتهام االحتاد السوفييت علناً باتلواطؤ مع الواليات 
املتحدة وإرسائيل يف دعم سياسة الالسلم والالحرب. ويف ظل حاجة مرص إىل 
استمرار حتالف  بأن  اتللويح  السادات  احلرب، حاول  لشن  السوفييت  السالح 
اختذ  السياق  هذا  ويف  العسكري،  ادلعم  بطبيعة  مرهونًا  السوفييت  مع  مرص 
إبعاد خرباء  السوفييت  االحتاد  من  بطلبه  األمرييك  اجلانب  انتباه  لفتت  خطوة 
األخري العسكريني من مرص، واكن عددهم يف ذلك احلني يتخطى الـ 15 ألف 
عنرًصا، ويه اخلطوة اليت دفعت االحتاد السوفييت إىل مد مرص ببعض األسلحة 
ادلعم  عن  رضائه   1972 أبريل  يف  السادات  وأعلن  الحق،  وقت  يف  املطلوبة 

العسكري السوفييت .

إقليميًا؛ انتهجت القاهرة سياسة خارجية بُنيت ىلع جذب احلشد العريب 
عسكرية  عملية  شن  يف  دمشق  مع  اتلنسيق  إىل  فعمدت  الزناع،  من  ملوقفها 
مزتامنة ىلع اجلانب اإلرسائييل، واكنت هذه اخلطوة تريم إىل زيادة فرص اخنراط 
السوفييت يف دعم موقف حلفائه، بغرض موازنة ادلور األمرييك، كما  االحتاد 
عمدت مرص إىل اتلنسيق مع دوليت األردن والسعودية بغرض بناء موقف عريب 
د قاد إىل تعزيز الضغوط ىلع حلف انلاتو باستخدام ورقة انلفط، وهكذا  موحَّ

هيأت القاهرة املرسح اإلقلييم للحرب.
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تناقضت أهداف مرص واالحتاد السوفييت وقت اندالع احلرب، فبينما اكن 
الزمين بهدف جتنُّب الصدام  األخري يسىع إىل عملية عسكرية قصرية املدى 
ل العكس  مع الواليات املتحدة حال تصاُعد األزمة، اكن الطرف املرصي يُفضِّ
الواليات  توريط  بهدف  الزمين،  املدى  طويلة  عسكرية  عملية  عرب  تماًما، 
املتحدة واالحتاد السوفييت يف الزناع، وأرسل االحتاد السوفييت سفريه بالقاهرة 
االحتاد  بأن  إلخباره  احلرب  بدء  من  فقط  سااعت  ستة  عقب  السادات  إىل 
اجليش  أن  وُيذكر  السورية.  اجلبهة  للنريان ىلع  إيقاف رسيع  يتوقع  السوفييت 
السوري اكن قد حقق بالفعل انتصارات عسكرية كبرية خالل السااعت األوىل 
من احلرب، واستعاد أجزاًء كبرية من أرايض هضبة اجلوالن اليت تم احتالهلا 
من جانب إرسائيل يف اعم 1967. وحرص االحتاد السوفييت يف األيام األوىل من 

احلرب ىلع ابلقاء بعيًدا عن االشتبااكت العسكرية.

قصف  خالل  األقل  ىلع  سوفييت  ُعنرص  مقتل  أكتوبر   9 يوم  شهد  بينما 
إرسائيل ملناطق هامة يف سوريا، ومنها وزارة ادلفاع السورية، وهو ما دفع ممثل 
هذه  وأعقب  اإلرسائييل،  القصف  إدانة  إىل  املتحدة  باألمم  السوفييت  االحتاد 
بعد  السوري،  للجيش  لوجسيت  دعم  بتقديم  السوفييت  االحتاد  قيام  اخلطوة 
احلرب.  بداية  عليها يف  السيطرة  يف  اليت جنح  املناطق  بعد  األخري عن  تراُجع 
نلدن  قيام  ىلع  واشنطن  مع  موسكو  اتفقت  اتلحراكت،  هذه  مع  وباتلوازي 
بتقديم مقرتح لوقف إطالق انلار يف جملس األمن بناء ىلع الوضع احلايل، غري 
أن الرئيس املرصي أنور السادات أبلغ اجلانب الربيطاين يف يوم 13 أكتوبر بعدم 
اجتاه مرص حنو االلزتام بأي إيقاف للنريان، طاملا لم ينص ىلع انسحاب إرسائيل 
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من األرايض اليت تم احتالهلا يف اعم 1967.  وأشار وزير اخلارجية األمريكي 
حينذاك هرني كيسنجر إىل أن الطرف املرصي قد أرسل إيله رشوطاً إليقاف 
إطالق انلار، تضمنت نفس املضمون، وفَرسَّ كيسنجر هذه اخلطوة بانها إبداء 
هذه  مع  وباتلوازي   . مرص  جانب  من  األمريكية  اإلدارة  جتاه  نوايا  ُحسن 
اتلطورات، استمر االحتاد السوفييت يف دعم اجليشني املرصي لوجستيًا بعد هذه 
اخلطوة، كما أعلن يف يوم 17 أكتوبر عن تأييده لقيام دول األوبك بتخفيض 

صادرات انلفط وقطعه عن الواليات املتحدة األمريكية.

بيد أن املوقف اجلانب املرصي من إطالق انلريان قد تغري عقب حدوث 
ثغرة ادلفرسوار، واليت ترتب عليها قيام اجليش اإلرسائييل بفرض حصار ىلع 
القناة؛ إذ أبلغت مرص االحتاد السوفييت يف يوم  اجليش املرصي اثلالث غرب 
18 أكتوبر بقبوهلا إليقاف انلار، واكنت املوازين العسكرية قد بدأت يف اتلغيري 
ن املوقف اإلرسائييل نسبياً نتيجة قيام الواليات املتحدة بتدشني جرس  مع حتسُّ

جوي تلقديم ادلعم العسكري املبارش إىل إرسائيل.

 قادت هذه اتلطورات إىل اتفاق اجلانبني السوفييت واألمريكي ىلع دعوة 
أطراف احلرب إليقاف إطالق انلار مع الزتامهما بادلخول يف مباحثات تلنفيذ 
قرار جملس األمن 242، وأسفر اتفاق القطبني ادلويلني عن صدور القرار رقم 
إيقاف إطالق  إىل  املضمون، واذلي داع  بنفس  ادلويل  األمن  338 من جملس 

انلار يف يوم 23 أكتوبر.  

لم يكن تطبيق هذا القرار باألمر اليسري، فحدث خرق إلطالق انلريان 
أسفر عن قيام قوات اجليش اإلرسائييل بتعميق حصاره للجيش املرصي اثلالث 
وقطع أِخر خط إمداد تمويين هل، ما دفع األخري حنو املقاومة وحماولة فك احلصار، 
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فيما رفضت الواليات املتحدة طلَب الرئيس املرصي واالحتاد السوفييت بعودة 
اجليش اإلرسائييل إىل احلدود اليت تزامنت مع القرار 338. 

الُقطبني  بني  الصدام  نلقطة  الوصول  إىل  العسكري  الرصاع  اقرتب  وهنا 
السوفييت بتخيري اإلدارة األمريكية بني إرسال قوات  ادلويلني، فقام االحتاد 
مشرتكة مع االحتاد بغرض تنفيذ القرار األميم، أو قيام السوفييت بإرسال قوات 
من طرف واحد تلحقيق نفس اهلدف، وجاءت هذه اخلطوة حرصاً من االحتاد 
السوفييت ىلع ردع اجلانب اإلرسائييل، وعدم السماح هل بإحلاق الرضر باجليش 
يف  السوفيتية،  اللهجة  رفضت  قد  املتحدة  الواليات  أن  غري  اثلالث.  املرصي 
وقت اكنت القطع ابلحرية السوفيتية قد بدأت تتحرك بالفعل يف مياه ابلحر 
املتوسط، ما دفع اجلانب األمريكي إىل إعالن حالة اتلأهب العسكري من 
املستوى اثلالث، وتعين هذه احلالة أن مجيع القوات، بما فيها انلووية، يف حالة 
استعداد اعيلة، يف وقت قدمت إرسائيل عرضاً إىل الواليات املتحدة بانسحاب 
اجليشني املرصي واإلرسائييل 10 كيلو مرت رشق وغرب القناة، ىلع أن تكون 

هذه املنطقة مزنوعة السالح.

وقامت اإلدارة األمريكية بتحريك حاملة الطائلة روزفلت من الشواطئ 
احلرب،  يف  سوفييت  تدخل  ألي  استعداًدا  كريت  جزيرة  جنوب  إىل  اإليطايلة 
إىل جمابهة  قد يضطر  األمريكي  اجليش  أن  القاهرة  بإبالغ  واشنطن  وقامت 
بإبالغ موسكو استعدادها  السوفييت يف األرايض املرصية. كما قامت  اتلدخل 
للمساهمة يف قوة أممية بداًل من قوات القطبني تلطبيق قرار وقف إطالق انلار، 
ُمشددة ىلع رفضها أي إجراء سوفييت أحادي اجلانب، وقامت القاهرة بإبالغ 
اخلارجية  وزير  اعتربها  خطوة  يف  األممية؛  القوة  مقرتح  ىلع  موافقتها  واشنطن 
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فرض  ىلع  املتحدة  الواليات  قدرة  عضدت  قد  أنها  مذكراته  يف  األمريكي 
القوات  تدخل  فُرص  من  قللت  األمريكية  اإلدارة  ألن  للتسوية،  رؤيتها 

السوفيتية أحادي اجلانب .

اتلوجهات  يف  نسيب  إجيايب  تغيري  حدوث  إىل  اتلطورات  هذه  وقادت 
األمريكية حيال مرص، إذ أشار كيسنجر يف مذكراته إىل أن بالده قد أبلغت 
اجلانب اإلرسائييل برفضها إحلاق أي رضر باجليش املرصي اثلالث، وإنها ستقوم 
بتنفيذ قرارات جملس األمن املعنية بوقف إطالق انلار، وجاء الرد اإلرسائييل 

بطلب مقرتح أمريكي ُمتاكمل لوقف إطالق انلار.

انلريان،  إطالق  وقف  حنو  واحلاسمة  اتلايلة  اخلطوة  القاهرة  اختذت  ثم 
عسكرية  حمادثات  بدء  ىلع  املوافقة  موسكو  وليس  واشنطن  ىلع  واقرتحت 
مبارشة بني مرص وإرسائيل حول تطبيق القرار 338، يف مقابل إرسال قافلة دعم 
اثلالث  اجليش  قوات  إىل  األمحر  والصليب  املتحدة  األمم  من  عسكري  غري 
الُمحارَصة، وهو املقرتح اذلي قاد فيما بعد إىل توقيع اتفاقية وقف إطالق انلريان 
ل من وزير اخلارجية األمريكي هرني كيسنجر،  وفقاً للورقة املرصية، وبتدخُّ
السياق ىلع االطالع ىلع بنود االتفاق،  واحنرس دور االحتاد السوفييت يف هذا 
وانطلقت فيما بعد مباحثات السالم بني مرص وإرسائيل براعية أمريكية. كما 
ساَهم رفض سوريا الحقاً ادلخول يف مباحثات السالم مع إرسائيل يف إنهاء دور 
االحتاد السوفييت ىلع صعيد مباحثات السالم بني مرص وإرسائيل، وقادت هذه 
اتلطورات إىل انتقال مرص إىل املعسكر األمرييك يف احلرب ابلاردة، يف خطوة اكن 

هلا تأثري كبري ىلع تقويض نفوذ االحتاد السوفييت باإلقليم.
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خاتمة

الُقطبني  القرار املرصي واتلنافس بني  بغرض حتديد العالقة بني صناعة 
املقوالت  بعض  املقال  هذا  يف  استعرضنا  1973؛  أكتوبر  حرب  إبان  ادلويلني 
القوى  هيلك  بني  العالقة  حول  ادلويلة  العالقات  داريس  بني  انتشاراً  األكرث 
ادلويلة وصناعة القرار دلى دولة صغرية أو متوسطة القوة، ويه املقوالت اليت 
تراوحت بني اإلعالء من تأثري هيلك القوى ادلويلة ىلع صناعة القرار أو نيف 
السياسة  ىلع  املقوالت  هذه  صحة  اختبار  وحاونلا  اكمل،  شبه  بشلك  أهميته 

اخلارجية املرصية جتاه القطبني ادلويلني إبان احلرب ابلاردة.

وجند أن صانع القرار املرصي قد جنح إىل حد كبري يف لعب دور مستقل يف 
هذا السياق، واستطاع اتلأثري يف موقف كال القطبني خالل هذه احلرب، إىل 
احلد اذلي تم فيه إيقاف إطالق انلريان بناء ىلع ورقة مرصية تبنتها الواليات 
تسوية سلمية وفقاً  القطبان يف فرض  ينجح  لم  املتحدة األمريكية، يف وقت 

للقرارات األممية بسبب خالفهما ىلع آيلة تنفيذ القرار.

 فعىل عكس مقوالت والزت، أدى اتلنافس اثلنايئ بني القطبني إىل تعطيل 
إنهاء حرب أكتوبر بداًل من تسوية األزمة، يف وقت جنحت القاهرة يف فرض 
الوصول  يف  القاهرة  وجنحت  السوفيتية،  األفضلية  حساب  ىلع  أفضلياتها 
باحلرب إىل نقطة اذلروة اليت اكدت أن تقود إىل صدام مبارش بني الُقطبني ىلع 

غري رغبتهما.

إىل  العميق  القرار  صانع  فهم  من  باألساس  املرصي  انلجاح  هذا  وَنتَج 
يُليب  موقف  صياغة  يف  وجناحه  اإلقليم،  حيال  ادلويلني  الُقطبني  حسابات 
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عند  تالقت  اليت  املصالح  ويه  واحد،  آن  يف  واألمريكية  املرصية  املصالح 
نقطيت فتح قناة السويس للمالحة ابلحرية وإبعاد االحتاد السوفييت عن مسار 
تسوية األزمة، والالفت يف هذا اإلطار هو إنه جاء يف ظل اعتماد القاهرة ىلع 

ادلعم السوفييت عسكرياً.

ذللك يمكن القول إن للتنافس بني أقطاب انلظام ادلويل أثًرا يف صناعة 
السياسة اخلارجية لدلول األقل قوة، لكن ليس بالرضورة أن تكون األخرية 
يه املتغري اتلابع يف هذا السياق، بل يمكن أن تكون يه املتغري املستقل حال 
استطاعت توظيف هذا اتلنافس يف حتقيق مصاحلها، ولعل السياسة اخلارجية 
املرصية جتاه القطبني يف حرب أكتوبر تعد إثباتاً لصحة هذه املقولة. وىلع طريقة 

بريترش: قد تستطيع السناجب قيادة األفيال حال معرفتها اجليدة برغباتهم. 



)5(
القتال دون استراتيجية: حدود فاعلية التحالف 

العربي في حرب أكتوبر   

عبد الوهاب شاكر 

بدأ اتلخطيط ملشاركة اجليوش العربية يف حرب أكتوبر غداة هزيمة يونيو 
1967، حيث اتفقت سوريا والعراق واالردن ىلع انشاء قيادة عسكرية موحدة 
للجبهة الشمايلة )سوريا( تلتعاون مع اجلبهة اجلنوبية )مرص( تلحقيق مطالب 
الفلسطيين،  للشعب  املرشوعة  احلقوق  ىلع  واملحافظة  االرض  حترير  خطة 
إزالة  املؤتمر أن  الرابع يف اخلرطوم؛ حيث اعترب  القمة  تنفيًذا ملقررات مؤتمر 
آثار العدوان ىلع األرايض العربية هو مسؤويلة مجيع ادلول العربية وحيتم تعبئة 
الطاقات العربية وأن اهلزيمة جيب أن تكون حافًزا قويًّا لوحدة الصف ودعم 

العمل العريب املشرتك.

كيف تشلك اتلحالف العريب؟

اكن من نتائج قيام احتاد اجلمهوريات العربية )مرص- سوريا- يلبيا( إنشاء 
تلتوىل   1972 يونيو  من  األول  يف  االحتادية  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
قيادات  بقاء لك  مع  االسرتاتييج  املستوى  االحتاد ىلع  ادلفاع عن  موضواعت 
العمليات  وادارة  تنظيم  عن  مسؤولة  اثلالث  للجمهوريات  املسلحة  القوات 

واتلدريب ىلع املستويني اتلعبوي واتلكتييك يف جبهاتها.
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بدأ   ،1973-1972 اعيم  خالل  ادلبلوماسية  باجلهود  حلق  اذلي  اجلمود  مع 
اتلدخل  ىلع  للحصول  رضوريًّا  أصبح  العسكري  اخليار  ان  يدرك  السادات 
وحتـى  اتلفاوض.  عملية  ولتسهيل  املتحدة  الواليات  جانب  من  السيايس 
يكون اخليار العسكري قاباًل للتنفيذ تضمنت اسرتاتيجية السادات تشتيت 
القوات االرسائيلية أثناء احلرب. ذلا أدرك انه حباجة إىل رشاكء تلنفيذ خطته 
فاجته إىل الرئيس السوري حافظ األسد، ىلع الرغم من أن قاعدة اتلعاون بينهما 
يتصور يف  السادات  فبينما اكن  األهداف؛  للخالف حول  نظًرا  اكنت ضعيفة 
خطأ  عن  يفرتض  األسد  اكن  إرسائيل،  مع  حمدودة  حرب  نشوب  نفسه  قرارة 
عن  إرسائيل  إجبار  إىل  يؤدى  أن  يمكن  نطاقًا  أوسع  رصاع  نشوب  احتمال 

اتلخيل عن الضفة الغربية.

يف 12 من أغسطس 1973، تم االتفاق بني الرئيسني السادات واألسد ىلع 
تشكيل جملس أىلع للقوات املسلحة املرصية والسورية، واكنت واجباته دراسة 
املسائل العامة املتعلقة بالقوات املسلحة لدلوتلني واعدادهما للحرب واختاذ 

االجراءات الالزمة تلحقيق هذا الغرض.

وىف يوم 22 أغسطس 1973، اتلىق يف مبىن قيادة القوات ابلحرية املرصية يف 
رأس اتلني باإلسكندرية وفد عسكري سوري مع وفد عسكري مرصي. وبعد 
يومني من االجتمااعت املتصلة، تم اتفاق املجلس، ىلع مجيع اتلفاصيل؛ فقد تم 
تنسيق اخلطط املرصية والسورية اخلاصة بالرسية واالمن واخلداع ىلع املستوى 
االسرتاتييج والسيايس. واعتباًرا من 24 اغسطس اعد أفراد الوفد السوري اىل 

بالدهم فرادي وبوسائل مواصالت خمتلفة إمعانًا يف الرسية.
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وسوريا  مرص  من  لك  يف  املسؤولني  بني  ذلك  بعد  اللقاءات  تواصلت 
يف  اإلسكندرية  مؤتمر  قرره  ملا  طبًقا  بينهم  للتنسيق  انلهائية  اخلطوط  لوضع 
22 اغسطس 1973. وقد تم اتلنسيق الرئييس يف اجتماع قمة القاهرة يوم 11 
القاهرة حتت مظلة  الرئيسني السادات واالسد )واذلي حرض إىل  سبتمرب بني 
العالقات  الصدع يف  لرأب  امللك حسني ايلهما يف حماولة  اجتماع ثاليث ضم 
السورية األردنية( وىف أعقاب االجتماع اثلاليث اكن هناك اجتمااًع ثنائيًّا بعيًدا 
انلهايئ  اتلنسيق  تم  حيث  ادلوتلني؛  يف  اتلخطيط  قيادات  ضم  األنظار  عن 
ألسلوب وتوقيت احلرب وتم االتفاق ىلع أن حتدد ساعة الصفر باتلنسيق بني 

وزيري ادلفاع يف ابلدلين.

وقد أرسلت أول اشارة إنذار اىل سوريا يوم 20 سبتمرب حتمل رمًزا أن احلرب 
تبدأ يف 6 أكتوبر، أما اتلوقيت ذاته فقد تم من خالل اجتماع مغلق يف دمشق 

يف اثلالث من أكتوبر بني وزيري ادلفاع يلكون هو الساعة اثلانية ظهرا.

وهنا قد يدور تساؤٌل وهو ملاذا لم تشرتك األردن برغم حضور امللك حسني 
إىل القاهرة. اإلجابة يه أن الرئيسني السادات واألسد اتفقا ىلع عدم إحراج 
اكمل،  بشلك  هلا  مستعدة  ليست  حرب  خماطر  األردن  وجتنيب  حسني  امللك 
احلرب ىلع  للتأثري ىلع جمريات  تستغلها إرسائيل  قد  فتح جبهة طويلة  وعدم 

اجلبهات األخرى.

فاكن  جبهتني  فتح  إىل  ومرص  سوريا  بني  االسرتاتييج  اتلعاون  أدى  لقد 
ىلع إرسائيل أن تضع يف اعتبارها رضورة حتمية نرش قواتها ىلع اجلبهتني اليت 
يفصل بينهما مسافة ال تقل عن 500 كيلومرت حبيث تواجه القيادة االرسائيلية 
ظروفًا قتايلة حتتم عليها توزيع قواتها ىلع اجلبهتني مع عدم استطاعة حتقيق 

 القسم األول: السياسة
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اتلعان العسكري بني قواتها ىلع كال اجلبهتني؛ لقد حقق هذا اتلعاون انلجاح 
يف حتقيق املفاجأة االسرتاتيجية ىلع القيادة اإلرسائيلية.

هكذا لعبت القيادة االحتادية دورا رئيسيًّا يف نقل املواقف عل اجلبهتني 
وتبادل املعلومات املشفرة. واتفقت مرص وسوريا منذ ابلداية ىلع أن تتوىل قيادة 
إحداهما مرصية ىلع جبهة  منفصلتان  قيادتان اعمتان  العسكرية  العمليات 
سيناء، واألخرى سورية ىلع جبهة اجلوالن، واحنرصت مهام القياد ة االحتادية 

يف ثالث مسائل رئيسية:

األوىل: وضع االستراتيجية العامة للحرب؛

الثانية: القيام بأعمال الخداع على المستوى االستراتيجي والتعبوي والسياسي؛

الثالثة: القيام بأعمال تنظيم التعاون والتنسيق بين القوات المصرية والسورية.

تم  اليت  والصالحيات  للمسؤويلات  وفقا  االحتادية  القيادة  جنحت  وقد 
بأداء  وقامت  لدلوتلني  والعسكرية  السياسية  القيادتني  بني  عليها  االتفاق 
مهامها يف إطار اتلخطيط للحرب بنجاح ودون جتاوز لصالحيتها. ولقد اشادت 
احلرب  هذه  يف  السوري  املرصي  باتلعاون  األمريكية  العسكرية  ادلوائر 
فذكرت: »لقد نسقت مرص وسوريا جهودهما العسكرية بصورة رائعة لم يسبق 
هلا مثيل من قبل كما انهما استوعبتا اكفة دروس اجلوالت السابقة ]يف الرصاع 

العريب اإلرسائييل[«.
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توسيع اتلحالف العريب

أظهرت حرب أكتوبر جبالء مدى أهمية اتلضامن العريب يف مواجهة اخلطر 
اإلرسائييل؛ فقد اختذت ادلول العربية مجيعا خطوات عملية تلدعم لك من مرص 
وسوريا فقامت تسع دول منها بتقديم ادلعم العسكري هلا بنسب متفاوتة ويه 
تونس،  الكويت،  السودان،  السعودية،  املغرب،  األردن،  يلبيا،   • اجلزائر  العراق، 

واشرتكت القوات العربية يف القتال ىلع اجلبهتني املرصية والسورية.

والقوات  العريب  اجلانب  بني  املسلح  الرصاع  بدء  أن  من  الرغم  ىلع 
اإلرسائيلية شلك مفاجأة تامة جلميع القيادات السياسية والعسكرية العربية 
باستثناء القيادات املرصية والسورية، إال أنه اكن هناك بعض القوات العربية 
مسبق  ختطيط  ىلع  بناء  إما  والسورية،  املرصية  اجلبهة  من  لك  ىلع  موجودة 
ذلك رسب  مثال ىلع  أخري.  أو ألسباب  املسلح عموًما  الرصاع  لالشرتاك يف 
أبريل 1973 والكتيبة  العرايق هوكر هنرت اذلي تمركز يف مرص منذ  الطائرات 
الكويتية اليت تمركزت يف مرص قبل ذلك واللواء املدرع اللييب اذلي تواجد يف 
املنطقة الغربية من مرص وما يقرب من لواء فلسطيين تمركز ىلع اجلبهة املرصية 

منذ العام 1968 ولواء مغريب وصل اىل سوريا يف ابريل 1973.

أثرت املفاجأة ىف قدرات ادلول العربية ىلع املشاركة ىف احلرب ىف الوقت 
املناسب، حيث اكن األمر حيتاج إىل رفع درجة االستعداد القتايل للقوات ورفع 
قدرات  اكنت  وهكذا  جبهة،  أقرب  ىف  القتال  ميدان  اىل  وحتريكها  كفاءتها 
من  ولقربها  استعدادها  دلرجة  وفقا  خمتلفة  اجلبهة  اىل  الوصول  ىلع  القوات 

جبهات القتال وتوافر وسائل انلقل.

القتال دون اسرتاتيجية: حدود فاعلية اتلحالف العريب يف حرب أكتوبر  
 القسم األول: السياسة
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ومع ذلك، يمكن القول إن القوات اليت اكنت موجودة ىلع اجلبهة وقت بدء 
املعركة لكفت بمهام تتماىش مع قدرتها وان تلك القوات اكنت قليلة وصغرية 
احلجم فبخالف الرسب العرايق اكن هناك رسب مرياج من يلبيا وكتيبة كويتية 
وحىت اللواء املدرع اللييب اذلي اكن متواجدا يف مرص يف ذلك الوقت اكن قريبا 
من احلدود املرصية الليبية ولم يكلف بمهام قتايلة منذ بدء املعركة، وإذا اكنت 
األرساب الليبية لم يذكر أي تقويم ألدائها فإن ذلك يرجع بادلرجة االوىل اىل 
اختالط الطيارين املرصيني والليبيني داخل الرسب الواحد. أما بايق وحدات 
ادلعم اليت اكنت متواجدة، فيه لواء عني جالوت الفلسطيين اذلي اكن يتمركز 
ىلع الضفة الغربية للبحريات املرة بمهام دفاعية تقليدية، إال أنه اكن هل دور ىف 
مقاومة الرضبة اإلرسائيلية من ثغرة ادلفر سوار لكن تفاصيل هذا ادلور لم 

توضح بشلك اكيف سواء ىف املراجع االجنبية او العربية.

لكفت الوحدات اليت وصلت اجلبهة املرصية بمهام ثانوية بما ىف ذلك اللواء 
املدرع اللييب اذلي اكن متواجًدا ىف مرص بالقرب من احلدود الليبية وقد جلأ 
ادلبابات  لسد اخلسائر ىف  دباباته  استخدام بعض  إىل  املدراعت حينذاك  قائد 
املرصية وسبب ذلك أواًل أن اللواء اكن حديث التشكيل ولم تتح هل فرصة اكفية 
للتدريب ولم يكتسب بعض اخلربة اليت اكسبتها املدراعت املرصية خاصة ىف 

أثناء حرب االستزناف.

أما بالنسبة بلايق القوات، فقد لكفت الكتيبة تونسية بادلفاع عن مدينة 
رشقا  عنها  تدافع  اكنت  اليت  املرصية  الوحدات  تقدمت  أن  بعد  بورسعيد 

الحتالل وحترير املواقع اليت اكنت حتتلها ارسائيل قبل احلرب.
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أما لواء املشاة السوداين اذلي وصل بعد وقف إطالق انلار، فقد لكف بالعمل 
ىف االحتيايط واحتالل انلطاق ادلفايع اثلاين وهو لم يشرتك ىف القتال الفعيل 
وذكر الفريق الشاذيل أن "السودانيني اكن مستواهم ىف القتال مثرًيا لإلعجاب 

ولكن نظًرا إىل مشالك انلقل وصلوا متأخرين".

قوات  أي  السورية  اجلبهة  ىلع  يكن  لم  املرصية،  اجلبهة  عكس  ىلع 
اىل  انضم  اذلي  املغريب  املدرع  اللواء  عدا  املسلح  الرصاع  بدء  قبل  عربية 
اجلبهة السورية ىف أبريل 1973، وىلع الرغم من عدم توفر معلومات اكفية عن 
دفع  وانه  االحتياط  يف  يبدو اكن  ما  فهو ىلع  اللواء  هذا  اتلخطيط الستخدام 
للقوات  األيمن  اجلانب  محاية  إىل  العراقية  القوات  وصول  قبل  أكتوبر   11 يف 
السورية، وسرت طرق االقرتاب إىل مزرعة بيت جان باتلعاون مع قوات سورية. 
وقد أشارت املراجع اكفة اىل أن قوات ادلعم العربية اليت وصلت سوريا فيما 

بعد قد استخدمت يف صد اهلجوم املضاد اإلرسائييل عند تل احلارة. 

اجليش العرايق ودوره يف حرب 1973

اكن اجليش العرايق من أوائل اجليوش العربية املشاركة يف احلرب ىلع الرغم 
ومجيع  للحرب  االسرتاتييج  اهلدف  والسورية  املرصية  القيادتني  حجب  من 
املعلومات اخلاصة باإلعداد للمعركة. ومع ذلك، دخل اجليش العرايق املعركة 
منذ بدايتها، واحتلت قواته العسكرية الرتتيب اثلالث بعد مرص وسوريا من 

ناحية الكم والكيف.

امرة  حتت  تعمل  اكنت  اليت  العراقية  اجلوية  القوة  تشكيالت  قامت  فقد 
 12 اسقاط  هلا  وتسىن  هلا  اسندت  اليت  باملهام  املرصية،  اجلوية  القوات  قيادة 

القتال دون اسرتاتيجية: حدود فاعلية اتلحالف العريب يف حرب أكتوبر  
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طائرة ارسائيلية ىف القتال اجلوي فوق سيناء. كما أجنز الطريان العرايق املقاتل 
 خالل احلرب 632 طلعة جوية منها 47 طلعة لطائرات اهلوكر هنرت و439 طلعة 

)ميج 21( و69 طلعة ميج 17، و75 طلعة )سوخوى(.

وقد ذكر الفريق الشاذيل أنه يعرتف بصفة خاصة بفضل الطيارين العراقيني 
ملهارتهم ىف شن رضبات مضادة لدلبابات يف سيناء وانهم اكتسبوا برسعة ثقة 
القادة امليدانيني إذا اكنوا يطابلون بصفة دائمة ان يقوموا بتوفري املعاونة اجلوية.

لم يقترص ادلعم العرايق ىلع اجلبهة املرصية ولكنه أسهم إسهاًما فعااًل يف 
اجلبهة السورية؛ فبمجرد اندالع احلرب حىت قام العراق بإجراء رسيع يهدف 
إىل تأمني جبهته مع إيران ويسمح هل بإرسال جزء من قواته إىل اجلبهة السورية، 

وقد أرشك العراق يف القتال 4 ارساب جوية وفرقة مدرعة، وفرقة مشاة.

وقد أرسعت التشكيالت املدرعة العراقية فأمرت بعض وحداتها باالنتقال 
رسيًعا باجتاه سوريا. واكن لوصول املدراعت العراقية إىل اجلبهة السورية األثر 
الكبري يف انلجاح اذلي حققه السوريني وإراغم إرسائيل ىلع ارسال تعزيزات 
سوريا  إىل  العراقية  القوات  وصول  إن  القول  يمكن  بل  السورية،  اجلبهة  إىل 
اكن بمثابة نقطة حتول يف سري احلرب وتطوراتها فلقد وصلت طالئع القوات 

العراقية يف الوقت اذلي اكنت فيه دمشق مهددة باالحتالل الوشيك.

أصبح  أن  بعد  أكتوبر   11 ىف  السورية  اجلبهة  ىلع  العرايق  اجليش  دخل 
استخدمت  وقد  اإلرسائيلية.  املدفعية  مرىم  ضمن  السوري  قطنة  معسكر 
ملواجهة  الويلد(  بن  )خادل  املسىم  العرايق  اثلاين عرش  اللواء  السورية  القيادة 

اهلجوم اإلرسائييل والقيام باهلجوم املضاد.
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العراقية ىف  القوات  تمكنت  أكتوبر 1973   20 الواقعة بني 13-  الفرتة  وىف 
معارك )كفر ناسج( و)تل عنرت( و )جبل الشيخ( من حتقيق أهدافها ىف إجبار 
دمشق  احتالل  خمطط  تنفيذ  من  ومنعها  الرتاجع  ىلع  االرسائيلية  القوات 
وايقاع خسائر ىف قواتها فيما قامت القوات اخلاصة العراقية بهجمات مباغتة 
ىلع مواقع القوات االرسائيلية، غري أن وصول القوات العراقية إىل سوريا، لم 

يتكمل إال يف يوم 24 أكتوبر أي قبل وقف إطالق انلار بيومني.

لن  العراق  ظروف  أن  والسورية  املرصية  القيادة  اعتقاد  فرغم  وهكذا 
تسمح هل باملشاركة ىف القتال؛ ألن وجود اتلحدي اإليراين ىلع حدوده سيمنعه 
فرقتني  من حشد  تمكن  العراق  أن  إال  املعركة،  أرض  إىل  قواته  من حتريك 
مدرعتني وثالثة ألوية مشاة للفرتة من 7-24 أكتوبر 1973 أي ما يعادل ثالث 
فرق عسكرية ىف اجلبهة السورية فضاًل عن أربعة أرساب من الطائرات من 
خمتلف األنواع. أما اجلبهة املرصية فقد اكن يرابط بها رسب واحد من طائرات 

)هوكر هنرت(.

فاعلية مشاركة القوات العربية يف احلرب

ىلع الرغم من تدفق اجليوش العربية ىلع جبهتـي قناة السويس واجلوالن 
إال أن مشاركتها يف القتال لم يكن هلا فاعلية كبرية ىلع األرض. يعود السبب 
أخرى،  بعبارة  أو  اتلحالف،  هذا  ىلع  أعضاء  بني  اتلنسيق  عدم  إىل  الرئيس 
اكنت  اتلحالف  هذا  من  القلب  يف  للقتال.  مشرتكة  اسرتاتيجية  وجود  عدم 
هيئة العمليات املشرتكة املرصية السورية، إال أنه من الواضح أن اتلنسيق بني 
الفريقني  بني  العميل  اتلواصل  وانقطع  العمليات،  بدء  مع  توقف  قد  اجلهتني 

القتال دون اسرتاتيجية: حدود فاعلية اتلحالف العريب يف حرب أكتوبر  
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لعدة أيام. يقول اللواء مجال محاد يف كتابه من سيناء إىل اجلوالن:« اقترص عمل 
اجلبهتني دون  باالتصاالت بني  القيام  اهليئة طوال مدة احلرب ىلع جمرد  هذه 
أن تعطى هلذه اهليئة أية فرصة أو اماكنات حقيقية ألداء واجبها الصحيح وهو 

تنسيق العمليات وربط اخلطط املشرتكة بني اجلبهتني ».

واكن املفروض وجود هيئة قيادة موحدة تضم ادارة اكملة للعمليات وأخرى 
الذلين  الشديد  للمخابرات مما اكن سيكفل استغالل األزمة احلادة واالرتباك 
تلقت  عندما  احلرب  من  األوىل  األيام  خالل  االرسائيلية  القيادة  واجهتهما 

صدمة احلرب العنيفة ىلع لكتا اجلبهتني يف وقت واحد.

مشرتكة،  قتايلة  خطة  دليها  تكن  فلم  ادلاعمة،  العربية  القوات  أما 
أن  اتلقارير  بعض  ذكرت  املثال،  سبيل  ىلع  اتلكتييك.  املستوى  ىلع  حتـى 
قدرة  لعدم  السورية  الصواريخ  بواسطة  أسقطت  قد  العراقية  الطائرات  بعض 
وكذلك  واالرسائيلية،  العراقية  الطائرات  بني  اتلميزي  ىلع  السورية  الرادارات 
اكنت هناك صعوبة ىف اتلنسيق بني القوات االردنية والقوات العراقية، وخاصة 
أو  انسحاب  العرايق  انلرياين  ادلعم  يواكب  لم  كذلك  اهلجوم،  توقيت  تنسيق 
تقدم القوات األردنية، دلرجة تعرض لواء مدرع أردين بأكمله نلريان املدفعية 
العراقية بتاريخ 16 أكتوبر وأنه لم يكد خيرج من هذه اتلجربة األيلمة حىت 
خسائر  فيه  أوقع  مما  والصواريخ  بالقنابل  السورية  الطائرات  لقصف  تعرض 
اضافية اضطرته إىل اتلخيل عن مهمته القتايلة. كما أشار حاييم هرتسوغ اىل 
وصول قوات سعودية إىل جانب القوات العراقية واشرتاكها يف اهلجمات املضادة 
بتاريخ 15 أكتوبر يف مناطق مزرعة بيت جان وتل شمس وتل املال مما أوقف 

اهلجوم اإلرسائييل.
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للك  املختلفة  القتايلة  العقائد  توافق  صعوبة  اتضحت  أخرى،  ناحية  من 
القوات العربية املشاركة بسبب رسعة تدفقها إىل جبهة القتال دون وجود وقت 
أيًضا يف مستوى تنسيق اتلحراكت  القتايلة. اتضح هذا  املفاهيم  اكِف تلوحيد 
اتلكتيكية، أو اتلواصل بني أفراد القوات املختلفة. ىلع سبيل املثال، لكف اللواء 
املدرع اجلزائري باملساهمة ىف صد االخرتاق اإلرسائييل ىف ثغرة ادلفر سور، كما 
لكف الواء املشاة املغريب بصد االخرتاق اإلرسائييل جنوب غرب السويس وقد 
أظهر كال اللواءين شجاعة وجرأة مشهودة ىف تنفيذ املهام ومستوى جيد من 
اكن  كما  واالرض،  بالعدو  اجليدة  املعرفة  اىل  يفتقران  اكنا  انهم  إال  اتلدريب 

يصعب حتقيق اتلعاون الوثيق معهما الختالف املصطلحات واسايلب القتال.

ويبىق أن املعلومات املتيرسة عن فاعلية مشاركة اجليوش العربية يف احلرب 
العثور ىلع  تذكر حيث يصعب  للغاية وتكاد ال  املرصية حمدودة  اجلبهة  ىلع 
مادة وثائقية بهذا اخلصوص. وهو ما يستديع رضورة قيام ابلاحثني واملؤرخني 
املختصني بدراسة نمط اتلحالفات العربية بداية من حرب فلسطني ومروًرا 
حبرب أكتوبر باستخالص ادلروس الرضورية السترشاف إماكنية قيام حتالفات 

عربية أكرث فاعلية ودراسة املتطلبات الرضورية هلذا.

القتال دون اسرتاتيجية: حدود فاعلية اتلحالف العريب يف حرب أكتوبر  
 القسم األول: السياسة
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حرب تشرين التحريرية: الفرصة الضائعة في 

استعادة هضبة الجوالن 

حممود موىس

يف ربيع اعم 1967، اكنت سياسة احلكومة السورية جتاه حدودها مع العدو 
اإلرسائييل تتجه حنو احلرب؛ ىلع الرغم من إدراكها تلفاوت القوة بني اجليشني، 
قد  اإلرسائييل  العدو  اكن  اآلخر،  اجلانب  وىلع  اإلرسائييل.  الفعل  رد  وخماطر 
فهم أن دمشق يف طريقها إىل تطوير اسرتاتيجيتها من جمرد رد الفعل ىلع أفعاهل 
العدوانية، إىل العمل العسكري شاماًل االستخدام الواسع لسالح الطريان. ويف 
الوقت اذلي اكن يكرر فيه مجال عبد انلارص أن احلرب مع إرسائيل تلحرير 
موقًفا  تتخذ  العربية، اكنت سوريا  اجليوش  توحيد  يسبقها  وأن  فلسطني البد 
يف  ادلفاع  وزير  منصب  يشغل  اكن  اذلي  األسد،  حافظ  رصح  فقد  صداميًا؛ 
الوقت قد  تأديبية إلرسائيل، ورأى أن  أنه من الرضوري توجيه رضبة  سوريا، 

حان لشن معركة اتلحرير.

ويبدو أن نبوءة حافظ األسد قد حتققت؛ إذ اندلعت »حرب حزيران« يف 5 
يونيو اعم 1967. وبعد أقل من أسبوع، فرضت الواليات املتحدة وقف إطالق 
انلار يف 10 يونيو. انتهت جولة من الرصاع العريب اإلرسائييل، واستوىل جيش 
ادلفاع اإلرسائييل ىلع سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية باإلضافة إىل القدس 
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الرشقية. وقد بدأ غزو هبة اجلوالن يف 9 يونيو، بدون قتال يذكر بني القوات 
القتال.  قبل وقوع  اتلـي سمعت خبرب هزيمتها  السورية  والقوات  اإلرسائيلية 
يف أقل من أسبوع. غريت إرسائيل الواقع اجليوسيايس يف الرشق األوسط، فيما 

أصبح ىلع ادلول العربية اتلعامل مع واقع اهلزيمة. 

يف أغسطس من العام نفسه، اتلىق زعماء ادلول العربية يلعلنوا »الالءات 
اثلالثة: ال للتفاوض وال للصلح وال لالعرتاف.« يف قمة اخلرطوم. ىلع حنو جعل 
أنور  الرئيس  انتخب   ،1970 سبتمرب  يف  حتميًّا.  أمًرا  العسكرية  املواجهة  من 
السادات خلًفا للرئيس الراحل مجال عبد انلارص. ويف نوفمرب من العام عينه، 
قام حافظ األسد حبركة تصحيحية، توىل ىلع إثرها رئاسة سوريا، واكن لصعوده 
أثر إجيايب ىلع استقرار بالده منذ استقالهلا اعم 1946. ونتيجة ذللك االستقرار، 
جنح األسد يف تعزيز املصالح السياسية لسوريا، وحتويلها إىل دولة إقليمية مؤثرة 
يف الرشق األوسط. واكن الرصاع العريب-اإلرسائييل حارًضا بقوة ىلع األجندة 

السياسية السورية.  

الطريق إىل حرب ترشين

لدلفاع  وزيًرا  اذلي اكن  األسد  أولويات  رأس  اجلوالن ىلع  استعادة  اكنت 
عند سقوطه. وهلذا اجته إىل تعزيز القدرة العسكرية السورية، وقد ازداد عديد 
ألف   170 إىل   1967 حزيران  حرب  اندالع  إبان  جندي  ألف   70 من  اجليش 
بمعدات حربية  السوري  اجليش  السوفييت  االحتاد  زود  جندي يف 1973. كما 
املدفعية واملدراعت وادلفاع اجلوي.  متطورة، مما حّسن من قدراته يف أسلحة 
واكن ثاين أهدافه هو احلرص ىلع بناء عالقات اتلعاون مع ادلول العربية، وخاصة 
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مرص، وتوحيد اجلبهة العربية اليت ستمكنه من اتلصدي للعدو اإلرسائييل يف 
ساحة املعركة اتلايلة.

نشط اتلعاون بني مرص وسوريا، وخاصة بني اعيّم 1972 و1973، ىلع الرغم 
نابًعا من فشل  اذلي اكن  اتلوتر  أحيانا  يشوبها  اثلنائية اكن  العالقات  أن  من 
االحتاد بني مرص وسوريا حتت راية اجلمهورية العربية املتحدة اعم 1958 اذلي 
انسحبت منه سوريا اعم 1961، فضاًل عن اتهام بعض األصوات املرصية للنخب 
يف  الرصاع  انفجار  إىل  أدى  اذلي  اتلقدير  بسوء  احلاكمة  السورية  العسكرية 
حرب 1967. لكن صعود السادات واألسد اعم 1970 إىل السلطة فتح عرًصا 
جديًدا بني ابلدلين. اكن القائدان مصممني ىلع جتاهل بقايا املايض من أجل 
ىلع  واتفقا  إرسائيل،  ضد  حرب  خوض  عن  الكالم  وبدأ  بدليهما،  مصلحة 
أن القيام حبملة عسكرية يه وسيلة خللق عملية سياسية من شأنها استعادة 
تغيري  أن  كما  حزيران،  نكسة  منذ  اإلرسائييل  العدو  من  املحتلة  األرايض 
موازيني القوى يف املنطقة سيسمح بتبدل احلالة من الضعف واملهانة إىل انلدية 

واملعاملة باملثل.

