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 ~ شكر وعرفان ~

 

تحّية تقديــر وامتنان إلى الدكتور رائد صافي على رحابة صدره وتكّرمه باإلشراف على هذا البحث 

 بداية من اختيار العنوان إلى الخاتمة.

 

شكر موصول إلى أعضاء األكاديمّية ومشرفيها على خدماتهم الجليلة وتفانيهم في سبيل خدمة 

 القضّية الفلسطينّية.

 

 إلى فلسطين الحبيبة: عائدون بإذن هللا.
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 ملخص ~ ~

األثر البالغ على المجتمع العربي فقد زاد العدو الصهيوني في تمّدده على  1967لنكسة  كان

إزالة آثار النكسة  الىالّساسة  سعىلذلك  مرةوتكّبدت جيوش المنطقة هزيمة حساب أراضي الجوار 

صهيوني بالعمل الدؤوب على رفع كفاءة الجيوش العربية لتحرير األرض وضرب نظرّية األمن ال

 التي ربطت األمن باألرض لضمان حدود آمنة.

أّكد السادات على ضرورة القيام بعمل عسكري ضخم يسقط أسطورة الجيش الصهيوني الذي ال  -

يقهر ويكسر حالة السالم والالحرب السائدة بعد وفاق قطبي الحرب الباردة حتى يقتنع ساسة 

 االحتالل بالجلوس على طاولة المفاوضات.

شرق األوسط وهو ما وّفر له العالم تضامنا واسعا مع الّسادات وسعيه إلبراز مشكلة ال أظهر -

بهجوم مفاجئ على قناة  تشرين االول 06حرب اشتعلت نيرانها يوم سياسّيا مهّما لشن  غطاء

السويس أنهى أسطورة خط برليف كأقوى ساتر ترابي في التاريخ وحّققت مصر نجاحات الفتة فقد 

رب زمام المبادرة من العدّو وكسروا تفّوق الطيران الصهيوني على جيوش المنطقة ولكن استعاد الع

مع فشل التطوير في اتجاه المضائق شرقا اخترق الجيش الصهيوني ثغرة الدفرسوار ليعزل الجيش 

الثالث عن قيادته الميدانّية غرب القناة ويحاصر مدينة السويس ويملي شروطه المهينة على الجانب 

 عربي.ال
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بدأت المفاوضات بين أطراف النزاع لتنتهي بمفاجئة كبرى زلزلت الشارع العربي فقد توّجه الّسادات  -

إلى القدس المحتّلة وألقى خطابه في قلب الكنيست معلنا بداية التطبيع السياسي مع الكيان وخروج 

عالقاتها فأعادت  ةالّديبلوماسيّ  ترتيب اوراقها أعادت مصر مصر من صف دول المواجهة رسمّيا.

 المنطقة.حليفها في  السوفياتمع الواليات المتحدة وقطعتها مع 

 ب كورقة ضغط فّعالة.و دخل سالح البترول ساحة المواجهات العسكرّية ألّول مّرة في تاريخ الحر  -

انتهت الحرب وبدأ العالم ينتبه إلى مأساة الشعب الفلسطينّية وليبدأ الحديث عن حقوق الشعب  -

 لمهّجر.ا

 ~ مقدمـــة ~
منذ تبّني القوى االستعمارية الكبرى سياسة ايجاد كيان صهيوني وّفرت له الضمانات الكافية لوجوده 

والمنطقة العربّية تعيش أعنف الهّزات فقد اعتمد هذا الكيان سياسة توّسعية على حساب أراضي 

كما شّجعت الحكومة البريطانّية اليهود الغير فأقام المستعمرات الزراعية داخل األراضي الفلسطينّية 

األمم  جمعّيةاصدرت  ،للصهاينةعلى الهجرة إلى فلسطين "أرض الميعاد" تمهيدا لبناء وطن قومي 

جذوتها  أوقدمقاومة ندلع شرارة تلسطين بين اليهود والعرب لالذي قسم ف 181القرار المتحدة 

 نيون ب بنكبة مريرة خسر فيها الفلسطيهت الحر المجاهدون الفلسطينيون وبعض الجيوش العربّية. انت

 من أرضهم التاريخّية. 72%

كامل األراضي الفلسطينّية باحتالل  باغتهم الصهاينةحّتى  1948لم يستفق العرب من نكبة 

 .1967إثر نكسة  ن في سوريا وجزيرة سيناء في مصروهضبة الجوال

كرامتهم ويداوي جراحهم ومن هنا جاءت العرب في حاجة ماّسة إلى انتصار يلملم شتات  أصبح -