اكن األسد أكرث حتمًسا من السادات اذلي مشغواًل حينذاك بتنسيق اقرتاح 
السالم الاكمل اذلي قدمه مفوض األمم املتحدة جونار يارنج اعم 1971، إال أن 
هذه املبادرة فشلت العرتاض لٍك من إرسائيل والواليات املتحدة ىلع رشوطها. 
ومن ناحية أخرى، رفض االحتاد السوفييت تقديم املزيد من ادلعم العسكري 
ملرص، مما دفع السادات إىل طرد املستشارين العسكريني السوفييت والعمل ىلع 
تعزيز جيشه تلجديد املواجهات مع إرسائيل. من هنا، بدأت رغبتا الرئيسني 

املرصي والسوري يف اتلقاطع.

حرب ترشين اتلحريرية: الفرصة الضائعة يف استعادة هضبة اجلوالن
 القسم األول: السياسة
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 يقول السادات يف مذكراته إنه اتلىق باألسد يف برج العرب قرب اإلسكندرية 
يف أبريل اعم 1973م وأخربه بقراره دخول احلرب ضد إرسائيل، فرحب األسد 
أسلحة  ىلع  السوفييت  االحتاد  من  سوريا  حصلت  بعدما  خصوًصا  بالقرار 
تستطيع بها جمابهة سالح الطريان اإلرسائييل. ويف أغسطس نلفس العام، وقع 
قائدا القوات املسلحة املرصية والسورية، سعد ادلين الشاذيل ويوسف شاكور، 
ىلع ملف حيتوي ىلع االتفاقيات اليت توصل هلا اجلانبان. ىلع إثر هذا االتفاق 
املرصية،  اجلوية  القوات  وقائد  طالس،  مصطىف  السوري،  ادلفاع  وزير  سافر 
حسين مبارك، إىل سوريا إلبالغ األسد باالتفاقيات اليت توصل إيلها اجلانبان، 
ومن املرجح أن يكون املوعد انلهايئ دلخول احلرب قد ُحدد يف هذا االجتماع. 
كما نسق امللحق العسكري املرصي يف دمشق، حممد بسيوين، اتلعاون بني مرص 

وسوريا.

اتلحالف املرصي-السوري ىلع أرض املعركة

احتلها  اليت  السورية  األرايض  استعادة  وهو  واضًحا،  سوريا  هدف  اكن 
العدو اإلرسائييل اعم 1967م. وذكر مصطىف طالس، وزير ادلفاع السوري، يف 
عسكري  حترك  أساس  ىلع  للحرب  السوريني  ِخطط  حيايت«،  »مرآة  مذكراته 
واحد يصل إىل غرب نهر األردن، ثم بناء جرس دفايع ملنع إرسائيل من اهلجوم 
املضاد اذلي قد يدحر اجليش السوري من األرايض اليت ستستعيدها يف هضبة 

اجلوالن.

أية  تُناقشا  ولم  احلرب،  يف  اتلكتيكية  اخلطط  ىلع  ومرص  سوريا  تتفقا  لم 
انلهائية  األهداف  بشأن  مشرتكة  أهداف  أو  ثنائية  استشارات  أو  تفاصيل 
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اكمل  هلا  دولة  لك  أن  السادات  األسد  أبلغ  احلرب.  بعد  ما  حىت  أو  للحرب، 
احلرية يف ختطيط محلتها العسكرية بالطريقة اليت تناسب جبهتها.

السويس،  قناة  عبور  ىلع  القائمة  املرصية  اخلطة  ىلع  اكن  اخلالف  لكّن 
وحتطيم خط باريلف، ثم اختاذ أوضاع دفاعية ىلع بُعد 10 • 15 كيلومرتات فقط 
رشق القناة، ألن حائط الصواريخ املرصي ال يمكنه محاية القوات الربية ألطول 
من هذه املسافة. ومن ناحية أخرى، اكنت اخلطة السورية تعتمد ىلع اتلقدم يف 
عمق هضبة اجلوالن بهدف استعادتها. وليك تتحقق اخلطة السورية، اكن البد 
أن تستكمل القوات املرصية طريقها يف عمق سيناء بعد العبور. يقول رئيس 
أراكن اجليش املرصي، سعد ادلين الشاذيل، يف مذكراته »حرب أكتوبر«، إن وزير 
احلربية املرصي، أمحد إسماعيل، قدم خطة بديلة للسوريني، ووعد باتلقدم إىل 

عمق سيناء بهدف إقناع القيادة السورية بدخول احلرب. 

الساعة اثلانية ظهًرا، انطلقت اهلجمات ىلع اجلبهتني  يف 6 أكتوبر 1973 
السوري  اجليش  حقق  أكتوبر،  و7   6 األويلني  ايلومني  يف  واملرصية.  السورية 
انتصارات مبهرة ورسيعة ومفاجئة، خمرتقا اخلط ادلفايع اإلرسائييل، املعروف 
باخلط ابلنفسيج، ومسيطًرا ىلع أجزاء كبرية من هضبة اجلوالن حىت وصل ىلع 
بُعد عدة كيلومرتات من ممرات نهر األردن، واستوىل ىلع القاعدة العسكرية 
اإلرسائيلية واملرصد يف جبل الشيخ، كما صد السالح اجلوي السوري اهلجمات 
اجلوية اإلرسائيلية. هنا فاقت انلجاحات ختطيطات السوريني. وتوقعت سوريا 
أن تقوم مرص حبملة عسكرية مماثلة، بموجب االتفاق املسبق، أي اخلطة اتلـي 
قدمها املشري إسماعيل؛ تلجنب خطر تركزي جيش ادلفاع اإلرسائييل ىلع اجلبهة 

السورية. لكن احلملة العسكرية املرصية اكنت حمدودة. 

حرب ترشين اتلحريرية: الفرصة الضائعة يف استعادة هضبة اجلوالن
 القسم األول: السياسة
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هذه  تتعدى  لن  ملرص  األساسية  اخلطة  أن  إرسائيل  فهمت  جهتها،  من 
اجلبهة  قرب  أن  إذ  السوريني.  مواجهة  ىلع  تركزيها  فوجهت  الكيلومرتات، 
قناة  تفصل  اتلـي  الشاسعة  الصحراء  مقابل  إرسائيل، يف  من شمايل  الشمايلة 
السويس عن تل أبيب، جتعل اتلقدم السوري أكرث خطورة ىلع »وجود« إرسائيل. 
وباتلايل، اختذ اجليش اإلرسائييل قراًرا برتكزي ادلفاع ىلع اجلبهة السورية بهدف 

تثبيتها، ثم االتلفاف لصد اجليش املرصي. 

مسار القتال يف اجلوالن

يعززوا  لم  أنهم  إال  للحرب،  يومني  أول  يف  املبهر  السوريني  تقدم  برغم 
تقدمهم بعبور نهر األردن واتلمركز يف مواقع اسرتاتيجية يف املرتفعات الغربية 
للجوالن. وُيرجح ذلك إىل عدة أسباب، أول هذه األسباب ترجيح القتال العنيف 
مع اجليش املنسحب مما عطل تقدم القوات السورية. السبب اثلاين قد يعود إىل 
عدم اتلخطيط االسرتاتييج من قبل هيئة األراكن ملثل هذا اتلقدم الرسيع، غري 
املتوقع، وصعوبة تعديل اخلطة بشلك فجايئ. أما السبب اثلالث، فقد يرجع إىل 

توقع السوريني وجود كمني يف األرايض اليت انسحب منها اجليش اإلرسائييل.

اإلرسائيلية،  االحتياط  قوات  وصلت  أكتوبر،  و9   8 اتلايلني  ايلومني  يف 
وتمكنت من صد اهلجوم السوري، وجنحت يف إاعدة الوضع إىل ما اكن عليه 
اجلوالن،  هضبة  جنوب  من  السوري  اجليش  زُحزح  فقد  احلرب؛  بداية  قبل 
دلحر  مضاد  هلجوم  استعدادا  السابقة،  أماكنه  يف  اإلرسائييل  اجليش  وتمركز 
يكن  لم  دمشق.  إىل  بًرا  الوصول  وحىت  السورية  األرايض  داخل  السوريني 
َصص قوات اكفية  لم ختُ إذ  بالنسبة إلرسائيل،  الوصول إىل دمشق هدفًا دامًغا 
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اجليش  مقاومة  رشاسة  بسبب  سهاًل  يكن  لم  أنه  كما  املهمة،  تلك  تلنفيذ 
السوري ووصول قوات اتلدخل الرسيع العراقية للمؤازرة، فضاًل عن القوات 
املساندة من املغرب والسعودية واألردن وغريها. إال أن جيش ادلفاع اإلرسائييل 
اخرتق خط ادلفاع األول يف هضبة اجلوالن، ووصل ىلع بُعد 40 كيلومرت من 
العاصمة دمشق، وقصفت املدفعية اإلرسائيلية ضوايح دمشق، بهدف الضغط 
صد  يف  السوري  اجليش  جنح  بينما  انلار،  إطالق  لوقف  السورية  القيادة  ىلع 

اجلهود اإلرسائيلية الخرتاق دمشق.

يف يوم 16 أكتوبر، تفاجأ األسد بطلب السادات تدخل الرئيس األمريكي، 
واكن  اإلرسائييل.  العريب  الرصاع  ولتسوية  احلرب،  إلنهاء  نيكسون،  ريتشارد 
مربر السادات أنه لم يعد حيارب إرسائيل وحدها، بل أيضا الواليات املتحدة 
بسبب األسلحة اليت زودت بها إرسائيل. لم يقتنع األسد بمربر السادات، ورأى 
أنه من األفضل االستمرار يف القتال وتكثيفه، ألن الوضع العسكري ىلع ضفيت 

القناة يدعو للتفاؤل. لكن تفاؤل األسد لم يكن اكفيا لرتاجع السادات.

كيسينجر،  هيرني  األمريكي،  اخلارجية  وزير  قابل  أكتوبر،   20 يوم  يف 
أكتوبر.   22 اتلنفيذ يف  انلار اذلي دخل حزي  إطالق  لرتتيب وقف  السوفييت 
لم يقبل األسد وقف إطالق انلار، واعرتض ىلع عدم تبليغ الواليات املتحدة 
باستعادة  السادات  نية  يف  شكك  كما  االتفاقية،  بهذه  هل  السوفيييت  واالحتاد 

أراضيه. 

يف  بدأت  انلار  إطالق  وقف  حول  املرصية  السورية  االختالفات  لكن 
الظهور مع بداية احلرب، فقد أبلغ السفري السوفيييت يف القاهرة السادات رغبة 
األسد يف وقف إطالق انلار بوساطة سوفييتية مع نهاية ايلوم األول من املعركة 

حرب ترشين اتلحريرية: الفرصة الضائعة يف استعادة هضبة اجلوالن
 القسم األول: السياسة
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بعد حتقيق سوريا ملاكسب مذهلة، لكن السادات رفض ذلك، ألن انتصارات 
اجليش املرصي اكنت ال تزال حمدودة. طلب السادات من األسد توضيح األمر، 
فأنكر تماًما. لكن السفري السوفيييت تواصل مرة ثانية مع السادات، فرجح 

األخري أن يكون نيف األسد اكذبا.

إذ اكن األسد مسؤواًل عن  تفاهم.  أنها جمرد سوء  تلك احلادثة  برر األسد 
توتر  بسبب  إرسائيل؛  مع  احلرب  دخول  العرب  نية  السوفيييت  االحتاد  إبالغ 
تدخل  طلب  للسوفييت،  األسد  رسالة  ويف  والقاهرة.  موسكو  بني  العالقات 
االحتاد السوفيييت لوقف إطالق انلار عرب جملس األمن اتلابع لألمم املتحدة يف 
حالة استعادة ادلوتلني ألراضيهما يف ساحة املعركة. وباتلايل، بمجرد استقبال 
أخبار استعادة السوريني أراضيهم، قرر السوفييت املبادرة بطلب وقف إطالق 
انلار بمفردهم دون الرجوع للسوريني. لكن السادات لم يرض ذلك اتلفسري، 

واتهم سوريا بعدم االكرتاث ملصالح مرص. 

من انلكسة إىل االنتاكسة

 12 يف  انلار  إطالق  وقف  اتفاقية  عقد  اذلي  املرصي  اجلانب  عكس  ىلع 
نوفمرب 1973، اكن اجلانب السوري مستمرا يف احلرب حىت 31 مايو 1974 عندما 
وقع ىلع اتفاقية فض اشتباك القوات. وإذا اكن اجلانب املرصي استخدم احلرب 
كوسيلة الستعادة أراضيه، لم ينجح اجلانب السوري يف استخدام احلرب يف ذلك. 

خرجت سوريا من حرب ترشين اتلحريرية ويه مقتنعة أنها وقعت ضحية 
اعتبار  ودون  علمها  دون  املتحدة  الواليات  مع  اتفق  اذلي  املرصي  حليفها 
ملصاحلها. يف منتصف السبعينات، اجتهت سوريا إىل تكوين جبهة مع بلنان 
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واألردن ضد إرسائيل، وبعد توقيع مرص معاهدة السالم مع إرسائيل اعم 1979، 
أنها جاءت ىلع حساب مصاحلها، بدأت يف تكوين جبهة  اليت فهمها سوريا 
مع العراق ترفض السالم مع إرسائيل. لكن جهود األسد لم تثمر، فقد تأزمت 
حبزب  عالقته  وتوترت  الفلسطينية،  اتلحرير  ومنظمة  األردن  مع  عالقاته 
ابلعث يف العراق، كما أن احلرب العراقية اإليرانية اليت بدأت اعم 1980 تسببت 
يف خسارة األسد دعم اجليش العرايق اذلي اكن يعتربه األسد حليفا اسرتاتيجيا 
أثناء  إيران  مع  سوريا  حتالف  بسبب  إرسائيل،  ضد  املواجهة  جتددت   إن 

تلك احلرب.

زيارة السادات للقدس يف نوفمرب اعم 1977 أضافت مربرا آخر يدعم وجهة 
انلظر السورية يف أن مرص يه السبب يف انتاكسة حرب ترشين اتلحريرية، برغم 

روايات اجلرأة والبسالة واالنتصارات العسكرية.

ال يمكن حرص أسباب انتاكسة حرب ترشين ىلع اجلبهة السورية يف ضعف 
اتلنسيق بني اجلبهتني السورية واملرصية، فقد اتفق الطرفان قبيل احلرب ىلع 
حرية اتلخطيط يف ظل تطورات املعارك، كما ال يمكن اتهام جبهة ىلع حساب 
املشرتكة  األهداف  وضوح  عدم  أدى  وقد  فقط.  ملصاحلها  بالعمل  األخرى 
التشكيك  يمكننا  ال  حني  ويف  اجلبهتني.  تشويش  إىل  احلرب  من   واخلاصة 
هضبة  عمق  إىل  اتلقدم  عن  اإلحجام  يف  وأسبابها  السورية  القوات  بسالة  يف 
اجلوالن الختاذ مواقع دفاعية أفضل تمكنها من احلفاظ ىلع املكتسبات اليت 
حصدتها يف ايلومني األولني. إال أنه من املؤكد أن هذه األسباب، وغريها من 
املحتل  اجلوالن  استعادة  إماكنية  جعلت  هذا،  يومنا  حىت  املجهولة  األسباب 

خالل حرب ترشين اتلحريرية مهمة مستحيلة.

حرب ترشين اتلحريرية: الفرصة الضائعة يف استعادة هضبة اجلوالن
 القسم األول: السياسة
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القائد األعلى: كيف صاغ الرئيس السادات 

 االستراتيجية العسكرية المصرية في 
حرب أكتوبر؟

حممد العريب

قرارات  اختاذ  ىلع  القادرين  الساسة  من  نادر  طراز  إىل  السادات  ينتيم 
تارخيية، وربما تفرد سادات بالطابع ادلرايم سواء حلياته الشخصية اتلـي تقلب 
فيها بني حياة الضعة واتلمرد حتـى ارتىق إىل أىلع مدارج الرثوة والسلطة يف 
مرص حتـى اغتياهل يف ذكرى انتصاره اثلامنة، وحياته السياسية اتلـي تقلبت 
بني اثلورية واتلمرد والصدام واخلنوع، والوصول إىل ذروة الشعبية يف أعقاب 

حرب أكتوبر.

كثرًيا ما كتب السادات، املعروف بولعه بالكتابة دون القراءة، نفسه عن 
هذه اتلقلبات، وال يعزو قارئ سريه وكتاباته يف املراحل املختلفة ذاك اإليمان 
وسياساته،  بشخصه  السادات،  اكن  كذلك،  املحتوم.  وقدرها  باذلات  الشديد 
موضوع الكثري من الكتابات اليت وجهت سهام انلقد هل حلد الكراهية، أو اكلت 

هل املديح حلد اتلمجيد.

»الرشعية  السادات  منح  يف  أكتوبر  حرب  دور  ىلع  الكتابات  هذه  جتمع 
اتلارخيية« اتلـي اكن يسىع إيلها حتـى خيرج من ظالل »بطولة« عبد انلارص 
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أن  إال  اخلليج.  إىل  املحيط  من   1970 يف  رحيله  حتـى  امتدت  اتلـي  اجلرحية 
القليل عربيًّا قد كتب عن دور السادات يف صياغة االسرتاتيجية العسكرية 
املرصية يف هذه احلرب؟ وكيف أدى تدخله إىل االنتصار اهلائلة يف بداية احلرب 
بوقف  املرصي  القبول  إىل  أفضت  اتلـي  االنتاكسة  ثم  املرصية،  اجلبهة  ىلع 

إطالق انلار.

وفهًما  العسكرية؛  االسرتاتيجية  صياغة  يف  نادرة  مهارة  السادات  أظهر 
لطبيعة احلرب وعالقتها بالسياسة نادًرا ما تتوفر للقادة السياسيني والعسكريني. 
وربما اكنت املفارقة أن السادات متواضع اخلربة العسكرية واذلي لم يكن يف 
موقع الصدارة يف نظام عبد انلارص، قد استطاع تطويع احلرب ألهدافه السياسية 
بني  العسكرية  القوة  لفجوة  أوال  لقراءته  نتيجة  بدقة  اتلـي حددها  الكربى 
مرص وإرسائيل أواًل، وطبيعة انلظام ادلويل ثانيًا. ومن خالل بناء اسرتاتيجية 
املتاحة؛  للموارد  األمثل  واالستخدام  العدو  استغالل نلقاط ضعف  تقوم ىلع 

وىلع رأسها العامل البرشي. 

السادات وإاعدة االعتبار للقيادة العليا  

مؤسسات  بني  العالقة  دراسة  ىلع  العسكرية  املدنية  العالقات  ترتكز 
ادلولة املدنية احلديثة وىلع رأسها القيادة السياسية والقوات املسلحة. وال خيلو 
هذا احلقل من تصورات »معيارية« ترى رضورة أن يسيطر املدنيون من صناع 
يكون  أن  ىلع  احلرب،  خوض  قرارات  خاصة  املسلحة  القوات  ىلع  القرار 
العسكرية.  العمليات  إدارة  يف  احلرية  من  واسعة  مساحة  العسكريني  للقادة 
يفرتض هذا انلموذج، اذلي يعرف ب »السيطرة املوضوعية«)1(، الفصل الاكمل 
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بني السياسة واالسرتاتيجية، ووفًقا هل سيكون ىلع القادة الساسيني أن يقبلوا 
القادة  وقرارات  تقديرات  يف  بدورهم،  يتدخلوا،  لن  اذلين  العسكريني  بآراء 

السياسيني.

اذلي  األويل  االنتصار  أن  إىل  ادلراسات  وبعض  الروايات  من  كثري  تشري 
اكنت  أكتوبر(   13  -6( األوىل  املرحلة  يف  احلرب  يف  املرصية  القوات  حققته 
قادته، املشري أمحد إسماعيل  السادات  اتباع هذا انلموذج، حيث منح  نتيجة 
باملهنية  عرفا  اذلين  الشاذيل،  سعد  الفريق  األراكن  ورئيس  ادلفاع  وزير  عيل 
وعدم االهتمام بالسياسة، احلرية يف حتديد خطة احلرب وإدارة العمليات، وأن 
السياسية ىلع مسار  السادات لالعتبارات  إنما جاء مع فرض  تعرث الحق  أي 

العمليات وتدخله املبارش فيها.

يرى ابلاحث عمرو يوسف يف دراسته اهلامة عن السادات كقائد)2( أىلع أن 
قيادة السادات للقوات املسلحة املرصية، أثناء احلرب، ال ختضع هلذا انلموذج، 
السياسية  األهداف  حتقيق  هو  العسكريني  عمل  أن  حقيقة  مع  يتناىف  اذلي 
بني  عمليًّا  أو  نظريًّا  الفصل  يمكن  ال  وباتلايل  ادلولة،  رجال  حيددها  اتلـي 
االسرتاتيجية  تصميم  يف  السادات  تدخل  اكن  لقد  واالسرتاتيجية.  السياسة 
األىلع«  »القائد  باعتباره  ذلاته  رؤيته  من  نابًعا  العمليات  وإدارة  العسكرية 
للقوات املسلحة، وهو نموذج القيادة اذلي يفرتض هيمنة رجل ادلولة ىلع قرار 
احلرب وإدارة مسارها، ولو أدى هذا إىل الصدام مع »اجلرناالت« اذلين يفتقرون 

القدرة ىلع الرؤية السياسية األوسع.

لعالقة اجليش  السادات  تشكيل رؤية  اهلزيمة يف 1967 حاسمة يف  اكنت 
بالسياسة. يف أحد خطاباته، أكد السادات أن العسكريني هم من يتحملون وزر 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
القائد األىلع: كيف صاغ الرئيس السادات االسرتاتيجية العسكرية املرصية يف حرب أكتوبر؟
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بعد« عن إدارة 
ُ
اهلزيمة ال القيادة السياسة املمثلة يف مجال عبد انلارص اذلي »أ

العمليات، وخدعه العسكريون اذلين بالغوا يف إماكنية االنتصار واختذوا قرار 
االنسحاب منفردين دون أن يقوموا بتأمني الغطاء الالزم حلماية اجلنود اذلين 

لم يعطوا فرصة للقتال.

مع ميجء السادات للسلطة يف أعقاب رحيل عبد انلارص، اكنت استعادة 
األرض بالقتال يه املهمة األوىل ىلع رأس أولوياته. إال أنه لم يثق يف القيادات 
يف  اليساري  اجلناح  من  اتلخلص  بعد  ذلا  املهمة.  تلنفيذ  املوجودة  العسكرية 
انلظام ومن بينهم الفريق حممد فوزي القائد العام للقوات املسلحة واذلي توىل 
مهمة إاعدة بناء القوات املسلحة يف مرحلة حرب االستزناف، آثر السادات أن 
يعيد االعتبار إىل مهام رئيس ادلولة باعتباره القائد األىلع للقوات املسلحة، 
ىلع أال تكون هذه القيادة رمزية بل عملية وفعالة؛ حبيث يكون هو املسؤول 
األول عن وضع اسرتاتيجية احلرب وتنفيذها، وهو ما انعكس يف اختياره لقادة 
عسكريني »مهنيني« و»غري مسيسني«؛ الفريق حممد صادق، ثم الفريق أمحد 

إسماعيل؛ الذلين دانا بالوالء السياسـي هل.

خيف  لم  اذلي  السادات  دلى  »رومانسية«  نزعة  اتلحول  هذا  خاطب 
إعجابه منذ أن اكن شابًا ثوريًّا يف األربعينيات بالقادة السياسيني اذلين قادوا 
جيوش بالدهم حنو اتلحرر وىلع رأسهم نابليون وحتـى هتلر، وربما فرانكو، 
هذه  واكنت  اجلرناالت.  كبري  أي  »اجلرنالزيمو«  عليه  يطلق  اذلي  انلمط  وهو 
الرومانسية أوضح ما تكون يف حرصه، وهو صاحب الزنعة ادلرامية املعروفة، 
ىلع الظهور باملالبس العسكرية اتلـي أرشف بنفسه ىلع تصميمها مستوحيًّا 

خطوطها من املالبس انلازية.
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يرى إيلوت كوهني يف كتابه »القيادة العليا: اجلنود ورجال ادلولة والقيادة 
إبراهام  من  لك  لعبه  اذلي  القيادي  لدلور  دراسته  وبعد   )3( احلرب«  وقت  يف 
يلنكولن يف قيادة جيش االحتاد يف احلرب األهلية األمريكية )1865-1861(، 
األوىل  العاملية  احلرب  يف  لالنتصار  فرنسا  جيوش  قيادة  يف  لكيمنصو  وجورج 
العاملية  احلرب  يف  بريطانيا  جليوش  ترششل  ونستون  وقيادة   ،)1918-1914(
اثلانية )1939-1945(، وديفيد بن جوريون يف قيادة القوات الصهيونية يف حرب 
للجرناالت  السياسيني  هؤالء  مقارعة  من  نابًعا  اكن  هؤالء  انتصار  أن   ،1948

وفرضهم خلياراتهم ىلع مسار العمليات.

الغاية  تلحقيق  تفاعلت  هامة  خصال  أربعة  األربعة  القادة  ألوئلك  اكن 
من القيادة الفعالة ويه: احلدس أي القدرة ىلع نسج اتلفاصيل مع األهداف 
الكربى وإدراك املتطلبات اخلاصة للك موقف؛ واملعرفة بالشؤون العسكرية؛ 
والقدرة االستثنائية ىلع احلكم ىلع الرجال؛ واحلسم واالعتدال. ربما امتلك 
واالهتمام  باملواقف  الغريزي  احلدس  خاصة  اخلصال؛  هذه  معظم  السادات 
بالغايات السياسية الكربى، إال أنه افتقد أية معرفة سليمة باتلفاصيل والشؤون 
العسكرية، وهو ما أثر يف إدارة العمليات بسبب سوء تقديره اتلكتييك يف مقابل 

براعته االسرتاتيجية. 

السياسة قبل السالح

األملانية  واثلقافة  الربوسية،  العسكرية  باتلقايلد  ولعه  السادات  خيف  لم 
ومع  احلرب«.  »عن  فون كالوزفيتس  كتاب اكرل  يقرأ  لم  أنه  إال  بشلك اعم، 
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ذلك، طبق السادات نظرية كالوزفيتس عن احلرب باعتبارها امتداًدا للسياسة 
بوسائل أخرى، بمهارة فائقة.

اتلـي  ايلمينية  بتوجهاته  انلارص  عبد  فرتة  أثناء  املعروف  السادات،  اكن 
ستتضح فيما بعد، مشكاًك يف جدوى املواجهة مع الغرب. كذلك اكن متشكاًك 
يف شعار عبد انلارص أن ما أخد بالقوة ال يسرتد إال بالقوة. فاعتداهل وحدسه 
جعاله يؤكد لقواده وادلائرة ادلاخلية أن احلرب وحدها لن تستعيد األرض؛ إذ 
أن قدرات العدو اإلرسائييل العسكرية تفوق قدرات اجليش املرصي، وادلعم 
السيخ إلرسائيل سيحول دون هزيمتها يف حرب طويلة، مقارنة  األمريكي 
بادلعم اذلي قد يقدمه االحتاد السوفيايت ملرص، وقد دخل تلوه يف مرحلة الوفاق 

مع الغرب.

فشلت  ما  »سياسية« تلحقيق  بل كوسيلة  كغاية،  احلرب  السادات  يرد  لم 
فيه مبادراته ادلبلوماسية املختلفة، واتلـي تراوحت بني مبادرة فرباير 1971، 
وحمادثات مستشار األمن القويم املرصي حافظ إسماعيل مع هرني كيسنجر، 

ومبادرة السالم الرسية يف فرباير 1973 واتلـي رفضتها غودلا مائري.

القوات  داخل  وحتـى  الطالبية  األوساط  يف  ادلاخيل  الضغط  تعاظم  ومع 
السادات  فهم  تبدى  للسادات.  بالنسبة  رضورة  احلرب  أضحت  املسلحة، 
 1973 مايو   5 يف  للحكومة  وجهها  اتلـي  لكماته  يف  لكالوزفيتس  الغريزي 
بميت أبو الكوم واتلـي قال فيها إن املوقف العسكري ليس إال امتداًدا من 
الرصاع السياسـي وهو ما يعنـي أن جزًءا من املعركة دبلوماسـي واجلزء اآلخر 
تقود سواء قبل اتلحراكت  أن  انلهاية سيكون ىلع ادلبلوماسية  عسكري. ويف 

العسكرية وخالهلا وبعدها وبال توقف.
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للسادات؛  أيًضا  ملهمة  إسماعيل  حلافظ  كيسنجر  لكمات  اكنت  لقد 
املنترصين«  »غنائم  أو  تنازالت  بأية  مرص  »تطالب  أن  عبثية  هل  أوضح  حيث 
اتلـي  األداة  احلرب  أصبحت  ذلا  أزمة«.  ختلق  أن  فعليها  وإال،  مهزومة؛  ويه 
سيستخدمها السادات خللق األزمة اتلـي ستجرب القوى العظىم ىلع اتلدخل 
بانتصار عسكري رسيع  إال  هذا  يتحقق  ولن  اتلفاوض.  إلجبار إرسائيل ىلع 
وحمدود حيقق سيطرة مرص ولو ىلع »10 سنتمرتات« حسب قول السادات نفسه 

رشق القناة للتفاوض ىلع بقية سيناء.

ىلع الرغم من أن اخلطاب السياسـي العلنـي أرص ىلع حترير اكفة األرض 
باحلرب، إال أن السادات وجه وزير ادلفاع املشري إسماعيل وقائد األراكن سعد 
الشاملة  احلرب  ىلع  تقوم  اتلـي   »2 »جرانيت  احلرب  خطة  بتعديل  الشاذيل 
لتستبدل خبطة »املآذن العايلة« واتلـي تقوم ىلع »احلرب املحدودة« وتستهدف 
االستيالء ىلع مساحة ترتاوح بني 10 و15 كيلو مرًتا رشق القناة، ويه املساحة 
نقاط  وتستهدف  »سام«،  الصواريخ  مظلة  تغطيها  أن  يمكن  اتلـي  القصوى 

ضعف العدو ويه اتلعبئة الطويلة وحساسية اخلسائر البرشية.

اخلسائر  إيقاع  ليس  للحرب  الرئيس  اهلدف  أن  السادات  أدرك  كذلك، 
أيًضا مفهوم ينتيم  بالعدو فقط بل »تغيري وجهة نظره«، وهو  املادية والبرشية 
يوم  الصادر  احلرب  لقرار  السياسـي  اتلوجيه  يف  هذا  اتضح  كالوزفيتس.  إىل 
عمل  طريق  عن  اإلرسائييل  األمن  نظرية  »حتدي  ىلع  نص  واذلي  أكتوبر   1
من  قدر  أكرب  إحلاق  يكون  املسلحة،  القوات  إماكنيات  حسب  عسكري، 
ثمنًا  عليه  يفرض  ألراضينا  احتالهل  مواصلة  أن  وإقناعه  بالعدو  اخلسائر 
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انلفيس  اتلخويف  أساس  ىلع  األمن-  نظرية  فإن  وباتلايل،  دفع..  يستطيع  ال 
والسياسـي والعسكري- ليس دراًع من الفوالذ حيميه اآلن أو يف املستقبل.«

القوات  وإماكنيات  ب«  للحرب  االسرتاتيجية  األهداف  السادات  ربط 
املسلحة« كحقيقة واقعة وكعذر مستقبيل ألي إخفاق يف احلرب؛ حيث أنه »إذا 
حدث يشء فلن خيرج الشعب مطابًلا بعوديت مرة أخرى للرئاسة كما فعل مع 

مجال.«)4(

احللفاء  إلرشاك  اجتاهه  يف  السياسـي  السادات  حدس  دقة  أيًضا  اتضح 
العرب يف املعركة، من خالل تنسيق اهلجوم مع القوات السورية، ىلع الرغم من 
ممانعة اجلرناالت اذلين لم خيفوا عدم ثقتهم جبيش حافظ األسد، والصعوبات 
العملية للهجوم املشرتك. أدرك السادات أن مثل هذا اتلحالف رضوري إلقناع 
الطريق  وتلمهيد  فقط،  املرصية  للمصلحة  احلرب  قرار  بتجاوز  العريب  العالم 

الستخدام سالح ابلرتول. 

السادات يفرض السياسة ىلع السالح

اشتهر السادات بقوهل إن »99% من أوراق اللعبة يف املنطقة بيد أمريكا« 
ويه مقولة يديع أن عبد انلارص أقر هل حبقيقتها مع انتهاء حرب االستزناف 
من خالل مبادرة روجرز. وبالفعل، اكن السادات حيارب جيوش جودلا مائري، 
فيما اكن يستهدف إجبار كيسنجر، اذلي اكن مفوًضا من قبل نيكسون الغارق 

يف فضيحة ووتر غيت إلدارة األزمة، ىلع اتلدخل.

اتلحرك  برضورة  بعد  شعر  قد  كيسنجر  يكن  لم  أكتوبر،   10 يوم  حبلول 
ثبتت  أن  بعد  اإلعداد هلجوم مضاد  بدأت إرسائيل يف  املوقف؛ حيث  إلنقاذ 
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السادات رضورة استخدام سالح انلفط من ناحية،  جبهة اجلوالن. ذلا أدرك 
ومن ناحية أخرى، رضورة االستجابة لالتصاالت السورية اتلـي لم يستجب 
هلا منذ يوم 7 أكتوبر؛ حيث طالب األسد برضورة اتلقدم املرصي ملنح القوات 
السورية الفرصة تلثبيت ماكسبها. واآلن أصبح عليه االستجابة حلليفه بعد أن 
جنحت القوات اإلرسائيلية يف صد اهلجوم السوري وعبور اجلوالن حنو دمشق.

اختذ السادات قراًرا بتطوير اهلجوم حنو املمرات االسرتاتيجية يف 12 أكتوبر 
تلخفيف الضغط عن سوريا، إال أن القرار الىق معارضة من اجلرناالت وىلع 
وجاء  إسماعيل.  املشري  عليه  وافق  اذلي  الوقت  يف  الشاذيل،  الفريق  رأسهم 
اعرتاض الشاذيل من حقيقة أن دفع القوات خارج مظلة الصواريخ سيؤدي إىل 

جعلها مكشوفة أمام طريان العدو.

جنحت معارضة اجلرناالت الشاذيل وسعد مأمون قائد اجليش اثلاين، وعبد 
املنعم واصل قائد اجليش اثلالث يف تأخري اهلجوم يلوم واحد. إال أن السادات 
اكن حاسًما، وأمر بتحريك الفرقتني املدرعتني 4 و21 املتمركزتني غرب القناة 
تلطوير اهلجوم، وهو اخلطأ اذلي اكنت تفرتضه خطة ديفيد أيلعازر رئيس أراكن 

جيش العدو، يلنتيه ببعض اخلسائر يف صفوف اجليش املرصي.

بالنسبة للسادات اكن تطوير اهلجوم جمرد رضورة سياسية، إال أن خربته 
العسكرية املحدودة وفرض رأيه السياسـي ىلع العمليات جتاهل االعتبارات 
العسكرية اتلايلة؛ أنه من املستحيل عمليًّا ختفيف الضغط عن سوريا بسبب 
طول املسافة بني رشق القناة واجلوالن؛ أن اهلجوم جاء متسًقا مع عقيدة احلرب 
السوفيتية اتلـي اكن القادة اإلرسائيليون ىلع معرفة بها؛ وقد اكن انلجاح اذلي 
حتقق وفًقا خلطة املآذن العايلة قائًما باألساس ىلع اخلروج عن هذه العقيدة؛ 
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وأن ابلديل تلطوير اهلجوم بالفرق املدرعة هو نرش وحدات خفيفة من املشاة 
املسلحني املعدات املضادة لدلبابات.

لم يلتفت السادات هلذه االعتبارات، ولم يِر يف تطوير اهلجوم سوى جمرد 
معركة دبابات. ومهد هذا الرتاجع لعملية »غزالة« أو »ثغرة ادلفر سوار بقيادة 
آريل شارون وإبراهام آدان واتلـي بدأت يف 15 أكتوبر، واستهدفت استغالل 
اثلغرة ما بني اجليشني اثلاين واثلالث، للعبور إىل غرب القناة، وتهديد القاهرة.

قلل السادات من أهمية العملية، وأدىع أنها جمرد »عملية تلفزيونية«. ووقع 
االنقسام يف أراكن القيادة العامة حول كيفية تصفيتها. وفيما رأت األقلية وىلع 
رأسها الشاذيل إماكنية »املناورة بالقوات« من خالل عودة أربعة لواءات مدرعة 
من رشق القناة إىل الغرب للتصدي للقوات اإلرسائيلية، رأت األغلبية وىلع 
رأسها املشري إسماعيل أن حتريك القوات سيؤدي إىل إضعاف الروح املعنوية 
للقوات رشق القناة. ويف املقابل اقرتحت حتريك اللواء 25 مدرع شمااًل يللتيق 
مع الفرقة 21 جنوًبا. وهو ما أقره السادات ىلع الرغم من األخطاء الواضحة يف 
اخلطة خاصة مع عدم وجود غطاء جوي يف منطقة ابلحريات املرة تلغطية حترك 
القوات. وهو ما أدى إىل وقوع خسائر يف اللواء 25 يوم 17 أكتوبر، واستمرار 

اثلغرة اتلـي استقبلت يف ايلوم اثلالث ثالث فرق إرسائيلية.

ومع ذلك أرص السادات يف 20 أكتوبر ىلع رفض حترك أية بندقية أو جندي 
مرصي واحد من رشق القناة إىل غرب القناة. مرة أخرى، أثبت القائد األىلع، 
عدم اكرتاثه باحلقائق العسكرية، وتغليب وجهة انلظر السياسية ىلع اعتبار 
العمليات. اكن السادات، اذلي لم ينل العبور اإلرسائييل من ثباته حتـى اآلن، 
نفسه  يمنح  ولم   ،1967 يف  الاكريث  االنسحاب  جتربة  تأثري  حتت  واقًعا  زال  ما 
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و«االنسحاب  الشاذيل  اقرتحها  اتلـي  بالقوات«  »املناورة  خطة  دراسة  الفرصة 
لألولوية  يمكن  اكن  انلكسة،  يف  حدث  مما  فالعكس  للقوات«.  املنظم  غري 
توقف  أن  القناة  غرب  األرض  بطبيعة  واخلبرية  العبور  ىلع  املدربة  املرصية 

اتلقدم اإلرسائييل، دون أن يؤثر انتقاهلا ىلع معنوية القوات.

أدى قصور خربة السادات العسكرية إىل جناح اثلغرة يف اإلحاطة باجليش 
السويس  إىل  اإلرسائيلية  القوات  وصول  مع  القناة  رشق  امليداين  اثلالث 
وحصارها دون اتلمكن من دخوهلا. بالنسبة للسادات، اكنت احلرب قد انتهت 
فعليًّا مع جناح سالح انلفط يف إجبار كيسنجر ىلع اتلحرك لربط وقف إطالق 
صيغة  ىلع  السوفيات  مع  أكتوبر   20 يف  واتفاقه  اإلرسائييل،  باالنسحاب  انلار 
قرار أميم لوقف إطالق انلار، يف الوقت اذلي بدأ فيه اجلرس اجلوي األمريكي 
لم  أنه  مفادها  نتيجة  إىل  السادات  توصل  إلرسائيل.  السيخ  ادلعم  تقديم  يف 
يعد هناك طائل من االستمرار يف القتال، ومن الرضوري احلفاظ ىلع ما تمت 

السيطرة عليه من أرض رشق القناة.

العاملية  القوى  السادات. بتحرك  انتهت احلرب ىلع انلحو اذلي خطط هل 
من  االنسحاب  أممية ىلع  براعية  إرسائيل  مع  اتلفاوض  وبدء  احلرب،  إليقاف 
تردد كيسنجر  بدء  101(. ومع  )الكيلو  االشتباك  اتفاقية فك  توقيع  مع  سيناء 
يف رحالته املكوكية إىل املنطقة، اكنت احلرب بداية تلحول يف منطق الرصاع 
العريب اإلرسائييل، وملوقع مرص منه، وهو ما قد إىل اتفاق السالم مع إرسائيل 

.1979

كما تؤرش فوضـى احلروب ادلائمة، فمن الصعب حتديد إن اكن السادات 
خمطئًا أم مصيبًا يف قراراته. وربما األفضل قراءة تاريخ احلرب ودوره فيها بدون 
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يرتاوح  طارئة  حالة  باعتبارها  حرب  أي  طبيعة  خالل  من  بل  قيمية،  أحاكم 
لك قرار فيها بني اخلطأ والصواب، واالنتصار فيها معقود بقدر لك طرف ىلع 
السادات  لقد صاغ  الرصاع.  تتغري مع مسار  قد  أهداف  يراه« من  »ما  حتقيق 
اسرتاتيجية مرص العسكرية حبنكة وغريزة سياسية خالطتها نزعته الرومانسية 
يتعامل مع معضالت ليست من  أن  للجيوش، واكن عليه  الفعلية  القيادة  يف 
اختياره يف ميدان متداخل واغية يف اتلعقيد، بشلك افىض يف انلهاية باسرتجاع 

األرض املحتلة.
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)2(
تساقط عش الحمائم

ثغرات االستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية 
في حرب أكتوبر

أمحد ابلاز 

العنرصين  إن  للحرب-  اسرتاتيجية   33 كتابه  -يف  غرين  روبرت  يقول 
اجلوهريني يف احلرب هما الرسعة واتلكيف؛ وإنه من الرضوري أن تبىن صيتًا 
انعدام ايلقني أفضل من اتلهديد  بأنك جمنون بعض اليشء؛ ألن  عن نفسك 
الُمعلن، فإذا لم يكن أعداؤك متأكدين ما اذلي سيلكفهم جراء العبث معك، 
بهجومك  قُم  االكتشاف،  عن  تقاعسهم  وأثناء  ذلك،  باكتشاف  يرغبوا  فلن 

املباغت، فتنترص.

يسىع هذا اتلقرير إىل استعراض ثغرات يف خطة احلرب اإلرسائيلية ىلع 
اليت  األسباب  قائمة  إىل  انضمت  واليت  القيادة،  العسكري ومستوى  املستوى 
ساهمت يف إيقاع اهلزيمة باجليش اإلرسائييل ىلع يد القوات املسلحة املرصية.

اعتمد هذا اتلقرير ىلع العديد من القراءات واملعلومات الواردة يف أعمال 
ما ورد يف حتقيقات  أو بعض  أكتوبر،  اتلأريخ اإلرسائييل حلرب  جاءت ضمن 
جلنة »أجرانات« تلقيص احلقائق اليت تم تشكيلها عقب انتهاء احلرب، واتلـي 
ألقت بالالئمة ىلع قيادة جهاز االستخبارات العسكرية املتمثلة يف إييل زعريا 
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ورئيس األراكن دافيد أيلعازر وقائد اجلبهة اجلنوبية شموئيل غونني؛ يف الوقت 
اذلي أخلت فيه ساحة وزير ادلفاع موشيه دايان ورئيسة الوزراء غودلا مائري.

انلتائج العكسية التساع العمق اإلرسائييل بعد حرب 1967

بعد حرب 1967، احتلت إرسائيل مساحة تبلغ ثالثة أضعاف مساحتها. 
اتلحرك  رسعة  ويه  هامة  مزية  تمتلك  إرسائيل  اكنت  اتلاريخ،  هذا  فقبل 
واالنتشار الفوري واالستجابة بسبب قرب مواقع العمليات من بعضها ابلعض، 
وجه  ىلع  املحددة  القتال  مناطق  اىل  االحتياط  قوات  وصول  رسعة  وكذلك 
الرسعة، إضافة إىل سيولة اتلواصل بني تل أبيب واجلبهة، حيث اكنت مساحة 
ثالثة  نلحو  املسافة  هذه  اتساع  لكن  فقط.  مياًل   12 نطاق  يف  تتم  اتلحرك 
االستهالكية،  املراحل  من  بالعديد  يمر  واالنتشار  اتلحرك  قد جعل  أضعاف 
ونقاط تأكيد احلركة، األمر اذلي تسبب يف تعاظم ابلريوقراطية العسكرية اليت 

من شأنها أن تقوض مرونة االنتشار.

دور عنرص املفاجأة يف انهيار خطة ادلفاع اإلرسائيلية

خبطة  عرفت  واليت  املرصية،  القوات  هجوم  لصد  خطة  إرسائيل  وضعت 
Dovecote« أي )عش احلمائم(. وقد هدفت هذه اخلطة  ادلفاع »دوف كوت 
لتشكيل خط دفاع ىلع اجلبهة اجلنوبية )سيناء( عرب تشكيل يتكون من لواء 

مشاة، وقفت خلفه فرقة مدرعة ىلع مسافة 50 مياًل إىل الوراء.

لإلنذار من  الاكيف  الوقت  تمتلك  أنها سوف  اخلطة ىلع  استند عمل هذه 
أجل تمكني ادلبابات من اتلحرك لألمام حلماية انلقاط الستة عرش ىلع طول 
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خط باريلف، ويساندها يف ذلك سالح اجلو اذلي سيتم استداعؤه، إىل أن يتم 
استداعء قوات االحتياط بلدء اهلجوم املضاد.

افرتض واضعو هذه اخلطة أنها ستحتاج 48 ساعة تلنفيذها. إال أن اهلجوم 
أن  الرغم من  فعىل  اتلعامل،  قدرتها ىلع  اخلطة  أفقد هذه  قد  املفائج  املرصي 
باهلجوم  أن املرصيني سيقومون  قد أكدت  أبيب  اليت وصلت تلل  املعلومات 
وقتًا اكفيًا  لم يكن  أنه  إال  أكتوبر،  السادس من  يوم  السادسة مساء  تمام  يف 
املرصي  اهلجوم  بدأ  حيث  للتنفيذ،  جاهزة  كوت«  »دوف  خطة  جلعل  أيًضا 
فعليًا الساعة اثلانية ظهًرا وليس السادسة مساًء، ومع بدء اتلقدم غري املنظم 
الصواريخ  من  بوابل  اصطدمت  قد  اكنت  القناة،  حنو  اإلرسائيلية  لدلبابات 

املرصية املضادة لدلبابات.

ومع االنتهاء من تركيب اجلسور األربعة عرش، بدأت القوات املرصية يف 
العبور بطول القناة خبمس فرق مشاة ومئات ادلبابات اليت صعب ىلع اجلانب 

اإلرسائييل حرصها إال بعد حنو 24 ساعة من بدء اهلجوم.

ويمكن القول إن مواجهة عكسية تستحق اتلوقف أمامها حدثت يف هذه 
احلرب ىلع مستوى أدوات القتال، فيف حني أن اجليش اإلرسائييل وضع اعتماده 
األكرب يف إدارة العمليات ىلع ادلبابة كسالح رئييس، حيث شلكت ادلبابات 
األمريكية M48 وادلبابة M60 عماد القوة اإلرسائيلية الضاربة. اكن اجليش 
املرصي قد دفع بالعنرص البرشي املجرد »اجلندي « املسلح فقط بصواريخ اآلر 
يب جيه املحمولة وصواريخ ساغر تلحييد ادلبابات يف املرحلة األوىل من اهلجوم 

كأداة قتال رئيسية، وهو األمر اذلي لم تتوقعه إرسائيل.

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
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يمكن وصف هذا اتلكتيك بأنه اكن مفهوًما جديًدا ىلع احلرب احلديثة، 
وكثافة  احلركة  مرونة  ساعدت  حيث  الطائرة؛  أو  ادلبابة  مقابل  يف  الفرد  أي 
اإلطالق ىلع تسهيل إدارة عمليات القتال لصالح القوات املرصية، وتساقطت 
اجلندي  ىلع  اعتمد  اذلي  اتلكتيك  هذا  بفعل  اإلرسائيلية  ادلبابات  مئات 
للفحص،  دباباتها  إلخضاع  الحًقا  إرسائيل  دفع  ما  وهو  املحمولة.  وأسلحته 
وبالفعل تم اختبار اكفة نقاط الضعف اليت تسببت يف كثافة سقوط ادلبابات 
ادلبابات  من  الطرز  بهذه  اخلاصة  اتلدريع  مستويات  زيادة  عرب  اإلرسائيلية 

لتستطيع جتاوز اشتبااكت مشابهة الحقاً.

اجلسور السوفيتية غري صاحلة لالستخدام اإلرسائييل

اكن من ضمن االقرتاحات اليت تم عرضها يف مقر القيادة اإلرسائيلية بتل 
يوم  املضاد  اهلجوم  ابلدء يف  أثناء  املرصية  استخدام اجلسور  العمل ىلع  أبيب 
اثلامن من أكتوبر، مع أهمية تدمري عدد منها، باعتبار أن القوات اإلرسائيلية 

ال حتتاج العبور حنو لك انلقاط اليت عربت منها القوات املرصية.

 وبالفعل اكنت رسالة من قائد سالح اجلو اإلرسائييل قد وصلت إىل مقر 
من  تسبب حينها يف حالة  اذلي  األمر  7 جسور مرصية،  تدمري  تؤكد  القيادة 
االرتياح، حيث اكن اإلرسائيليون يف حاجة ماسة تلحسس أي انتصار مهما 
اليت  السوفيتية  اجلسور  بأن  فوجئوا  اإلرسائيليني  اجلرناالت  إال  ضئياًل،  اكن 
وليس  اخلفيفة،  السوفيتية  ادلبابات  حلمل  ُصممت  قد  املرصيون  استخدمها 
هذه  ىلع  وبناء  اإلرسائيليون،  استخدمها  اليت  اثلقيلة  األمريكية  ادلبابات 

املعلومة حتتم تغيري نقاط يف خطة اهلجوم املضاد. 
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اإلرسائيليون حياربون العقيدة »املرصية« ال »السوفيتية«

السوفييت  املسلحة املرصية بشلك موسع ىلع ادلعم  القوات  نظًرا العتماد 
القيادة  ظنت  فقد   ،1973 أكتوبر  حرب  قبل  طويلة  لسنوات  العسكري 
اليت  العسكرية  وتكتياكتهم  املرصيني  خبطط  علم  ىلع  أنها  اإلرسائيلية 
من  الكثري  وضع  تم  فقد  ذلك  ىلع  وبناء  سيستخدمونها،  واليت  يستخدمونها 
حتراكت القوات اإلرسائيلية ىلع أساس أنها تواجه السوفييت وليس املرصيني.

وىلع سبيل املثال، افتقر القادة اإلرسائيليون إىل فكرة واضحة عن مواقع 
املرصيني، نظًرا نلقص وحدات االستطالع املقابلة للجبهة املرصية، األمر اذلي 
دفع هؤالء القادة لالفرتاض أنهم يواجهون السوفييت وليس املرصيني، حيث 
املرصيون،   فيها  ستمركز  اتلـي  األماكن  حول  اتلخمني  ىلع  اخلطة  استندت 
حسب « العقيدة السوفيتية«، حيث تمثل االعتقاد بناء ىلع ذلك بأن املرصيني 
 من ثالثة 

ً
قد بلغوا خًطا ىلع مسافة سبعة إىل ثمانية أميال رشيق القناة، بدال

إىل أربعة أميال، وهو األمر اذلي لم حيدث بطبيعة احلال، حيث كثفت القيادة 
نطاقات  يف  لدلبابات  مضادة  بأسلحة  الُمسلحة  املشاة  بقوات  ادلفع  املرصية 
اليت افرتضها اجلانب  اتساع طول اجلبهة  أضيق مما تصور اإلرسائيليون، ومع 
اإلرسائييل حتتم عليه توزيع قواته ىلع مساحات أفقية أوسع، األمر اذلي وفر 
فرصة لقوات املشاة املرصية للقيام بمهام رسيعة دون مواجهة اتلحام عنيف 

بالقوات اإلرسائيلية.
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فشل نظام القيادة املعروف بالسيطرة االختيارية

ساهم انتصار اإلرسائيليني يف حرب حزيران يونيو 1967 يف تنايم الشعور 
هذا  تسبب  وقد  يُهزم،  ال  اإلرسائييل  اجليش  أن  ىلع  ادلائم  واتلأكيد  بالقوة 
الشعور يف وضع نُظم قيادة تمزي بالغرور بعض اليشء والركون إىل جتارب قيادية 
ليس من املؤكد مدى فعايلتها، واكن من ضمن هذه اتلجارب نظام »السيطرة 
االختيارية« وهو نظام ُصمم إلتاحة االستقاليلة األقىص إىل القادة الصغار، مع 

منح القيادات العليا خيار اتلدخل بأية حلظة.

وىلع الرغم من ارتفاع كفاءة القادة الصغار يف 1973 عما اكن الوضع عليه 
يف 1967، إال إن عدة أمور أثرت ىلع كفاءة القيادة اإلرسائيلية، ومنها: غياب 
اثلقة بني القيادات وتضارب آرائهم وصعوبة عمليات االتصال بما جعل عمل 
األمر  وانتىه  األحيان،  من  كثري  يف  ومربًكا  صعبًا  والسيطرة  القيادة  نظام 
برضورة انتظار القرارات خبصوص العمليات مهما اكنت بساطتها من تل أبيب، 
حيث  اخلاطئة،  القرارات  وإصدار  اتلوجيه  يف  خلل  عليه  ترتب  اذلي  األمر 

أصبحت العمليات العسكرية رهن اتلنافس يف إثبات صحة وجهة انلظر.

باإلضافة إىل ذلك، فقد اكنت حىم تصاعد اخلالفات بني القادة اإلرسائيليني 
يه املمزية للفرتة السابقة للحرب، فرغم أن اجلرنال شارون مثاًل اكن قد لعب 
بوصفه  االستزناف  حرب  سنني  إبان  اإلرسائييل  للجيش  بالنسبة  مهماً  دوراً 
األراكن  رئيس  وبني  بينه  اخلالفات  تصاعد  أن  إال  اجلنوبية،  للمنطقة  قائداً 
»ديفيد أيلعازر« ما ترتب عليه إبعاد اجلرنال شارون عن قيادة املنطقة اجلنوبية 

يف يويلو اعم 1973 واستبداهل باجلرنال بشموئيل غونني.
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بينه  أن اخلالفات  إال  اندالع احلرب  اجلبهة عند  إىل  ورغم عودة شارون 
وبني القيادة اكنت ال تزال مستمرة وأهمها خمالفة قرار من القيادة بإيقاف تقدم 
للكتيبة اليت يقودها اجلرنال شارون بما أحلق خسار فادحة بالقوة اإلرسائيلية، 
وهو اخلالف اذلي تم استعراضه الحقاً يف تقارير جلنة أجرانات؛ حيث اكن قائد 
املنطقة اجلنوبية، العائد إىل اخلدمة باريلف، قد أرسل لرئيس األراكن طلبني 
وخرقه  بسبب سلوكه  شارون  اجلرنال  1973 إلقصاء  نوفمرب  و13  أكتوبر   9 يف 
لألوامر بما تسبب يف وقوع خسائر بالقوات. ولكها أمور أثرت ىلع كفاءة األداء 

ىلع مستوى القيادة وباتلايل ارتباك إدارة امليدان يف أوقات حاسمة. 

خط باريلف• قطعة من اجلنب السويرسي

 »خط باريلف، يبدو كقطعة جنب سويرسي، 
به من الفتحات أكرث ما به من اجُلنب«

هكذا تم توصيف ابلنية الفنية والعسكرية خلط باريلف، اذلي ساهم يف 
توفري الشعور باألمان دلى اجلنود اإلرسائيليني، حيث بات هناك تصور بشأن 

حتمية فشل أي هجوم مرصي أمام عظمة وإماكنيات هذا اخلط.

دخل  واسعة  بموافقة  باريلف  خط  إنشاء  فكرة  حتظ  لم  األمر،  واقع  يف 
القيادة اإلرسائيلية، حيث تم تداول نظرييت قتال داخل اجليش اإلرسائييل يف 

هذه األثناء، وهما ادلفاع اثلابت وادلفاع املتحرك.

ىلع  االعتماد  فكرة  رفضوا  اذلين  اجلرناالت  أهم  من  واحًدا  شارون  اكن 
ادلفاع اثلابت وباتلايل فإنه لم يكن موافقاً ىلع مقرتح بناء خط باريلف حيث 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
تساقط عش احلمائم: ثغرات يف االسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية 
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أكد ىلع أن أفضل اسرتاتيجية لدلفاع عن سيناء جيب أن يتم بواسطة مزيج من 
باريلف  اللجوء اىل خط  املدرعة اخللفية، وأن  ادلوريات األمامية والقبضات 
إنما يعمل ىلع حتويل القوات اإلرسائيلية إىل قوات ثابتة وليست متحركة، وهو 

األمر اذلي سيعيق احلركة بشأن صد أي هجوم مرصي.

القيادة  اليت افرتض أن تكون عيون  باريلف  أن معاقل خط  أيضاَ  ثبت 
جعل  اذلي  األمر  كثرًيا،  بعضها  عن  متباعدة  اكنت  سيناء  يف  االرسائيلية 

فق يف رصد وتقييم اهلجوم املرصي.
ُ

حمطات املراقبة خت

يف تل أبيب• االرتباك سيد املوقف

يقول نابليون بونابرت: « جرنال واحد سيئ، أفضل من جرنالني جيدين»

االرتباك  من  واسعة  حالة  إحداث  يف  املفائج  املرصي  اهلجوم  تسبب   
واتلخبط خالل األيام األوىل للحرب، سواء داخل مقر القيادة اإلرسائيلية بتل 

أبيب، أو داخل مقرات قادة اجلبهات يف امليدان.

اكن قد تم استداعء العديد من اجلرناالت املتقاعدين أو بمعىن آخر للحفرة، 
أبيب، لعلهم  بتل  العامة  قيادي يقع حتت األرض يف مبىن األراكن  ويه جممع 
يستطيعون القيام بما من شأنه حتويل دفة األمور لصالح القوات اإلرسائيلية، 
واختاذ  القيادة  عمل  سالسة  ىلع  سلبًا  ارتد  قد  املوسع  االستداعء  هذا  أن  إال 
من  أنه  املتقاعدين  اجلرناالت  هؤالء  من  جرنال  لك  شعر  حيث  القرارات، 
الرضوري أن يقوم بإبداء رأيه باستمرار خشية أال يظهر يف الصورة، حىت لو لم 

تستدع احلاجة.
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اكنت قيادة األراكن قد تقدمت خبطة يف يوم 7 أكتوبر خبصوص ترتيبات 
اهلجوم املضاد، واليت اشتملت ىلع ثالث خيارات؛ األول يقتيض بإطالق هجوم 
مضاد حمدود من قبل فرقة واحدة، واثلاين جاء عرب موىش ديان وهو االنسحاب، 

أما اثلالث فهو القيام بهجوم مضاد بفرقتني ىلع جبهة سيناء وجبهة اجلوالن.

حظي املقرتح اثلالث بشأن القيام بهجومني مضادين يف سيناء واجلوالن 
يوم 8 أكتوبر بموافقة احلكومة، وهو ما ُعد خروج واضح عن عقيدة اجليش 
اإلرسائييل، اذلي اعتقد دوًما باستحالة تنظيم هجومني رئيسيني ضد خصمني 
يف آن واحد، واكن ذلك اخلروج عن العقيدة مرتبًطا حبالة االرتباك الواضحة يف 

صفوف القيادة والرغبة امللحة يف حتقيق أي انتصار مهما اكن ضئياًل.

املضاد  اهلجوم  قوات  تعرض  يف  انتصار  أي  حتقيق  يف  االستعجال  تسبب 
إىل خسائر جسيمة، خصوًصا أفواج ادلبابات، حيث أطلق موىش ديان نظرية 
»العصفورة« واليت تعين أن القوات املرصية ستتشتت اكلعصافري عند سماعها 
دلوي انفجارات متوايلة ودائمة، وهو ما يمكن بواسطته تفسري السبب اذلي 
جعل القيادة اإلرسائيلية تدفع بفرقة دبابات واحدة غري منظمة دون استطالع 

مسبق يف ظل غياب ادلعم اجلوي واملدفيع.

إدارة  وتنظيم  املوقف  استيعاب  يف  بدأت  قد  اإلرسائيلية  القوات  أن  إال 
اهلجوم  احتواء  لغرض  خطته  وضع  قد  شارون  اجلرنال  اكن  حيث  العمليات، 
املرصي، وعينه ىلع ادلفر سوار اليت هل خربة جبغرافيتها حيث اكن قد درب قواته 
ىلع حمااكة هجوم مشابه للعبور من قطاع ادلفر سوار وذلك عندما اكن قائداً 

للمنطقة اجلنوبية.

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
تساقط عش احلمائم: ثغرات يف االسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية 
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وبالفعل تم ادلفع بثالث ألوية حنو 3 قطااعت خمتلفة )القطاع األوسط- 
القطاع بني الطريق األوسط وادلفر سوار- قطاع شمال اإلسماعيلية(، بتاريخ 
اتلاسع من أكتوبر، وهو اهلجوم اذلي ترتب عليه اخرتاق الطريق األوسط شمال 
رشق حبرية اتلمساح، وإيقاف تقدم القوات املرصية جتاه ممر اجلدي ورأس سدر.

ويمكن القول إن هذا اتلحول قد رسم شلك املعارك حىت انتهاء احلرب من 
حيث تكثيف اهلجمات املرصية من أجل دفع القوات اإلرسائيلية للخلف، 
يصعب  قدم  موطأ  تثبيت  استطاعت  قد  اكنت  اإلرسائيلية  القوات  أن  إال 
حلحلته. وببدء اجلرس اجلوي األمريكي يوم 14 أكتوبر اكن حتواًل أخر قد بدأ 
يؤثر يف إدارة املعارك بما يعنيه هذا اتلحول من ظهور فجوة بني قدرات التسليح 
املرصية واإلرسائيلية وتوفري خط إمداد غري منتيه من األسلحة األمريكية 
إلرسائيل بما تعنيه هذه االستدامة من ضمان صمود اجليش اإلرسائييل مهما 
إسناد  وجود  عدم  ظل  يف  املرصية  للقوات  استزناف  مقابل  احلرب  زمن  طال 

ودعم مقابل بإمدادات األسلحة.

خاتمة

• اعرف كيف تنىه املسائل، فانلهايات غري املكتملة أو الفوضوية  قاعدة 
يظل يرتدد صداها لسنوات. يقوم فن إنهاء املسائل أو اسرتاتيجية اخلروج ىلع 
معرفة مىت تتوقف. حيث إن ذروة احلكمة االسرتاتيجية يه أن تتجنب مجيع 

الزنااعت اليت ال خمارج واقعية هلا.



 )3(
هل حًقا أخفقت المخابرات اإلسرائيلية في التنبؤ 

بحرب أكتوبر؟ 

أمحد اعدل

تُعترب أجهزة املخابرات أحد أهم أدوات ادلولة ىف معرفة ما جيرى خلف 
كواليس الطرف املعادي، فيه األعني اليت ترى وتراقب وحتلل اكفة اتلحراكت 
اخلصم  خطوات  عن  وتكشف  بعدها  من  تلحذر  وابلاطنة؛  منها  الظاهرة 
اتلنفيذية إجراءاتها لك منها بتخصصه، واألهم  القادمة تلتخذ أجهزة ادلولة 
من ذلك هو أن يرى متخذ القرار الصورة اكملة بكافة أبعادها ليستطيع اختاذ 

أفضل القرارات املمكنة، واألهم ىف اتلوقيت املناسب.

ومما ال شك فيه بأن حرب أكتوبر تعترب من أهم املحطات ابلارزة ليس فقط 
ىف جوالت الرصاع العريب اإلرسائييل،  ولكنها أيضاً  هلا أهميه كبرية ىف جمال 
عمل املخابرات،  إذ أن نشوب احلرب اكد أن يكون مفاجئاً بشلٍك تاْم دون وجود 
زمن إنذاري  اكيف لالحتالل اإلرسائييل يُمكنه من تنفيذ اخلطوات املناسبة لردع 
اجلانبني املرصي والسوري ومنعهم من شن احلرب أو ىلع األقل اختاذ إجراءات 
تقلل من حجم تأثري الصدمة األوىل للعملية العسكرية الشاملة،  واليت أدت 
اىل فقدان توازن اكمل جليش االحتالل اإلرسائييل وفشل اكفة خططه املجهزة 

لصد اهلجوم املرصي،  واألهم هو تدمري راكئز عقيدة األمن دليه.
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وىلع الرغم من حتقيقات جلنة "أجرانات" اليت ُشلكت عقب انتهاء احلرب 
يده  وضع  رئييس  بشلك  منها  اإلرسائييل  االحتالل  استهدف  واليت  مبارشة،  
عليه  طلَق 

ُ
أ ما  اىل  أدت  اليت  بالضبط  اخللل  نقاط  ىلع  وحمدد  واضح  بشلك 

بأن حرب  ابلعض "هدم اهليلك اثلاين"، وهذا ما يفرس ويؤكد من جانب آخر 
أكتوبر 1973 اكنت نرًصا مرصيًّا كبرًيا ال جدال فيه،  إال أن حمارض ونتائج جلنة 
بأن تُنرش بشلك اكمل، ويتم بشلك  لم يرُصح هلا  أجرانات مازالت حىت األن 
ما  وثائقها تُلخرج من جديد بعض من خبايا  اإلفراج عن بعض  شبه سنوي 
حدث داخل أروقة دوائر صنع القرار اإلرسائييل قبل الساعة اثلانية ظهرا يوم 

السادس من أكتوبر.

هلذا وىلع الرغم من اتلفاصيل العديدة اليت نرُشت عما حدث قبل نشوب 
احلرب خاصة بال 72 ساعة السابقة هلا، إال أننا نرى بأن هناك مخس أسباب 
رئيسية أدت اىل عدم قدرة أجهزة املخابرات اإلرسائيلية من اتلنبؤ بشلك سليم 

بنوايا احلرب دلى اجلانب املرصي والسوري أال ويه:

أسباب عدم قدرة املخابرات اإلرسائيلية يف اتلنبؤ حبرب أكتوبر

ضمنها  من  يندرج  واليت  اعم  بشلك  اإلرسائيلية  الشخصية  وقوع  •أواًل: 
الزائفة بانلفس،  للثقه  فئة املسؤولني بدولة االحتالل حلالة من احلد األقىص 
والوصول إىل أىلع درجات الغرور خصوصاً بعد نكسة 1967. كما أن الشخصية 
اإلرسائيلية لم تكن تُريد أن تستوعب اتلطور اذلي ظهر ىف قدرات القوات 
املسلحة املرصية خالل عمليات حرب االستزناف واليت اكنت خمتلفة بشلك 
ىلك عن أدائها ىف حرب 67، خشية الرجوع مره أخرى للشعور بالفناء اذلي اكن 

سائًدا قبل 5 يونيو 67.  
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العامة اليت نفذها جيش االحتالل اإلرسائييل قبل اعم من  •ثانيًّا: اتلعبئة 
بدء احلرب نتيجة املعلومات اليت رصدها حلجم اتلحراكت العسكرية املرصية 
الكبري ىلع جبهة القناة خالل اعم 1972 حيث تعامل معها كتجهزي فعيل لشن 
واستمرار  ادلولة دون جدوى،  نفقات كبرية من مزيانية  واليت لكفته  احلرب، 
حالة  رسخ  واذلي  أكتوبر  شهر  قبل   1973 اعم  ىف  املرصية  القوات  حتراكت 
االعتياد عند اجلانب اإلرسائييل عند مراقبته تللك اتلحراكت، مما جعل جودلا 
مائري حذره ىف اختاذ قرار اتلعبئة العامة مرة أخرى دون اتلأكد بشلك قاطع من 

نشوب حرب.  

اكفة  وىلع  كبري  زمىن  مدى  ىلع  نُفذت  اليت  املرصية  اخلداع  خطة  ثاثلًا: 
املختلفة  املعلومات  مجع  أجهزة  ىلع  أثرت  أنها  حىت  ادلولة،   ىف  املستويات 
لالحتالل اإلرسائييل بشقيه، )املوساد( )أمان(، ىف قدرته ىلع اتلفسري الصحيح 
ادلقيق  رصدهم  من  بالرغم  املرصي،  اجلانب  عن  الُمجمعة  املعلومات  حلجم 
للك اتلحراكت املرصية ىلع جبهة القنال بدقة،  إال أن استيعاب املوقف بشلك 
صحيح لم يصل اىل مسؤويل اجلهازين الرئيسيني ىف إرسائيل واذلى ظهر جليًّا 
من  السادس  يوم  صباح  من  اثلامنة  ىف  احلرب  ملجلس  األخري   االجتماع  ىف 
قبل  زمري  تسييف  املوساد  جهاز  رئيس  وصلت  اليت  الرسالة  بعد  حىت  أكتوبر 
مساًء  السادسة  الساعة  ىف  املرصي  باهلجوم  تفيد  بسااعت   مبارشة  احلرب 

السادس من أكتوبر .

•رابًعا: احلسابات السياسية اليت يضعها القادة العسكريون الكبار ىف جيش 
السياسية  القادة تظل أعينهم ىلع ماكنتهم  إذ أن هؤالء  االحتالل اإلرسائييل، 
اذلي يمكن أن يلعبوها فيما بعد انتهاء خدمتهم جبيش االحتالل. ذللك فلك 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
هل حًقا أخفقت املخابرات اإلرسائيلية يف اتلنبؤ حبرب أكتوبر؟
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منهم يتحسس خطواته لكيال يقع ىف قرار خاطئ يعرقل مسريته السياسية فيما 
بعد.

•خامًسا: عدم قدرة جهازي مجع املعلومات لالحتالل اإلرسائييل )املوساد 
• أمان( من احلفاظ ىلع استدامة عنارص برشية سواء ىلع شلك أفراد او شباكت 
العسكرية  أو  املدنية  الرشحية  يف  سواء  العربية  مرص  مجهورية  داخل  تعمل 
من  احلرب  شن  اجتاه  املرصية  انلوايا  عن  واضح  بشلك  االطالع  من  تمكنها 
عدمها؛ إذ اكن آخر عنارصها ىف الرشحية العسكرية هو الضابط فاروق الفيق 

اذلي تم إسقاط خليته مع هبه سليم إبان حرب االستزناف. 

واليت  العسكري،  باجلانب  اخلاصة  األسباب  من  العديد  جانب  اىل  •هذا 
ختتص خبطط العمليات احلربية جليش االحتالل اإلرسائييل اليت اكنت ُمعده 
تتسم  أنها اكنت  ظهر  واليت  القتال،  وسوريا  بدأ جيشا مرص  حال  للتنفيذ ىف 
بالقصور الكبري خصوصاً ىف تقييم قدرات اجليش املرصي، إذ أن تلك اخلطط 
)أمان(  العسكرية  املخابرات  جهاز  معلومات  توافر  أساس  ىلع  تُبىن  اكنت 

ألوضاع وقدرات وتسليح وأسلوب عمل القوات املرصية.

مثال ذللك اكنت املعلومات املتوفرة دلى القوات اجلوية جليش االحتالل 
الصنع،   الفرنسية  مرياج-5  طراز  من  املرصية  القتال  طائرات  اإلرسائييل عن 
يه وجود رسيب قتال متمركزين بقاعدة طنطا اجلوية بوسط ادلتلا،  وىه معلومة 
نصف صحيحة،  إذ أن انلصف الصحيح خاص بوجود املرياج-5 بالفعل منذ 
قدومها قبل احلرب بعام تقريبًا من يلبيا تتمركز بقاعدة طنطا اجلوية ولكن 
انلصف اخلاطئ بأنها لم تزد تشكيالتها بأي حال عن رسب قتايل واحد فقط،  
ونتيجة تللك املعلومة املغلوطة وخشية إرسائيل من قدرات املرياج-5 واليت 
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تمتلك قدرات قتال اعيلة جداً تستطيع من خالهلا الوصول اىل عمق إرسائيل 
بقدرات تدمريية كبرية،  فقد وجه سالح اجلو اإلرسائييل عدة رضبات جوية 
بما  القاعدة  تدمري  بهدف  أكتوبر  و15   14 و   7 يويم  اجلوية  طنطا  قاعدة  اىل 
اجلو  سالح  فيه  استهدف  اذلى  أكتوبر   14 هجوم  خاصة  طائرات،   من  فيها 
املنصورة  قاعدة  فانتوم-4 ورسب أخر تلدمري  بقوة رسيب  القاعدة  اإلرسائييل 
ما دلى إرسائيل ىف ذلك  فانتوم-4 اكنت لك  أربعة أرساب  اجلوية من إمجايل 
الوقت،  مما أدى اىل تكبدة خسائر جسيمة ىف مقاتالته خالل تلك اهلجمات.

 أخفقت املخابرات اإلرسائيلية يف حرب أكتوبر؟
ً
فهل حقا

بانلظر اىل اكفة انلتائج واألحداث اليت ُكشف عنها سواء من خالل وثائق 
جلنة أجرانات أو اليت رَصح بها أصحابها من جانب االحتالل اإلرسائييل،  فإننا 
قد نكتشف أن حجم املعلومات اليت اكنت متوفرة دلى جهازي املعلومات 
لالحتالل اإلرسائييل ) املوساد • أمان ( اكنت اكفية جداً تلكوين صورة دقيقة 
تم  إن  واليت  واألردنية،   والسورية  املرصية  اجلبهات  ىلع  العام  املوقف  عن 
قراءتها بشلك سليم واختاذ قرار الرضبة اجلوية اإلجهاضني املقرتحة ىف اجتماع 
العربية،  لاكنت أثرت بشلك كبري ىلع عمليات  صباح يوم 6 أكتوبر للجبهة 
جييش مرص وسوريا . إال أن تداخل العوامل انلفسية اكرتفاع مستوى الغرور، 
وتركزي القادة اإلرسائيليني ىلع مصاحلهم الشخصية، وكفاءة األجهزة املرصية 
العيون اليت تعمل لصالح إرسائيل يف  أثر  يف أعمال املراوغة واخلداع وتقيص 
ادلاخل املرصي، لكها عوامل أفقدت إرسائيل القدرة ىلع االستعداد الاكيف رغم 

توافر معلومات اكفية من شأنها ادلفع باجلاهزية ومواجهة اهلجوم املرصي.
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 ما هي أسباب فشل االستخبارات األمريكية 

في التنبؤ باندالع حرب أكتوبر؟ 

من تقرير املخابرات املركزية األمريكية 

الصادرة قبل حرب 6 أكتوبر يف احلصول  املواد  الشامل يف  "فشل ابلحث 
معلومات  إنتاج  عن  ملزتم  مسؤول  أو  مكتب  أي  من  رسيم  بيان  أي  ىلع 
من  اتلحذير  يف  ساهمت  قد  تكون  أن  يمكن  نهائية  حتليلية  استخباراتية 
احلرب. لقد اكن هناك فشل استخبارايت يف األسابيع اليت سبقت اندالع احلرب 
يف الرشق األوسط يف 6 أكتوبر 1973؛ إذ اكنت االستنتاجات الرئيسية املتعلقة 
اتلحليل  عن  املسؤولون  وكررها  إيلها  توصل  اليت  العدائية  األعمال  بقرب 

االستخبارايت خاطئة بشلك واضح وصارخ."

مقطع من ترشيح جمتمع االستخبارات األمريكي الصادر يف ديسمرب 1973

بدأت فرتة والية كوليب يف منصب مدير االستخبارات العسكرية بفشل 
استخبارايت كبري. اكن قد شغل املنصب منذ أقل من شهر عندما هامجت مرص 
حرًبا  أن  إىل  السياسة  صانيع  وجهازه  كوليب  ينبه  لم  فجأة.  إرسائيل  وسوريا 
عربية إرسائيلية متجددة ىلع وشك االندالع، ولم يتوقعوا أن القتال قد يؤدي 
أن كوليب،  الرغم من  الرشق األوسط. ىلع  أمريكية سوفيتية يف  إىل مواجهة 
إلدارة  ألمريكية  لإلدارة  ممتاًزا  دعًما  قدموا  قد  املركزية،  املخابرات  وواكلة 
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األزمة بمجرد اندالع احلرب، إال أن قراءتهم اخلاطئة النفجار احلرب زاد من 
استياء ابليت األبيض جتاه واكلة املخابرات املركزية.

جمتمعات  فاجأت  قد  املفاجئة  السورية  املرصية  اهلجمات  أن  يف  شك  ال 
أشار  قد  نيكسون  الرئيس  أن  درجة  إىل  السياسات.  وصانيع  االستخبارات 
املخابرات  واكلة  ذكرت  مىض،  وقت  لك  يف  كما  »مؤخًرا،  أنه  إىل  مذكراته  يف 
أهمية حركة  أن احلرب يف الرشق األوسط غري مرجحة، وقللت من  املركزية 
باعتبارها  مرص  يف  مؤخًرا  حتدث  اكنت  اليت  العادية  وغري  الضخمة  القوات 
مناورات سنوية. « من جهة أخرى، وافق مكتب االستخبارات احلايل • املكتب 
لألزمة  اتلكتيكية  اتلقييمات  تمرير  ىلع  املركزية  املخابرات  لواكلة  الرئييس 
يف  ماكن  أي  »يف  يذكر  لم  شخص  أي  أن  الحًقا  والحظ  األبيض.  ابليت  إىل 
جمتمع االستخبارات أن احلرب ستندلع قريبًا، أو خيالف اإلمجاع العام بشلك 
ملحوظ.« وقد اتفق اجلميع ىلع أن أزمة أوائل أكتوبر اكنت جمرد شبح حرب 

آخر مثل اذلي رأوه مراًرا وتكراًرا منذ شهر مايو.

االستخبارات  عملية  أن  الواضح  من  »اكن  مشابًها:  أمًرا  كوليب  تذكر 
وافق هرني  كما  احلرب«.  هذه  بعملها يف  الوفاء  يف  ملحوظ  بشلك  فشلت  قد 
كيسنجر ىلع أن: »السادس من أكتوبر اكن تتوجيًا لفشل اتلحليل السيايس من 
جانب ضحاياه. من الواضح أنه اكن هناك فشل استخبارايت، لكن سوء اتلقدير 
لم يقترص ىلع واكليت االستخبارات العامة وواكلة استخبارات ادلفاع«. من وجهة 
أن  املشلكة  اكنت  احلقائق.  اكفة  يعرف  سياسة  صانع  لك  اكن  كيسنجر،  نظر 
تعريف الواليات املتحدة للعقالنية لم يأخذ ىلع حممل اجلد فكرة أن ]العرب[ 
يمكنهم بدء حرب ال يمكن الفوز بها الستعادة احرتام اذلات. لم يكن هناك 
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دفاع ضد تصوراتنا املسبقة أو أفاكر حلفائنا«.  كما لم حتتكر الواليات املتحدة 
حاييم  اإلرسائييل  فريق،  برتبة  القائد  رصح  فقد  االستخباري.  األداء  ضعف 
أخطأت:  قد  بالده  يف  ادلفاعية  املخابرات  واكلة  أن  الحق  وقت  يف  بار-يلف 
معلومات  غياب  يف  وليس  االستخباراتية  ابليانات  تقييم  يف  اخلطأ  »يكمن 

دقيقة وموثوقة«.

أخفق جمتمع االستخبارات أيًضا يف تنبيه صانيع القرار األمريكيني إىل 
أزمة انلفط/ املايلة ذات الصلة اليت تلت ذلك بني أكتوبر 1973 ويناير 1974، 
إذ رفعت منظمة ابلدلان املصدرة للنفط )أوبك( أسعار انلفط بنسبة 400%. كما 
رصحت جلنة االستخبارات يف جملس الشيوخ الحًقا، أن حتليل االستخبارات 
املصادر  اكنت  ما  بقدر  ابلصرية  حاد  يكن  لم  الوقت  ذلك  يف  األمريكية 
احلكومية بشأن احتمال أن السعوديني قد يستخدمون انلفط كسالح سيايس. 
وباملقارنة، قال تقرير الكوجنرس هذا، اكن اتلحليل داخل جمتمع االستخبارات 
يميل إىل اتلأكيد ىلع استمرار الوضع الراهن يف السياسة السعودية جتاه الواليات 
املتحدة، ودراسة مسألة مستويات أسعار انلفط يف سياق إطار العرض والطلب 
واكن  واالقتصادية.  السياسية  للعوامل  حمدود  تكامل  فقط  وعرض  الضيق 
املخابرات  واكلة  حمليل  نظًرا ألن  أنه  اللجنة  انتقادات  ىلع  املركزية  الواكلة  رد 
املركزية لم يتوقعوا حرب الرشق األوسط، فقد خلصوا إىل أن اململكة العربية 

السعودية وادلول العربية األخرى لن تستخدم انلفط كسالح سيايس.

بدأ سوء قراءة جمتمع االستخبارات هلذه املسائل يف ربيع اعم 1973 بإنتاج 
العدائية  العالقات  الوطنية« )NIE(، اذلي نص ىلع  »تقديرات االستخبارات 
آراء  وجود  عدم  مع  واتلداعيات.  املحددات  املحتملة:  اإلرسائيلية  املرصية 
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أن  ىلع  املتحدة  الواليات  يف  املختلفة  االستخبارات  واكالت  وافقت  مزعجة، 
حافة  سياسة  إطار  يف  نفسية  محلة  اكنت  املزتايدة  للتهديدات  السادات  محلة 
اهلاوية، وأنها تقوم ىلع أمل »حتفزي الضغط األمريكي ىلع إرسائيل«. وخلص 
اتلقدير إىل أن الوضع قد خيرج عن السيطرة، لكن األعمال العدائية املرصية 
اإلرسائيلية الكبرية بدت »غري مرجحة يف األسابيع القليلة املقبلة«. لم يبد أن 
السادات ملزتم باهلجوم ىلع اإلرسائيليني. وبما أن القدرات العسكرية ملرص 
اكنت حمدودة للغاية، فإن مشاركة قوات عربية أخرى أقل إثارة لإلعجاب • مثل 
تلك املوجودة يف سوريا • ىلع جبهة ثانية »لن يكون هلا أهمية تذكر من انلاحية 
العسكرية. ويكمل اتلقرير: »من املحتمل أن تتمكن القوات املرصية، وفًقا 
الوطنية، من شن اغرات كوماندوز صغرية ىلع شبه  االستخبارات  تلقديرات 
منها  أي جزء  االستيالء ىلع  القدرة ىلع  لم تكن دليها  لكنها  جزيرة سيناء، 
واالحتفاظ به يف مواجهة املعارضة اإلرسائيلية. واتلأثريات الوحيدة اليت توقعها 
اتلقرير بالنسبة للواليات املتحدة اكنت أن اإلرسائيليني يعدون هجوًما آخر 

ىلع العرب.

أما اتلقارير اليت أعدها كوليب وجهاز خمابراته فقد اكنت مشابهة تلوقعات 
االستخبارات الوطنية، حىت وقوع اهلجمات املرصية السورية يف 6 أكتوبر. لم 
أية تقارير استخباراتية وطنية )أو تقديرات استخباراتية  يتم طلب أو إجراء 
وطنية خاصة( بني تقديرات االستخبارات الوطنية لشهر مايو ونهاية سبتمرب. 
األمريكية  املخابرات  ما دلى  إىل حد  املرحية  انلظر  وقد عكس هذا وجهة 
بشأن األزمة انلامية. أخرًيا، يف 30 سبتمرب، وخوفًا من وجود أدلة ىلع جتمعات 
غري اعدية لدلبابات السورية يف مرتفعات اجلوالن، لكف هرني كيسنجر )اذلي 
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املخابرات  واكلة  احلرب(  من  فقط  واحد  أسبوع  قبل  للخارجية  وزيًرا  أصبح 
اخلارجية  وزارة  يف  وابلحوث  االستخبارات  ومكتب  األمريكية  املركزية 
االستخبارات  تقديرات  طلب  نفسه  الوقت  ويف  الفورية،  تقييماتهم  بإعطائه 

الوطنية.

واكلة  أعدته  اذلي  اتلقرير  جتاوزت  قد  األحداث  أن  من  الرغم  ىلع 
ومكتب  كوليب  من  كاًل  أن  إال  أسبوع،  غضون  يف  الوطنية  االستخبارات 
توايل  مع  لكن  رسيعة.  تقييمات  كيسنجر  أعطوا  وابلحوث  االستخبارات 
رأى  فيه.  مرغوب  هو  مما  الكثري  أيًضا  اتلحليالت  هذه  تغِط  لم  األحداث، 
العسكرية يف  باتلعزيزات  املتعلقة  األدلة  أن  وابلحوث  االستخبارات  مكتب 
مرص وسوريا لم تكن حاسمة: ىلع الرغم من أنه ال يمكن استبعاد احتمال 
قيامهم بمهامجة إرسائيل يف املستقبل القريب، إال أن اتلقارير افرتضت أن ذلك 
وابلحوث  االستخبارات  مكتب  تلقديرات  بالنسبة  أما  فيها«.  »مشكوك  أمر 
وواكلة االستخبارات املركزية  وواكلة استخبارات ادلفاع مبارشة قبل اهلجمات 
املرصية السورية، فقد خلصت دراسة واكلة املخابرات املركزية إىل أن اتلحراكت 
الاكمل  »اتلوجه  لكن  للغاية«،  »مشؤومة  بدت  والسورية  املرصية  العسكرية 
القوة  استغالل  اجتاه  املايض اكنت يف  الربيع  السادات منذ  الرئيس  لنشاطات 
األخالقية والسياسية واالقتصادية للتأثري ىلع إرسائيل يف اعرتاف ضمين بعدم 

استعداد العرب لشن احلرب.«

أصدرت  سبتمرب،   30 يف  ما  إىل حد  اهلادئة  الفورية  اتلحليالت  هذه  بعد 
واكلة املخابرات املركزية األمريكية، ومكتب االستخبارات وابلحوث، وواكلة 
استخبارات ادلفاع أحاكًما مماثلة حىت بعد اهلجوم املرصي السوري ىلع إرسائيل 
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يف 6 أكتوبر. يف 5 أكتوبر، خلصت واكلة املخابرات املركزية إىل أنه ىلع الرغم 
من إجراء مناورات عسكرية كبرية يف مرص، »ال يبدو أن املرصيني يستعدون 
الواقع، فإن االستعدادات العسكرية حىت  هلجوم عسكري ضد إرسائيل«. يف 
اآلن، كما قالت واكلة املخابرات املركزية، »ال تشري إىل أن أي طرف ينوي إقامة 

عالقات عدائية«.

املخابرات  العرب إرسائيل، قدرت واكلة  فيه  ايلوم اذلي هاجم  ويف نفس 
األعمال  بدء  ىلع  اعزمني  يبدون  السوريون  وال  املرصيون  ال  أنه  املركزية 
اآلن  مرص  هجوم  أن  هذه  املركزية  املخابرات  واكلة  دراسة  قالت  العدائية. 
العدائية  األعمال  من  أخرى  جولة  أن  املؤكد  شبه  »من  معىن:  هل  يكون  لن 
ستدمر جهود السادات املضنية تلنشيط االقتصاد وستتعارض مع جهوده بلناء 
الغنية  جبهة سياسية عربية موحدة، ال سيما بني ادلول األقل تشددا، وادلول 
العسكرية  املغامرة  فإن  األسد،  حافظ  السوري  للرئيس  بالنسبة  أما  بانلفط. 
بعد وصول  أكتوبر، حىت   6 انتحار.« ويف وقت الحق يف  بمثابة  اآلن ستكون 
أنباء اندالع احلرب إىل واكلة املخابرات املركزية، لم جتد جلنة املراقبة اتلابعة 
هلا أي ديلل قاطع ىلع هجوم مرصي سوري كبري منسق عرب القناة أو يف منطقة 

مرتفعات اجلوالن. بداًل من ذلك، ذكرت جلنة املراقبة:

الفعل  الفعل ورد  يشري ثقل األدلة إىل أن هذه اتلحراكت اكنت حالة من 
اتلهديدات  لفعل للك جانب ىلع  أدت سلسلة من ردودا  ادلوتلني حيث  بني 
أن  املحتمل  من  للمواجهة.  مزتايد  بشلك  خطرية  إماكنية  خلق  إىل  املتصورة 
يكون املرصيون أو السوريون، وال سيما السوريون، قد أعدوا اغرة أو عماًل 
واملخابرات األمريكية  املركزية  املخابرات  أن واكلة  الواضح  صغرًيا آخر من 
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فشلوا يف توقعه. واألسوأ من ذلك أن لورنس إجيلربجر )اذلي اكن آنذاك مساعًدا 
كبرًيا لكيسنجر( يديع أن »قراءة هرني بلعض املعلومات االستخباراتية اخلام 
إىل حد ما توصل إىل استنتاج مفاده أن السادات اكن سيبدأ حرًبا قبل أن يعرف 
جمتمع االستخبارات نفسه، لكن اكن ذلك بعد فوات األوان.«  يوضح ويليام 
 عن اتلعامل 

ً
كوانت )اذلي اكن وقتها موظًفا يف جملس األمن القويم مسؤوال

من  األكرب جاءت  كيسنجر  قلق  درجة  أن  اإلرسائيلية(  العربية  الشؤون  مع 
اتلحذيرات السابقة اليت قاهلا برجينيف هل بشلك خاص أن العرب اكنوا جادين 
إن  كوانت،  يقول  كما  املشلكة،  اكنت  احلدوث.  وشك  ىلع  اكنت  احلرب  وأن 
كيسنجر لم يشارك رؤية قناة اتلواصل الرسية هذه مع كوليب وال استخبارات 

ادلفاع أو جمتمع االستخبارات بأكمله.

تنبه  لم  االستخباراتية  املعلومات  أن  ىلع  تدل  اليت  املؤرشات  أحد  اكن 
يوم  نفسه،  اهلجوم  اندالع  هو  الوشيك  احلرب  اندالع  إىل  السياسة  صانيع 
واكن  املتحدة،  األمم  يف  نيويورك  يف  كيسنجر  هرني  اكن  أكتوبر،   6 السبت، 
الرئيس نيكسون يف يك بيساكين ]أقل من سطر واحد لم يتم رفع الرسية عنه[، 
للعواقب  نظًرا  لـكوليب  مشؤومة  بداية  بمثابة  اتلحذيري  الفشل  هذا  اكن 
اهلائلة لوضع إدارة األزمات األمريكية، واألمن اإلرسائييل، وإمدادات انلفط 

العاملية، وخطر الوجود السوفيايت اإلضايف يف الرشق األوسط.

اكن أداء املعلومات االستخباراتية ضعيًفا للغاية منذ ما قبل حرب أكتوبر، 
وقد استخلص أندرو مارشال وجمموعة عمل االستخبارات اتلابعة لكيسنجر 
السابقة.  األزمات  حاالت  من  العديد  يف  اتلدقيق  من  ابلناءة  ادلروس  بعض 
من  جًدا  القليل  االستخبارات  حمللو  تلىق  احلاالت،  تلك  يف  أنه  واستنتجوا 
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ووجد  السياسة،  مستوى  ىلع  االستخباراتية  االحتياجات  حول  املعلومات 
الفريق العامل أيًضا أنه اكن هناك الكثري من اتلقارير االستخباراتية احلايلة، 
تتعارض مع اتلفضيالت اليت أعرب عنها نيكسون وكيسنجر، والقليل  اليت 

جًدا من اتلقارير اليت تقوم ىلع املنظور اتلحلييل بشأن األزمات انلامية.

عالوة ىلع ذلك، لفت مارشال انتباه كوليب إىل تلك انلتائج يف مايو 1973، 
مضيًفا توصيات إضافية خاصة به. يف هذه احلالة، أثبتت األشهر اخلمسة من 
مايو إىل أكتوبر أنها فرتة قصرية جًدا بالنسبة لكوليب تلحقيق الكثري يف دفع 

جمتمع االستخبارات حنو مثل هذه اتلحسينات املطلوبة.

اكن هناك عدد من األسباب اليت أدت إىل عدم قيام املخابرات األمريكية 
بعمل أفضل يف توقع اهلجمات املرصية السورية ىلع إرسائيل يف أكتوبر 1973. 
إذ اعتمد جمتمع االستخبارات بشلك كبري ىلع املخابرات اإلرسائيلية للحصول 
ىلع ابليانات واألحاكم املتعلقة الرشق األوسط. ىلع الرغم من أن اإلرسائيليني 
اكنوا يف السابق دقيقني للغاية، إال أنهم لم يكونوا كذلك يف هذه احلالة. واكن 
الرئيس نيكسون »مذهواًل من فشل املخابرات اإلرسائيلية. لقد اكنوا من بني 
األفضل يف العالم، دلرجة أن هم أنفسهم فوجئوا أيًضا.« يتذكر هرني كيسنجر 
مرص  أن  ىلع  اتفق   1973 أكتوبر  قبل  )وأمريكي(  إرسائييل  حتليل  »لك  أن 
وسوريا تفتقران إىل القدرة العسكرية الستعادة أراضيهما بقوة السالح. ومن 

ثم لن تكون هناك حرب.«

اكنت هناك أسباب عديدة وراء إنكار املخابرات اإلرسائيلية ألي هجمات 
قادمة من مرص وسوريا. يف إنذار اكذب سابق للغزو يف مايو 1973 عندما تنبأ 
رئيس أراكن اجليش اإلرسائييل اجلرنال ديفيد أيلعازر باحلرب، لم يوافق قادة 
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املخابرات العسكرية اإلرسائيلية. وقد زاد هذا احلكم من مصداقية ضباط 
املخابرات. يف املقابل، تمسك هؤالء الضباط بعناد ببعض »ادلروس« املشكوك 
فيها املستقاة من حرب 1967: أن مرص لن تهاجم حىت يكون سالحها اجلوي 
ماكفئ للسالح اجلوي اإلرسائييل، وأن إرسائيل سيكون دليها حتذير ملدة 48 

ساعة ىلع األقل قبل اهلجمات.

نظًرا ألن الوزير كيسنجر اكن حيث إرسائيل ىلع إجراء مفاوضات سالم ال 
يريدها قادتها، فقد يكونون قد قللوا عمًدا من درجة انزاعجهم بشأن هجوم 
املفاوضات.  مفائج؛ خوفًا من أن يدفعهم ابليت األبيض بشدة حنو مثل هذه 
اخلاصة:  كيسنجر  قصة  من  األطروحة  هذه  مثل  ىلع  االستدالل  يمكن 
»ادلبلوماسية ]السالم يف الرشق األوسط[ شوهت وجهة نظر اإلرسائيليني أيًضا. 
لقد اكن هلم مصلحة كبرية يف اتلقليل من شأن اتلهديدات العربية خشية أن 
تستخدم الواليات املتحدة خطر احلرب كذريعة للضغط ىلع إرسائيل تلقديم 

تنازالت.«

باإلضافة إىل ذلك، خالل األسبوع احلاسم اذلي يسبق السادس من أكتوبر، 
تم تشتيت انتباه اإلرسائيليني بسبب هجوم »اإلرهابيني« الفلسطينيني ىلع قطار 
يقل مهاجرين يهود سوفيات إىل فيينا )قضية »شوناو«(، واملفاوضات الالحقة 
املهاجرين. هيمنت تلك األزمة ىلع األخبار يف إرسائيل،  لإلفراج عن هؤالء 
بينما اعدت الشؤون املرصية والسورية إىل الصفحات اخللفية. تبني بعد ذلك 
أن »اإلرهابيني« الفلسطينيني ما هم إال أعضاء يف الصاعقة يف اجليش السوري. 
ولم يُثبت ما إذا اكن توقيت هجومهم اإلرهايب مصادفة أم عماًل متعمًدا لرصف 

االنتباه اإلرسائييل.
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إلرسائيل،  السورية  املرصية  للهجمة  املدبر  العقل  فإن  ذلك،  ىلع  عالوة 
واملخابرات  اإلرسائيليني  تضليل  يف  رائع  بعمل  قام  السادات،  الرئيس 
األمريكية. وكما كتب كيسنجر الحًقا، فإن السادات »شل خصومه بأفاكره 
املسبقة«. وذلك من خالل تنظيم شبح حرب اكذب يف مايو، ثم تكرار املزيد 
من »الرعب« يف شلك جتمعات للقوات املرصية والسورية مقابل سيناء واجلوالن، 
وبذلك حّول السادات ايلقظة اإلرسائيلية إىل غفلة. ومن ثم، حكمت املخابرات 
اإلرسائيلية واألمريكية ىلع اتلجمعات العسكرية العربية يف األسبوع األول 
الصاعقة  هجوم  اكن  وسواء  الوهمية.  للتحراكت  تكرار  أنها  ىلع  أكتوبر  من 
اإلرهايب جزًءا من خطة خداع مرصية سورية أكرب أم ال، فقد خلق السادات 
العربية اإلرسائيلية يف األمم املتحدة،  هالة معينة من »اتلقدم« يف املداوالت 

وهو تطور اكن يرتقبه هرني كيسنجر عندما وقعت اهلجمات ىلع إرسائيل.

تأثر كوليب واالستخبارات األمريكية أكرث من حقيقة أنه حبلول أكتوبر 
للرئيس قد تقدمت كثرًيا، وتضاءل  الشخصية  السياسية  1973 اكنت األزمة 
اهتمامات  اكنت  األبيض.  ابليت  إىل  املنتظم  احلكومة  وصول  من  كبري  قدر 
نيكسون مشتتة دلرجة أنه لم يشارك بنفسه بشلك مبارش، يف وقت الحق من 
شهر أكتوبر، يف القرار اخلطري اذلي اختذ يف وقت متأخر من الليل واذلي رفع 
فيه كيسنجر وجمموعة العمل اخلاصة بواشنطن القوات املسلحة األمريكية 
العالم.  أحناء  مجيع  يف   )3 )ديفكون  اتلأهب  حالة  من  متقدمة  مرحلة  إىل 
باإلضافة إىل ذلك، اكنت االستخبارات األمريكية وجمتمعات صنع السياسات 
يف ذلك الوقت تركز ىلع العديد من القضايا غري اتلوترات اإلرسائيلية العربية، 
مثل حرب فيتنام املستمرة، ومفاوضات السالم يف باريس، وقضايا معاهدة احلد 
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من األسلحة اخلفيفة، واتلقارب مع مجهورية الصني الشعبية. وبالصدفة، اكنت 
أيًضا  املركزية يف سبتمرب وأكتوبر 1973  لواكلة املخابرات  القدرات اتلحليلية 
بها االختالف. بعد حل مكتب االستخبارات الوطنية، بدأ كوليب يف استبداهل 
بنظام ضباط املخابرات الوطنية الفرديني )NIOs(، اذلين لم تكن إجراءاتهم 
اجلديدة فعالة بعد. تم إجراء عدد من اتلغيريات يف املوظفني مؤخًرا، وانتقل 
إنتل  أخرى. يف مكتب  وظائف  إىل  األكرث خربة  األوسط  الرشق  بعض حمليل 
عن  أسايس  بشلك  املسؤول  )املكتب  املركزية  املخابرات  لواكلة  اتلابع  احلايل 
تقديم حتليالت االستخبارات احلايلة إىل ابليت األبيض(، اكن رئيس املكتب 
جديًدا يف ذلك العمل واعد تلوه من اعم بعيد يف اجازة. تصادف أن رئيسه اكن 

يف إجازة قبل أسبوع من 6 أكتوبر.

خربة  املركزية  املخابرات  واكلة  يف  الضباط  معظم  دلى  يكن  لم  أيًضا، 
عن  »الشعور«  الكتساب  فرصة  دليهم  تكن  لم  أو  املجال،  هذا  يف  مبارشة 
قرب، وهو أمر رضوري عندما تكون األدلة املتاحة اغمضة. عالوة ىلع ذلك، 
داخل مكتب  املتاكمل  واالقتصادي  السيايس  اتلحليل  القليل من  هناك  اكن 
االستخبارات يف ابليت األبيض: اكن حمللوه السياسيون واالقتصاديون يميلون 
إىل العمل بشلك مستقل عن بعضهم ابلعض، وهو فصل ساهم يف فشل واكلة 
املخابرات املركزية يف توقع استخدام أوبك للنفط كسالح. أخرًيا، ىلع الرغم 
من أن بعض ضباط وزارة اخلارجية اكنوا أكرث قلًقا بشأن هجوم عريب حمتمل 
جعل  من  يتمكنوا  لم  أنهم  إال  املركزية،  االستخبارات  يف  زمالئهم  من  أكرث 

املحللني يطلقون إنذاًرا أقوى يف تقييماتهم للبيت األبيض.
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االستخباراتية  املعلومات  بعض  كيسنجر  دلى  اكن  أيًضا،  رأينا  كما 
احلساسة اليت لم يشاركها مع واكلة استخبارات ادلفاع أو جمتمع االستخبارات. 
كرئيس  أفضل  بعمل  القيام  بإماكنه  اكن  أنه  برصاحة،  الحًقا،  كوليب  أخربه 
لواكلة استخبارات ادلفاع لو لم يمنعه ابليت األبيض من بعض ابليانات املمزية. 
كتب: »إنين أتفهم تماًما احلاجة إىل الرسية يف حكومتنا بشأن هذه املوضواعت 
احلساسة، ىلع الرغم من أنه من الواضح أن القناة الرسية يف كثري من احلاالت 
تصبح ال غىن نلا عن معلوماتها، مما يتسبب يف أن يأيت ذلك بنتائج عكسية، 
هذه  تضمنت   » ادلائرة.  يف  ليسوا  كثريين  بني  من  املعاناة،  عن  انلظر  بغض 
برجينيف  قّدمها  سابقة  حتذيرات  الرسية  القناة  يف  للغاية  املهمة  املعلومات 
لكيسنجر بشأن انلوايا اجلادة للعرب، فضاًل عن احلوار اخلاص بني كيسنجر 
السادات. من  خمتلفة  خاصة  ورسائل  دوبرينني،  أمباس-سادور  والسوفييت 

بعض  من  العربية  للنوايا  أهمية،  األكرث  وربما  األخرية،  اتلقديرات  واعنت 
اتلصورات املسبقة اليت يؤمن بها بقوة العديد من حمليل جمتمع االستخبارات. 
واكن هؤالء الضباط يميلون إىل تشويه سمعة القدرات العربية واالفرتاض أن 
أنماط السلوك العسكري العريب السابقة ستستمر. اكن بعض هؤالء املحللني 
يتحملون ذنب الصورة املعكوسة،وهذا يعين أنه يف تقديرهم أنه »لن يكون من 
املنطيق ]من وجهة انلظر األمريكية[« أن يشن السادات هجوًما اكن يعلم أنه 

ربما لن يستمر عسكرًيا ولكنه قد يدفع قضية العرب سياسيًا.

هذا  بشأن  راسخ  اعتقاد  دلينا  »اكن  بالقول:   1975 اعم  يف  كوليب  اعرتف 
وصف  اآلخرين.  املراقبني  من  العديد  عليه  وافق  استنتاج  وهو  اتلصور«، 
أظهر  إرسائيل  ىلع  العريب  اهلجوم  أن  مضيًفا  باملثل،  الحًقا  الوضع  كيسنجر 
املخاطر الاكمنة يف ميل معظم أجهزة املخابرات ملواءمة احلقائق مع اتلصورات 
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اتلحقيق  جلنة  عزت  كما  متوقع.  هو  ما  مع  متوافقة  وجعلها  القائمة  املسبقة 
اتلابعة ملجلس انلواب، جزًءا من املشلكة يف أكتوبر 1973 إىل اتلحزي اتلحلييل. 
كتيب  يف  املحللني  تفاؤل  أسباب  أحد  ىلع  العثور  يمكن  نظرها،  وجهة  من 
واكلة املخابرات املركزية اعم 1971، واذلي ذكر أن الرجل العريب املقاتل »يفتقر 

إىل الصفات املادية واثلقافية الالزمة ألداء خدمات عسكرية فعالة«.

بشلك  شأناً  أقل  العرب  بأن  لالعتقاد  نظًرا  أنه  إىل  بايك  جلنة  وخلصت 
ذكر  أخرًيا،  وارد.  غري  وباتلايل  منطيق  غري  سيكون  آخر  هجوًما  فإن  واضح، 
روبرت موريس، وهو موظف سابق يف جملس األمن القويم، أسبابًا مثل عدم 
قراءة  يف  شائع  عيب  أسوأ  »اكن  إرسائيل:  ىلع  السوري  املرصي  اهلجوم  توقع 
واشنطن  يف  العنرصي،  وربما  اثلقايف،  االزدراء  هو  االستخباراتية  املعلومات 

والقدس للوضعية السياسية واملهارات القتايلة للعرب« 

أداء االستخبارات بعد اندالع حرب أكتوبر

واكلة  قدمت  فقد  مسبًقا،  اخلطر  ناقوس  دق  يف  قصورهم  من  الرغم  ىلع 
لصانيع  ممتاًزا  دعًما  املخابرات  وجمتمع  كوليب  برئاسة  ادلفاع  استخبارات 
السياسة بمجرد بدء اهلجمات املرصية السورية، مما ساعد ىلع إدارة أزمة ابليت 
مع  ادلبلوماسية  واملواجهة  انلار  الالحقة ووقف إطالق  لدلبلوماسية  األبيض 
تصاعدت  حيث  احلرب،  فرتة  طوال  ادلعم  هذا  تطبيق  تم  السوفيايت.  االحتاد 

أزمة الرشق األوسط هذه إىل مواجهة أمريكية • سوفيتية.

 أنشأ كوليب جممواعت عمل خاصة أبقت ابليت األبيض ىلع اطالع ىلع 
االسترشافية  ادلراسات  من  العديد  لكيسنجر  وقدمت  الرسيعة  األحداث 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
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جمتمع  يشمل  عمل  ويف  ذلك،  غضون  يف  الفكرية.  واملقاالت  املدى  قصرية 
االستخبارات كلك، قامت جممواعت عمل كوليب بدمج قدر كبري من املعلومات 
اتلفاصيل  من  العديد  كيسنجر  أعطت  واليت  واملجزأة،  اخلاصة  االستخبارية 
املتعلقة باتلطورات يف ساحة املعركة واملواقف اللوجستية للجيوش املختلفة. 
للمفاوضات اليت  كما قدموا هل دعًما رسيًعا لرسم اخلرائط، وهو أمر رضوري 

خففت يف انلهاية حىم أزمة الرشق األوسط.

املركزية  املخابرات  واكلة  متخصصو  يقدمها  اليت  الفنية  اخلدمات  اكنت 
خدمة خاصة لصانيع السياسة يف الواليات املتحدة. أوضح هؤالء اخلرباء احلدود 
اجلغرافية املعقدة يف سيناء، وقدموا بيانات مفصلة عن مدن معينة حيث تم 
تصميم وقف إطالق انلار قيد اتلفاوض ملنح املتنازعني املحليني أجزاء متساوية 
بدبابات  واملدعومة  الفعلية  اخلسائر  بني  الفروق  إىل  وأشاروا  األرض،  من 
قدمتها جممواعت عمل  اليت  االستخباراتية  اتلفاصيل  إمجااًل، مكنت  املعركة. 
كوليب وزير اخلارجية كيسنجر من استداعء بعض اخلدع أو حماوالت اخلداع 
اتلفاويض  نفوذه  عززت  وباتلايل  واإلرسائيليني،  العرب  املتنازعني  جانب  من 

كوسيط لألزمة.

الوقت،  ذلك  األخرى يف  املطالب  من  بالعديد  الرغم من كونه حماًطا  ىلع 
فقد لعب كوليب شخصيًا دوًرا نشًطا يف تقديم ادلعم إلدارة األزمات إىل وزير 
بواشنطن  اخلاصة  العمل  جمموعة  مع  ايلويم  االجتماع  خالل  من  اخلارجية. 
جاهز  مصدر  أفضل  فقط  ادلفاع  استخبارات  واكلة  تكن  لم  كيسنجر،  من 
تلفاصيل االستخبارات، ولكن أيًضا املسؤول اذلي جلأ إيله كيسنجر لطلب 
داخل  واتلحليل.  واتلوضيح  باتلجميع  تتعلق  حمددة  استخباراتية  احتياجات 
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واكلة املخابرات املركزية، عقد كوليب اجتمااعت يومية غري رسمية حول األزمة 
مع جممواعت العمل اليت يرأسها، حيث ناقشوا مجيع املصادر يف ايلوم وتبادلوا 
تقييماتهم. أبقت هذه االجتمااعت اتلقييمات اليت تم إرساهلا إىل ابليت األبيض 
حديثة ودقيقة قدر اإلماكن، وضمنت املدخالت الشخصية لواكلة استخبارات 
ادلفاع، وأعدت كوليب الجتمااعته العديدة مع كيسنجر وغريه من كبار صانيع 
تقرير ترشييح رصيح  بإعداد  أيًضا  األزمة. وقد لُكف كوليب  السياسة خالل 

عن أداء املخابرات األمريكية قبل اندالع احلرب.

عن قضية »ديفكون 3« 

بلغت أزمة احلرب ذروتها فيما يتعلق باملصالح األمنية األمريكية، يف يللة 
24-25 أكتوبر، يف قرار ابليت األبيض الشهري اآلن • اذلي تم اختاذه دون حضور 
القوات العسكرية األمريكية يف حالة تأهب أىلع  • لوضع  الرئيس نيكسون 

)واملعروفة بديفكون DEFCON III 3( حول العالم.

من وجهة نظر استخباراتية، حدث عدد من اتلطورات حبلول 24 أكتوبر 
بني  األوسع  للوضع  بعناية  األمريكيني  السياسة  صانيع  كبار  فحص  تلربير 
احلرب  كفة  حتول  مع  أزمة  نشأت  لقد  السوفييت.  واالحتاد  املتحدة  الواليات 
لصالح إرسائيل. انهار وقف إطالق انلار، وهددت القوات اإلرسائيلية بالقضاء 
ىلع اجليش املرصي اثلالث يف سيناء، وأصبحت موسكو متشككة يف أنه ىلع 
الرغم من تأكيدات واشنطن، فإن الواليات املتحدة لن تستطيع أو ال تستطيع 

كبح مجاح اإلرسائيليني.

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
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إىل  الصعوبة  شديدة  مالحظة  جاءت  املقلقة،  اتلقارير  هذه  رأس  ىلع 
بإرسال  فيها  يهدد  برجينيف  السوفييت  العام  السكرتري  من  نيكسون  الرئيس 
ووزير  كيسنجر  اكن  واحد.  جانب  من  األوسط  الرشق  إىل  سوفيتية  قوات 
ادلفاع شلزيجنر ورئيس هيئة األراكن املشرتكة األدمريال مورر ورئيس أراكن 
ابليت األبيض ألكسندر هيج واجلرنال برنت سكوكروفت )نائب كيسنجر يف 
جملس األمن القويم( وواكلة استخبارات ادلفاع برئاسة كوليب هم من شاركوا 
يف جلسة العمل املعتادة خالل يللة 24-25 أكتوبر اذلي نتج عنه قرار تأهب 
حالة ادلفاع إىل حالة دفكون 3. أثناء لقائهما، بيق نيكسون يف الطابق العلوي 
يف ابليت األبيض، ىلع الرغم من أن كيسنجر تشاور معه عرب اهلاتف قبل قرار 

املجموعة.

قرار  اكن  إذا  عما  الحق،  وقت  ويف  الوقت  ذلك  يف  الكثريون،   تساءل 
فيه.  مبالغ  فعل  رد  اكن  إذا  ما  أو  مرشوعة  إنذارات  إىل  يستند   »3 »ديفكون 
األقل  ىلع  سياسية،  بدوافع  اكن  ربما  القرار  بأن  تكهنات  أيًضا  هناك  اكنت 
 جزئيًا، بسبب احتياجات ابليت األبيض املحارص بووترجيت. اعترب كوليب أن 
الوزير  أبلغ  االجتماع،  من  أيام  أربعة  وبعد  مربًرا  اكن   »3 »ديفكون  قرار 
حالة  لرقع  كيسنجر  قرار  رصاحة  كوليب  أيد  مذكراته،  يف  بذلك.  كيسنجر 
يبالغ يف  لم  اتلأهب إىل ديفكون 3. يف اعم 1978، اعتقد كوليب أن كيسنجر 
العسكري  رد فعله، حيث أن حالة اتلأهب هذه اكنت أدىن مستوى لإلنذار 
األمريكي، والقيادة اجلوية االسرتاتيجية وجزء كبري من قيادة املحيط اهلادئ 

اكنا بالفعل ىلع هذا املستوى.
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أما راي كالين دلور كيسنجر يف ديفكون 3 فاكن أقل سخاء. قال الحًقا: 
»لقد نظرت دائًما إىل هذا ىلع أنه نوع من لعبة الصدفة، وتمرين سطيح. أي أن 
كيسنجر يعرف ما يريد أن يفعله طوال الوقت، وقد قرر بالفعل القيام بذلك.« 
من وجهة نظر كالين، استدىع كيسنجر وزير ادلفاع شلزيجنر واآلخرين فقط 
اكن  نيكسون  الرئيس  أن  سمعت  »لقد  الرسيم.  القرار  مظهر  القرار  إلعطاء 
يف حالة سكر يف الطابق العلوي تلك الليلة. ال أعرف أن هذه حقيقة، لكنها 
واضحة ولم نكن نعرفها يف ذلك الوقت • إىل أي مدى اكن نيكسون بعيًدا عن 

إدارة األمور يف تلك األيام.«

وبالعودة إىل الوراء، رأى كوليب أن حرب أكتوبر يف الرشق األوسط وفرت 
عدًدا من ادلروس لالستخبارات. يف رأيه، أظهرت اتلجربة أن آيلة مجع جمتمع 
االستخبارات يمكن أن تكون رائعة كما اكنت يف األيام األخرية من األزمة، 
تعمل  اتلحليلية  العملية  جعل  سيكون  للمستقبل  احلقييق  اتلحدي  ولكن 
بنفس ادلرجة من اتلمزي. تلحقيق ذلك، اعتقد كوليب أن املزيد من اتلحدي 

اتللقايئ أو االختالفات يف اإلمجاع جيب أن تُدرج يف العملية اتلحليلية.

قبل  األمريكية  االستخبارات  أن  إىل  كوليب  أشار  ذلك،  إىل  باإلضافة 
احلرب اعنت من ندرة اتلغطية املستقلة وقدمت املعلومات االستخباراتية أن 
ابليت األبيض اكن منتًجا أكرث من الالزم لواكلة املخابرات املركزية. وخلص 
إىل أنه يف املستقبل، جيب ىلع ابليت األبيض مشاركة ابليانات اخلاصة بشلك 
اكمل مع واكلة استخبارات ادلفاع، يف حني أن الوزن اتلحلييل الاكمل ملجتمع 
االستخبارات بأكمله جيب أن يكون أكرث مبارشة للتأثري ىلع اعتبارات صنع 

السياسات.

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
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الضعف هذه. لقد  حقق كوليب بعد ذلك بعض اتلقدم يف تصحيح نقاط 
جمتمع  واكالت  قبل  من  أكرب  حتليلية  ومساهمة  تنافسية  أكرث  حتلياًل  أرىس 
االستخبارات خبالف واكلة املخابرات املركزية. كما شجع اتلقدم يف اتلغطية 
من خالل أنظمة تقنية خاصة، فضاًل عن االستحواذ ىلع وتوسيع مسؤويلات 
يف  قائماً  اكن  اذلي  املوقف  تكرار  ملنع  االستخبارات،  جمتمع  مراقبة  وظيفة 
وقت اندالع حرب أكتوبر • عندما لم يكن لواكلة االستخبارات مطلبًا رصحيًا 
للتحذير، فقط للمراقبة، واكنت جلنة املراقبة »قد تدهورت إىل حد أنه شاركت 
فقط بضباط العمل بداًل من املحللني اجلادين أو املسؤولني رفييع املستوى.« 
خاص  مساعد  إنشاء  إىل  انلهاية  يف  أدت  جديدة  مبادرات  كوليب  أطلق  كما 

لواكلة استخبارات ادلفاع للتحذير االسرتاتييج.

لالحتفاظ  كيسنجر  هرني  ميل  تغيري  يف  كوليب  ينجح  لم  ذلك،  ومع 
األزمات  إلدارة  املمتاز  ادلعم  من  الرغم  ىلع  نلفسه.  احلساسة  باملعلومات 
فإن  العدائية،  األعمال  بدء  بعد  االستخبارات  وجمتمع  كوليب  به  ساهم  اذلي 
فشلهم يف توقع اندالع احلرب أدى إىل تقوية قناعة نيكسون وكيسنجر بأن 
االستخبارات األمريكية اكنت قارصة يف العديد من األهداف وأرض بماكنة 
كوليب يف فرتة واليته كرئيس لواكلة استخبارات ادلفاع. وظل دوره بعد ذلك هو 
دور أحد كبار املوظفني املتخصصني اذلين اكن يمد ابليت األبيض بابليانات 
االستخباراتية وادلعم، ولكن لم يعتمدوا عليه بشأن تفسريات لقضايا أوسع، 
يتعامل  أن  القضايا، اكن ىلع كوليب  معظم  السياسة. يف  توصيات  ناهيك عن 
وتم  القويم،  األمن  جملس  وموظيف  سكوكروفت،  برنت  كيسنجر،  نائب  مع 

استبعاده من الوصول إىل معلومات ختص الالعبني السياسيني الرئيسيني.
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إحداثيات العدو: االستطالع في حرب أكتوبر 1973

أمحد اعدل

ذروة اإلخفاق

ىلع الرغم من اقرتاب اكتمال نصف قرن ىلع انتهاء حرب أكتوبر، إال أنها 
سيظل  اليت  الوطنية  امللحمة  تلك  أرسار  من  الكثري  طياتها  يف  حتمل  مازالت 
أثرها يف الوجدان املرصي ما حيينا، فقد اكنت تمثل ربما للمرة األوىل يف اتلاريخ 
املرصي املعارص انلجاح املرصي اخلالص؛ حيث السيع وراء حتقيق هدف قويم 

ممثاًل يف استعادة األرض املحتلة.

إاعدة  مرص  منها  بدأت  اليت  الرشارة  يونيو1967  يف  اهلزيمة  صدمة  اكنت 
قادتها  استبسل  املسلحة؛ حيث  قواتها  ترتيب اكفة األوراق، خاصة يف داخل 
وجنودها بعد اهلزيمة ىف االستعداد بأقىص طاقة ممكنة لردع العدوان اإلرسائييل 
عن العمق الُمهّدد، واستكمال بايق القدرات العسكرية لالستعادة اكمل الرتاب 
املحتل من جديد. ولم يكن ذلك اهلدف ممكنًا إال من خالل توافر معلومات 
متاكملة وسليمة وحمدثة عن العدو اإلرسائييل، ليس داخل سيناء املحتلة فقط 
ولكن عن لك ما يتعلق بأنشطة العدو اإلرسائييل داخل األرايض املحتلة أو 

خارجها.

وإليضاح أويل عن ماهية تلك املعلومات الواجب توافرها ألية دولة ضد 
ىلع  شائع«  هو  »كما  فقط  تقترص  ال  املعلومات  تلك  أن  جند  اهلدف،  ادلولة 
سواء  املستهدفة  ادلولة  جوانب  اكفة  تشمل  ولكنها  منها،  العسكري  اجلانب 
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بادلاخل واتلكوين  املعلومات سياسية متمثلة ىف وضع األحزاب  أكانت تلك 
املجتميع وأيدولوجياته الفكرية ومستوى االستقرار ادلاخيل أو الوضع السيايس  
مع دول العالم اخلاريج، وما إذا اكنت دولة معزولة إقليميًّا أو دويلًّا؛ أم حمارصة 
ذلك  وطبيعة وحدود  طبييع  دبلومايس  بنشاط  وتتمتع  العالم  منفتحة ىلع  أم 

النشاط.

وهناك أيًضا اجلانب االقتصادي؛ حيث تنبيغ معرفة وضع االقتصاد ىف ادلولة 
داخلياً  أكان  سواء  وترابطه  وتوازنه  استقراره  ومدى  جيد،  بشلك  املستهدفة 
من حيث شلك النشاط االقتصادي وهيلكة والقطااعت القائدة واملؤثرة به، أو 
من خالل شلك الرتابط بينه وبني ادلول األخرى سواء االسترياد أو اتلصدير. 
اليت  املعلومات »ىف حال جودتها« الكتشاف اثلغرات  ويمكن توظيف تلك 
تظهر ىف النشاط االقتصادي تللك ادلولة للضغط أو للتأثري عليها بشلك جيربها 
ىلع االستجابة وكرس إرادتها، أو توظيفها بشلك متاكمل يساعد ىلع جتنب العمل 
اكفية إلراغم  االقتصادية غري  الضغوط  يساعده ىف حال اكنت  أو  العسكري، 

تلك ادلولة ىلع اخلضوع.

أما اجلانب العسكري »وهو ما سنتناوهل« اذلي يعترب أبرز تلك املجاالت 
اليت تسىع ادلول المتالك أكرب قدر ممكن من معلوماته عن ادلولة املعادية، 
»ىف  اجليوش  تنترش  اعم  بشلك  إذ  املعلومات،  تلك  مجع  مصادر  بتنوع  فيتمزي 
حاالت احلرب« ىلع مساحات شاسعة تبدأ خبطوط اتلماس مع العدو إىل أقىص 
وبأعداد برشية ىلع  الكيلومرتات  ملئات  بمساحات تصل  نفسها  ادلولة  عمق 

أقل تقدير بمئات اآلالف.
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جزيرة  شبه  احتالهل  عقب  اإلرسائييل  العدو  ىلع  ُمركز  بشلك  نظرنا  إذا 
تقترص ىلع طول  املرصي ال  اجليش  مع  مواجهة  أصبح خبط  بأنه  سيناء، جند 
قناة السويس فقط، ولكنه خط جبهة ممتد من رشم الشيخ جنوًبا إىل بورسعيد 
شمااًل وحيفا رشقًا بعمق األرض املحتلة. ذلا، فإن جتميع املعلومات العسكرية 
حيتاج إىل العديد من الوسائل وأجهزة ادلولة اليت تستطيع رصد واتلقاط اكفة 
املعلومات تلجميعها تلوضح بشلك متاكمل صورة العدو بأقىص قدر من ادلقة 

والعمق.

ىلع  يونيو1967  قبل  كبري  بشلك  مفقوًدا  االسرتاتييج  اتلقدير  هذا  اكن 
خمتلف املستويات، إذ اكنت املعلومات املتوافرة عن القدرات العسكرية للعدو 
اإلرسائييل تفتقر إىل ادلقة واتلحديث وعدم اتلاكمل. فعىل سبيل املثال عقب 
رفع حاالت االستعداد وحشد القوات ابتداًء من 14 مايو1967 اكنت هناك عدة 
خطط وضعت قيد اإلعداد واتلنفيذ وصلت ملا يقارب مخسة خطط، وتراوحت 
ما بني دفاعية وهجومية منها ما اكن معًدا من قبل ومنها ما اقرتحت فكرته 
ىف حينه فلم يكن متوفًرا هل القوات واالستعدادات الالزمة تلنفيذها، وبناء 
املستوى  ىلع  متنوعة  قوات  اخلطط  تلك  قرارات  من  انطالقًا  حتركت  عليها 
اإلسرتاتييج واتلعبوي ومنها ما حترك ألوضاع دفاعية ومنها من حترك ألوضاع 

هجومية ىف تناقض تام.

اكن هذا ىف ظل غموض وافتقار واضح للمعلومات اليت تم بناء عليها اكفة 
تلك اتلحراكت، واتلـي أدت ىف نهاية املطاف صباح 5 يونيو1967 إىل مفاجأة 
واكرثة عسكرية. مثال ىلع هذا ما حلق بالفرقة السادسة مشاة يف بداية احلرب 
ىلع  دفاعية  مواقع  تلتخذ  )خنل-الكونتال(  اجلنويب  املحور  ىلع  متحركة  ويه 
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خط احلدود ادلويلة مبارشة، إذ اكنت هذه الفرقة يه املسؤولة عن تأمني املحور 
اجلنويب بالاكمل. ونتيجة لالفتقار للمعلومات الصحيحة، ُخصص هلا أكرث من 
مهمة قتايلة. وهو ما أدى ىف انلهاية إلرباك قياداتها امليدانية وعدم قدرتها ىلع 

فهم مغزى اخلطط اليت اكنت تصدر بها أوامر من القيادة العامة بالقاهرة.

اللحاق بالركب

وعقب هدوء نريان يونيو 1967 وسطوع احلقائق بشلك لم يعد يصلح بعده 
أي حديث سوى الرتكزي بالعمل إلصالح ما حديث واسرتداد األرض. ذلا فقد 
اكنت هناك قائمة طويلة جداً من املهام واتللكيفات واهليلكة املطلوب تنفيذها 
بشلك  بالعمل  يسمح  الوقت  يعد  لم  أولوياتها  كرثة  ومن  الرسعة،  وجهة  ىلع 
اتلتايل، ولكن اكفة ما اكن يستلزم العمل عليه اكن ينفذ باتلوازي مع غريه 

ىلع اكفة املستويات األفقية والرأسية. 

قناة  اجلانب اآلخر من  ما جيرى ىلع  املهام هو معرفة  تلك  أوىل  واكن من 
ومتضاربة  شحيحه  املعلومات  اكنت  إذ  اإلرسائييل،  العدو  قِبل  من  السويس 
اعتق  ىلع  وضع  ذلا،  املوقف.  سيدة  يه  واتلوقعات  واإلشااعت  مذهل  بشلك 
احلصول  وإداراتها  أسلحتها  بكافة  ورسيع  خاص  بشلك  املسلحة  القوات 
ىلع أكرب قدر من املعلومات عن العدو اإلرسائييل رشق القناة بأي ثمن، ومن 
واملعنوية يه أرسع  املادية  الرغم من خسائرها  اجلوية ىلع  القوات  هنا اكنت 
األسلحة اليت تستطيع مجع املعلومات عن العدو اإلرسائييل رشق القناة. وذلك 
والسوخوى-7  امليغ-21  من  الوقت«  ذلك  »يف  االستطالع  رفوف  من  ابتداًء 
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اللتني قام طياروها بأعمال قد تكون انتحارية ىف سبيل احلصول ىلع أحدث 
تشكيالت العدو رشيق القناة.

اكن  اذلي  ذلك  عن  اخلصوص  وجه  ىلع  اجلوية  العمليات  نمط  تغري  لقد 
سائًدا حتـى يونيو 1967؛ إذ لم يعد من املمكن لطائرات االستطالع املرصية 
تنفيذ طلعات جوية بارتفااعت اعيلة/ متوسطة تلصوير مواقع العدو اإلرسائييل 
كما اكن من قبل نتيجة إلماكنيات معدات االستطالع باتلصوير املتاحة يف ذلك 
الوقت؛ وكذلك لوجود تهديدات من مقاتالت االعرتاض اإلرسائييل )مرياج-3 
وفانتوم-4( واتلـي قد تمنعها من تنفيذ تلك املهام. يضاف إىل هذا عدم توفر 
من  االستطالع  طائرات  تمكن  املدى  بعيدة  إلكرتوين  استطالع  حواضن 

العمل داخل املجال اجلوي املرصي.    

جداً  بدائية  أسايلب  ابتاكر  إل  املرصية  اجلوية  القوات  طيارو  اجته  ذلا، 
ولكنها عملية للغاية الخرتاق عمق خطوط العدو ىلع اكفة املحاور وتسجيل 
أكرب قدر من املعلومات اخلاصة بقواته بكل دقة ممكنة، إىل جانب توظيف 
اجلبهة  خلط  باتلصوير  االستطالع  أعمل  تلنفيذ  »يم-8«  اهلليكوبرت  طائرات 
مبارشة. وبالطبع تم هذا باتلعاون مع املخابرات احلربية واالستطالع اليت تعمل 
بكافة أدواتها ىلع إاعدة رسم العدو اإلرسائييل ىلع خريطة سيناء. ولم يقترص 
االستطالع اجلوي ىلع سيناء فحسب، لكنه اكن يتم أيًضا ىف مرسح العمليات 
ابلحرية بابلحر املتوسط وابلحر األمحر؛ وذلك من خالل رف االستطالع بعيد 
املدى املشلك من القاذفات املتوسطة ايلوشن-28. اكن هذا بهدف اكتشاف أية 
حتراكت حبرية معادية خاصة الغواصات اليت قد تهدد القطع ابلحرية املرصية 

أو خطوط املالحة ابلحرية اخلاصة بها.
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إاعدة اهليلكة

حالة  من  واخلروج  اعم  بشلك  الوضع  واستبيان  اجلبهة  استقرار  عقب 
الشائعات والغموض اليت ظلت ملا يقرب من اعم عقب هزيمة يونيو 1967، بدأ 
الرتكزي ىلع إاعدة ترتيب وتطوير لك ما تسبب فيما حدث؛ فشمل ذلك إاعدة 
تطوير وتشكيل اكفة الوسائل املشاركة ىف أعمال مجع املعلومات مواكبة بإاعدة 
تشكيل اجليش املرصي من جديد، وانلظر ىف اثلغرات واتلقادم ىف شلك العمل 
اذلي أدى إىل عدم القدرة ىلع اتلنبؤ بنوايا العدو اإلرسائييل وقدراته احلقيقية 

وباتلايل تطوير أنفسنا بناء ىلع شلك وحجم اتلهديد اجلديد.   

إيلها  يولك  اليت اكن  التشكيالت  اتلوسع ىف  إاعدة  تمت  املثال،  ىلع سبيل 
مهام استطالع العدو يف اكفة أفرع القوات املسلحة، فقد اكنت القوات اجلوية 
املرصية تمتلك ثالث رفوف استطالع )الرف 4 طائرات( مشلكة من امليج-21 
والسوخوى-7 وايلوشن-28 فقط. ذلا فقد تم اتلوسع ىف تلك التشكيالت تلصبح 
لواء استطالع جوي مكون من ثالث أرسب استطالع اكملة، مما سمح بقدرة 
عمل أكرب من خالل القيام بطلعات استطالع جوي باتلصوير ملحاور سيناء 
)الشمايل-الطاسة-متال-رأس سدر( بشلك دوري ملواقع العدو بعمق اجلبهة، مما 
وفر قدًرا كبرًيا ودقيًقا جًدا من املعلومات اليت ساهمت ىف رسم صورة واضحة 

ملواقع العدو وحجمه ىف سيناء بالاكمل. 

»بعد  امليدانيني  واثلالث  اثلاين  اجليش  تشكيالت  اكنت  اجلبهة،  وبطول 
إاعدة تشكيلهما« تقوم بأعمال االستطالع اخلاصة باجلبهة؛ سواء أكانت ىلع 
نشاط  تسجيل  اكنت  حيث  املواجهة؛  خط  عمق  ىف  أو  للقناة  الرشقية  الضفة 
العدو بشلك مستمر بطول اجلبهة يساعد بشلك كبري ىلع اتلخطيط اجليد ألية 



139

عمليات ستتم سواء ىلع أحد مواقع العدو ىلع شط القناة أو بالعمق. وقد اكنت 
بالعبور  تقوم  واثلالث  اثلاين  باجليشني  اخلاصة  االستطالع/الصاعقة  عنارص 
بشلك دوري لرفع إحداثيات العدو وحتديث املعلومات املتوفرة عنه بطول خط 
نقط  ىلع  تتم  اكنت  اليت  اإلاغرة  عمليات  خالل  مبكًرا  أثره  ظهر  مما  اجلبهة، 
العدو اإلرسائييل سواء قبل بناء انلقط احلصينة واستكمال خط باريلف أو بعد 
اليت  ادلوريات  تستهدف  اليت اكنت  الكمائن  أو  تلك اتلحصينات،  استكمال 
من  سواء  اجليشني  وحدات  بتنفيذها  وتقوم  احلصينة  انلقط  بني  تعمل  اكنت 

الصاعقة أو املشاة أو املخابرات احلربية ممثلة ىف املجموعة 39 قتال. 

ىلع  موسع  بشلك  تعمل  املرصية  احلربية  املخابرات  اكنت  مواٍز،  اجتاه  وىف 
أدوات  تمتلك  اكنت  لكنها  املختلفة.  مصادرها  من  املعلومات  اكفة  جتميع 
إضافية تعزيز من جودة تلك املعلومات، إذ اكن ألفراد املجموعة 39 قتال دور 
وقد  للغاية.  صعبة  بمواقع  اإلرسائييل  العدو  مواقع  من  العديد  رصد  ىف  مهم 
الشيخ اذلي  أفرادها برصد دقيق ملطار »رأس نرصاين« بمنطقة رشم  قام أحد 
تفاصيله  ورسم اكفة  مع رصد  للغاية،  عنه شحيحه  املتوفرة  املعلومات  اكنت 
بشلك دقيق خالل فرتة االستطالع »داخل املطار« اليت استمرت عدة أيام دون 
سبيل  ىلع  سيناء  أهايل  به  قام  اذلي  ابلطويل  ادلور  جانب  إىل  رصده،  يتم  أن 
املثال ال احلرص توفري اكفة املعلومات عن العدو اإلرسائييل أو توفري اكفة أشاكل 

املساعدة لقوات اجليش باتلعاون الرائع مع املخابرات احلربية املرصية. 
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قياس رد فعل العدو

عقب انتهاء حرب االستزناف برسيان العمل بمبادرة روجرز اعم 1970، اكن 
اهلدوء قد ساد ىف اجلبهة بشلك تام، مما سمح بإاعدة ترتيب األوضاع دون ضغط 
من العدو، وأعطى فرصة كبرية تلدارس أعمال حرب االستزناف اليت اكنت هلا 

دور رئيس يف اإلعداد واتلخطيط انلاجح حلرب أكتوبر 1973.

ردود  قياس  هو  أكتوبر  حلرب  اجليد  اإلعداد  مراحل  ضمن  من  اكن  وقد 
أفعال العدو اإلرسائييل بشلك منظم وسليم، وذلك تلحديد واختبار قدرات رد 
الفعل ىف مواقف قتايلة سيتم العمل عليها بشلك رئييس ىف العمليات القتايلة 
القادمة، فعيل سبيل املثال اكن قياس رد فعل سالح اجلو اإلرسائييل ىف اتلعامل 
فقد اكنت  اتلجهزي،  اهلامة ىف  ابلنود  اجلبهة من  اخرتاقات جوية خلط  أية  مع 
مقاتلة(  )4:2طائرة  صغرية  جوية  بتشكيالت  تدفع  املرصية  اجلوية  القوات 
ومنطقة  السويس  خليج  أو  السويس  قناة  بمنطقة  سواء  اجلبهة  خط  الخرتاق 
اإلرسائيلية من  املقاتالت  الفعل إلقالع  رد  زمن  لقياس  وذلك  الشيخ،  رشم 
اعرتاضية  مقاتالت  بهما  يتمركزان  الذلان  نرصاين  رأس  و  امللزي  مطارات 
)مرياج-3/ فانتوم-4( حلساب زمن االكتشاف واإلنذار واالستعداد واإلقالع 
والوصول ملنطقة االخرتاق ودراسة أنسب اتلكتياكت اجلوية للتعامل معهم ىف 

العمليات القتايلة القادمة.

امليدانيني،  واثلالث  اثلاين  اجليشني  ىف  ممثلة  الربية،  للقوات  بالنسبة  أما 
فقد اكن لرصد وتتبع مواقع العدو اإلرسائييل ىلع اجلبهة وعمق خط باريلف، 
حجم  أو  اتلكتياكت  حيث  من  أكانت  سواء  السنوية  مناوراته  ومتابعة 
املهم ىف حتديد  العامل  التسليح واملعدات وخصائصهم  أنواع  أو  التشكيالت 
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أفضل اتلكتياكت والقوات والتسليح املناسب من اجليش املرصي للتعامل مع 
بأقل خسائر ممكنه  السويس  لقناة  ناجح  عبور  املعادية تلحقيق  القوات  تلك 
خاصة ىف املراحل األويل بلدء القتال اذلي اكن اكفة توقعات اخلرباء تشري إيل 
نسب اعيلة جداً من اخلسائر ومتطلبات فنية وتسليحية متطورة تلحقيق ذلك 

اهلدف.

سمفونية انلرص

اكن   1973 أكتوبر  من  السادس  ىف  العمليات  بلدء  املقدر  املوعد  حبلول 
العمليات  خرائط  ىلع  مرصوًدا  سيناء  أرض  ىلع  إرسائييل  جندي  لك  إحدايث 
املرصية بشلك اغية ىف ادلقة، حيث حترك الزمن ابتداًء من الساعة اثلانية ظهر 
السادس من أكتوبر حىت مساء يوم اتلاسع من أكتوبر كما اكن مرسوم هل بشلك 

فاق توقعات أفضل املتفائلني بالقوات املسلحة املرصية.

عربت اكفة تشكيالت القوات اجلوية املرصية خط القناة جمتمعة ىف تمام 
ألهدافها  ذلك  بعد  ومتفرقة  القاهرة،  بتوقيت  دقائق  ومخس  اثلانية  الساعة 
املحددة؛ لُك حبسب تشكيلة. وصلت تشكيالت امليج-17 إيل مواقع صواريخ 
اهلوك ) العمود الفقري لدلفاع اجلوي اإلرسائييل( املحددة بدقة و املنترشة من 
بتوقيت  القناة  خط  من  20:25كم  بعمق  شمااًل  رمانة  إيل  جنوًبا  سدر  رأس 
مزتامن وأخرجت اكفة تلك الكتائب من العمليات طيلة أيام احلرب بعد ذلك، 
مما سمح للقوات اجلوية املرصية حبرية عمل كبرية ىف سماء سيناء، ثم وصلت 
بعد ذلك تشكيالت امليج-21 إيل منطقة أم خشيب اذلى اكن حيتوى ىلع مواقع 
الرئييس لالحتالل  دفاع جوي )هوك( ومركز اتلنصت واإلاغثة اإللكرتونية 
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اكمل  بشلك  تدمريه  تم  حيث  خشيب؛  أم  جبل  قمة  ىلع  سيناء  ىف  اإلرسائييل 
ومراكز  املرصي  اجلوي  لدلفاع  مما سمح  احلرب  أيام  طيلة  اخلدمة  من  وخرج 
 . بالعمل بشلك اكمل دون اإلاعقة اإللكرتونية ذللك املركز  القيادة والسيطرة 
وىف توقيت مزتامن وصل املقاتالت القاذفة للواء السوخوى-7 ورسب امليج-21 
إىل منطقة امللزي تلعطيل مطار امللزي ومواقع ادلفاع اجلوي املدافعة عنه باإلضافة 
إىل رضب القوات املدرعة اإلرسائيلية من احتيايط فرقة سيناء ومنع اشرتاكها 

ىف صد القوات املرصية اليت اكنت ما زالت بصدد العبور.

ويف ظل تلك املوجات من الرضبات اجلوية املرصية، قامت قوات اجليشني 
من  بدًءا  املختلفة،  بمراحلها  العبور  خطة  بتنفيذ  امليدانيني  واثلالث  اثلاين 
موجات القصف املدفيع بإمجايل 2000 قطعة مدفعية بمختلفة األعرية انلارية، 
القتحام  بالعبور  القائمة  والصاعقة  املشاة  لوحدات  نريانية  ستارة  وفرت  اليت 
االحتياطيات  ملنع  احلصينة  انلقط  خلف  خط  إىل  والوصول  باريلف  خط 
هلا  املعدة  انلريان  ملرابط  الوصول  من  اإلرسائييل  لالحتالل  املدرعة  املحلية 
املهندسني  لوحدات  الفرصة  هذا  أتاح  وباتلايل  القناة.  خط  طول  عيل  مسبقاً 
امليدانيني،  قوات اجليشني  بايق  لعبور  واملعديات  الكباري  العسكريني إلقامة 
خصوًصا الوحدات املدرعة من كتائب ادلبابات اخلاصة بالفرق املشاة اخلمس 
دلعم القوات اليت عربت واستكمال مراحل إنشاء رؤوس الكباري واستكمال 
املتوقع  اإلرسائييل  للعدو  الرئييس  املدرع  اهلجوم  لصد  تمهيداً  ادلفاع،  اخلط 

صباح يوم اثلامن من أكتوبر.

وحلماية اكفة تلك القوات الربية، اكن عيل ادلفاع اجلوي املرصي أن يكون 
لقناة  اليت اكن متوقًعا وصوهلا  العدو  بشلك جيد الستقبال مقاتالت  مستعداً 
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ما  احلربية وهو  العمليات  بد  دقيقة فقط من   40 بعد  قواتنا  السويس لقصف 
حديث بالفعل، إذ اكنت وحدات ادلفاع اجلوي بكافة أنواعها من سام-7/6/3/2 
واملدفعيات املضادة للطائرات بكافة أعريتها ىف انتظار تلك الطائرات؛ حيث 
اكن اهلدف الرئييس هو محاية كباري العبور من اتلدمري باإلضافة إيل تأمني 
هل  رسم  كما  تم  ما  وهو  اجلوي،  ادلفاع  وحدات  عمل  نطاق  ىف  الربية  القوات 
وتكبدت املقاتالت اإلرسائيلية خسائر كبرية أجربتها عيل عدم االقرتاب من 

خط القناة لعدم قدرتها عيل اتلعامل مع ادلفاع اجلوي املرصي.

املعلومات ىلع مستوى اكفة  أثبتت املجهودات اخلاصة جبمع  ويف انلهاية، 
اإلرسائييل،  للعدو  اتلفاصيل  أدق  تأمني  يف  جدارتها  املرصية  ادلولة  أجهزته 
والىث مكنت القادة من رسم خطط عمليات اغية ىف ادلقة وانلجاح، مما ساعد 
بأقل وقت  العمليات من حتقيق أعيل معدالت انلجاح  املنفذة تللك  القوات 

ممكن وبأقل خسائر متوقعة. 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
إحداثيات العدو: االستطالع يف حرب أكتوبر 1973
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التقنية وكسر الردع:

كيف كشفت حرب أكتوبر هشاشة نظرية 
األمن اإلسرائيلية؟

إسالم أبو العز

•مدخل

ومصطلح  مسىم  إجياد  تسبق  فرتة  إىل  والردع  اتلقنية  بني  العالقة  ترجع 
جديدة  تقنيات  البتاكر  مستمًرا  دائًما  ابلحث  اكن  فقد  منهما.  للك  وتعريف 
اليت  القوة  امتالك  خُمل  باختصار  الردع  ويعين  اتلاريخ.  عرب  الردع  تلحقيق 
حتد أو تعطل قدرة وقوة العدو األكرث تأثرًيا ىلع ساحة املعركة، واذلي يعين يف 
السياق العسكري احلد من قدرته ىلع املبادرة واملبادأة، اليت باستعادتها يصبح 

دلينا ما ُعرف تايلًا بتوازن الردع.

حتقيق هذا يف املايض، وما تاله من إدارة توازن ردع متبادل ىلع مقياس 
تدمري  ىلع  القدرة  هلا  أسلحة  ترسانة  وعرب  احلارض،  الوقت  يف  األرض  كوكب 
وإدارة  اتلقنية اكنت اعماًل حاسًما يف خلق  أن  يعين  البرشية كلك،  احلضارة 
ابتاكر  منذ  الردع  معادلة  يقلب  اذلي  الرقم  اكنت  وأنها  الرادع؛  اتلوازن 
وغريها  نووية،  لرؤوس  احلاملة  ابلاليستية  للصواريخ  وصواًل  احلربية  العجلة 
من تكنولوجيا وتكتياكت. ادلافع الرئييس من الوصول هلذه االبتاكرات هو 
الوصول لفرض إرادات متبادل بني دول وكيانات، يمتلك لك منهم من السابق 

ما يُمكنه من ردع األخر.
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انلموذج األبرز هلذه اآليلة اكن وما يزال يف الرشق األوسط، اذلي يتشلك 
تارخيها املعارص حول توازنات ردع إقليمية ودويلة تايلة للحرب العاملية اثلانية. 
لقد تأسست وتأطرت هذه اتلوازنات وشهدت طفرتها األبرز يف سياق احلرب 
معادالت  يف  ثوابت  اعتُرب  ما  ىلع  يتغلب  كعامل  اتلقنية  شلكته  وما  ابلاردة، 
وادليموغرافيا،  اجلغرافيا  لوقائع  املستندة  والعسكرية،  اجليوسرتاتيجية  الردع 
وذلك عرب امتالك أدوات تؤثر يف الشق انلفيس واملعنوي وحتد من إرادة اخلصم.

يشلك الردع جوهر الكيان اإلرسائييل؛ حيث يعادل جناح إرسائيل يف الردع 
بقاءها واستمرارها. وهو ما حيوي معضلة فريدة من نوعها من حيث االمتداد 
ملستويات  وشموهلا   ،1948 منذ  الردع  ىلع  طرأت  اليت  واملتغريات  اتلارييخ 
وجماالت غري عسكرية. لقد توسع مفهوم الردع وضمان عدم اإلخالل بتوازنه 
بكافة أوجهه لصالح خصوم تل أبيب، يلصبح أولوية ضمن حمددات مصالح 
واشنطن اإلسرتاتيجية يف الرشق األوسط، وحتديًدا بعد حرب أكتوبر1973، اليت 
أاعدت تشكيل العقلية احلاكمة لالسرتاتيجية األمنية والعسكرية اإلرسائيلية 
يف  الالحمدود  ادلعم  ىلع  فقط  يستند  الردع  هذا  يعد  ولم  جذري.  بشلك 
اتلكنولوجيا العسكرية واالستخباراتية األمريكية واليت اكنت يف سياق الرصاع 
مع موسكو، ولكن أيًضا ىلع املحافظة ىلع رسدية اتلفوق واهليمنة وايلد العليا 
وغريها من مصطلحات شلكت جوهر اسرتاتيجية الردع انلفيس اإلرسائيلية 

املستندة للتفوق العسكري.  

يف  الردع  توازن  وإدارة  خلق  يف  اتلقنية  دور  لفهم  حماولة  اتلايلة  السطور 
الرصاع العسكري بني مرص وإرسائيل قبيل السادس من أكتوبر، وكيفية تفاعل 
الطرفني يف اطار اتلحدي واالستجابة مع متغريات احلرب ابلاردة والرصاع بني 



147

واشنطن وموسكو وخاصة مسألة اتلنافس اتلقين العسكري، وانعاكساته ىلع 
اتلطورات امليدانية يف الفرتة ما بني يونيو 1967 وأكتوبر 1973، واليت شلكت 
الردع ومعادالت  فيما بعد نقطة حتول فارقة يف إاعدة هيلكة وتشكيل مفهوم 
توازنه يف العسكرية اإلرسائيلية، وعالقة ذلك بمعضلة الردع اليت تواجهها تل 
الشق  بها فيما يتجاوز  املعنية  السنوات األخرية، واستجابة األطراف  أبيب يف 

العسكري.

اتلقنية والردع نفسيًّا.. املفهوم واالسرتاتيجية

ما بني جتنب نشوب حرب جديدة وإنهاء حرب جارية، استقر مفهوم الردع 
قبيل احلرب العاملية األوىل، ورساعن ما أصبح هذا اتلعريف يقع يف حزي املتغري 
العاملية  احلرب  اندالع  حىت  تالها  وما  احلرب  سنوات  طيلة  ُمركب  حنو  ىلع 
اثلانية. وذلك حسب طبيعة لك رصاع وأطرافه ومقياس القوة وتطور اتلقنية، 
اليت بات هلا منذ احلروب انلابليونية أصداء نفسية ومعنوية تبلورت أكرث ىلع 
 .1945 ايلابان  ىلع  انلووية  القنبلة  إلقاء  يف  ذروتها  تلصل  اتلايل،  القرن  مدار 
وتدخل العالقة بني الردع واتلقنية وانعاكساتها انلفسية واملعنوية وتأثريها ىلع 
صنع واختاذ القرار، العرص انلووي وما شلكته ستينيات القرن املايض من ذروة 

اللعب ىلع حافة اهلالك انلووي للحضارة البرشية. 

وغين عن القول أن هذه القفزة املهولة يف القوة اتلدمريية واتلقنية كأدوات 
األبعاد  يف  أنعكس  قد  الردع،  واسرتاتيجية  الرصااعت  إدارة  يف  مستحدثة 
انلفسية/املعنوية املؤثرة ىلع صناعة واختاذ قرار سيايس؛ فتطور الردع كمفهوم 
واإلذاعن  اتلجاوب  ىلع  ما  دولة  يف  القرار  صانيع  وإجبار  إكراه  حول  يدور 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
اتلقنية وكرس الردع: كيف كشفت حرب أكتوبر هشاشة نظرية األمن اإلرسائيلية؟ 



حرب أكتوبر 1973: إاعدة كتابة اتلاريخ العسكري واالسرتاتييج 

148

لسياسات ومطالب ومصالح دولة أخرى، وذلك طبقاً ملعايري املاكسب واألرضار 
من  حزمة  هندسة  إىل  العكس،  أو  معينة  سياسة  اختاذ  عن  انلاجتة  واتللكفة 
تأثري  واستثمار  خلق  تستهدف  وادلاعئية  والعسكرية  االقتصادية  السياسات 
نفيس ومعنوي حيد من قدرة اخلصم والعكس، ومن ثم تغليب هذا العامل ىلع 

عملية صنع القرار.

يعين هذا أن مسألة الردع عشية احلرب العاملية اثلانية ويف خضم احلرب 
القوة  ترتهن فقط حلسابات  اتلعقيد واتلقلب ال  باتت ىلع درجة من  ابلاردة، 
نفسية  عوامل  لتشمل  توسعت  بل  ردع،  ملعادلة  كأساس  املبارشة  العسكرية 
ومعنوية يمكن ألطراف الرصاع إدارتها واتلعايط معها وفق متغريات مركبة 
تتجاوز بديهية امتالك طرف لقوة عسكرية أكرب دون األخر؛ فعىل سبيل املثل 
لم جيعل امتالك إرسائيل للسالح انلووي قبيل حرب أكتوبر رادع الندالعها، 
وكذلك األمر بالنسبة لطائرة فانتوم واغرات العمق املرصي اليت اكنت تشنها 
إرسائيل كرادع لوقف عمليات االستزناف ىلع الضفة الرشقية لقناة السويس، 
واخلارجية.  ادلاخلية  اجلبهة  من  لك  يف  معنوي  اكبوس  اكنت  بدورها  واليت 
خبالف تضفري هذه املراوحة باتلنافسية بني موسكو وواشنطن وقتها فيما يتعلق 
كمثال-  سام  وصواريخ  -الفانتوم  منهم  لك  وأسلحة  تقنيات  وتطور  بكفاءة 
وخلق مسارات سياسية وعسكرية تنطلق وتدور يف فُلك توازن ردع، هو يف 

حالة إرسائيل بمثابة ركزية وجودها واستمرارها كدولة/كيان.

وىلع الرغم من أن اجلانب العسكري هل الغلبة يف تأسيس الردع كمفهوم 
تدار  سياسية  اكسرتاتيجية  الردع  إىل  انلظر  تم  ما  إذا  وخاصة  واسرتاتيجية، 
بالعالم  وعالقاتها  لدلولة  اخلارجية  السياسة  بني  ما  تربط  عسكرية،  بأدوات 
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باتلخطيط والعقيدة العسكرية واألمنية نلخبتها احلاكمة، فإن حرصه يف سياق 
رصااعت الرشق األوسط وحتديداً ما بني مرص وإرسائيل ىلع أنه انعاكس لسباق 
تسلح بينهم، يأيت بدوره كحلقة من حلقات احلرب ابلاردة وظالهلا ىلع املنطقة، 
أنه  يف  تتلخص  واليت  وحىت،  نشأتها  منذ  الوجودية  إرسائيل  معضلة  يفرس  ال 
لو امتلكت إرسائيل أقوى األسلحة والعتاد واتلكنولوجيا بما يف ذلك انلووي، 
األمد  طويلة  ردع  معادلة  مّيل  ضمان  منظور  من  االنتصار  تستطيع  ال  فإنها 

لصاحلها، واليت تعين باختصار القدرة ىلع فرض اإلرادة ىلع اخلصم.

يف سياقنا هنا، جند أن مفهوم الردع بشلكه الكالسييك القائم ىلع امتالك 
قوته  استخدام  عن  اخلصم  تعجزي  من  يمكن  اذلي  للحد  العسكرية  القوة 
أيام  الستة  ما حدث عشية حرب  الاكيف  بالقدر  يفرس  املقابلة، ال  العسكرية 
وحىت حرب يوم الغفران؛ فبجوار حرب فيتنام أتت احلرب بني مرص وإرسائيل 
الرشق كمرحلة انتقايلة يف تطور مفهوم الردع ومعادالته وأنواعه، اذلي لم يعد 
"اجليش  نوعية  بهالة داعئية من  املبارش مدعوم  العسكري  الردع  يقترص ىلع 
اذلي ال يقهر"، وحتول اتلقنية العسكرية ألداة ضمن أدوات إدارة معادلة ردع 
اتلهديد  اختبار حدود  القدرة ىلع  باستمرار من حيث  تتغري مكوناتها  نسبية 
املتبادل، وال تشرتط أن من يمتلك اتلكنولوجيا األكرث تقدماً والسالح األكرث 
تطوراً يكون مزيان الردع لصاحله، بل أن الغالب ويف حالة إرسائيل ككيان 
القتايلة ذات فاعلية ميدانية  وكجيش، تصبح "أبسط" اتلقنيات واتلكتياكت 
وداعئية، حيث حتقق هدف الرتويع كمكون رئييس يف ردع اخلصم ودفعه حنو 

نوع من الرشادة تلعديل مسلكه السيايس. 

 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
اتلقنية وكرس الردع: كيف كشفت حرب أكتوبر هشاشة نظرية األمن اإلرسائيلية؟ 
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الردع كرضورة لوجود إرسائيل

"بالنسبة جلرياننا، جيب أن تكون إرسائيل كلكب رشس جداً من اخلطر 
عليهم إزاعجه".

تلخص هذه املقولة املنسوبة لوزير ادلفاع اإلرسائييل األسبق موىش ديان، 
اجلوهر اذلي قامت عليه  اسرتاتيجية  إرسائيل األمنية وموقع الردع فيها منذ 
1948 ملا بعد 1967 وعالقته باجلغرافيا؛ حيث الرتويع والرتهيب كمعوض لغياب 
احليوية  اكلكتلة  ادلول  وبقاء  لوجود  االسرتاتيجية  الشاملة  القوى  مقومات 
املتماسكة ىلع جغرافيا مستقرة، وذلك بالطبع مقارنة بمحيط فلسطني املحتلة 
اجلغرايف وادليموغرايف، حيث اكن تفوق إرسائيل يف وقتها قارصاً ىلع تفوق نويع 
يف التسليح وتكتياكت احلرب احلديثة، وهو ىلع أهميته وتأثريه يف معارك ما 
بني اتلارخيني، إال أنه لم يكن سوى مقوم واحد من مقومات القوى الشاملة 

اليت تستند هلا ادلول يف فرض سيادتها وإرادتها ىلع أراضيها.

أجل  من  األرض  إحاليل حيتل  استيطاين  إرسائيل ككيان  استثنائية  ومع 
اتلفاوض الحقاً ىلع اإلقرار باحتالهلا، فإن حىت هذا املقوم العسكري لم يكن 
معه  إرسائيل  تعاطت  اذلي  اجلغرايف،  املقوم  عكس  به،  اللحاق  الصعب  من 
املعارك ألرض اخلصم، واليت تشلك مكونًا  كعقبه حلها عرب اسرتاتيجية نقل 
مع  وثبت عدم صالحيته  ما حتلل  وهو  اإلرسائيلية،  األمن  نظرية  رئيسيًّا يف 
منهجية  أن  كون  1967؛  حرب  بعد  إدارتها  تستطع  لم  اليت  اتلناقضات  ذروة 
احتالل  يف  واتلوسع  املستمر  والرتويع  الرتهيب  عرب  األمن  حتقيق  يف  األخرية 

أرايض الغري لم يأيت إال بنتائج عكسية منذ 73 وحىت األن.
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يقوم  إلرسائيل اكن  األوىل  سنة  العرشين  يف  الفجوة  هذه  ملء  فإن  هلذا، 
انلكبة  عشية  الصهيونية  العصابات  -مذابح  العنف  يف  املفرط  اتلوسع  ىلع 
ضمن  واملعنوي  ادلاعيئ  العنف  هذا  تأثري  واستخدام  كمثال-  انلكسة  وحىت 
اسرتاتيجية ردع قائمة ىلع حشد مزيد من القوة العسكرية، بهدف موازنة هذه 
الفجوة اخلاصة بمقومات القوى الشاملة بني تل أبيب والعواصم العربية وىلع 
رأسها القاهرة، بتوسيع فجوة اتلفوق العسكري انلويع والكيم لصالح األوىل. 
وهو ما اكنت ذروته يف مطلع الستينيات، واتلأسيس السرتاتيجية وخصوصية 
العالقات بني إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية، يف سياق احلرب ابلاردة، 
وصواًل  لألوىل،  واتلكنولويج  العسكري  اتلفوق  األخرية  ضمان  عرب  وتايلاً 

ملشارف الردع انلووي.

هنا يمكن تتبع العالقة الطردية بني اتلقنية والردع بصورته العسكرية 
املبارشة، وبني تشلك وتطور مفهوم الردع يف االسرتاتيجية العسكرية اإلرسائيلية 
اذلكر؛  احلدين سابقة  ذات  الفجوة  أتت اكستجابة تلحدي  واليت  حىت 1973، 
فمن ناحية أمكن ملرص اللحاق باتلفوق انلويع والكيم العسكري اإلرسائييل 
وفق أنماط متعددة حتقق باحلد األدىن توازن عميل بني اتلكنولوجيا والعنرص 
ببايق مقومات  الفجوة اخلاصة  بينما ظلت  البرشي وكفاءته يف أرض املعركة، 
القوى الشاملة، وخاصة اجليوسياسية، معضلة يف تثبيت إرسائيل ملعادلة ردع 

حتكم عالقاتها بمحيطها.

ىلع  للحفاظ  األن  حىت  املستمرة  اإلرسائيلية  احلاجة  اكنت  ثم،  ومن 
معايري تفوق وهيمنة عسكرية/تكنولوجية ال تكتيف فقط ببديهيات الردع 
الكالسييك، إنما تتجاوز ذلك تلكون حلقة من مشهدية توازن الردع العاليم 
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بني واشنطن وموسكو، واذلي تمثل مادياً-خبالف السالح انلووي- وقتها وىلع 
سام  اجلوي  ادلفاع  وصواريخ  األمريكية  الفانتوم  بني  العالقة  يف  املثال  سبيل 
الردع انلاشئة وقتها بني تل أبيب والقاهرة،  السوفيتية، وعالقة ذلك بمعادلة 
ىلع  كرد  اجلوية  اإلرسائيلية  العمق  اغرات  مدى  يف  وقتها  تدور  اكنت  واليت 
وغريها،  الفدائية  العمليات  تكتياكت  عرب  املرصية  االستزناف  اسرتاتيجية 
جلدار  كمقابل  باريلف  خط  بناء  يف  الترسيع  إىل  اإلرسائيليني  دفعت  واليت 
الردع  املبارش تلوازن  املادي  املعامل  الصواريخ املرصية، حيث شلك لك منهم 

العسكري بني الطرفني يف الفرتة ما بني أغسطس 1970 وأكتوبر1973.

استيعاب الصدمة وإاعدة توجيهها •

من نافلة القول إن إرسائيل استثمرت يف حرب الستة أيام بكامل قدراتها 
تلكريسها كهزيمة معنوية بادلرجة األوىل خلصومها خترجها من نفسية احلصار 
يف  احلارض  الوقت  حىت  مستمرة  أثاره  الزالت  استثمار  وهو  الوجود،  وهشاشة 
العالقات  تتبلور  لم  فمثاًل،  العسكري.  اجلانب  حىت  تتخطى  كثرية  جماالت 
االسرتاتيجية الوطيدة واالستثنائية بني واشنطن وتل أبيب إال عقب هذه احلرب، 
وليس حريب 1948 و1956؛ وهو ما جاء اكنعاكس تلضخيم املنجز العسكري 
وتصويره كمعجزه تتخطى الوقائع املادية، ونسجها بأساطري دينية وشعبوية تردد 
صداها ىلع مستوى العالم كلك، لدلرجة اليت جعلت اقرتاح االستعانة بوحدات 
القوات األمريكية يف فيتنام من مستنقع  من "اجليش اذلي ال يقهر" النتشال 

اخفاقاتها يساق لسنوات كنوع من اتلندر واالنبهار يف آن.
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الصورة  االنسحاب وانكشاف  بعد  ما  اجلانب األخر، فمشهدية  أما عن 
احلقيقية ملا جرى يف اخلامس من يونيو 1967 بعيًدا عن وسائل اإلعالم املحلية 
مسىم  إطالق  متحققة  اكرثة  باختصار  اكن  املتخيلة،  وانتصاراتها  ومعاركها 
انلكسة عليها جاء للتخفيف من واقع مفاد انكشاف سماء العمق املرصي 
لقناة  الرشيق  والشاطئ  سيناء  شبه جزيرة  واحتالل  اإلرسائييل،  الطريان  أمام 
وتوازن  واملبادأة  املبادرة  استعادة  احتماالت  ضعف  هو  واألخطر  السويس، 
بتفوق  أمامية  جبهة  بدورها  باتت  اليت  إرسائيل،  صالح  يف  بات  اذلي  الردع 
نويع وكيم اكسح تضمنه أمرياك، يقابله ُشح سوفييت اقترص ىلع أسلحة دفاعية 
باألساس، ما يزال اتلفاوض عليها مع موسكو عملية يف يط تقلبات مستقبلية 
صعب اتلكهن بها، سواء الرتباطها بسياقات احلرب ابلاردة، أو األهم االعتماد 

عليها يف استعادة رسيعة لزمام املبادرة ميدانيًّا.

وبانلظر من زاوية معادلة الردع املفقودة مرصيًّا، فيفرس اتلناقض يف موقف 
القيادة السياسية املرصية قبل وبعد 5 يونيو1967 تغري مفهوم انلرص واهلزيمة، 
القاهرة  صالح  لغري  الردع  معادلة  انقالب  يف  هنا  اختصارها  يمكن  واليت 
الواقع وبشلك جغرايف.  بعد أن أخذتها إرسائيل ملستوى أخر من فرض األمر 
واالجتياح  احلصار  ختوفات  ىلع  تلعب  املرصية  الردع  أدوات  اكنت  أن  بعد 
أمام  املالحية  املمرات  وغلق  القوات  حشد  عرب  وذلك  اإلرسائيليني،  دلى 
السفن اإلرسائيلية كخطوة تسبق -نظريًّا- شن عمليات عسكرية يف العمق 
اجليوش  قوات  عرب  سيناء،  خبالف  العربية  اجلبهات  خمتلف  من  اإلرسائييل 
انلظامية أو الفدائيني الفلسطينيني مثلما حدث يف سنوات ما بعد 1948 وحىت 
1957، أصبحت هذه األدوات بعد أن نقلت إرسائيل جغرافية املعركة حلدود 
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الشاطئ الرشيق لقناة السويس، قارصة حىت عن إماكنية خلق تصور ُمقنع ماديًّا 
ومعنويًّا عن كيفية استعادة الردع يف املستقبل القريب ىلع ما اكن عليه قبل 

الرابع من يونيو1967.

احتالل  هو   1967 حرب  من  اإلسرتاتييج  أبيب  تل  هدف  أن  ىلع  وبناًء 
فإن  اتلفاوض،  به عرب  اإلقرار  يتم  واقع  أمر  فرض  أجل  من  العربية  األرايض 
ويمكن  مؤقت  بأنه  هذا  الواقع  األمر  مع  تعاطت  انلكسة  عقب  القاهرة 
مقاومته وتغيريه، وأىت هذا عرب "الءات اخلرطوم اثلالثة" يف القمة العربية من 

نفس العام.

هنا برزت احلاجة املرصية إىل اجرتاح اسرتاتيجية شاملة جديدة إزاء هذا 
املشهد انلاتج عن )هزيمة/صدمة/نكسة( 5 يونيو 1967، واليت عنت يف شقها 
انلفيس/املعنوي املتعلق بمسألة الردع احباط يصل إىل حد ايلأس مقابل فائض 
قوة يصل إىل حد جنون العظمة. وباتلايل، جاء تفعيل هذه االسرتاتيجية املتمثلة 
ببساطة يف اكتساب نقاط قوة جديدة ترفع الروح املعنوية وتزيل آثار اهلزيمة، 
واخطاءه  ضعفه  نقاط  يف  واالستثمار  ومكتسباته  قوته  نلقاط  العدو  وافتقاد 
دلى  القوة  فائض  بشعور  ُدفعت  اليت  واهليمنة  العظمة  تصورات  عن  انلاجتة 
تقنيات  حزمة  وفق  السابق  يتم  أن  ىلع  اإلرسائييل.  واملجتمع  اجليش  من  لك 
عميل  إطار  يف  وتوظيفهم  واآللة،  اجلندي  بني  ما  جتمع  ميدانية  وتكتياكت 
حسب اإلماكنيات املتاحة وتعظيمها ألقىص قدر ممكن، وتضفري ذلك لكه يف 
إطار مشهدية احلرب ابلاردة، ليس اتلحاقاً بها، ولكن القتناص فرص سياسية 

وعسكرية ختدم اسرتاتيجية اتلحرير بأقىص قدر ممكن.
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العريضة يف اجتماع هل  أقر عبد انلارص خطوطها  اليت  هذه االسرتاتيجية 
فيما  العسكري  يونيو 1967، واليت ُعرف شقها   11 يوم  قادة اجليش مساء  مع 
بعد بـ"حرب االستزناف"، اقتبست كثرياً من خربة املدرسة الرشقية العسكرية 
احلروب  من  لك  يف  باختصار  عنت  واليت  العدو؛  ضد  اجلغرافيا  توظيف  يف 
انلابليونية وحىت عملية "بارباروسا" األملانية يف احلرب العاملية اثلانية، حتويل 
قوته  وتستزنف  تنهكه  عليه  عبء  إىل  العدو  احتلها  اليت  املفتوحة  اجلغرافيا 
باستمرار، وهو ما لم يكن حيتاج يف مراحل الصمود واملقاومة وإاعدة اتلوازن 
إال إىل جندي صاعقة مدرب بشلك جيد ىلع القتال بأقل إماكنيات إلحداث 
أكرب خسائر، وهو ما حدث يف األسابيع اتلايلة عرب معركة رأس العش 1 يويلو 
1967، اليت أثبتت مدى حداثة عهد اإلرسائيليني ونقطة ضعفهم الكربى يف 
عقب  األرض  من  شاسعة  مساحات  ىلع  وتمكني  سيطرة  اسرتاتيجية  إدارة 

انسحاب القوات املرصية/العربية.

اجليش  ومستويات  تفراعت  اكفة  ليشمل  اتلوجه  هذا  تطور  ما  رساعن 
السابق من حيث  بنية تفكري تستهدف  املرصي، وتطوير أفرع األسلحة وفق 
واخلداع  اتلضليل  مثل  فعالة  ولكن  بسيطة  وتكتياكت  تقنيات  اعتماد 
الوفرة  حيث  من  اإلرسائييل  السالح  تفوق  ملجابهة  واتلمويه،  والرسية 
اليت  اجلغرافية  املساحات  إطار حتويل  واتلكنولوجيا األحدث اعملياً، وذلك يف 
وإرسائيل-  مرص  بني  الردع  معادلة  قلبت  اليت   - القناة  رشق  العدو  احتلها 
لعبء يصعب إدارته بموازاة معارك استزناف مستمرة ىلع مدار الساعة. وهو 
ما جتىل يف حتقيق أهداف الصمود واتلوازن إىل احلد اذلي عجزت فيه إرسائيل 
عن بناء ما ُعرف وقتها خبط باريلف األول، وتعطل استكمال حتصيناته حىت 
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القصف  عمليات  ملجابهة  باألساس كحل  جاء  واذلي اكن   ،1971 أواخر اعم 
إدارتها  يف  القاهرة  راكئز  إحدى  اكنت  واليت  العدو،  خطوط  خلف  واإلنزال 

حلرب االستزناف.

حرب االستزناف واتلحضري الستعادة املبادرة والردع

اعمال  عرب  االنسحاب  اعقاب  يف  للقتال  مرص  استئناف  من  الرغم  ىلع 
خبالف  إلخ(  إيالت  املدمرة  إغراق  العش،  راس  معركة   ( ونوعية  فدائية 
لم يكن ذلك يكيف  العامة  الصورة  أنُه يف  القصف املدفيع شبه ايلويم، إال 
الستعادة توازن ردع رسيًعا خبالف ما اكن عليه قبل اخلامس من يونيو، حيث 
أمام  مفتوحة  القاهرة  سماء  وبقاء  للقناة  الرشقية  الضفة  ىلع  الردع  فقدان 
طائرات الفانتوم اإلرسائيلية، اليت عربت عن اتلفوق انلويع والكيم واتلقين 
األمرييك، وحماولة إرسائيل بلورة معادلة ردع جديده مفادها استهداف العمق 
باريلف  خط  حتصينات  وبناء  اجلبهة  ع  االستزناف  وقف  اجل  من  املرصي 

كرادع تكتييك/اسرتاتييج ميداين ىلع حد سواء.

ومن ثم، فإن قراءة معارك االستزناف من منظور حماولة القاهرة الستعادة 
رسيعة جلزء من معادلة ردع فُقدت يف اخلامس من يونيو قد ال تكون دقيقة يف 
إطار اسرتاتيجية تهدف تلحرير سيناء كما حدث، وليس إبقاء الوضع كما هو 
عليه انتظاًرا حلل سيايس أمرييك-رويس ىلع غرار ما حدث يف حرب 1956، وهو 
ما اكن يميل هل القادة اإلرسائيليني حسب ترصحيات ومواقف متنوعة استمرت 
حىت قبل أيام قليلة من معركة العبور، واليت غلب عليها اثلقة املفرطة انلاجتة 
الستة دليهم،  األيام  اليت خلفتها حرب  القوة واهليمنة  بفائض  عن اإلحساس 



157

اسرتاتيجية  مكونات  كأحد  درجة  ألقىص  فيها  املرصيني  استثمار  ثم  ومن 
املفاجأة اليت حدثت يف أكتوبر 1973.

هذا االستثمار أىت وفق حمددات اسرتاتيجية اتلحرير املرصية السابق ذكرها، 
امليدانية  الظروف  متغريات  حسب  ومتفاوتة  خمتلفة  مستويات  ىلع  وتوظيفه 
والسياسية يف ادلاخل واخلارج اإلرسائييل، وتصوير ما حيدث ىلع اجلبهة خالل 
املتوسط وابلعيد،  أنه سقف الرصاع ىلع املدى  سنوات حرب االستزناف ىلع 
املستحيل كما اكن يف خميال  دروب  من  درًبا  السويس  قناة  عبور  أن  وتثبيت 
واتلقديرات  اتلوهمات  من  حلزمة  وارختاءهم  ركونهم  وباتلايل  اإلرسائيليني، 
اتلكتيكيات  تطور  ترصد  دقيقة  ميدانية  وقائع  من  ليس  أتت  اليت  اخلاطئة، 
واملهارات العسكرية اليت يكتسبها املرصيني باطراد، ولكن من االستغراق 
يف تصديق داعية ووهم اجليش اذلي ال يقهر وخط باريلف اذلي يصعب ختطيه 
كرادع ميداين إال بقنبلة نووية، وتعزيز ومحاية هذا اتلوهم عرب األثر املعنوي 
وانلفيس ألدوات إرسائيل العسكرية ممثلة يف سالح الطريان املتفوق يستطيع 
تكرار رضبة 5 يونيو يف أي وقت كضمانة مطلقة، ناهيك عن تعزيز انلخبة 
العسكرية والسياسية اإلرسائيلية ملسألة ضعف وجهل العرب/املرصيني وشبه 
السابق  وتشكيل  احلديثة،  واتلكنولوجيا  احلروب  ألنماط  استيعابهم  استحالة 
لكه املنظور شبه الوحيد اذلي يرى من خالهل صانع القرار يف إرسائيل تلطورات 

الوضع ىلع اجلبهة اجلنوبية.

ووفًقا ملا سبق، فإن قراءة وإدارة القادة اإلرسائيليني حلرب االستزناف ىلع 
أنها حلقة مفصولة عن مسار اجرتاح معادلة ردع جديدة، واقتناع اإلرسائيليني 
بأن دوافع استمرار القاهرة بها يأيت حلسابات سياسية داخلية وخارجية، مما يعين 
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تايلًا ابتعاد احتمايلة استعادة املبادرة واملبادأة الالزمني الستعادة الردع مرصيا 
وكرسه إرسائيليا، قد شكال حمور املفاجأة االسرتاتيجية اليت حدثت يف السادس 
من أكتوبر، سواء ىلع مستوى القيادة من ناحية صنع واختاذ قرار العبور وعالقة 
الردع واتلقنية وتأثرياتهم املعنوية كما ذكرنا سابقاً، أو ىلع مستوى امليدان من 
حيث الكفاءة واتلطور املهول يف جهوزية اجلندي املرصي اذلي جرى حتضريه 
وجتهزيه يف آتون هذه احلرب ىلع اجلبهة، عكس اجلندي اإلرسائييل اذلي تماىه 

مع حالة الرتايخ واتلهاون املستندة تلوهمات اتلفوق وأن جيشه ال يقهر.

واتلكتياكت  اتلقنية  عرب  الكفاءة  رفع  يف  املتمثلة  انلقطة  هذه  شلكت 
اخلداعية، العمود الفقري إلضعاف فاعلية سالح اجلو اإلرسائييل يف املعركة، 
دم ىلع متطلبات عسكرية 

ُ
وما استلزمه ذلك من اجرتاح مسارات سياسية خت

الصواريخ  ومنظومة  اجلوي  ادلفاع  سالح  وحتديداً  باتلقنية،  مرتبطة  ميدانية 
والكفاءة  اتلوقيت  حيث  من  إعجازي  بشلك  تركيبها  جرى  اليت  السوفياتية 
واتلضحيات، قبيل وعشية مبادرة روجرز الشهرية 19 يونيو 1970، واليت أتت 
الفانتوم األمريكية اليت باتت هدف  باألساس حلماية سمعة مقاتالت  أمريكياً 
سهل لصواريخ سام يف الرشق األوسط وفيتنام، وهو ما تالىق مع احلاجة املرصية 
للتقدم حبائط الصواريخ عرب تقنية الوثبات املتتابعة حنو الشاطئ الغريب لقناة 
السويس، ومن ثم تفعيل تكتياكت الكمائن اليت قزمت فاعلية وكذلك املدى 

العمليايت للطائرات اإلرسائيلية، بعدما اكنت تصل إىل العمق املرصي. 

وتعكس ادلروس املستفادة اليت رصدها اإلرسائيليني عقب حرب أكتوبر، 
أهداف اجلانب املرصي من حرب االستزناف، واليت يتعلق جزء معترب منها يف 
مسألة استعادة املبادرة مرصياً وفقدها إرسائيليا؛ حيث اعتبار سنوات ما بعد 
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اخلامس من يونيو 67 بمثابة فرتة خداع اسرتاتييج متعدد االستخدامات، سواء 
كواجهة إلشغال وإرهاق العدو بشلك مستمر ميدانيًا استناًدا لضعفه العددي 
اهلجمات  إفقاده مزية  أو  األرض،  من  السيطرة ىلع مساحات كبرية  وهشاشة 
الوقائية واملبادرة االستباقية؛ حيث حتول سالح اجلو اإلرسائييل عشية السادس 
من أكتوبر حلالة من ادلفاع وامتصاص الصدمة ومن ثم اتلحرض هلجوم مضاد 
األمن  نلظرية  رئييس  كمكون  وتراجعه  العادة،  جرت  كما  استبايق  وليس 
مرسح  ضمن  اإلرسائييل  العمق  بات  حيث  األن،  وحىت   73 بعد  اإلرسائيلية 

عمليات أي اشتباك عسكري يف السنوات األخرية بشلك مطرد.

ختام واسترشاف •

ألقت لكمة السييس خالل ذكرى حرب أكتوبر 2018، وتكريم أسم اللواء 
باريلف  خلط  الرتايب  الساتر  يف  ثغرات  فتح  فكرة  صاحب  بايق،  زيك  مهندس 
بمضخات املياه، الضوء ىلع حمورية اتلقنية يف كرس خطوط الردع اإلرسائيلية 
تقنيات  توظيف  حيث  والشامل؛  والسيايس  امليداين  بني  ما  املتشابكة 
يف  عمليًّا  فعالة  ولكن  اتلكنولويج،  منطقها  حيث  من  بسيطة  وتكتياكت 
ما  وهو  باريلف،  خط  وحتصينات  الرتايب  الساتر  وصعوبة  حبجم  عقبة  إزاحة 
يتواجد كنمط مكرر دلى اجليش املرصي يف اتلعايط مع اكفة العقبات/أدوات 
السويس،  قناة  عبور  هدف  حتقيق  دون  حتول  اكنت  اليت  اإلرسائيلية  الردع 
واستعادة أرايض بعمق من 15 إىل 20 كم، حيث مدى فاعلية شبكة ادلفاع 
للهجوم  اتلصدي  الطريان اإلرسائييل يف  فاعلية  اليت جعلت  املرصية،  اجلوي 

املرصي أو الوصول لعمق األرايض املرصية كوسيلة ردع، قريبة من الصفر.
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وبعيًدا عن املبالغة، فإن انلظر األن إىل ما حدث بعد اخلامس من يونيو 
وفق  قياسه  تم  ما  إذا  إعجازيًّا،  نرًصا  يكون  قد  أكتوبر  من  السادس  وحىت 
لم  اليت  ادلويلة  السياسة  مشهد  وكذلك  وقتها،  واملوضوعية  اذلاتية  الظروف 
للقوى الكربى -امهلل مناخ اتلنافس  بالنسبة  يكن احتالل سيناء ذا أهمية 
العسكري املصاحب للحرب ابلاردة- إذا ما قورن حبرب فيتنام مثاًل، والفارق 
مصلحة  يف  يصب  اكن  اذلي  واتلكنولوجية  العسكرية  اإلماكنيات  يف  الكبري 
إرسائيل، ناهيك عن امتالكها للسالح انلووي كرادع شامل، إال أن ذلك لم 

يمنع جناح مرص يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية املتنوعة.

يف  سنوات   6 عن  يربو  ما  خالل  بالردع-  يتعلق  -فيما  هذا  يتكثف 
أرايض  احتالل  عرب  جديد  جغرايف  واقع  أمر  بفرض  إلرسائيل  السماح  عدم 
سيناء، وحتصني ذلك الواقع بتوازن ردع جيعل القاهرة تتفاوض من موقع أدىن 
للقبول به، وإنما ىلع العكس؛ حيث إدراك إرسائيل العميق وقتها أن وجودها 
واستمرارها قد يكون رضيبة للصدام العسكري مع مرص، وأن ما حدث يف 
1973  ليس استثناًء ولكنه قاعدة، ُطبقت بأوجه ودرجات متفاوتة ىلع مدار 
يف  يعين  واذلي  األن،  حىت  واألمنية  العسكرية  إرسائيل  إخفاقات  سلسلة 
صورته الكبرية أن إرسائيل بكل ما دليها من قوة عسكرية وتكنولوجية يه 
عماد اسرتاتيجيتها األمنية وأهم أدوات الردع دليها، ال تستطيع حتقيق انتصار 
عسكري حاسم يؤمن هلا حدود آمنة، خاصة إذا ما اكن اخلصم يمتلك أدوات 
ردع مقابل وظيفتها تعطيل أدوات الردع اإلرسائيلية، مهما بلغت بساطتها من 
ناحية اتلقنية )مضخات املياه، الصواريخ والُمسريات ابلدائية واألنفاق.. إلخ(.
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ويعطي السابق دالالت هامة يف إطار فهم أزمة/معضلة إرسائيل املزمنة، 
باتت  اليت  اإلرسائيلية،  األمن  عقيدة/نظرية  يف  ومركزيته  بالردع  واملتعلقة 
بل  واألمين،  العسكري  باملستويني  فقط  تتجىل  ال  مركبة  حتديات  تواجه 
باالقتصادي واالجتمايع والسيايس، فسواء اكن األمر متعلق بمستقبل خطوط 
قصور  فإن  السجون،  أحد  من  هروب  حادثة  أو  املنطقة،  يف  واملالحة  الطاقة 
اعتمادهم  ونمط  ذايت،  بشلك  اتلحديات  هلذه  اإلرسائيلية  انلخب  استجابة 
بشلك اكمل ىلع العالقة االستثنائية بني تل أبيب وواشنطن اليت تعيد تموضع 
أشاكل تواجدها يف املنطقة والعالم، يشري إىل أن هذه املعضلة اليت ترجع جذور 
امتلكت  مهما  املستقبل  ل يف 

ُ
لن حت ما بني 1967 و1973،  للسنوات  تكونها 

إرسائيل من أدوات ردع عسكرية وتقنية.
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المعركة األخيرة: كيف صاغت »معركة السويس« 

مرحلة جديدة في حرب المدن اإلسرائيلية؟ 

حممد العريب

 ،1973 أكتوبر   25-24 يويم  بني  رحاها  دارت  اتلـي  السويس،  معركة  يف 
يف  اإلرسائيلية  العسكرية  االسرتاتيجية  يف  جديدة  مرحلة  تتشلك  بدأت 
نظامية  تعد إرسائيل حتارب جيوًشا  لم  املعركة،  تلك  العرب. منذ  حروبها مع 
يف ميادين مفتوحة، بل أصبحت حتارب قوى غري نظامية يف املدن؛ حدث هذا 
يف اجتياح إرسائيل جلنوب بلنان يف 1978، ثم يف معركة حصار بريوت 1982، 
وحرب جنوب بلنان يف 2006، ويف املواجهات اتلايلة مع قطاع غزة منذ 2008 

حتـى مواجهة هذا العام يف غزة أيضاَ.

 لقد شلكت معركة السويس، ىلع قرصها، شلكت عالمة هامة يف تطور نمط 
حرب املدن يف املنطقة. وىلع الرغم من أن إرسائيل قد اختربت »اقتحام املدن« 
سابًقا، خاصة مع االستيالء ىلع القدس أثناء حرب 1967، إال أنها يف السويس 
جوبهت بمقاومة باسلة قادتها قوات »شعبية« مدعومة من اجليش املرصي؛ يف 

استباق نادر ألنماط احلرب اتلـي أصبحت سائدة يف العقود األخرية.     
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الطريق إىل السويس

استغلت القوات اإلرسائيلية بقيادة فرقة أريل شارون املدرعة 143 اثلغرة 
ادلفاعية بني اجليشني اثلاين واثلالث. واتلـي عرفت بادلفرسوار. أخذت هذه 
واستهدفت  أكتوبر.   16-15 يللة  القناة  غرب  العبور  يف  اإلرسائيلية  القوات 
هذه املناورة االتلفاف ىلع القوات املرصية يف سيناء وحصارها وتعظيم خماطر 
اهلجوم املمكن ىلع القاهرة، فضاًل عن تدمري حمطات الصواريخ املرصية غرب 
القناة إلفساح املجال للطريان اإلرسائييل للتعمق يف ادلاخل املرصي. وتلحقيق 
هذه األهداف، اكن االستيالء ىلع مدينة كربى، مثل اإلسماعيلية أو السويس 
ماجن  لكمان  فرقة  املهامجة،  اثلالثة  اإلرسائيلية  الفرق  وحشدت  رضورة. 
وإبراهام آدان وآرييل شارون، حوايل 300 دبابة و2000 جندي مظيل، يف مقابل 
اللواء 23 مدرع القادم من القاهرة وكتيبة اللواء 116 مشاة مياكنييك وعدد من 

كتائب الصاعقة واملظالت.    

اإلسماعيلية  ىلع  االستيالء  يف  وشارون  ماجن  اجلرنال  قوات  فشلت 
خسائر  بها  وأحلقت  عطوة«  »أبو  منطقة  يف  املرصية  ادلفااعت  هلا  وتصدت 
ميناء  ىلع  االستيالء  يف  شمرون  دان  بقيادة   401 اللواء  أخفقت  كما  عديدة، 
األدبية. ذلا، استماتت القوات اإلرسائيلية لالستيالء ىلع مدينة السويس اتلـي 
اجليش  ىلع  اخلناق  إحاكم  بهدف  بالفعل،  آدان  إبراهام  فرقة  حتارصها  اكنت 
 22 يوم   338 األميم  القرار  صدور  اتلحرك  هذا  من  عّجل  امليداين.  اثلالث 
العسكرية  األنشطة  اكفة  وإنهاء  انلار  إطالق  وقف  ىلع  ينص  واذلي  أكتوبر 
خالل 12 ساعة. وبهذا أصبح االستيالء ىلع السويس رضورة تلحسني الوضع 

اتلفاوضـي إلرسائيل.  
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أثناء حرب االستزناف، تم إخالء السويس من حوايل ربع مليون مواطن من 
ساكنها. لكن عدًدا قلياًل، حوايل 5000 مواطن، تبىق يك يشلك فيما بعد مليشيا 
حملية ستنخرط يف اتلصدي إىل القوات اإلرسائيلية، ومع تدمري املواقع اإلدارية 
السويس واإلسماعيلية، اتلحق بهؤالء عدد من  للجيشني اثلاين واثلالث بني 
تلزتم  لم  املحليني.  املدنيني  واملوظفني  الرشطة  قوات  إىل  باإلضافة  الضباط 
السويس.  قواتها القتحام  حشد  وبدأت يف  انلار  إطالق  وقف  بقرار  إرسائيل 
ويف 23 أكتوبر بدأت هذه العملية بغارات عنيفة ىلع املدينة ورشاكت األسمدة 
وتدمري  اإلسماعلية  ترعة  مياه  بقطع  قامت  كما  املدينة.  إىل  املوصلة  والطرق 
حمطة الكهرباء وقطع أسالك اهلاتف لعزل املدينة بشلك اكمل، وتلحطيم الروح 
املعنوية ألية قوة مقاومة. واكن اتلصور أن هذه اتلحراكت ستجعل من احتالل 

املدينة أمًرا يسرًيا.             

حماولة السيطرة الفاشلة ىلع السويس 

إىل  اإلمداد  قاعدة  بدور  تقوم  السويس  اكنت  احلصار،  حتت  ويه  حتـى 
القوات شبه املحارصة رشق القناة، ويه املشلكة اتلـي عهد لفرقة آدان )الفرقة 
وناحوم  يويف  يوسـي  قادها  كتائب  من  الفرقة  تكونت  حبلها.  املدرعة(   162
اذلخرية  تل  ىلع  السيطرة  »يويف«  كتيبة  استطاعت   ،1967 حرب  يف  زاكن. 
استطاعت  أكتوبر،  بداية حرب  املدينة. ويف  السيطرة ىلع  مما مهد  القدس  يف 
باريلف.  خطر  يف  بودابست  حصن  ىلع  املفروض  احلصار  خترق  أن  الكتيبة 
وبهذا، تصور رجال يويف عند علمهم باملهمة أن بإماكنهم أن يتجهوا رأًسا إىل 

حمافظ املدينة يك يطابلوا تسليمها.
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اإلرسائييل  اجليش  بتحراكت  علم  ىلع  املرصية  احلربية  املخابرات  اكنت 
املخابرات  مدير  فتيح  يوسف  العقيد  دفع  ما  وهو  السويس.  احتالل  وعزمه 
احلربية جنوب القناة بتلكيف بعض شباب »منظمة سيناء العربية« بادلفاع عن 
املدينة وزودهم بأسلحة خفيفة، فيما أعد آخرون كمائن ىلع مناطق خمتلفة ىلع 
مداخل املدينة. وخطط لدلفاع عن املدينة العميد يوسف عفييف قائد الفرقة 
19 مشاة مياكنيكية اذلي أرسل رسية مقذوفات وطاقم اقتناص دبابات يقوده 
املالزم عبد الرحيم السيد من اللواء السابع بعد تزويدهم بأسلحة »آر يب جيه« 

وقنابل مضادة لدلبابات.    

بدأ اهلجوم ىلع السويس بطلعات جوية مكثفة من الساعة السادسة حتـى 
الواصل  املحور  زاكن من ىلع  طابور  وتقدم  أكتوبر.   24 يوم  اتلاسعة صباح 
بني الطريق مع القاهرة ووسط املدينة. واكن ادلخول بال مقاومة تذكر. حيث 
ارتكزت خطة املقاومة املرصية ىلع استدراج القوات املهامجة وإيهامها خبلو 

املدينة من أية عنارص مقاومة. 

املهامجة  الكتائب  تعرضت  اثلاين،  اتلقاطع  حنو  اتلقدم  بمجرد  ولكن 
لقصف هائل من الشقق السكنية ومن املدراعت ومن الصواريخ املحمولة آر 
يب جيه من األحياء املجاورة. طال اهلجوم لك قوات املشاة واملدراعت املتقدمة 
املدراعت  حتييد  وقاد  املشاة.  ورسايا  ادلبابات  قادة  لك  أصيب  وقد  تقريبًا، 
بقية  دفع  الشعبية اذلي جنح يف  املقاومة  أبطال  أحد  إبراهيم سليمان  الشهيد 

طابور املدراعت إىل الرتاجع عند شارع اجليش.



167

اكن القصف عنيًفا ومفاجئًا حبيث لم تستطع كتيبة زاكن الرد، ويه تتقدم 
املرصية  املقاومة  نريان  األربعني. طالت  ميدان  للمدينة،  الرئيس  امليدان  حنو 

أيًضا مدراعت نقل اجلنود APC اتلـي حاولت أيًضا نقل اجلنود اجلرىح.

حبلول الليل، اكن آدان قد أمر اكفة الرسايا املهامجة باالنسحاب مرة أخرى 
أن  مقرًرا  االنسحاب  واكن  املحمولة.  الصواريخ  أمام  انكشافهم  زيادة  مع 
وعندما  املرصية.  القوات  من  إخالؤه  تم  اذلي  السويس  باجتاه شاطئ  يكون 
رست ىف املدينة أنباء انلرص خرج أهل السويس مجيعا إىل الشوارع ليشاهدوا 
مدراعت العدو املحطمة اليت تناثرت ىلع طول شارع األربعني، واكن عددها 
حوايل 15 دبابة وعربة مدرعة نصف جزنير. وخشية أن يفكر اإلرسائيليون ىف 
سحبها قام حممود عواد من أبطال املقاومة الشعبية بسكب كميات من ابلزنين 

عليها عند منتصف الليل وأشعل فيها انلار.

إال أن قوات »يويف«، واليت بلغ قوامها حوايل 90 جنديًّا، اكنت قد وصلت 
إىل عمق املدينة وارتكزت يف قسم رشطة األربعني، بمساعدة املظليني بقيادة 
»ديفيد أميت«، ومع انسحاب قوات »زاكن«، أصبحت حتت حصار املقاومة 
املرصية، واكن من الصعب أن تستجيب إىل أوامر االنسحاب. ولم يتم إنقاذها 
تعرضت خلسائر  أن  بعد  اثلاين  ايلوم  فجر  عند  املظليني  من  دعم  من خالل 
هائلة،، اكن من ضمنها إصابة يويف نفسه إصابة بالغة، وخالفات حول كيفية 

إخراجها من املدنية.

 40 وتدمري  آخرين   120 80 جندي إرسائييل وجرح  إىل مقتل  املعركة  أدت 
دبابة، ويه نسبة اعيلة بالنسبة حلجم القوات املهامجة. لم تتمكن القوات من 
وجنوًبا  أميال   6 بعد  ىلع  شمااًل  امتد  حصاًرا  عليها  ففرضت  املدينة،  دخول 
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األميم  للقرار  وفًقا  انلار  إطالق  وقف  رسيان  مع  الزراعية.  املنطقة  حتـى 
املدينة مرة أخرى يويم 25  اقتحام  القوات اإلرسائيلية  اجلديد 339، حاولت 
اإلرسائيلية  القيادة  أقنع  ما  وهو  جمدًدا  فشلت  أنها  إال  أكتوبر،  و28  أكتوبر 
باستحالة احلصول ىلع ورقة مفاوضة كبرية واضطرها لقبول وقف إطالق انلار. 
إال أن هذا لم يعن لكال الطرفني وقف احلركة فاستمرت املناوشات بني القوات 

اإلرسائيلية واملقاومة الشعبية واملشاة املرصيني داخل املدنية.          

معركة السويس يف إطار حرب املدن

اكنت معركة مدينة السويس بمثابة اختباًرا تلطور عمليات MOUT اإلرسائيلية 
 .Military Operation in Urbanized Terrain املدن  ميدان  يف  احلرب   أي 
أرض  ىلع  سياق  يف  تتم  عسكرية  أعمال  أية  بأنها  »مووت«  عمليات  تعرف 
من  مركب  اصطنايع  أي حقل عمليات  أو  البرش.  من خالل  ومبنية  معقدة 

مباين ومصالح ومدنيني، وهو نقطة جتمع مركزية للبيئة املحيطة.

الرشيطية،  املنطقة  فئات:  أربعة  إىل  املبنية  املناطق  »مووت«  مبدأ  يقسم 
ساكنها  عدد  يبلغ  )اتلـي  والقرى  واحد  طريق  ىلع  املبنية  احلرضية  واملنطقة 
أقل من 3000(، واملناطق الزراعية املكتفية بذاتها، واملدن الصغرية اتلـي يرتاوح 
تغطيها  قد  اتلـي  الضوايح  ذلك  يف  بما  نسمة.  و10000   3000 بني  ساكنها  عدد 

املدينة الكربى ىلع دائرة تصل إىل 100 ألف ميل مربع.

بالنسبة لإلرسائيليني، اكنت خطة اهلجوم بسيطة وتتشلك من تكتياكت 
قام اإلرسائيليون خبوضها. وأثبتت هذه اتلكتياكت جناعة  حرب مدن سابقة 
وجنني  اهلل  ورام  نابلس  ويف   1956 غزة  يف  السابقة  ادلفاع  جيش  معارك  يف 
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واتلـي اكنت  السوفياتية  اتلكتياكت  مع  اتلكتياكت  وتشابهت هذه  يف 1967. 
خلرق  صادمة  تكتياكت  واستخدام  اجلنود  محل  ومراكب  ادلبابات  تستديع 
اهلجوم  فقد اكن  املدن.  داخل  احليوية  انلقاط  بعض  والسيطرة ىلع  ادلفااعت 
يمثل  اثلانية  العاملية  احلرب  نهاية  برلني يف  املاريشال جوكوف ىلع  قاده  اذلي 
االسرتاتيجية  الغاية  إىل  للوصول  اتلكتياكت  هذه  الستخدام  املثايل  انلموذج 

املرغوبة.

مثلت معركة السويس واحدة من أكرث اإلخفاقات املذلة يف تاريخ احلروب 
مسار  ىلع  اتلأثري  يف  الرئيسة  املعارك  من  ويه  واملعركة.  اإلرسائيلية  العربية 
يف  اهلائل  اتلفوق  صاحب  اإلرسائييل  املهاجم  تعرض  حيث  املدن«؛  »حروب 
اتلدريع للفشل يف السيطرة ىلع املدينة اتلـي اغدرها أغلب ساكنها. ويمكن 

تفسري هذا اإلخفاق بثالثة عوامل:

تسليح  حول  خاطئة  استخباراتية  معلومات  املهامجون  القواد  تلىق   •
ومواقع املقاومني يف املدينة؛ واتلـي فاجأت إبراهام آدان وقواده بشلك اكمل.

املشاة واتلحرك  املدرعة بدون االعتماد ىلع  الصدمة  فشل تكتيك   •
جناح  أن  اإلرسائيليون  تصور  وباتلايل،  للمقاومة.  معدة  مدينة  داخل  رسيًعا 
نفس اتلكتيك يف حاالت سابقة، دون االعتماد ىلع قوات مشرتكة مدراعت 
اإلرسائيلية  ادلراسة  أخفقت  وباتلايل  اهلجوم.  جناح  بتحقيق  كفيل  ومشاة 
ملعادلة  اآلخر  الوجه  استيعاب  اثلانية يف  العاملية  احلرب  السوفيات يف  تلجربة 

»مووت« السوفياتية؛ ويه القوات املقاومة.   

املعركة األخرية: كيف صاغت »معركة السويس« مرحلة جديدة يف حرب املدن اإلرسائيلية؟
 القسم اثلاين: االسرتاتيجية



حرب أكتوبر 1973: إاعدة كتابة اتلاريخ العسكري واالسرتاتييج 

170

•اكن تدريع ادلبابات اإلرسائيلية اعئًقا هلا يف خفة احلركة يف مواجهة القوات 
املقابل  يف  ادلبابات.  بقاء  معدل  تضاءل  وباتلايل  للمدراعت.  املضادة  اخلفيفة 
املضادة لدلبابات  الصواريخ  بأنواع جديدة من  املشاة املرصيني مسلحني  اكن 
املوجهة "ساجر" اعيلة ادلقة وواسعة املدى واتلدمريية، حيث اكن الواحد من 
 400 يبلغ  اذلي  الواحدة  ادلبابة  درع  خرق  ىلع  قادر  ساجر   3-AT صواريخ 

ملميرت بطبقاته املصفحة بالرصاص.

القوات  أن  عليها  والسيطرة  السويس  مدينة  اقتحام  حماولة  •كشفت 
يوضح  املدينة.  عن  اخلرائط  خاصة  الاكفية  املعلومات  تمتلك  لم  اإلرسائيلية 
هذا رفض الكولونيل يويف املبديئ لفكرة اقتحام املدنية، وهو ما عجل بوقوع 
بعض  رفض  كذلك،  املقاومة.  نصبته  اذلي  املرصي  الفخ  يف  »زاكن«  كتيبة 
قادة كتائب املظليني اخلطة اتلـي وضعها شموئيل جونني قائد املنطقة اجلنوبية 
إلنقاذ كتيبة »يويف« املحارصة داخل قسم األربعني نظًرا العتمادها ىلع صورة 

جوية اعمة ملدنية السويس.

بسبب طبيعة املواجهات السابقة مع اجليش اإلرسائييل، لم تطور القوات 
املسلحة املرصية بدورها مبدأ حلرب املدن. إال أن حرب االستزناف ومناوشات 
ما قبل حرب أكتوبر، قد عززت أهمية القتال »اهلجني« يف الرصاع مع العدو. 
وشجعت القيادة العسكرية السياسية املرصية إبان االستزناف بناء تنظيمات 
للمقاومة الشعبية داخل سيناء ويف مدن القناة بهدف تقويض سيطرة القوات 

اإلرسائيلية.

واكن من أبرز املنظمات اتلـي شاركت يف العمليات انلوعية ضد االحتالل 
ساكن  من  املدنيني  الفدائيني  من  مزجيًا  اكنت  واليت  العربية«  سيناء  »منظمة 
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سيناء ومدن القناة والعسكريني خاصة املجموعة »39 قتال.« برز اسم املنظمة 
عن  ادلفاع  بها  املنوط  العسكرية  القيادة  وأدركت  السويس،  عن  ادلفاع  يف 
املدينة رضورة االعتماد بشلك اكمل ىلع الفدائيني املحليني، واستغالل مزايا 
العدو.  ملباغتة  املدمرة وخفة حتراكتهم  شبه  املدينة  اخلاصة جبغرافيا  معرفتهم 
اتلخطيط  بني  »اتلناغم«  مدى  املدينة  داخل  القتال  روايات  من  ويتضح 

العسكري الالمركزي، واملقاومة املدنية.   

اكنت معركة السويس آخر معركة كربى يف حرب أكتوبر. وبعد اتلقدم اذلي 
حققته القوات اإلرسائيلية عقب أحداث اثلغرة يف غريب القناة، تصورت »فرقة 
وجود  دون  عسكري  استعراض  إىل  أقرب  سيكون  السويس  دخول  أن  آدان« 
مجاهري أو أعالم. إال أن االقتحام حتول إىل اكرثة نهائية للجيش اإلرسائييل، 
اتفاق  تنفيذ  مع   ،1974 يناير   31 حىت  املدينة  حصار  استمرار  من  الرغم  ىلع 
فض االشتباك بني القوات، وهو اتفاق »الكيلو 101« اذلي أاعد فتح الطريق إىل 

القاهرة ورفع احلصار عن اجليش اثلالث امليداين.

املدن،  من  العديد  اإلرسائيلية  القوات  اقتحمت   ،1973 السويس  قبل 
وفيما لم تنجح يف الوصول إىل مشارف اإلسماعيلية، اكنت السويس أول مدينة 
تصدها. والحًقا تكرر نمط االقتحام املقاومة يف العديد من املدن الفلسطينية 
واللبنانية اتلـي حاولت إرسائيل »إخضاعها« بالقوة. وبقدر ما أثبتت إرسائيل 
قوة آتلها العسكرية يف اتلعامل مع املدن العربية، من خالل تكثيف عمليات 
القصف واتلدمري وتقويض ابلنية اتلحتية، بقدر ما أثبتت املدن العربية جدارة 
معقدة  مناطق  يف  اتلدخل  حماولة  عن  االحتالل  وردع  املقاومة  ىلع  قدرتها 

ساكنيًّا.
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حرب الجنود: كيف نفسر التغير النوعي في 

الكفاءة العسكرية المصرية في حرب أكتوبر؟ 

حممد العريب 

يف أغسطس 1973، وقبل اندالع حرب أكتوبر بأسابيع قليلة، رصح وزير 
ادلفاع اإلرسائييل موشيه دايان أمام ضباط جيش ادلفاع بأن قوة إرسائيل ال 
تنبع فقط من إماكنياتها العسكرية، بل أيًضا من الضعف العريب املزمن واذلي 
»اخنفاض مستوى  أنها ستتغري رسيًعا ويه  يتصور  لم يكن  من عوامل  ينبع 
تعليم اجلنود العرب وقدراتهم ىلع اتلماسك العسكري واستخدام اتلكنولوجيا، 

فضاًل عن االنقسامات العربية.

شاب  وإن  اتلضامن،  ىلع  العرب  قدرة  شك  وال  أكتوبر  حرب  أظهرت 
حتـى  املوحدة  االسرتاتيجية  وغياب  اثلقة  ضعف  واتلحالف  اتلضامن  هذا 
اتلطور  هو  احلرب  هذه  عنه  كشفت  ما  أهم  أن  إال  العسكري.  املستوى  ىلع 
الرسيع اذلي حدث، يف سنوات ما بعد اهلزيمة، يف نوعية املقاتلني وقدرتهم ىلع 
تطويع واستيعاب اتلكنولوجيا العسكرية، فضاًل عن اتلماسك القتايل والويع 
إرسائيل  أجرب  بل  دايان،  نظرية  دحض  ما  وهو  الرصاع.  بأبعاد  االسرتاتييج 

والغرب ىلع إاعدة انلظر يف اتلحزيات اثلقافية العميقة عن »العجز العريب.«
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يف الواقع لم حيظ هذا اجلانب يف احلرب باالهتمام الاكيف، خاصة ىلع اجلانب 
حول  الرسمية  الروايات  تركز  لم  حيث  اتلحديد،  وجه  ىلع  واملرصي  العريب 
املستوى  ىلع  حتـى  للمقاتلني.  العسكرية  الفاعلية  ىلع  احلرب  يف  االنتصار 
اذلي  االسرتاتييج  للتخطيط  العسكرية  الفاعلية  تعزى  ما  دائًما  ابلحثـي، 
املثال،  سبيل  املبارشة. ىلع  العسكرية  القيادات  ودور  السادات،  الرئيس  قاده 
ترى  أكتوبر،  حرب  يف  املرصي  العسكري  األداء  حول  اهلامة  دراستها  يف 
السلطوية  إطار  العسكرية يف  املدنية  العالقات  إاعدة هيلكة  أن  بروكس  ريزا 
املرصية يف السنوات األوىل لعهد السادات اكنت يه السبب الرئيس يف اتلقدير 
االسرتاتييج للحرب، وعمليات القيادة واتلحكم، دون أن تشري إىل انعاكس 

هذا ىلع فاعلية دور اجلنود يف احلرب.

فيما عدا الرتكزي ىلع جوانب »اتلضحيات« و»ابلطولة«، لم يكتب تاريخ 
حرب أكتوبر عربيًّا من وجهة نظرة املقاتلني خاصة املرصيني والسوريني. وال 
تعد اجلوانب الشخصية اتلـي تلىق الصحافة السيارة الضوء عليها عوًضا عن 
هذا، إذ أنها تأيت متسقة مع الرواية الرسمية للحرب، دون أن تعرض للتحوالت 
ثم  ابلناء  وإاعدة  اهلزيمة  بني  ما  الواقعة  املرحلة  يف  وقعت  اتلـي  الفكرية 
االنتصار يف أكتوبر، أو كيف تلىق اجلنود وضباط الصف والضباط اتلوجيهات 
االسرتاتيجية املختلفة ىلع طول احلرب املمتدة ملا يزيد عن ست سنوات، وكيف 
ترمجوا توجيهات القيادة السياسية والعسكرية إىل »كفاءة« و»مهنية« يف ميدان 

القتال. أو بعبارة أكرث جمازية، كيف حتففت »املعجزة البرشية« عند العبور.

حقيقة  إىل  السواء  ىلع  واألمريكية  اإلرسائيلية  املصادر  أغلب  تشري 
»اتلحول انلويع« يف كفاءة املقاتلني العرب يف حرب أكتوبر، خاصة املرصيني، 
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ال من ناحية رشاسة القتال أو العزم واتلصميم فقط بل أيًضا من حيث الكفاءة 
واملهنية القتايلة. يقول اجلرنال شارون »قاتلت اجليوش والقوات العربية لربع 
حرًبا  فاكنت  الغفران[،  يوم  ]حرب  أما  معارك.  سوى  هناك  تكن  ولم  قرن، 
حقيقية.« ويقول جرنال آخر، لم يكن هذا أبًدا ذلك اجليش اذلي حاربناه يف 
الصحايف  أوردها  اتلـي  والضباط اإلرسائيليني  القادة  1967. وتذخر شهادات 
عن   ،2014 يف  الصادر  أكتوبر،  حرب  عن  اهلام  عمله  يف  رابينوفيتش  إبراهام 
اتلحول اهلام يف نوعية املقاتلني املرصيني والعنت اذلي القوه يف اتلصدي هلم 
أثناء احلرب. أو يف ادلراسة اهلامة اتلـي قام بها ادلكتور إبراهيم ابلحراوي ومجع 
فيها شهادات اإلرسائيليني حول بطولة املرصيني يف حرب أكتوبر وصداها يف 

األدب اإلرسائييل.

أما تقرير جلنة ادلفاع بالكوجنرس األمريكي اتلـي هرع وفد منها ملرص 
دلراسة احلرب اتلـي لم تضع أوزارها يف األسبوع األول من نوفمرب 1973، فقد 
جاء فيه »إن اقتحام خط باريلف عمل عسكري ال يقل يف أهميته عن سقوط 
أملانيا انلازية[ يف 1940. وهناك نقلة برشية  الفرنسـي« ]ىلع يد  خط »ماجينو 
كبرية يف نوعية املقاتلني العرب وهو ما يمزي هذه احلرب عن أية حرب أخرى 
خاضوها من قبل.« وأكدت اتلقديرات األمريكية الالحقة للحرب سوء تقدير 
البرشية  للقدرات  أبيب  وتل  واشنطن  يف  والعسكرية  االستخباراتية  ادلوائر 
العربية وإماكنية حتوهلا لقوة قتايلة حديثة، نتيجة اتلحزي العميق ضد اثلقافة 

العربية.

تمثلت  كمية  برشية  قوة  امتلكت  املرصية  املسلحة  القوات  أن  شك  ال 
هذا  امتالك  تفرس  أخرى  عوامل  هناك  أن  إال  مقاتل،  ألف  ال800  قرابة  يف 
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و«الويع  العسكري«  »اتلعليم  إىل  عزوها  يمكن  كيفية،  قوة  البرشي  الكم 
االسرتاتييج« بطبيعة احلرب دلى الضباط واجلنود ىلع السواء.

اتلعليم واتلحول يف الطبيعة البرشية للجيش املرصي

بعد هزيمة 1967، بدأت مرص ترى مواطن الضعف دلى اجليش القائم ىلع 
الفالحني واذلي ال يتملك األدوات الاكفية للتعامل مع حتديات املعارك القائمة 
ىلع اآليلات املميكنة مزتايدة الرسعة. وباتلايل أخذت يف تغيري الرتكيبة البرشية 
للقوات املسلحة. عند اندالع حرب 1967، تشلك اجليش املرصي بشلك اكمل 
أو  االتصال  أو  انلقل  بتقنيات  صلة  ىلع  اكن  منهم  وقليل  القرى  فاليح  من 

القطاع الفنـي.

حبلول العام 1973، أصبح حوايل 25% من جنود القوات املسلحة من املناطق 
احلرضية. وعزز هذا اتلحول البسيط يف نوعية املجندين القادرين ىلع اتلعامل 
مع تقنيات االتصال واتلقنيات الفنية األخرى من خالل االرتفاع يف مستوى 
اتلعليم املدين والعسكري ىلع السواء. ففيما بني 1967 و1973، تضاعفت نسبة 
خرييج املدارس العليا يف اجليش من 25% إىل 51%، ومحل لك واحد من ثمانية 
جنود من شهادات جامعية عليا. أما بالنسبة للضباط، فارتفعت نسبة خرييج 

اجلامعات »املدنية« بني صفوفهم إىل 60% بداًل من 2% يف 1967.

اكن هذا اتلحول املتعمد حنو جتنيد الرجال ذوي اتلعليم األفضل )خاصة من 
ذوي اخللفيات اتلقنية والفنية( مؤرًشا ىلع قبول انلظام يف مرص املخاطرة اتلـي 
الرئيس  قبل 1967، رفض  املسلحة.  القوات  تسيس  سابًقا؛ ويه  اكن خيشاها 
مجال عبد انلارص بشلك اعم جتنيد الطالب اجلامعيني، وذلك ألسباب متعلقة 
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باحتياجات اتلنمية االقتصادية ألصحاب املؤهالت العليا يف القطااعت املدنية 
والفكرية  السياسية  اتليارات  من  عنارص  ترسب  خشية  وكذلك  املختلفة، 
القوات املسلحة  بناء  املختلفة لصفوف الضباط واجلنود. إال أن عملية إاعدة 
اتلـي بدأت غداة اهلزيمة استدعت تغيري هذه السياسة. وقبل رحيل نارص، تم 
إصدار مرسوم يقتضـي أن يتوىل قيادة ادلبابات واملسؤويلة عن أجهزة االتصال 

اإللكرتونية خرجيو لكيات اهلندسة واملدارس الفنية العليا.

حبلول خريف 1973، اكن نصف مهندسـي مرص من ذوي اخلربات الواسعة 
يف القطااعت اإلنشائية واالتصايلة املختلفة خيدمون يف القوات املسلحة. ولم 
امتد  بل  فقط،  أدائهم  ىلع  الضباط  وتدريب  تعليم  مستوى  ارتفاع  ينحرص 
أيًضا يلؤثر ىلع مستوى أداء ضباط الصف واجلنود. كذلك دفع الشعور العميق 
بقضية اتلحرير واتلخلص من اعر اهلزيمة العديد من خرييج اجلامعات إىل 
القطاع  بالعمل يف  قبول اتللكيف  بداًل من  املسلحة  بالقوات  خيار االتلحاق 

املدين.

يصعب قياس الكيفية اتلـي أثر بها ارتفاع مستوى اتلعليم بني الضباط 
أن تغري سياسة  املؤكد  العمليات واتلكتياكت، ولكن من  واجلنود ىلع مسار 
اتلجنيد يف إطار سياسة إاعدة ابلناء عكس جدية القيادة السياسة والعسكرية 
سواء نارص أو السادات يف اتلعامل مع »كفاءة املقاتلني« باعتبارها أحد عوامل 
حسم املعركة. وأرشت هذه السياسة ىلع أولوية اتلنفيذ السليم لالسرتاتيجية 
العسكرية من خالل ضمان وجود العنارص البرشية املدربة والالزمة لتشغيل 
اآليلات واألسلحة بكفاءة ىلع أية اعتبارات سياسية أخرى. أو بعبارة أخرى، 
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إاعدة االعتبار للكفاءة واملهنية ىلع حساب الوالء، وهو ما رفع املستوى العام 
ألداء القوات املسلحة. 

الويع االسرتاتييج بطبيعة املعركة

بالطبع لم يكن جمرد انلجاح يف تطويع الصواريخ واآليلات املميكنة هو 
الضامن الوحيد للكفاءة القتايلة، فقد اكنت هناك عوامل معنوية أخرى أكرث 
تأثرًيا يف هذا السياق، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الويع االسرتاتييج بطبيعة 
املعركة، وطبيعة الرصاع مع إرسائيل حول سيناء. وهو ويع شلكته جذور ثقافية 
واتلحرير،  األرض،  الستعادة  احلارقة  الرغبة  يف  جندها  أن  يمكن  عريضة 
الفرصة   1967 جنود  تمنح  لم  اتلـي  اهلزيمة  اعر  وحمو  العسكري،  والرشف 

إلثبات قدرتهم يف مواجهة العدو.

شلك هذا الويع ابلناء الفكري للقتال يف حرب أكتوبر، وهو ناتج باألساس 
اخلطاب  وكذلك  والضباط،  اجلنود  أوساط  يف  اتلعليم  مستوى  ارتفاع  عن 
السياسـي اذلي تشلك منذ 1952 حول قتال االستعمار واتلحرير، وبعد نكسة 
يونيو حول رفض اهلزيمة واملقاومة. لم يكن هذا الويع جمرد »داعية« سياسية 
حقييق  إيمان  بل  القويم،  اإلرشاد  أو  املعنوي  اتلوجيه  أجهزة  من  برنامج  أو 

برضورة القتال تلحقيق اغيات أسىم من جمرد دحر العدو أو إثبات اتلفوق.

بها، حول حرب 1967 إىل عدم ويع  املتوفرة، واملسموح  الشهادات  تشري 
بالغاية  سيناء  اإلرسائييل ىلع  للهجوم  باتلصدي  أمروا  اذلين  املرصيني  اجلنود 
من القتال، وحدود قدرات العدو. وضاعف قرار القيادة العسكرية باالنسحاب 
أما يف حرب أكتوبر،  الوضع« اذلي أسفر عن اكرثة.  دون ختطيط من »عبثية 
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اكن اتلقييم االسرتاتييج واضًحا ومتوافًقا مع الغاية الواضحة اتلـي يعتنقها لك 
فرد من القوات املسلحة ويه استعادة »األرض« والشعور بالكرامة. أسفر هذا 
عن طاقة، جتاوزت ادلور اذلي تقوم به اعطفة »الكراهية« اتلـي حتدث عنها 

كالوزفيتس يف تعريفه ثلالوث احلرب.

من الصعب قياس هذا العامل اذلي ختتلط فيه حقائق القتال باملجازات 
الشعورية ىلع مسار العمليات. ومما يزيد من صعوبة ابلحث يف هذا الصدد عدم 
اإلفراج عن وثائق احلرب خاصة تلك اتلـي تتحدث عن »الوضعية الشعورية« 
أو »ابلناء الفكري« للمقاتلني املرصيني يف احلرب يف مراحل اإلعداد والعبور 
وتطوير اهلجوم واحلصار. أما بالنسبة لشهادات اجلنود وصغار الضباط، اذلين 
السياسية  االعتبارات  أن  املؤكد  فمن  والعسكرية،  املدنية  احلياة  بني  تراوحوا 
مع  فقط  يصلح  ما  منها  انتقت  قد  مبارك  عهد  ويف  احلرب  بعد  والعسكرية 

الرواية الرسمية.

قد يبدو العدو مفيًدا يف هذا الصدد، ففضاًل عن شهادة القادة اإلرسائيليني 
حول أداء اجلنود العرب يف احلرب، سمحت املخابرات العسكرية اإلرسائيلية 
»آمان« يف 1975 و1979 جلريدة يديعوت أحرنوت بنرش يوميات الرقيب »حممود 
نوفمرب 1973 خالل عملية  بأيام يف  24 اعًما  بلوغه  بعد  استشهد  واذلي  ندا« 

خلف خطوط العدو أثناء حصار اجليش اثلالث امليداين.

نرش  واتلـي  ندا  مالبس  يف  عليها  »آمان«  عرثت  اتلـي  ايلوميات،  تشري 
الفكري والويع  رابينوفيتش مقتطفات منها رابينوفيتش، إىل تطور املستوى 
القتال،  القادمني من خلفية مدنية إىل ساحة  دلى اجلنود والضباط املرصيني 

بعد سنوات من اتلعليم اجلاميع يف جماالت العلوم اإلنسانية والطبيعية.
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يف تلك ايلوميات، يتحدث ندا، سكندري املودل والطالب يف السنة اثلاثلة 
أقسم  اتلـي  اتلارخيية«  و«احلقيقة  العبور  قبل  ما  أيام  عن  اآلداب،  لكية  يف 
املنتظر يف  ودوره  املرصي  اجلندي  ووطنية  بطولة  عن  بها نلقل صورة صادقة 
ابلحريات  عند  املتمركزة  وحدته  دور  إىل  ويشري  العدو.  وطرد  األرض  حترير 
املرة واملشلكة من آيلات برمائية يف القتال داخل سيناء واستيالئها ىلع حصن 
»بوتزير« )يف 8 أكتوبر( الواقع رشق ابلحريات املرة يف منتصف خط باريلف، 
خلفها  راحة  وسائل  من  حوته  وما  األرض  حتت  للتحصينات  وصًفا  ويقدم 
اإلرسائيليون الفارون.  وبعد أسبوع من »حتقيق املستحيل« يكتب ندا عما 
يعرتيه من شعور حول احلياة اتلـي تنتظره بعد احلرب، وما يف جعبته من أفالم 
وموسيىق سيعود إيلها، وكيف تلىق خطاب الرئيس السادات يف 16 أكتوبر، ثم 
عن دوره يف زرع األلغام لقطع الطريق ىلع األيلات اإلرسائيلية اتلـي حتاول 

استعادة »بوتزير«.

بني  يرتاوح  واذلي  الشعوري  ترددها  يف  ايلوميات  هذه  صدق  يكمن 
احلماسة وايلأس، وهو حال لك املقاتلني يف لك احلروب. وباتلايل تعرض لويالت 
انلظام  يعرتي  وما  املواجهة،  يف  بابلطولة  تعرض  كما  انلفسـي  وثقلها  احلرب 
العسكري من اضطراب أو أزمات نتيجة املسارات غري املتوقعة اتلـي يتخذها 

القتال.

من املؤكد أن مثل هذه ايلوميات، والشهادات اتلـي ما زالت يط صدور 
حامليها، توفر للباحثني واملؤرخني املهتمني بدراسة احلرب يف بعدها اإلنساين 
يستديع رضورة كتابة  ما  للجنود. وهو  انلويع«  »اتلحول  مادة خصبة دلراسة 
»اتلاريخ الشعبـي للحرب« دون االكتفاء بالرتكزي ىلع دور القيادات السياسية 
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والعسكرية، أو الشهادات املكررة اتلـي ال تشبع نهم ابلاحثني وال تيف روعة ما 
حتقق من إجناز برشي يف احلرب.

وحدهم  هم  اجلامعات  خرييج  أو  املدن  أبناء  أن  هذا  يعنـي  ال  وختاًما، 
السبب فيما حتقق من نرص. فمن املؤكد أن استمرار املد البرشي من األرياف 
والصعيد وحارات املدن اكن هو قاعدة انلرص. وقد اكن هؤالء أكرث تعبرًيا عن 
املؤكد هو أن  القيم األكرث جتذًرا واتلـي كشفت عنها احلرب. إال أن ادلرس 
الكفيل  العنرص  هو  البرشية  الكفاءة  ورفع  واتلدريب  اتلعليم  يف  االستثمار 
برتمجة القوة العددية للجنود املرصيني إىل قوة كيفية حدت من تقوق آلة حرب 

العدو.

حرب اجلنود: كيف نفرس اتلغري انلويع يف الكفاءة العسكرية املرصية يف حرب أكتوبر؟
 القسم اثلاين: االسرتاتيجية
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 دور حرب أكتوبر في إعادة تشكيل 

منطقة القرن األفريقي

حممد عبد الكريم 

تشكيل  إاعدة  يف  فاصاًل  حًدا  مبالغة،  بدون   ،1973 أكتوبر  حرب  اكنت 
منطقة القرن األفرييق يف منتصف سبعينيات القرن الفائت، ومن أهم عوامل 
املنطقة.  يف  وتداعياتها  ابلاردة  احلرب  سياق  يف  اإلقليمية  اتلحالفات  تقلب 
ابلحر  يف  العريب  القويم  األمن  واقع  لفرض  احلرب  إاعدة  جهة  من  ذلك  برز 
لم  وإن  األفرييق،  العريب-  للتعاون  قوية  دفعة  وإعطاء  عدن،  وخليج  األمحر 
يتم استثمارها يف السنوات اتلايلة بشلك جدي، وحتجيم انلفوذ اإلرسائييل يف 
دول  بقية  كما يف   ،.)1967 يونيو  بعد حرب  تفاقمه  )قبل  األدىن  املنطقة حلده 

أفريقيا جنوب الصحراء.

ولنئ أاعدت حرب أكتوبر ملرص ماكنتها كقوة إقليمية حقيقية ذات أدوار 
عوامل  -ضمن  قادت  احلرب  تداعيات  فإن  ودويلًا،  وأفريقيًا  عربيًا  متعددة 
نظام اإلمرباطور  داخلية ودويلة بطبيعة احلال- بشلك غري مبارش إىل سقوط 
القرن  تشكيل  يف  إاعدة  ساهم  مما   ،1974 العام  يف  سياليس  هيال  اإلثيويب 
األفرييق وحتالفاته حىت تدشني عملية أخرى يف نهاية ثمانينيات القرن املايض 

بالزتامن مع مقدمات سقوط االحتاد السوفييت وتراجع دوره يف اإلقليم.
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انلظام اإلقلييم يف القرن األفرييق والرصاع العريب- اإلرسائييل

هيمنت إثيوبيا، السيما منذ مشاركتها يف احلرب الكورية يف صفوف قوات 
مساعدات  اتفاق  سياق  يف  املايض  القرن  مخسينيات  منتصف  املتحدة  األمم 
)وظل   1953 العام  يف  وإثيوبيا  املتحدة  الواليات  بني  املوقع  املتبادلة  ادلفاع 
صاغت  لقد  األفرييق.  القرن  يف  اإلقلييم  انلظام  1977(ىلع  العام  حىت  قائًما 
أديس أبابا هذا انلظام شبه منفرد ربما حىت العام 1969 عقب مقتل الرئيس 
الصومايل عبد الرشيد عيل شارماريك ووصول الرئيس الصومايل األسبق سياد 
بري للسلطة يف العام 1969 عرب انقالب عسكري. مما زعزع االنفراد اإلثيويب 

بهندسة هذا انلظام باتلنسيق مع الفاعلني ادلويلني.

فيما خيص الرصاع »العريب- اإلرسائييل« بساحاته املتعددة، اكن إلرسائيل 
يف القرن األفرييق دور أكرث تعقيًدا من دورها العام يف أفريقيا جنوب الصحراء، 
العربية  ادلول  اآلخر:  الرصاع  لطرف  لإلقليم  االسرتاتيجية  األهمية  ضوء  يف 
املطلة ىلع ابلحر األمحر، وهشاشة وضع إرسائيل وانكشافه يف ابلحر األمحر، 
السيما بعد غلق مرص ملضيق تريان، وهو ما اتضح يف تطوير مرص قبل أكتوبر 
1973 لعالقات وطيدة مع الصومال، زادت وثاقتها بعد ووصول الرئيس األسبق 
سياد بري للحكم؛ حيث لم تقترص مواقفه ىلع العداء إلرسائيل، بل ومعاداة 
أهم حليفني هلا يف القارة األفريقية وهما جنوب أفريقيا وروديسيا )زيمبابوي 

حايلًا(.

وجاء يف قلب موقف اإلقليم من الرصاع العريب- اإلرسائييل الرابطة الوثيقة 
بني نظام هيال سياليس وإرسائيل. وإن اكن ملفتًا االهتمام اإلرسائييل الكبري 
»العالم  فيما سىع هيال سياليس إىل احلفاظ ىلع موازنة عالقاته مع  بإثيوبيا، 
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مع  الاكملة  الرسمية  العالقات  مرحلة  إىل  الوصول  وعدم  وإرسائيل،  العريب« 
األخرية، ويتضح ذلك يف حقيقة أنه عندما أقامت إرسائيل وإثيوبيا عالقاتهما 
أبابا  أديس  يف  قنصليتني  وفتحتا   )1956( السويس  حرب  عقب  ادلبلوماسية 
إىل  إثيوبيا  يف  ادلبلوماسية  بعثتها   1963 العام  يف  إرسائيل  وحدثت  والقدس، 
سفارة، فإن إثيوبيا فضلت احلفاظ ىلع حد أدىن من اتلمثيل الرسيم رغم تزايد 
بعد  السيما  األفرييق،  بالقرن  األمنية  الشئون  يف  إرسائيل  مع  إثيوبيا  تعاون 
إثيوبيا وحتوهل نلضال  من  االستقالل  للحصول ىلع  اإلريرتي  انلضال  احتدام 

مسلح يف العام 1961.

غري أنه بدا، قبل سقوط هيال سياليس، ارتفاع نربة اخلط املتفهم للقضية 
أفراد  من  العديد  هناك  أن  السيما  اإلثيوبية،  اخلارجية  دوائر  يف  العربية 
إطالع  ىلع  اكنوا  هابيت-ودل،  أكليلو  حينذاك  الوزراء  رئيس  أبرزهم  انلخبة، 
يف  اكتسبوها  اتلـي  العملية  اتلعليم  واخلربة  حبكم  وعداتلها  باملسألة  دقيق 
اتلعامل  يف  العربية مجيًعا  ادلول  فشلت  توجه  وهو  الر،  العربية وىلع  ابلدلان 
معه أو ابلناء عليه وظلت تطالب هيال سياليس )كما يف العديد من املحافل 
ادلويلة واإلقليمية( بتبين موقف واضح وقطع عالقاته مع إرسائيل، دون انلظر 

حلساسية حساباته أو احتياجات نظامه.

وقناة  تريان  مضيق  غلق  استمرار  إىل   1967 يونيو  حرب  أدت  أن  وبعد 
يف  اخرتاق  حدث  اثلاليث،  العدوان  بعد  تارخيها  يف  اثلانية  للمرة  السويس 
»اهليمنة اإلرسائيلية« يف ابلحر األمحر، بتنسيق مفهوم مع إثيوبيا، حيث هاجم 
انطالقًا  انلاقلة اإلرسائيلية كورال يس   1971 العام  فلسطينيون يف  مسلحون 
من جزيرة برييم )يف جنويب ابلحر األمحر(. كذلك، استمر اتلوتر حىت بادرت 

دور حرب أكتوبر يف إاعدة تشكيل منطقة القرن األفرييق
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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مرص حبرب أكتوبر وعربت قواتها قناة السويس ودمرت خط باريلف وبدأت 
حترير األرايض املرصية اليت احتلتها إرسائيل يف سيناء، بعد أن عمدت ابلحرية 
املرصية إىل السيطرة ىلع املدخل اجلنويب للبحر األمحر عند مضيق باب املندب 
 من غلق رشم الشيخ، ما عرب يف انلهاية عن جناح مرص يف ضبط انلظام 

ً
بدال

اإلقلييم يف ابلحر األمحر قبيل حرب أكتوبر، بتنسيق عريب- عريب.

تداعيات حرب أكتوبر ىلع القرن األفرييق

تعددت تداعيات حرب أكتوبر ىلع إقليم القرن األفرييق، ومنها أن أصبح 
الصومال، بدعم كبري من مرص، عضًوا يف جامعة ادلول العربية يف العام 1974، 
يلصبح ثامن دولة أفريقية باجلامعة. ويف املقابل طورت إثيوبيا توازنًا ملواجهة 
سياسيًا  للبدلين  سوفييت  دعم  خلفية  )ىلع  الصومايل  املرصي-  اتلقارب  هذا 
واعتربت إرسائيل عالقاتها  والغرب،  بإرسائيل  وعسكرًيا(، ووثقت عالقاتها 
بل  أفريقية،  دول  مع  اثلنائية  عالقاتها  مجيع  بني  اسرتاتيجية  األكرث  بإثيوبيا 
إنها حاولت ثين الواليات املتحدة عن ختليها عن اإلمرباطور هيال سياليس، 
امللقب بأسد يهوذا ويرجع نسب أرسته إىل أصول يهودية، يف آخر عهده وواصلت 

تدريب اجليش اإلثيويب اإلمرباطوري.

بالغ ىلع  أثر  ارتفاع أسعار ابلرتول  كما اكن حلرب أكتوبر وما تالها من 
وجه  ىلع  األفرييق  والقرن  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بدول  إرسائيل  عالقات 
دولة  عرشون  أقدمت  اثلالث،  العالم  اتلضامن  مظاهر  أحد  فيف  اخلصوص. 
الفرتة  إثيوبيا، ىلع قطع عالقاتها ادلبلوماسية مع إرسائيل يف  أبرزها  أفريقية، 
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بني 8 أكتوبر-12 نوفمرب 1973، إضافة إىل ثماين دول أخرى أقدمت بالفعل ىلع 
هذه اخلطوة بدًءا من العام 1973.

ومن جانبها، سعت إرسائيل بعد احلرب، وبعد سقوط نظام هيال سياليس 
يف أكتوبر 1974، تلحقيق مساحة من السيطرة يف ابلحر األمحر وبدأت يف تركزي 
ال  العربية  لدلول  املناهضة  احلراكت  ودعمت  األمحر،  ابلحر  جنويب  تواجدها 
سيما يف جنوب السودان وإثيوبيا عرب تقديم اتلدريب العسكري واالستشارات 
واألسلحة. وحققت إرسائيل انلجاح األكرب يف إثيوبيا حيث اعرضتا مًعا فكرة 
بأهمية وجود  املتحدة  الواليات  وأقنعت  األمحر »بلحرية عربية«،  ابلحر  حتول 
دويلة  لقوات  رمزًيا  وجوًدا  مثل  مما  الشيخ  رشم  يف  املتحدة  األمم  من  قوات 
جعل  دعوة  الحًقا  إرسائيل  وتبنت  تريان،  مضيق  عرب  املالحة  حرية  تضمن 
ابلحر األمحر بأكمله إقليًما دويلًا السيما باب املندب وبعض اجلزر العربية يف 

جنوب ابلحر األمحر.    

إثيوبيا -يف سياق مقدمات وتداعيات حرب  العربية  وقد شجعت ادلول 
أكتوبر 1973- ىلع قطع عالقاتها مع إرسائيل، فيما دعت يلبيا وتونس إىل نقل 
السادات  أنور  الرئيس  ووعد  أبابا،  أديس  من  األفريقية  الوحدة  منظمة  أمانة 
مساعداتها  وقف  ىلع  إلريرتيا  ادلاعمة  العربية  ادلول  حلث  نفوذه  باستخدام 
للحركة املسلحة املناهضة للنظام اإلثيويب، ويف مؤتمر لوزراء اخلارجية منظمة 
الوحدة األفريقية يف مارس 1973 لفت مندوب يلبيا إىل »أنه هناك وسطنا من 
يدعمون الصهاينة واملستعمرين ومن يسمحون إلرسائيل باتلعامل مع جنوب 
مثلهم.«  أيًضا  أعداؤنا  هم  أعداءنا  يساعدون  من  إن  إثيوبيا.  وأعين  أفريقيا، 
بأنه يف  الرد  ودفع اهلجوم ادلبلومايس املتالحق اإلمرباطور هيال سياليس إىل 

دور حرب أكتوبر يف إاعدة تشكيل منطقة القرن األفرييق
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر



حرب أكتوبر 1973: إاعدة كتابة اتلاريخ العسكري واالسرتاتييج 

190

حني أن إلثيوبيا عالقات مع إرسائيل فإنها ال تدعم احتالل األخرية لألرايض 
السيما  األفريقية  ادلول  من  العديد  بدعم  اإلمرباطور  دفاع  وحظي  العربية. 

الرئيس السنغايل يلوبودل سنجور.

قطعها  فيه  تعلن  بيانًا  اإلثيوبية  احلكومة  أصدرت   1973 أكتوبر   23 ويف 
إرسائيل  مع  ابليان(  نص  من  فهم  كما  تعليقها  )أو  ادلبلوماسية   عالقاتها 
أن  مؤكدة  املحتلة«،  األرايض  من  إرسائيل  فيه  تنسحب  وقت  حيني   »حىت 
ترتب  واذلي  أرايض  لضم  املعارض  أبابا  أديس  موقف  مع  اتساقًا  تأيت  اخلطوة 
احتلتها  اليت  األرايض  من  إرسائيل  النسحاب  حثيثة  إثيوبية  مسايع  عليه 
االنسحاب.  هذا  إرسائيل  وجتاهل   ،1967 العام  يف  واألردن  وسوريا  مرص  يف 
إرسائيل  مع  عالقاتها  تقطع  اليت   18 رقم  األفريقية  ادلولة  إثيوبية  وأصبحت 

واثلامنة اليت تقوم بذلك منذ اندالع حرب أكتوبر.

حرب أكتوبر وتقلبات احلرب ابلاردة

األفرييق  بالقرن  إرسائيل  طريق يف عالقات  مفرتق  أكتوبر  مثلت حرب 
كما احلال مع بقية ادلول األفريقية جنوب الصحراء، السيما بعد أن استخدمت 
حظر  فرض  يف  ابلرتول«  »سالح  فيصل  امللك  عليه  أطلق  ما  العربية  ادلول 
برتويل لدلول اليت دعمت إرسائيل خالل احلرب. كما وعدت حكومات ادلول 

العربية املنتجة للبرتول بتقديم برتول رخيص ومساعدات مايلة.

بشلك  األفرييق  القرن  إقليم  يف  ابلاردة  احلرب  تقلبات  احلرب   عكست 
وإثيوبيا  الصومال  بني  أوجادين  حرب  اندالع  بعد  السيما  للغاية،  واضح 
مساعيه  يف  حاسم  انتصار  حتقيق  إىل  الصومال  سىع  حيث   ،)1978-1977(
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اتلوتر  خلفية  ىلع  أوجادين  إقليم  واستعادة  الصومايلة«  »األرايض  تلوحيد 
اذلي  اتلغيري  ملدى  بري  سياد  نلظام  خاطئة  وحسابات  اإلثيويب،  األمريكي 
حدث يف السياسة اإلقليمية ورغبته -حسب تقارير استخباراتية أمريكية- 
عدم تضييع هذه الفرصة اتلارخيية أو االمتثال ملطالب السوفييت هل بالصرب بعد 
عرض السعودية منحه حنو 300 مليون دوالر مساعدات مقابل االنضمام »دلول 
االعتدال العريب«، وما رافق ذلك من تقارب أمريكي- صومايل  السيما بعد 
سيع ابلحرية األمريكية )1977(  تلفعيل االسرتاتيجية اليت وضعها األدمريال 
ستانسفيدل ترينري تعزيز الوجود األمريكي يف املحيط اهلندي للعب ابلحرية 
دور متماسك يف دعم أهداف السياسة اخلارجية األمريكية ومواجهة انلفوذ 
السوفييت املتنايم يف املحيط اهلندي.، وتفادي تكرار اتلهديد اإلقلييم املبارش 

للمصالح األمريكية كما تم يف جتربة حرب أكتوبر.

وبينما رفض االحتاد السوفييت، اذلي خرج من مرص بعد طرد الرئيس أنور 
السادات ملستشاريه العسكريني يف يويلو 1972، دعم الصومال عسكرًيا بعد 
مع  باتلنسيق  إلثيوبيا  عسكرًيا  دعًما  عزز  فإنه  أوجادين«،  »حرب  شن  قراره 
دولة كوبا، مما ساهم بشلك كبري يف إنقاذ إثيوبيا من هزيمة مذلة، ويف املقابل 
فإن الواليات املتحدة، اليت اختذت من الصومال حليًفا ضمن اسرتاتيجية ترينر، 
لم تدعم األخري بالقدر املتوقع، وتركته يواجه هزيمة مذلة من إثيوبيا وخسارة 

حنو ثلث قواته اليت بادرت بادلخول يف األرايض اإلثيوبية.

دور حرب أكتوبر يف إاعدة تشكيل منطقة القرن األفرييق
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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سقوط هيال سياليس وإاعدة تشكيل القرن األفرييق

من الواضح أن حرب أكتوبر قد قادت إىل اضطراب أسس السياسة اخلارجية 
اإلثيوبية حيث تراجعت أهمية أديس أبابا ادلويلة ودورها يف الرتتيبات األمنية 
يف املحيط اهلندي وابلحر األمحر، حيث توقف ادلعم العسكري األمريكي 
حنو  واتلوجه   ،)1953( املتبادل  ادلفاع  اتفاق  توقيع  من  عقدين  حنو  بعد  هلا 
تداعيات حرب  العام 1977. كما عززت  منذ  السوفييت  اتلحالف مع االحتاد 
أكتوبر تآلك مسايع إثيوبيا تلحجيم الوجود العريب يف ابلحر األمحر )حيث قاد 
ادلعم العريب حلركة اتلحرير اإلريرتية يف انلهاية إىل انفصال إريرتيا يف العام 

1993 وحرمان إثيوبيا من منفذها ابلحري الوحيد ىلع ابلحر األمحر(.

وقد اختار هيال سياليس -حسب حمللني إرسائيليني- ىلع حنو برامجايت 
االحنياز للتضامن مع أفريقيا ىلع الصداقة مع إرسائيل. وبدا أن إثيوبيا استجابت 
للضغط العريب املستمر واخنرطت يف السياسة األفريقية املدية لعزل إرسائيل 
بعد حرب أكتوبر، لكن رغم ذلك احتفظ هيال سياليس خبطوط اتصال رسية 
مع احلكومة اإلرسائيلية. وعزز ذلك ما أورده آخر سفري إرسائييل يف أديس أبابا 
يف عهد هيال سياليس حنان عينور  أن اإلمرباطور هيال سياليس ظل موقنًا 
 1973 العام  يف  السيايس  الوضع  حقائق  لكن  إرسائيل  مع  العالقات  بأهمية 

دفعته تلعليق الصالت »مؤقتًا«، وليس قطعها رسميًا.

مرص  تفادت  احلرب،  بعد  سياليس  هيال  نظام  مع  واضحة  تهدئة  ويف 
وقوع  حىت  كبرًيا«  دعًما  اإلريرتيني  املتمردين  »منح  العربية  ادلول  وأغلب 
يف  حافظوا  اإلثيوبيني  فإن  نفسه  الوقت  ويف   ،1974 العام  يف  اإلثيوبية  اثلورة 
املحافل ادلويلة ىلع مواقف حمايدة نواًع ما يف املسائل املتعلقة بالرصاع العريب 
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اإلرسائييل. لكن واقعيًا استمر اتلنسيق اإلرسائييل اإلثيويب قائًما بعد حرب 
تبادل  ونظام  موسعة  استخبارات  شبكة  إرسائيل  امتلكت  حيث  أكتوبر، 
معلومات مع األمن اإلثيويب عده خرباء مطلعون أفضل من نظريتها مع واكلة 
)بعد  إثيوبيا  يف  بما جيري  اهتمام  هلا  يعد  لم  اليت  األمريكية،  االستخبارات 
تراجع حاد يف أهمية قاعدة اكنيو بإريرتيا احلايلة عقب تطور تقنيات االتصاالت 
واألقمار الصناعية( واكتفت بإرسال تقارير إخبارية قليلة إىل واشنطن. إضافة 
اإلرسائييل  السيايس  للتحرك  »مركز عصيب«  إىل  إثيوبيا  فقد حتولت  ذلك  إىل 
املغطى يف بقية القارة األفريقية. األمر اذلي اتضح يف توىل حنو عرشة ضباط 
احلدود  وحرس  اإلثيوبية  الكوماندوز  قوات  تدريب  إرسائيليني  ومستشارين 
اذلين قدر عددهم يف العام 1974 بنحو 3200، و1200 ىلع الرتتيب يف الرصاع يف 
إريرتيا، كما تدخل اإلرسائيليون عندما انتقل الرصاع اإلريرتي إىل احلدود مع 

السودان.

فشل  اجليش، عقب  يد  ومع سقوط هيال سياليس يف سبتمرب 1974 ىلع 
حماوالت اللحظة األخرية إلنقاذ نظامه عرب زيارته اثلانية لواشنطن ومقابلته 
الرئيس األمريكي نيكسون )يف مايو 1973( وفشل تسويق فكرة وجود خطر 
األمحر«  وابلحر  اهلندي  واملحيط  وإثيوبيا  املتحدة  »الواليات  ىلع  يؤثر  دويل 
وتوازن القوى اذلي تغري بقوة بسبب انلفوذ السوفييت، حسب مضبطة اللقاء 
تراجع  الفعلية هليال سياليس يف ضوء  بانلهاية  بينهما )اذلي وصفه مؤرخون 
االختفاء األمريكي به رغم اتلوسط اإلرسائييل(؛ ومع تزايد حدة الرصاع يف 
املساعدات  أخرى يف طلب  مرة  اإلثيوبيون  بدأ  العام 1975  إريرتيا يف مطلع 
إثيوبيا  سقوط  احتمال  من  خماوفها  عن  عربت  اليت  إرسائيل،  من  العسكرية 

دور حرب أكتوبر يف إاعدة تشكيل منطقة القرن األفرييق
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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وجزية  لفرتة  ذلك  اكن  وإن  األمحر،  ابلحر  ىلع  عربية«  إريرتية  »دولة  وظهور 
يف ظل قبول إرسائيل تقديم أسلحة عسكرية إلثيوبيا حىت يف ظل عدم وجود 
كتابه  بيرتز يف  أشار جويل  بينهما، كما  العالقات  حمادثات رسمية الستئناف 
الشهري »إرسائيل وأفريقيا«، وتراجع هذا اتلوجه بشلك كبري بعد بروز منجستو 
هيال مرييام يف فرباير 1977 زعيًما بال منافس إلثيوبيا وتوجهه تلوثيق صالت 

بالده مع االحتاد السوفييت.

خالصة

األهمية  ذي  األفرييق  القرن  إقليم  يف  أكتوبر  تداعيات حرب  تشابكت 
احلرب  واكنت  اتلحديد،  وجه  ىلع  واملرصي  العريب  القويم  لألمن  ابلالغة 
املنطقة،  يف  اإلقلييم  األمن  بنية  يف  تغريات  أفرزت  كثرية  تفاعالت  قلب   يف 
تدايع  إىل  معقدة-  ودويلة  حملية  عوامل  وضمن  مبارش  -بشلك  غري  وأدت 
احلرب  جسدت  إذ  إثيوبيا؛  العالم:  يف  اإلمرباطوريات  أقدم  من  واحدة 
نهاية  حىت  إقلييم  كالعب  إلثيوبيا  االسرتاتيجية  األهمية  تراجع  وتداعياتها 
تدين كفاءة  باستثناء فرتات وجزية، وكشفت احلرب  املايض  القرن  ثمانينيات 
طرق  أهمية  فيه  تزايدت  اعلم  يف  سياليس  هيال  عهد  يف  اإلثيوبية  ابلحرية 
إثيوبيا اكنت يف قلب االسرتاتيجية  أفريقيا وآسيا، وأن  املالحة ابلحرية حول 
املرصية قبل مواجهة إرسائيل عسكرًيا، األمر اذلي كشف عنه عراب السياسة 
اخلارجية األمريكي هرني كيسنجر يف اجتماع مع طاقم وزارة خارجيته يف 
األمور  بتطورات  السادات،  بالرئيس  مقارنة  جهله،  ومدى   1974 أكتوبر   16
أهمية  وقتها  لسقوط هيال سياليس وجتاهل كيسنجر  قادت  واليت  إثيوبيا  يف 
مناقشة األمر مع الرئيس املرصي اذلي اعتقد أن كيسنجر خييف عنه معرفته 
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باألزمة، حسب رواية كيسنجر نفسه اليت أوردها أكرث من باحث أمريكي. 
تواجهها  اليت  استلهامها يف األزمة  توفر حرب أكتوبر دروًسا مهمة جيب  كما 
والوايع  ادلقيق  الفهم  أبرزها  ربما  األفرييق،  بالقرن  القاهرة حايلًا يف ملفاتها 
للمصالح بعيدة املدى، واالعتداد بمبادئ ادلور املرصي اتلقليدي يف أفريقيا 
ادلاعم حلقوق الشعوب وتطلعاتها، وأهمية متانة العالقات املرصية- األفريقية 

ىلع أسس حقيقية.
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تاريخ لم يكتب بعد: الوثائق وأزمة كتابة 

التاريخ العسكري المصري

عبد الوهاب شاكر

»ليك نغذى دماغ جيش من اجليوش، ىف أيام السلم، وجنعله يتجه باستمرار 
حنو احلرب فليس هناك كتاب أخصب من كتاب اتلاريخ.«

املارشال فرديناند فوش

أهمية اتلاريخ العسكري

املعاهد  أرىق  مناهج  ىف  الصدارة  مركز  العسكري  اتلاريخ  احتل  ما  دائما 
أوىل  األملانية  العسكرية  األاكديمية  ذلك  مثال ىلع  وأوضح  العليا.  العسكرية 
وأشهر األاكديميات العاملية اليت اعتمدت ىف دراستها لالسرتاتيجية ىلع اتلاريخ 
العسكري، خاصة ىف أوج تألقها حتت إرشاف هيلموت فون موتلكه اذلي اكن 
يؤمن بأنه ال يوجد أساس آخر سوى اتلاريخ العسكري تلدريب االسرتاتيجيني.

وقد قامت األراكن الربوسية واألملانية بتأثري من موتلكه، بتجميع وتصنيف 
اخلربات  وخالصة  ادلراسات  اكفة  إيلها  وأضافت  اتلارخيية،  الوثائق  اكفة 
حتت  الوثائق  هذه  اكفة  ووضعت  قواتها،  خاضتها  اليت  املعارك  من  املكتسبة 

ترصف ضباطها تلكون موجها هلم ىف معاركهم املقبلة.
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هكذا اعتمد األملان ىلع اتلاريخ العسكري تلأهيل قادتهم املحرتفني وقد 
ساعدهم هذا اتلاريخ فضال ىلع اتلفهم الواسع والعميق لالسرتاتيجية، فوضعوا 
العالم بأكمله ىف موقف حرج طيلة أربع سنوات ىف احلرب العاملية األويل وست 

سنوات خالل احلرب العاملية اثلانية.

ىلع  االعتماد  ىف  الرئيس  املرجع  خاصة،  بصورة  الفرنسيون  اكن  كذلك 
وال  عرش،  اثلامن  القرن  من  األول  انلصف  اثناء  أوربا  ىف  ودراسته  اتلاريخ 
يتمتع نابليون بونابرت بأية ثقافة عسكرية غري اثلقافة اليت اكتسبها من تأمل 

مؤلفات القادة العظام عرب اتلاريخ.



199

فإن  عمليًّا،  مهنتهم  ملمارسة  للعسكريني  تسنح  اليت  الفرص  لقلة  ونظًرا 
اخلربات  تقديم  حيث  من  عنه  يستغىن  ال   ً بديال  يشلك  العسكري  اتلاريخ 

العملية ىف فرتة تأهيل العسكريني ملهام القيادة.

دار وثائق بال وثائق

ورغم األهمية املطلقة اليت أوتلها املعاهد العسكرية العاملية دلراسة اتلاريخ 
العسكري إال ان هذا األمر لم جيد الصدى الاكيف دلي املؤرخني املرصيني. وإذا 
نظرنا إىل حرب أكتوبر اعم 1973 واليت تعترب اخر احلروب اليت خاضتها مرص 
جند أنه لطاملا واجه املؤرخني املرصيني املهتمني بدراستها معضلة كربى تتمثل 
ىف عدم توفر املحتوى الوثائيق اذلي يساعدهم ىف عملهم؛ فدار الوثائق املرصية 
العمليات  أو  تملك ورقة رسمية واحدة ختص احلرب  الوطين(، ال  )األرشيف 

العسكرية اتلـي دارت أثناءها.

كذلك، ال تملك أية وثائق ختص أي من احلروب اليت خاضتها مرص بعد 
اعم 1952، بما يف ذلك حرب يونيو 1967. فالوثائق املتعلقة حبرب أكتوبر موجودة 
اليت ختتص  الوثائق  دار  أما جمموعة  املرصية.  الرئاسة  ومؤسسة  ادلفاع  بوزارة 
باحلروب اليت خاضتها مرص، فتوقفت قبل العام 1952 اذلي شهد ثورة يويلو؛ 
حيث تضم ادلار وثائق القرن اتلاسع عرش مع تأسيس اجليش يف عهد حممد 
عيل ووثائق نظارة اجلهادية. بعد ذلك اتلاريخ، توقفت وزارة ادلفاع عن تسليم 

وثائقها إىل ادلار.

يذكر املؤرخ خادل فهيم أن وزارة ادلفاع املرصية دليها أرشيف اكمل عن 
حرب 1967، كما عن غريها من حروب مرص احلديثة، حيث توجد وحدة اسمها 

تاريخ لم يكتب بعد: الوثائق وأزمة كتابة اتلاريخ العسكري 
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»دار املحفوظات العسكرية للقوات املسلحة » وىف تلك ادلار كنوز من الوثائق 
القيمة اتلارخيية الفريدة هلذه  الرغم من  الفريدة ابلالغة األهمية. لكن وىلع 
الوثائق فإنها حمجوبة عن املؤرخني واملواطنني وال يسمح باالطالع عليها إال 

للعسكريني.

فبحسب القانون رقم 472 لعام 1979، فإن أية وثائق تتعلق باألمن القويم 
الرسمية  اجلهات  يلزم  للوثائق  املنظم  القانون  لكن  رسية.  تعترب  املرصي 
فريق من  ويقوم  الوثيقة،  إنشاء  تاريخ  بعد مرور 15 اعًما ىلع  وثائقها  بتسليم 
ادلار باتلعاون مع الوزارة املعنية بفهرسة الوثائق وحتديد مدد الرسية اخلاصة 
بكل وثيقة وترتاوح يف الغالب تلك الفرتة ما بني 15 إىل 25 أو 50 اعًما حبد 

أقىص.

حني  األوىل  فقط؛  حاتلني  يف  اعًما   50 فوق  الوثائق  حجب  تمديد  ويتم 
أو حني  احلارض،  بالوقت  القويم عالقة  باألمن  املتعلقة  الوثائق  يكون ألحد 
تتعلق الوثائق بأفراد، اكلسجناء مثاًل. ويف تلك احلالة ال يفرج عن الوثيقة سوى 

بعد 75 اعًما من وفاة الشخص وليس من تاريخ إنشاء الوثيقة.

أكتوبر  حرب  وثائق  تسليم  عليها  اكن  ادلفاع  وزارة  فإن  عليه،  وبناًء 
1973 لدلار حبد أقيص يف 1988. ولطاملا طابلت ادلار بضم الوثائق هلا إلتاحتها 

للباحثني وللمهتمني بمعرفة تاريخ احلرب.

إن األصل يف الوثائق هو العالنية وليس الرسية، أما إذا اكنت الوثائق تتعلق 
باألمن القويم مثل تقارير املخابرات العامة واتلقارير املتعلقة باألمن القويم، 
فإنها تعترب رسية حبسب القانون ويتم حجبها ىلع الوجه اذلي ينظمه القانون. 
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لكن نسبة الوثائق الرسية واملحجوبة من أي أرشيف يف العالم ترتاوح ما بني 
2 إىل 5% من إمجايل الوثائق.

أو  الوثائق  بعض  حجب  جمرد  األرشيفية  السلطة  مسألة  تتعدى  وهكذا 
فهناك  ابلاحثني؛  بني  املنافسة  واعتبارات  حبثية  بصعوبات  موضوع  إحاطة 
الوثائق  إتاحة  وتمنع  اتلارييخ  ابلحث  ىف  تتدخل  وأمنية  سيادية  اعتبارات 
املتعلقة بما يسىم »األمن القويم« اذلي حتتكر ادلولة تعريفه وفرضه من دون 
توضيح األسباب أومن دون مناقشة ومراجعة جمتمعية مفتوحة، وهو ما جيعل 
من قضايا اتلاريخ العسكري املرصي املعارص »تابووهات«. واملثال األبرز هلذه 
اتلابووهات هو وثائق احلروب العربية االرسائيلية - اليت يرتك تفسريها وكتابة 
تارخيها إما للمروية الرسمية وإما ملصادر ثانوية اكملذكرات أو اتلاريخ الشفوي 
من دون االستناد إىل الوثائق األصلية مثل حمارض احلرب وكيفية اختاذ القرارات 
املصريية مثل قرار انسحاب اجليش املرصي من سيناء يف حرب يونيو 1967 أو 

مالبسات قرار تطوير اهلجوم حنو مضائق سيناء يف حرب أكتوبر 1973. 

وهكذا، تصبح ابلدائل أمام ابلاحثني عند اتلأريخ للحرب، منحرصة اعدة 
يف ثالثة أرشيفات اعملية ويه األرشيفات الربيطانية واألمريكية واإلرسائيلية. 
تقدم هذه األرشيفات وثائق مكتوبة من وجهة نظر حكوماتهم، وباتلايل تروج 
لرسدية عن احلرب ختتلف بالرضورة عن الرسدية املرصية، ألن تلك الرسدية 

األخرى التزال حمجوبة حىت اآلن.

لقد أفرجت واكلة االستخبارات املركزية األمريكية ىف اعم 2013 عن 400 
وثيقة عن حرب 1973 تتكون من تقارير يومية وتقديرات موقف وحمارضات 
إطالق  وتبع  املوقف.  ملناقشة  األمريكي  القويم  األمن  فريق  اجتمااعت 

تاريخ لم يكتب بعد: الوثائق وأزمة كتابة اتلاريخ العسكري 
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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دور  وتقييم  الوثائق  تلك  ملناقشة  مؤتمر  صفحة،   3200 يف  تقع  اليت  املجموعة 
توقع  يف  االستخبارايت  الفشل  فهم  ملحاولة  احلرب  يف  األمريكية  املخابرات 
أخطأت  ملاذا  يرشح  صفحة   62 من  مطول  تقرير  إصدار  ذلك  وتال  احلرب، 

املخابرات األمريكية كدروس للمستقبل.

الوقت  فيها طوال  يشار  للمؤرخني،  مهًما  اليت ستعد مصدًرا  الوثائق  تلك 
لعبور قناة السويس يوم 6 أكتوبر وما تالها، ىلع أنه عمل عدايئ باعتباره هجوًما 
يهدد حليًفا للواليات املتحدة. ىلع خالف وجهة انلظر املرصية والعربية اتلـي 

رأت يف العملية حرًبا تلحرير أرض حمتلة.

وهذا اخلالف لطاملا اكن سبباً للمطابلة بإطالق ادلولة املرصية وثائق حرب 
1973، تلكون متاحة أمام املؤرخني املرصيني واألجانب، يك تفرض وجهة نظر 

موازنة إىل تلك اتلـي تفرضها الوثائق الغربية واإلرسائيلية.

ملاذا ال نستطيع كتابة تاريخ وثائيق حلرب أكتوبر 1973؟  

إما  يعتمد  أكتوبر  ودراسات مرصية عن حرب  من كتب  ما دلينا  إن لك 
أو  بالفعل فيها، أو ىلع روايات من شهدها واعرصها،  ىلع شهادات من شارك 
ال  ولكن  وقتها.  اإلعالم  وسائل  من  وغريها  واملجالت  الصحف  كالم  ىلع 
توجد دلينا دراسة واحدة موثقة عن حرب أكتوبر؛ أي دراسة معتمدة ىلع وثائق 
رسمية. فالفرق كبري بني أن يرسد الشاذيل مذكراته عن موقفه ىف احلرب مثال، 
وبني أن نعرث ىلع حمرض اجتماع القيادة العامة للقوات املسلحة يوم 13 أكتوبر، 

مثال، واذلي قد يسجل موقف لك القادة وأقواهلم. 
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وتبىق املشلكة يف أن كتابات القادة امليدانيني، برصف انلظر عن أهميتها، 
تغص باتلناقضات واالداعءات؛ ىلع حنو قد يزيد من حرية املؤرخني بداًل من 
أن جييل املوقف أمامهم. فضاًل عن كثرًيا من هذه الرسديات الشخصية قد تأثر 
كتبه  ما  املثال  سبيل  ىلع  انظر  احلرب.  بعد  ما  مرحلة  يف  السياسـي  باملوقف 
املشري  إىل  منسوًبا  كتب  وما  منه  وإمالء  بإيعاز  كتب  ما  أو  الحًقا؛  السادات 
أمحد اسماعيل بعد وفاته بسنوات، وما كتبه الفريق الشاذيل وحوكم عسكريًّا 
من جرائه. وكذلك ما كتبه اللواء سعد مأمون قائد اجليش اثلاين امليداين؛ وما 
كتب منسوًبا إىل الفريق حممد حسين مبارك، ونرش بعد خلعه وآخرين. لك هذه 

الشهادات، املبارشة وغري املبارشة، ال تمثل اية إضافة معلوماتية.

هكذا تم فرض الصمت احلذر ىلع الضباط من صغار ادلرجات والرتب، 
الكبار ىلع »اإلشادة« فقط!!  الضباط  اتفاق غري مكتوب بني  وتم اتلوصل إىل 
اكن  ذلا  مثااًل(،  الشاذيل  )الفريق  يرضيه  ال  ما  لىق  االتفاق  عن  خرج  ومن 

املجهول عن تلك الفرتة أكرث من املعلوم.

وهكذا، وىلع الرغم من مرور ثمانية وأربعني اعًما ىلع حرب أكتوبر 1973 
معلومات  زنلا جنهل  وما  تفصيالتها،  من  الغموض اليزال حييط بكثري  فإن 
اساسية عنها فاجليش املرصي لم يفرج عما ىف حيازته من وثائق عن احلرب 

والروايات املتداولة عن هذه احلرب ال تعتمد ىلع وثائق رسمية.

إن ىلع هذه الوثائق سيوفر بعض اتلفصيالت املهمة الغائبة عنا حىت ايلوم، 
واليت ربما تمكننا من بناء رسدية حمكمة عما جرى فنحن ببساطة وىلع الرغم 
من مرور لك تلك السنوات ال نملك اال افرتاضات وتساؤالت واداعءات غري 

مشفوعة بأهم وابسط املعلومات، وما زنلا نتساءل عن حقائق ووقائع.

تاريخ لم يكتب بعد: الوثائق وأزمة كتابة اتلاريخ العسكري 
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الوضع املختلف ىلع اجلانب اإلرسائييل

ىلع اجلانب اإلرسائييل، اكن الوضع خمتلًفا؛ فقد اهتم اإلرسائيليون مبكًرا 
ىف  اإلرسائييل  املواطن  وأخذ  احلرب.  مالبسات  عن  الكشف  بمحاولة  جدا 
جري  عما  املسؤول  ومن  بها؟  فوجئنا  وملاذا  احلرب؟  ىف  حدث  ماذا  التساؤل، 
ىلع اجلبهة اجلنوبية مع مرص؟ وما األخطاء اليت وقعنا فيها ؟ عرشات األسئلة 
من هذه انلوعية اكنت ىلع لسان رجل  الشارع اإلرسائييل، اكن البد الحد أن 
جييب عن هذه األسئلة،  ذللك قررت جودلا مائري يوم 8 نوفمرب 1973 تكوين 
جلنة عليا للتحقيق فيما حدث ىف احلرب وبعد عرشة ايام صدر قرار تشكيل 
أجرانات شيمون  القايض  االرسائيلية  العليا  املحكمة  رئيس  برئاسة   اللجنة 

املخابرات  معلومات  تتقىص  أن  اللجنة  مهمة  واكنت   ،Shimon Agranat

بالنسبة لأليام السابقة ىلع حرب يوم الغفران، حول حتراكت قوات ادلول املعادية 
اليت  والقرارات  املعلومات  هذه  وتقييم  اهلجوم  بدء  واحتماالت  إلرسائيل 
اختذها املسؤولون السياسيون والعسكريون للرد ىلع هذا اتلهديد، وضع جيش 
ادلفاع االرسائييل ىف أثناء احلرب وقد سميت هذه اللجنة باسم رئيسها فعرفت 
 باسم جلنة أجرانات، إال أن صحف املعارضة اإلرسائيلية أطلقت عليها اسم 
»جلنة اتلقصري«، مطابلة إياها بمعرفة وإعالن أسماء املقرصين ىف هذه احلرب، 
بما أدى إلعالن هزيمة إرسائيل، ولعل أهم قرارات »جلنة أجرانات« هو عزل 
رئيس األراكن اإلرسائييل، ديفيد أيلعازر، من منصبه، واتلوصية بعدم تويله أية 

مناصب رسمية ىف إرسائيل، بعد تقاعسه ىف استداعء  قوات االحتيايط.  

حرب  وثائق  عن  تبااع  االفراج  ىف  االرسائيلية  احلكومة  أخذت  الحًقا، 
فرتة  أن ختطت  بعد  للحرب،  واثلالثني  اخلامسة  اذلكرى  مع  بالزتامن  أكتوبر 
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املعلومات االرسائييل تلصل عملية نرش  تداول  قانون  بها ىف  املسموح  احلظر 
وثائق احلرب إىل ذروتها اعم 2013 ىف اذلكرى األربعني للحرب، وقد قام ادلكتور 
إبراهيم ابلحراوي برتمجة تلك الوثائق ونرشها ىف كتاب من عدة اجزاء حتت 

عنوان »انتصار أكتوبر ىف الوثائق االرسائيلية«.

احلرب عملية باهظة اتلاكيلف، ونتائج لك حرب يه اليت حتدد مدي جناح 
ادلولة ىف تدبري شؤنها العسكرية من حيث التسليح واتلدريب وترشيد اإلنفاق. 
وذللك فإن ادلروس املستفادة من لك حرب تعترب ثروة ال تقدر بثمن كونها ثروة 
للحصول ىلع  بل أن لك ادلول تسىع  ما اشرتكت ىف حرب أخرى،  إذا  لدلولة 

ادلروس املستفادة من احلروب اليت لم تشارك فيها.

ٌعرفت االخطاء  إذا  إال  إيلها  اتلوصل  املستفادة ال يمكن  وهذه ادلروس 
وضعه  أو  هزيمته  إىل  وأدت  املتنازعة  األطراف  أحد  بواسطة  ارتكبت  اليت 
ىف موقف صعب. وان اكتفاءنا بذكر األعمال املجيدة اليت تمت خالل حرب 
أكتوبر وعدم ذكر األخطاء اليت ارتكبت يمكن أن يودل دلي قادة االجيال 
اتلايلة شعوًرا باتلفوق الزائف اذلي قد يؤدى اىل ارتكابهم نفس األخطاء اليت 

ارتكبها آباؤهم وأجدادهم.

تاريخ لم يكتب بعد: الوثائق وأزمة كتابة اتلاريخ العسكري 
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األصداء المستمرة: ماذا تخبرنا الكتابات الغربية 

عن حرب أكتوبر؟

ممدوح مربوك

 1973 اعم  أكتوبر  من  السادس  يف  املفائج  السوري  املرصي  اهلجوم  أثار 
دهشة اإلرسائيليني؛ فقد جاء يف وقت اكن مزيان القوى فيه لصالح إرسائيل، 
السيما بعد املاكسب العسكرية الكربى اليت حققتها بعد نكسة يونيو 1967، 
وأسطورة »اجليش اذلي ال يُقهر« اليت جنح اإلعالم الغريب يف تصديرها للعالم 

بصفة اعمة، والعرب بصفة خاصة. 

ما  رساعن  اليت  اهلزيمة  فكرة  تقبل  اإلرسائيليني  ىلع  الصعب  من  اكن 
حتولت إىل صدمة، ال تزال اعلقة يف أذهانهم حىت وقتنا هذا؛ فعىل الرغم من 
مرور ما يقرب من مخسني اعًما ىلع احلرب، إال إنها مازالت حمل اهتمام العديد 

من املحللني السياسيني، والعسكريني اإلرسائيليني.

صدرت العديد من ادلراسات األاكديمية واتلحقيقية اإلرسائيلية والغربية 
عن حرب »يوم كيبور« أو »عيد الغفران« - كما يسميها اإلرسائيليون - للبحث 
ستار  ُرفع  بعدما  خاصًة  القصور  جوانب  عن  والكشف  اهلزيمة،  أسباب  يف 
بروتوكوالت  تتضمن  وثائق  من  بما حيتويه  اإلرسائييل،  األرشيف  الرسية عن 

جلسات احلكومة اإلرسائيلية وقادتها إبان تلك الفرتة. 
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يف ضوء ذلك، حياول هذا املقال اتلعرف ىلع األصداء اتلـي ما زالت حرب 
حول  املنشورة  ادلراسات  أبرز  من  عدد  استعراض  خالل  من  تثريها  أكتوبر 

احلرب. 

حرب اتلعويض: قصة حرب يوم الغفران من ادلاخل

نرُش هذا الكتاب ألول مرة اعم 1975 ملؤلفه »حاييم هرتسوغ« - الرئيس 
املخابرات  جلهاز  األسبق  واملدير   ،)1993  -  1983( إلرسائيل  السادس 
بالنسبة لإلرسائيليني اذلين  عيد نرشه فيما بعد؛ نظًرا ألهميته 

ُ
العسكرية، وأ

يعتربونه أحد أفضل الكتب اليت تناولت احلرب؛ الحتوائه ىلع معلومات دقيقة 
حبكم حساسية املناصب اليت تقدلها مؤلفه.

فقط  وسوريا  ومرص  إرسائيل  بني  تكن  لم  احلرب  أن  إىل  الكتاب  أشار 
عراقية،  قوات  إرسائيل  واجهت  احلرب  نهاية  فيف   - الكثريون  يعتقد  كما   -
ومغربية، وأردنية. خاضت مرص وإرسائيل يف تلك احلرب أكرب معركة دبابات 
منذ معركة »كورسك« اعم 1943اليت نشبت بني أملانيا، واالحتاد السوفييت إبان 

احلرب العاملية اثلانية. 

اعترب الكتاب أن تلك يه احلرب األوىل اليت شارك فيها املقاتلون يف معارك 
ابلنادق  من  بداًل  أخرى  إىل  سفينة  من  املوجهة  الصواريخ  باستخدام  حبرية 
ابلحرية أو الطوربيدات. كذلك، قدم الكتاب وصًفا تفصيليًّا للمعارك الرئيسية 
اليت شهدتها احلرب، باإلضافة إىل معلومات عن القادة السياسيني، واجلرناالت 

من اجلانبني.
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قدمها  اليت  ابلاليستية   FROG الصواريخ  الضوء ىلع شحنة  الكتاب  ألىق 
قبل  إىل مرص  املقدمة  »سكود«  وكذلك صواريخ  إىل سوريا،  السوفييت  اإلحتاد 
احلرب، وتنبأ خبطورة هذا ادلعم ىلع الساكن املدنيني بدرجة ال تقل عن القوات 
يف  بالفعل  حدث  ما  وهذا  إرسائيل،  ضد  مستقبلية  حرب  أي  يف  العسكرية 
حرب اخلليج اعم 1991 عندما أطلقت العراق 39 صاروًخا من طراز سكود ىلع 
املدن اإلرسائيلية، وكذلك حرب بلنان اثلانية اعم 2006، عندما تم إطالق أكرث 

من 1000 صاروخ وقذيفة.

أوهلما  الكتاب هزيمة اإلرسائيليني يف احلرب إىل سببني أساسيني؛  أرجع 
الفشل االستخبارايت يف اتلنبؤ باحلرب، رغم تهديد الرئيس حممد أنور السادات 
بعد رفض احلكومة اإلرسائيلية سعيه اعم 1971  قبل اعم ونصف، وذلك  بها 
حرب  يف  اكتسبتها  اليت  األرايض  تُعيد  أن  برشط  معها  سالم  اتفاقية  إلقامة 
بعد  العربية  بالقوات  اإلرسائييل  االستخفاف  فاكن  اثلاين  السبب  أما   .1967

هزيمة 1967.

ت الرشق األوسط حرب يوم الغفران: املواجهة امللحمية اليت غريَّ

عسكريًّا  حمرًرا  اكن  اذلي  رابينوفيتش«،  »إبراهام  الكتاب  مؤلف  حاول 
لصحيفة »جريوزيلم بوست« خالل احلرب ىلع جبهة اجلوالن، يف هذا الكتاب 
الصادر اعم 2004 ابلحث يف أسباب هزيمة إرسائيل يف حرب أكتوبر، مشرًيا إىل 
أن املاكسب العسكرية اليت حققتها إرسائيل يف يونيو 1967 أقنعت املسئولني 

اإلرسائيليني باستحالة نشوب حرب جديدة ضد العرب.

األصداء املستمرة: ماذا ختربنا الكتابات الغربية عن حرب أكتوبر؟
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القوات  أصابت  واالسرتخاء  الرتهل  من  حالة  وجود  ىلع  الكتاب  أكد 
اإلرسائيلية، ىلع عكس العرب اذلين تمكنوا من اخلروج من أجواء انلكسة 
واالنكسار، وأاعدوا بناء قواتهم املسلحة، وتدربوا ىلع أسايلب القتال احلديثة.

يشري املؤلف إىل إنه يف ظل هذا اتلقصري واالسرتخاء فوجئت إرسائيل يف 
باندفاع   1973 أكتوبر  من  السادس  السبت  يوم  بعد ظهر  من  اثلانية  الساعة 
أنه خط دفايع  العربية عرب »خط باريلف« اذلي زعم اإلرسائيليون  اجليوش 
منيع، يصعب ىلع أي جيش يف العالم اخرتاقه حىت أن السالح اجلوي اإلرسائييل 

لم يتمكن من وقف تدفق هذه القوات.

وىلع جبهة اجلوالن وحدها دفعت سوريا بنحو 1460 دبابة تلواجه 177 دبابة 
إرسائيلية فقط، وبنحو 115 بطارية مدفعية يف مواجهة 11 بطارية إرسائيلية.

الوثائق العسكرية  اعتمد املؤلف يف رسد أحداث احلرب ىلع العديد من 
اإلرسائيلية اليت تم رفع إطار الرسية عنها، وسلسلة من اللقاءات، واحلوارات 
اليت أجراها مع كبار املسئولني العسكريني اإلرسائيليني اذلين اكنوا يف دائرة 

صنع القرار خالل احلرب.

وخاصًة  الفرتة،  تلك  خالل  سادت  اليت  ادلويلة  لألجواء  الكتاب  تطرق 
املواجهة بني الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد السوفيييت، وادلور اذلي 
لعبته واشنطن يف إنقاذ ارسائيل من هزيمة تارخيية عرب بناء اجلرس اجلوي اهلائل 

إلاعدة اتلوازن للقوات اإلرسائيلية اليت انهارت يف سااعت.
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بينما  االجناز،  قمة  للعرب  بالنسبة  اكنت  احلرب  نتيجة  أن  الكتاب  يرى 
يقول  الصدد  هذا  ويف  نفسه.  وجودها  هدد  زلزااًل  إلرسائيل  بالنسبة  اكنت 

»رابينوفيتش«:

منه،  اتلخلص  يمكن  اكبوس  جمرد  تكن  لم  احلرب  بداية  صدمة  »إن 
اتلقصري،  بعواقب  االرسائيليني  تلذكر  ستستمر  سواء  ذكرى  ستظل  ولكنها 
واالهمال، والعجرفة، وحالة الفوىض، واتلخبط، والقرارات اخلاطئة واملتناقضة 

لقيادة اجليش، واتلقويم اخلاطئ جلهاز املخابرات«. 

أكد الكتاب ىلع أن احلرب اكنت رضورة ملحة بالنسبة ملرص تلغيري حالة    
الالسلم والالحرب اليت سادت بعد حرب 1967، وذلك يف الوقت اذلي رأت فيه 
احلكومة االرسائيلية أن العرب ال يملكون خياًرا عسكريًّا جديًّا، وأن عليهم 

قبول هذا الوضع.

أعلنت رئيس الوزراء »جودلا مائري« قبل احلرب »رفضها االنسحاب الاكمل 
اإلرسائييل  ادلفاع  وزير  اقرتاح  رفضت  كما   ،»1967 قبل حرب  ما  إىل حدود 
السويس، اعتقاًدا منه أن  قناة  باالنسحاب ملسافة 30 مياًل من  »موشيه ديان« 
هذا االنسحاب اكن من املمكن أن يسمح ملرص بإاعدة افتتاح القناة، وباتلايل 

يرتاجع احلافز املرصي عن خوض احلرب ضد إرسائيل.  

يف اخلتام أكد الكتاب ىلع إنه اكن من الرضوري أن تنشب احلرب تلغيري 
الوضع، وأن تذهب مرص الستعادة كرامتها وأراضيها، وبالفعل اكن احلافز دليها 
كبرًيا، ىلع عكس إرسائيل اليت اكنت اغئبة تماًما عن الساحة، أو كما قال أفراد 

االستطالع املرصيني يللة احلرب »اإلرسائيليون نائمون«.
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عشية ادلمار: القصة املسكوت عنها يف حرب يوم الغفران

اعتمد الاكتب والصحيف األمريكي »هوارد بلوم« يف هذا الكتاب الصادر 
خالل  من  أكتوبر،  حرب  عرض  يف  القصيص  األسلوب  ىلع   2004 أكتوبر  يف 
احلرب. حاول  املشاركني يف  من  مع عدد  أجراها  اليت  املقابالت  من  جمموعة 
ادلول  حققت  كيف  وهو:  رئييس  سؤال  ىلع  اإلجابة  الكتاب  هذا  يف  »بلوم« 

العربية هذه املفاجأة؟ وملاذا لم تكن إرسائيل مستعدة للحرب؟

يشري الكتاب إىل أن إرسائيل اكنت دليها معلومات باقرتاب موعد احلرب، 
حسني؛  بامللك  مائري«  »جودلا  أجرته  اذلي  الرسي  باللقاء  ذلك  ىلع  واستدلَّ 

ملك األردن، وأخربها فيه بنوايا مرص وسوريا بشن هجوم مقرتب.

مع  توافقها  لعدم  املعلومات  تلك  اإلرسائيلية  املخابرات  جتاهلت 
اليت تعرضت هلا إرسائيل  باإلضافة إىل اخلديعة  اسرتاتيجيتها، وحتليلها، هذا 
مضللة  معلومات  خالهل  من  قدمت  مزدوج  عميل  بمؤامرة  مرص  قبل  من 

وحاسمة إلرسائيل قبل بدء اهلجوم.  

 72 ملدة  لإلرسائيليني  قاضية  رضبة  توجيه  يف  األول  العريب  اهلجوم  جنح 
ساعة ترنح اإلرسائيليون، وسعوا لصد اجليوش املتقدمة من الشمال، واجلنوب. 

للحرب  السااعت األوىل  بالنسبة لإلرسائيليني يف  الوضع  الكتاب  وصف 
وشك  ىلع  إرسائيل  أن  استنتج  ديان«  »موشيه  ادلفاع  وزير  أن  حىت  بالكئيب 
استخدام  إجازة  إىل  مائري«  »جودلا  الوزراء  رئيس  دفع  اذلي  األمر  السقوط، 
بداية  يف  اتلقدير  اإلرسائيليون  أخطأ  مثلما  لكن  انلووية.  إرسائيل  ترسانة 

 غريَّ جمرى املعركة.
ً
احلرب، أخطأ الرئيس املرصي »أنور السادات« خطأ
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تمثلت اسرتاتيجية »السادات« يف استعادة حمدودة لألرايض الواقعة يف مجيع 
اجليش  سيهامجون  اإلرسائيليني  أن  »السادات«  افرتض  السويس.  قناة  أحناء 
املرصي السيما وأنه اكن ىلع أهبة االستعداد. اكنت خطة السادات يه إنهاك 

اجليش اإلرسائييل، واحلصول ىلع موقف املنترص يف املفاوضات. 

ثم  السوري  اتلهديد  أزالوا  حيث  خمتلفة؛  اسرتاتيجية  اإلرسائيليون  تبىن 
حتولوا إىل اجلبهة املرصية، وجنحوا يف حمارصة املرصيني، وعربوا قناة السويس. 
إرسائيل  تعرض  أن  اليت اكدت  احلرب  لوقف  األمريكيون  تدخل  انلهاية  يف 

هلزيمة ساحقة.  

ت فيه حرب يونيو اعم  يف اخلتام، أكد الكتاب ىلع إنه يف الوقت اذلي غريَّ
ذلك   1973 اعم  أكتوبر  حرب  قلبت  األوسط،  الرشق  يف  القوى  مزيان   1967
تزال  ال  األجل،  طويلة  حرب  إىل  معركة  جمرد  من  الرصاع  وحتول  اتلوازن، 

مستمرة حىت وقتنا هذا.

وسائل مجع املعلومات اخلاصة: احللقة املفقودة يف مفاجأة حرب يوم الغفران

أراد »يوري بار جوزيف«؛ أستاذ العالقات ادلويلة جبامعة حيفا اإلرسائيلية، 
اإلجابة ىلع  األوسط،  الرشق  بمعهد  املنشورة يف خريف اعم 2013  دراسته  يف 
السؤال اذلي طرحه »مناحم بيجني«؛ زعيم حزب الليكود املعارض إبان احلرب، 
مائري«،  »جودلا  الوزراء  رئيس  رأسهم  ىلع  وتأيت  اإلرسائيليني  املسئولني  ىلع 
ووزير ادلفاع »موشيه ديان«، وذلك يف أول جلسة سياسية ُعقدت عقب حرب 

أكتوبر، وحتديًدا يف نوفمرب 1973، وهو: 
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»ملاذا لم يتم استداعء االحتياط، وحشد السالح خالل الفرتة املمتدة بني 
رأس السنة ايلهودية يف 27 سبتمرب 1973، ويوم كيبور يف 6 أكتوبر 1973؟«

لم يستطع املسئولون اإلرسائيليون وقتها ادلفاع عن هذا اتلرصف اذلي ال 
يزال معظم اإلرسائيليني حىت وقتنا احلايل يعتربوه القرار األسوأ ىلع اإلطالق 

من قبل قادتهم.  

أشارت ادلراسة إىل أن كبار صانيع السياسة يف إرسائيل قد أجروا جمموعة 
من انلقاشات قبل احلرب بيوم )5 أكتوبر 1973( حول احتمايلة هجوم مرصي 
حمتمل، إال أنه خالل تلك انلقاشات أعرب »أيلعازر«؛ رئيس األراكن عن ثقته 
الكبرية يف املخابرات اإلرسائيلية ممثلة يف جهاز أمان أو جهاز االستخبارات 
العسكرية  املعلومات  مجع  بهدف   1953 اعم  تأسيسه  تم  اذلي  العسكرية 

وحتليلها، وتقديم اتلحذيرات من احلرب أو أية عمليات عسكرية حمتملة.

 اكن »أيلعازر« ىلع يقني أنه سيتلىق حتذيًرا قبل اهلجوم بعدة أيام خاصًة 
توفري  إىل  تهدف  بيانات ملموسة  أدوات مجع  يمتلك  »أمان« اكنت  وأن جهاز 

مؤرشات احلرب، وذللك لم يتجه »أيلعازر« إىل تعبئة االحتياط.

أفاد جهاز »أمان« قبيل احلرب باخنفاض احتمايلة اهلجوم املرصي، وافتقار 
صنَّاع  جتنب  عليه  ترتب  اذلي  األمر  للصواريخ،  اهلجومية  للطائرات  مرص 
تقليص  وتم  اتلهديد،  ملواجهة  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  إرسائيل  يف  القرار 

اجليش اإلرسائييل يف الوقت اذلي بدأت فيه احلرب. 

ادلقيقة،  غري  املعلومات  تلك  حول  اتلفسريات  بعض  ادلراسة  قدمت 
وربطتها بشلك أسايس بالسمات اليت اتسم بها املسئولون اإلرسائيليون آنذاك 
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ويه: الغطرسة، واثلقة بانلفس، وجتاهل القدرات العربية، واالجتاه إىل االرجتال 
كحل للمشكالت غري املتوقعة. هذا باإلضافة إىل املعتقدات الراسخة يف قدرة 

سالح اجلو اإلرسائييل )IAF( ىلع تقديم ادلعم للقوات الربية.

محَّلت ادلراسة املسئويلة األكرب ألداء املخابرات اإلرسائيلية قبيل احلرب، 
معتمدة ىلع تقرير جلنة »أجرانات«، اليت تم تشكيلها يف نوفمرب 1973 للتحقيق 
يف القصور اذلي ترصف به اجليش اإلرسائييل خالل األيام اثلالثة األوىل من 

احلرب.

اإلرسائيليني  املسئولني  كبار  وترصحيات  بشهادات،  ادلراسة  استشهدت 
آنذاك؛ فعىل سبيل املثال؛ أفاد نائب رئيس الوزراء »إجيال آلون« خالل شهادته 
تفعيل  بعدم  بأنه عندما علم  أخربه  األراكن  بأن رئيس  »أجرانات«  أمام جلنة 
حيدث  سوف  مروع  يشء  بأن  أدرك  احلرب،  قبيل  املعلومات  مجع  وسائل 

لإلرسائيليني. 

منصب  يشغل  اكن  اذلي  جايليل«،  »يرسائيل  اللجنة  أعضاء  سأل  وعندما 
اكن  إذا  عما  مائري«  »جودلا  لـ  الوزراء  لرئيس  ومستشار  حقيبة،  دون  وزير 
سيتفاجأ بمعرفة أن تلك األدوات لم يتم تفعيلها قبيل احلرب، أجاب بأنه لن 

يتفاجأ بل سيُصدم.

تلك  مع  متوافًقا  زعريا«  »إييل  العسكرية  املخابرات  مدير  رد  جاء  أيًضا 
اتلرصحيات؛ حيث أفاد يف مقابلة هل بعد احلرب بأنه »ىلع عكس املفهوم السائد 
عدم  نتيجة  خطري  استخبارايت  فشل  يف  متجذر  القاتل  اخلطأ  اجلمهور،  دلى 

تفعيل وسائل مجع ابليانات«.
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خطأ  بسبب  وقع  العريب  االنتصار  إن  ىلع  ادلراسة  أكدت  ذلك،  ضوء  يف 
استخبارايت إرسائييل، وهو عدم القدرة ىلع اتلنبؤ بتوقيت اهلجوم املرصي اذلي 
وصفته ادلراسة باملفائج يف حني أن كبار املسئولني اإلرسائيليني اكنوا ىلع يقني 
وثقة تامة بقدرة املخابرات اإلرسائيلية وجهاز »أمان« ىلع اتلنبؤ باهلجوم قبل 

عدة أيام من اندالعه. 

1973: الطريق إىل احلرب

تناول هذا الكتاب، الصادر بالعربية اعم 2012 احلرب من منظور خمتلف؛ 
حيث حاول مؤلفه »إجيال كيبنيس«؛ الطيار السابق بسالح الطريان اإلرسائييل، 
وأستاذ اتلاريخ احلايل جبامعة حيفا، اإلجابة ىلع سؤال: كيف اكن من املمكن 

جتنب احلرب؟ 

حرب  تناولت  اليت  ادلراسات  بايق  عن  تماًما  مغايرة  رؤية  الكتاب  قدم   
أكتوبر 1973 حيث أكد ىلع إن الفشل السيايس هو السبب يف اهلزيمة وليس 
تمثل هذا  األاكديمية اإلرسائيلية.  األوساط  االستخبارايت - كما هو سائد يف 
الفشل يف رفض رئيس الوزراء اإلرسائييل »جودلا مائري« ادلخول يف مفاوضات 

سالم مع العرب.

 ركز الكتاب ىلع ادلور اذلي لعبه »هرني كسينجر«؛ مستشار األمن القويم 
األمريكي يف دعم موقف »جودلا مائري«، مشرًيا إىل إنه اكن يتعامل من أجل 
فقد  األمريكية؛  املتحدة  الواليات  مصالح  من  أكرث  اإلرسائيلية  املصالح 
حرص ىلع تقوية إرسائيل عسكريًّا؛ اعتقاًدا منه بأن ذلك سيمنع ادلول العربية 

من شن هجوم الستعادة األرايض اليت احتلتها إرسائيل اعم 1967.
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»حافظ  طرحها  اليت  الرسية  املرصية  السالم  مبادرة  إىل  الكتاب  تطرق 
 1973 فرباير  يف  كيسنجر  هرني  ىلع  السادات،  الرئيس  مبعوث  إسماعيل«؛ 
ورفضتها »جودلا مائري« بعد أن حاول »إسحق رابني« - سفري إرسائيل بالواليات 
إلهلاء  املرصيني  قبل  من  سياسية  مناورة  واعتربتها  إقناعها   - آنذاك  املتحدة 
اإلرسائيليني عن احلرب، واجلدير باذلكر أن هذا األمر تسبب يف إعفاء »رابني« 

من منصبه. 

تقوم املبادرة ىلع فتح قناة للتفاوض بني مرص وإرسائيل بواسطة الواليات 
املتحدة، وانسحاب إرسائيل من قناة السويس، واالعرتاف بسيادة مرص ىلع لك 
سيناء، واإلعالن عن حالة سالم بني ادلوتلني اليت ستتحول إىل سالم اكمل 

عندما توقع إرسائيل ىلع اتفاقيات مع ادلول العربية األخرى.

املبادرة  حددته  اذلي  املوعد  ويه  هامة  نقطة  ىلع  الضوء  الكتاب   ألىق 
بشهر  احلرب  قبل  أي  )سبتمرب 1973(  الشاملة  السلمية  التسوية  إىل  للتوصل 
الرئيس السادات أراد حتريك  واحد، وهذا املوعد حيمل داللة كبرية ويه أن 
مسدود  طريق  إىل  املسار  هذا  وصل  وحينما  سيناء،  إلاعدة  السيايس  املسار 
بسبب الرفض اإلرسائييل، وجتنب الواليات املتحدة األمريكية ممارسة الضغط 

ىلع إرسائيل، اجته السادات إىل مسار احلرب.

يشري الكتاب إىل خطأ آخر ارتكبته »جودلا مائري«، وهو إطالع تفاصيل 
»يرسائيل  وزارة  بال  والوزير  ديان«،  »موشيه  ادلفاع  وزير  ىلع  فقط  املبادرة 
»أيلعازر«  األراكن  ورئيس  إيبان«،  »أبا  اخلارجية  وزير  عن  وإخفائها  جايليل«، 

ومدير املخابرات العسكرية »إييل زعريا«، ورئيس املوساد »تسيف زامري«. 

األصداء املستمرة: ماذا ختربنا الكتابات الغربية عن حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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عرض  عندما  فوجئا  واملوساد  املخابرات،  رئييس  من  كاًل  أن  والغريب 
عليهما مؤلف الكتاب الوثائق اليت تتحدث عن اتصاالت بشأن املبادرة، أقرا 

بأنهما لم يضطلعا عليها من قبل.  

يف اخلتام يتضح من العرض السابق ما ييل: 

بالنسبة  أن هناك إمجااًع ىلع إن حرب أكتوبر اكنت مفاجأة غري متوقعة 
الفشل  أن  ىلع  اإلرسائيليني  إمجاع  يفرس  اذلي  األمر  لإلرسائيليني، 

االستخبارايت هو السبب الرئييس وراء اهلزيمة. 

فكرة  يتقبلوا  لم  اذلين  لإلرسائيليني  دهشة  مصدر  احلرب  تلك  تزال  ما 
اهلزيمة حىت اآلن خاصًة وأن مزيان القوى وقتها اكن لصالح إرسائيل. 

الوثائق اإلرسائيلية واألمريكية ىلع غزارة  ساعد رفع طابع الرسية ىلع 
اإلنتاج األاكدييم اإلرسائييل اخلاص باحلرب - رغم مرور ما يقرب من مخسني 

اعًما ىلع اندالعها.

يعرتف اإلرسائيليون باألخطاء اليت ارتكبها قادتهم قبيل احلرب، وحرصت 
ادلراسات تلك األخطاء فيما ييل:

اإلرسائيليني  القادة  ثقة  رغم   - باحلرب  اتلنبؤ  عن  االستخبارايت  الفشل 
حاسمة  معلومات  بتقديم  هلم  املرصيني  وخديعة   - املخابرات  جبهاز  اتلامة 

ومغلوطة من خالل عميل مزدوج قبيل احلرب.
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حالة االسرتخاء اليت تعرض هلا اإلرسائيليون قبل احلرب؛ نتيجة الغطرسة، 
شن  باستحالة  اتلام  ويقينهم  العرب  بقدرات  واالستخفاف  بانلفس،  واثلقة 

هجوم ىلع املواقع اإلرسائيلية.

الفشل السيايس املتمثل يف املوقف املتعنت لرئيس الوزراء »جودلا مائري« 
من أية حماولة سلمية من جانب املرصيني، واذلي تكرر اعيم 1971، و1973.

 يعرتف اإلرسائيليون بانلجاح اذلي حققه العرب يف حرب أكتوبر؛ حيث 
بعد حرب  هلا  تعرضوا  اليت  االنكسار  اخلروج من حالة  تمكنوا من خالهلا 
يونيو 1967، واستعادة الكرامة. فقد اكن أحد األخطاء الرئيسة اتلـ[ ارتكبها 
اإلرسائيليون قبل احلرب هو اتلقليل من اإلماكنيات اليت قد يتمكن العرب 
من حتقيقها يف حال توفر اإلرادة واألدوات الالزمة تلحويل اهلزيمة إىل نرص.  

األصداء املستمرة: ماذا ختربنا الكتابات الغربية عن حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر





)4(
على ماذا تستند السردية اإلسرائيلية حول 

االنتصار في حرب أكتوبر 

سمري رمزي

بالزتاُمن مع حلول اذلكرى الـ 47 لنشوب حرب أكتوبر، وبداية االحتفاالت 
املرصية بذكرى االنتصار ىلع اجليش اإلرسائييل، والعبور إىل الضفة الرشقية من 
قناة السويس، واتلمهيد تلحرير أرايض سيناء بالاكمل؛ أطلق رئيس احلكومة 
اعترب فيه أن بالده قد استطاعت »قلب  اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ترصحياً 
املوازين وحتقيق انلرص رغم ابلداية الضعيفة«، ُمشرياً إىل وصول عنارص اجليش 

اإلرسائييل إىل أبواب القاهرة ودمشق قبيل إعالن وقف إطالق انلريان.

مرص  استعادة  يه  للحرب  انلهائية  االسرتاتيجية  نتيجة  أن  رغم  ىلع 
لسيطرتها ىلع اكمل أرايض سيناء بعد خسارتها يف حرب 1967، وتوقيع اتفاق 
سالم بني ابلدلين؛ يف نتائج تعكس حتقيق مرص أهدافها من املعركة العسكرية 
اليت بدأت يف اعم 1973. ويف ضوء انلتائج السياسية والعملية انلهائية للحرب. 
روايتها  تدعم  اليت  اإلرسائيلية  األسانيد  ىلع  الوقوف  املقال  هذا  يف  حناول 
الرسمية، وحتديد دالالت استمرار اجلدل حول ماهية املنترص يف حرب أكتوبر 

حىت وقتنا الراهن.
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ىلع ماذا تستند الرواية اإلرسائيلية؟

املعارك  بداية  يف  وُمفاجئة  كبرية  هزيمة  بتلقيها  اإلرسائيلية  الرواية  تُِقر 
السياسيني  القادة  مذكرات  حبسب  وذلك   ،1973 أكتوبر   6 يف  العسكرية 
والعسكريني يف احلكومة اإلرسائيلية وقت احلرب، وأخرًيا ترصحيات نتنياهو. 
غري أن الرواية اإلرسائيلية تعود لرتوج لقدرتها ىلع استعادة القوات اإلرسائيلية 
تلوازنها، وحتقيق انتصار عسكري قبيل وقف إطالق انلار. ومن اجلائز القول 
إن اجليش اإلرسائييل حقق انتصاًرا عسكريًّا بالفعل ىلع اجلبهة السورية؛ فقد 
استعادة  وَكبَّد األخري خسائر عدة، ومنعه من  السوري،  اهلجوم  استطاع صد 
انلار  إطالق  وقف  خط  باخرتاق  ذلك  وجتاوز  اجلوالن،  هضبة  ىلع  سيطرته 
بدايات  يف  للهضبة  انلاجح  السوري  االخرتاق  رغم  وذلك  السوري.  لدلاخل 

احلرب.

يعوزه  املرصي  اجلانب  ىلع  عسكري  انتصار  بتحقيق  االداعء  يظل  بينما 
الكثري من املوضوعية؛ سيما بعد جناح اجليش املرصي خالل السااعت األوىل 
من احلرب يف العبور إىل الضفة الرشقية من قناة السويس الواقعة حتت السيطرة 
إىل 14  اليت تصل  آنذاك، وجناحه يف احلفاظ ىلع مواقعه اجلديدة  اإلرسائيلية 
ىلع  داللة  يف  ذلك.  من  ألبعد  هجومه  تطوير  وحاول  بل  القناة،  رشق  كم 
انلجاح املرصي الاكمل يف فرض السيطرة ىلع ضفيت قناة السويس االسرتاتيجية 

واملحورية للتجارة ادلويلة.

يف املقابل، تستند ارسائيل يف روايتها ىلع جناح قواتها يف عبور ضفة قناة 
السويس غرباً داخل الُعمق املرصي، بعد مرور عرشة أيام من احلرب، استغالاًل 
نلقطة ادلفرسوار الضعيفة دفاعيًّا بني صفوف اجليش املرصي الُمصطفة رشق 
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القناة، وذلك بعد رصد هذه انلقطة من قِبل طائرة استطالع أمريكية، وتقديم 
أو  ُساكنياً  مأهولة  غري  نقطة  ويه  اإلرسائييل،  للجانب  خبصوصها  املعلومات 
شمااًل  ادلفرسوار  وحيد  رشقًا.  كم   101 حبوايل  القاهرة  عن  وتبعد  عسكرياً، 
مدينة اإلسماعيلية، وجنوباً مدينة السويس. وقد َمثَّل هذا االخرتاق يف الصفوف 
املتواجد ىلع  امليداين  اثلالث  اجليش  لقوات  تهديداً  املرصية  للجيش  اخللفية 
الضفة الرشقية للقناة، فضاًل عن تهديد حمافظيت السويس واالسماعيلية، فيما 

لم تنجح املحاوالت املرصية األوىل للتصدي للهجوم اإلرسائييل.

 خريطة عسكرية توضح كيفية قيام القوات اإلرسائيلية بقيادة شارون وأدان 
وماجن يف اخرتاق العمق املرصي.

ىلع ماذا تستند الرسدية اإلرسائيلية حول االنتصار يف حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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اجليش  حاول  عسكريًّا،  ادلفرسوار  منطقة  ىلع  السيطرة  يف  جناحه  وبعد 
و22  و21   20 أيام  خالل  والسويس  اإلسماعيلية  مدينيت  اقتحام  اإلرسائييل 
وقوات  املرصية  القوات  مقاومة  بعد  بالفشل  املحاوالت  وباءت هذه  أكتوبر. 
املقاومة الشعبية. واختذت حمافظة السويس من يوم 24 أكتوبر عيًدا رسمياً هلا 

ختليداً ذلكرى تصدي أبنائها للهجوم.

وهو ما َدفع اجلانب اإلرسائييل حنو الرتاُجع عن تطوير اهلجوم غرب القناة، 
واكتىف بإاعدة اتلموضع يف ادلفرسوار، وقام بعزل اجليش اثلالث املتواِجد رشق 
القناة عن مركز القيادة املرصية يف يوم 24 أكتوبر. وفرض احلصار ىلع مدينة 
السويس؛ ويه الوضعية األخرية قبيل وقف إطالق انلار ىلع اجلبهة املرصية يف 
يوم 28 أكتوبر، بينما اكن القادة املرصيون خيططون تلطويق القوات اإلرسائيلية 
للخلف حنو غرب  اثلالث  وتصفيتها عوضاً عن سحب بعض مقاتيل اجليش 

قناة السويس بغرض اهلجوم ىلع القوات اإلرسائيلية.

وحياول اجلانب اإلرسائييل اقتطاع هذه اتلطورات، وتوظيفها يف الربهنة ىلع 
بنجاحه يف  املرصي  اجلانب  داعية  رداً ىلع  وذلك  أكتوبر،  يف  انتصاراً  حتقيقها 
يُقهر-يف ِست سااعت« حبسب ترصحيات  »سحق اجليش اإلرسائييل-اذلي ال 
الرئيس أنور السادات.  إال أن الُمحصلة انلهائية تُشري إىل أن اخرتاق »ادلفرسوار« 
اكن تكتيكيًّا حمدوًدا، ولم يدفع اجلانب املرصي حنو الرتاُجع للخلف، كما لم 
ينعكس هذا االنتصار يف اتفاقيات فض االشتباك الالحقة. وهو ما نتناوهل يف 

انلقطة األتية. 
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؟! 
ً
هل انترصت إرسائيل حقا

انلار،  إطالق  وقف  رغم  تقريبًا  أشهر  ثلالثة  ادلفرسوار  وضعية  استمرت 
بالنسبة  اتلعقيد  شديد  الوضع  هذا  اكن  اخلالصة،  العسكرية  انلاحية  ومن 
خطة  تطبيق  وصعوبة  القناة،  غرب  اهلجوم  تطوير  يف  الفشل  بعد  إلرسائيل 
انسحاب ارسائيلية دونما االتفاق مع اجليش املرصي ىلع عدم إطالق انلريان، 
فضاًل عن صعوبة تقديم ادلعم اللوجيسيت للقوات اإلرسائيلية يف ظل تواجد 

األخرية داخل األرايض املرصية.

وجلأ اجلانب املرصي إىل ترسيب بعض األنباء يف ديسمرب 1973 عن موافقة 
السادات ىلع خطة اكملة تلصفية اتلواجد اإلرسائييل غرب القناة بعنوان اخلطة 
»شامل«، يف الوقت اذلي قام فيه املرصيون بتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ىلع 
املنطقة الواقعة حتت سيطرة اإلرسائيليني  يف رشق وغرب القناة بدًءا  من يوم 
قامت  األمريكية  اإلدارة  أن  مذكراته  املرصي يف  الرئيس  وذَّكر  أكتوبر،   31
لصالح  العسكري  باتلدخل  آنذاك(  السوفييت  االحتاد  )حليفة  مرص  بتهديد 
إرسائيل حال اإلقدام ىلع تنفيذ اخلطة »شامل«، وعرضت يف املقابل أن تقوم يه 

بإجبار اإلرسائيليني باالنسحاب، وإطالق عملية السالم.

ىلع ماذا تستند الرسدية اإلرسائيلية حول االنتصار يف حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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خريطة توضح اخلطة العسكرية املرصية تلصفية اثلغرة »شامل«
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بانسحاب  بدأ  اسرتاتييج  نرص  مرص  حتقيق  إىل  املطاف  نهاية  يف  هذا  قاد 
القوات اإلرسائيلية من ادلفرسوار يف يناير 1974 بعد وساطة أمريكية، بينما 
احتفظت القوات املرصية باملناطق اليت سيطرت عليها يف سيناء، مع ختفيض 
عدد القوات املرصية املتواجدة برشق القناة وفقاً التفاقية فض االشتباك األوىل. 
وَعَكس هذا الوضع عدم جناح اثلغرة يف َدفع اجلانب املرصي حنو الرتاُجع عن 
األرض اليت سيطر عليها يف السااعت األوىل من احلرب، فيما منحت اتفاقية 
بعمق 35  اتلغول  للجيش املرصي احلق يف  يونيو 75  اثلانية يف  فض االشتباك 
كم يف سيناء، وانسحاب القوات اإلرسائيلية بعيداً عن قناة السويس بمسافة 

تصل إىل 55 كم، ووجود قوات من األمم املتحدة يف املنطقة العازلة

واستمرت اجلوالت اتلفاوضية حىت توقيع معاهدة السالم يف اعم 1979 بني 
مرص وإرسائيل، وقَضت املعاهدة بانسحاب اكمل إلرسائيل من سيناء، وفَرض 
والسويس  العقبة  خلييج  ذلك  يف  بما  املنطقة،  ىلع  الاكملة  املرصية  السيادة 
د الطرفان بتطبيع العالقات بينهما، واالمتناع  واملضائق وقناة السويس، وتَعهَّ
عن تهديد بعضهما ابلعض، وحل اكفة املنازاعت بوسائل سلمية، وجلأ اجلانبان 
الحقاً إىل آيلة اتلحكيم ادلويل حلسم تبعية منطقة طابا احلدودية بينهما. وَصدر 
احلُكم يف 15 مارس 1989 بتبعيتها ملرص. أي بعد عرش سنوات تقريباً من توقيع 
معاهدة السالم، وستة عرش اعماً من حرب أكتوبر. تلعود بذلك أرايض سيناء 

بالاكمل للسيطرة املرصية بعد فقدانها يف حرب 1967.

يف انلهاية، انتهت احلرب يف وضعية تميل للجبهة املرصية عسكرياً، واكن 
وذلك  األمريكية،  اإلدارة  جانب  من  مرفوًضا  الالعودة  نقطة  إىل  الوصول 
تعميق  إىل  قاد   1967 اعم  يف  الاكسح  اإلرسائييل  االنتصار  أن  األخرية  إلدراك 

ىلع ماذا تستند الرسدية اإلرسائيلية حول االنتصار يف حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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انلفوذ الرويس يف الرشق األوسط بتعميق حتالفاته مع اجليوش العربية، ما َصنع 
حالة من عدم االستقرار يف اإلقليم.

إبعاد  السوفييت عرب  انلفوذ  تقويض  يتمثل يف  املكسب األمريكي   فاكن 
مرص عن منظومة اتلحالفات السوفيتية باملنطقة، واكنت مرص أبرز املنترصين 
للحرب،  نتيجة  معها  اتلفاوض  ىلع  اإلرسائييل  الطرف  إجبار  بعد  إقليمياً 
ودفعه الحقاً إىل االنسحاب الاكمل من األرايض املرصية عرب عدة جوالت من 
األدوات السلمية، بينما جنحت إرسائيل يف صد اهلجوم السوري، وخرست يف 
املقابل السيطرة ىلع سيناء، وخرج السوريون من هذه املعركة خايلني الوفاض، 
وان حققوا يف بداية احلرب اخرتاقاً يف هضبة اجلوالن، وجنحوا الحقاً بمساعدة 

عربية يف صد هجوم إرسائييل ىلع العاصمة دمشق. 

مالحظات ىلع اداع ء االنتصار اإلرسائييل

رغم االنتصار املرصي ابلنيَّ يف حرب أكتوبر، سواء عسكريًّا أو سياسيًّا، 
أهم  من  يعد  إلكرتوين  موقع  يف  النتصارها  الرتويج  يف  إرسائيل  دولة  جنحت 
ذكرى  إحياء  ىلع  حتافظ  كما  العادي،  للجمهور  األويلة  املعلومات  مصادر 
واألجنبية  املحلية  اإلعالم  وسائل  يف  مساحات  ص  صِّ

ُ
وخت سنويًّا،  »االنتصار« 

تلحقيق هذا الغرض. يف داللة ىلع جناح اجلانب اإلرسائييل يف اجلانب ادلاعيئ 
واإلعاليم، وهو جانب يربع فيه اإلرسائيليون اعدًة. ويُشري يف املقابل إىل قصور 

مرصي.

وثمة دوافع قادت إرسائيل إىل الرتويج النتصارها يف أكتوبر رغم هزيمتها 
»اذلي ال  اإلرسائييل  اجليش  احلفاظ ىلع صورة  هو  أوهلا  املرصية.  اجلبهة  ىلع 
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يُقهر« أمام نظرائه اإلقليميني، سيما بعد حرب 1967 اليت سيطر فيها اجلانب 
اإلرسائييل ىلع مساحة شاسعة من األرايض. وتستفيد إرسائيل من هذه الصورة 
اذلهنية حمليًّا وإقليميًّا حىت األن من عدة أوجه؛ فيه تدعم جبهتها ادلاخلية 
اتلفكري  إىل  خصومها  تدفع  بينما  جيشها،  يف  مواطنيها  ثقة  خسارة  وتتجنب 
مليًّا قبيل مهامجتها عسكريًّا؛ خاصًة يف ظل واقع سيايس بات متعدد األدوات، 

وقدرات عسكرية قد تصل باجلميع حنو اهلاوية.

كما يدل هذا الزعم ىلع تعدد األدوات اليت يمكن من خالهلا حسم نتيجة 
استخدامها يف حتديد  اليت يمكن  املعايري  تعدد  ايلوم، وكذا  احلروب يف اعلم 
الفائز يف أي معركة عسكرية خالل فرتة زمنية، مع االعتبار إىل أن االنتصار 
بالرضورة  يعين  ال  العسكرية  أو  اإلعالمية  أو  السياسية  املعارك  إحدى  يف 
اإلرسائييل  اتلكتييك  العسكري  االنتصار  بىُن  كما  الرصاع.  يف  االنتصار 
املحدود يف ادلفرسوار ىلع معلومة رصدتها طائرة أمريكية متفوقة ىلع تقنيات 
ادلفاع اجلوي املرصية، فاكن هذا االنتصار نتيجة ملزيج من اتلفوق املعلومايت 

واتلكنولويج وإدارة إرسائيل تلحالفاتها اخلارجية.

وهو ما يقودنا إىل القول بأن االنتصار ايلوم هو عملية اسرتاتيجية ممتدة، 
وال يمكن اخزتاهل يف حدث بعينه، وقصة انتصار مرص يف أكتوبر تُعد مثااًل 
Grand Strategy، ويتم  علمياً ىلع صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية كربى ناجحة 
ادلبلوماسية  األدوات  من  مزيج  إنها  ىلع  اعدة  الكربى  االسرتاتيجية  تعريف 
واالقتصادية والعسكرية والسياسية اليت يستخدمها القادة لدلفاع عن دوهلم 
اخلبري  ويرى  الرتابط.  شديدة  وادلويلة  املحلية  السياسات  سياق  يف  القومية، 
االسرتاتييج الربيطاين يلدل هارت إىل ان االسرتاتيجية الكربى تستهدف أكرث 

ىلع ماذا تستند الرسدية اإلرسائيلية حول االنتصار يف حرب أكتوبر؟
 القسم اثلالث: اجلدل املستمر
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ولألفراد  لدلولة  السالم  إىل حتقيق حالة من  وتسىع  احلرب،  االنتصار يف  من 
أفضل من الوضع اذلي َسبق اندالع احلرب. وبهذا املعىن، فإن مرص قد جنحت 
تماًما يف حتقيق انتصار اسرتاتييج كبري خالل وبعد حرب أكتوبر، سيما إذا ما 

تم مقارنتها بأطراف احلرب األخرى، وىلع رأسهم دولة إرسائيل.

وهو ما فَطن إيله اجلانب اإلرسائييل، وسىع يف املقابل إىل اتلقليل من حجم 
زاال  ما  واإلرسائييل  املرصي  اجلانبني  أن  اذلكر  عن  وغين  املرصي.  االنتصار 
استمرار  الرسمية ىلع  اإلشارات اإلعالمية غري  يظهران من حنٍي ألخر بعض 
حالة العداء الُمسترت بينهما، وان اكن من الُمستبعد أن يتم ترمجة هذه اإلشارات 

يف الواقع السيايس أو العسكري.

وأخرًيا، حتاول الرواية اإلرسائيلية اإلشارة إىل تفضيلها إقامة السالم رغم 
»تفوقها العسكري« يف أكتوبر، وهو ما يعزز من رسدية استهداف إرسائيل من 
قِبل جريانها رغم كونها دولة »ُمساملة«، وحترص إرسائيل دوًما إىل تصدير هذه 
الصورة دائماً للرأي العام املحيل وادلويل، وترُبهن من خالهلا ىلع تفضيلها دائماً 

دور »صانع السالم« ىلع عكس الرواية الفلسطينية. 
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المساهمون 

إسالم أبو العز

ىلع  حصل  ادلويلة.  والعالقات  اإلقليمية  بالشؤون  خمتص  وحملل  باحث 
اإلعالم  دبلومة  شمس،  عني  جامعة  ادلويلة  العالقات  تاريخ  يف  املاجستري 

بكلية الصحافة بأكاديمية هيئة اإلذاعة الربيطانية.

حسن حافظ

باحث دكتوراه يف تاريخ املسلمني واملذاهب، مهتم بتاريخ الشعوب العربية 
وواقعها املعارص وعالقتها بمحطيها والغرب

سمري رمزي

باحث دكتوراه يف العالقات ادلويلة، جامعة حلوان. هل العديد من األوراق 
املنشورة يف دوريات وُصحف خمتلفة. مؤلف كتاب: اتليار الرسوري اجلهادي: 

الفقه واهليالك واالرتباطات العربية

حممد العريب

ادلويلة  الشؤون  يف  املاجستري  ىلع  حاصل  ادلويلة،  الشؤون  يف  باحث 
بتخصص يف قضايا األمن ادلويل من اجلامعة األمريكية بالقاهرة، عمل باحثًا 
وزمياًل لألحباث ومتدرًبا يف عدد من املراكز ابلحثية يف مرص وبلنان وأملانيا. 
تشمل جماالت اهتمامه دراسات األمن واالسرتاتيجية ادلويلة واجليواقتصاديات 

وادلراسات املستقبلية اتلطبيقية.
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عبدالوهاب شاكر

تشمل  أولوداغ.  جامعة  واملعارص،  احلديث  اتلاريخ  يف  دكتوراه  باحث 
وجبانب  احلديث.  األوسط  للرشق  والعسكري  السياىس  اتلاريخ  اهتماماته 
يف  املنشورة  ابلحثية  األوراق  و  الكتابات  من  العديد  هل  األاكديمية،  مؤلفاته 

دوريات وُصحف خمتلفة

أمحد ابلاز

القاهرة،  جامعة  من  ادلويلة  العالقات  يف  ادلكتوراه  درجة  ىلع  حاصل 
ادلراسات  هو  ابلحيث  اهتمامه  جمال  العريب،  اخلليج  منطقة  شؤون  بتخصص 
األمنية واتلارخيية، مؤلف كتاب" اثلورة واحلرب.. تشكيل العالقات اإليرانية 

اخلليجية"، هل العديد من األحباث واملقاالت املنشورة

أمحد اعدل

ابلاكلريوس  درجة  ىلع  حصل  القويم،  األمن  شؤون  يف  متخصص  باحث 
العسكري  اتلاريخ  يف  متخصصة  كيانات  عدة  مؤسس  املعلومات،  نظم  يف 

وادلراسات األمنية

عمرو صقر

برلني  جامعة  يف  خترج  ادلويلة.  والعالقات  السياسية  العلوم  يف  باحث 
بذات  األوروبية  لدلراسات  مونيه  جان  مركز  يف  أحباث  كزميل  وعمل  احلرة، 
اجلامعة، كما تدرََّب وعمَل يف منظمات أملانية أخري منها مؤسسة بريجهوف، و 
••••••••••• •••••••••••••••••••، ومستشار أحباث خاريج للهيئة الواكلة األملانية للتعاون ادلويل •••. يعمل اآلن 
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كباحث مساعد خاريج ملعمل ادليمقراطية واالستقطاب جبامعة ستانفورد، ويف 
جمال ماكفحة اتلطرف يف أملانيا.

مصطىف كمال

باحث مساعد بوحدة ادلراسات األمنية، مركز األهرام لدلراسات السياسية

ممدوح مربوك

السياسية من لكية  انلظم  املاجستري يف  باحث سيايس. حاصل ىلع درجة 
الربامج  من  العديد  يف  شارك  القاهرة.  جبامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد 
ابلحثية واملؤتمرات العلمية داخل وخارج مرص. تنصب جماالت اهتماماته ىلع 

قضايا ادليمقراطية واتلنمية.  

املساهمون
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