: دراسة تحليلّية في أسباب 1973حرب أكتوبر  "أهمّية هذا الموضوع والذي يندرج تحت عنوان 
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األهمية البالغة حيث تحّدث فيها العرب عن االنتصار وهزيمة  هذه الحربلكون " ونتائج الحرب

 اريخ المواجهات العربّية الصهيونّية.ت غابت لفترة طويلة عن مفرداتوهي  االحتالل ألّول مّرة

 مشكلة البحث: 
محّل جدل واختالف كبيرين بين مهلل بنصر  1973ال تزال آراء الخبراء والمتابعين بشأن حرب 

في أسباب ونتائج الحرب وانعكاساتها على العرب  ومشّككوهزيمة الكيان  ساحق للجانب العربي

 وضوع:والفلسطينيين ومن هنا جاءت اشكالّية الم

 "منها؟وماهي مكاسبهم  1973"لماذا خاض العرب حرب أكتوبر                    

 ولإلجابة على هذه اإلشكالّية نطرح هذه األسئلة:

 

 أسئلة البحث:
 هل خاضت مصر الحرب لتحقيق الحسم العسكري وتحرير األرض أم لتحريك القضّية سياسّيا؟ -1

 ربّية هيبتها وعافيتها بعد النكسات المتتالية؟هل استعادت المؤسسة العسكرّية الع -2

 ماهي تأثيرات الحرب على أطراف النزاع والمجتمع الّدولي؟ -3

 ماهي تأثيرات الحرب على الّساحة الفلسطينّية؟ -4

 حدود الّدراسة:
ال تخلو أي دراسة من صعوبات، وصعوبة هذا البحث تكمن في صعوبة الوثوق في الترجمة العربّية 

ت القادة الصهاينة وسّرية المعلومات التي ترفض أطراف الحرب اإلفراج عنها الرتباطها لمذكرا

 باألمن القومي للبلد.

 منهج الدراسة:
 اتبعت في هذه الدراسة المنهج التاريخي باعتباره المنهج األنسب لجمع وسرد الحقائق الّتاريخّية.
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أسباب                                      الباب األول                           
 الحرب

 1967الفصل األول: إزالة آثار نكسة .1
 المبحث األول: احتالل األراضي العربّية

 تمثل الهدف االستراتيجي الذي رسمه العدو بعد النكسة في منع الدول العربّية من تحرير أراضيها

لذلك كان البّد من  (1) روطه بقّوة األمر الواقعفرض امالءاته وش هالمغتصبة بالقّوة كي يتسنى ل

قد  باهظاخوض حرب شاملة يقتنع فيها أن مواصلة احتالله لألراضي العربّية يفرض عليه ثمنا 

 .(2)طويلة ال يستطيع تحّمله لفترة 

اتفقوا على أن الهدف و  1972تشرين الثاني  10بتاريخ رب في مؤتمر الكويت اجتمع الع

دون المساس بالقضية  1967 حزيرانالحرب هو إزالة آثار عدوان  لالسياسي من دخو 

أراض عربّية  العدوان احتاللالفلسطينّية والحقوق الوطنّية للشعب الفلسطيني ومن أبرز آثار هذا 
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قّرر فيه  1973 تشرين االول 05ا استراتيجيا مؤّرخا في شاسعة. أصدر الرئيس الّسادات توجيه

الث مهام رئيسّية استراتيجية منها "العمل على تحرير األرض المحتّلة تكليف القوات المسلحة بث

 .  (3)على مراحل متتالية"

 قدة الجيش الصهيوني الذي ال يقهرالمبحث الثاني: ع
 1956عدوان ثم  1948يان الصهيوني ابتدأت بنكبة خاض العرب ثالث مواجهات كبرى مع الك

خسائر فادحة في العتاد واألرض واألرواح أظهرت وانتهت جميعها بهزائم مريرة و  1967نكسة و 

 فيها قّوات العدو تفوقا نوعّيا على جميع الجيوش العربّية.

كّرست هذه الحروب الشعور بالقّوة وجنون العظمة لدى قادة االحتالل فقد اعتقد أصحاب القرار 

جميع إاّل تقديم هي آخر مواجهة مع العرب وما على ال 1967داخل القيادة الصهيونّية أّن حرب 

 وثيقة 

 

 - مصرالقاهرة  -الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب - 1973(: مذكرات الجمسي حرب أكتوبر 1998عبد الغني الجمسي ) 1

 .241الجمسي )المرجع السابق( ص  2         241ص 

 218الجمسي )المرجع السابق( ص 3

أسباب                           الباب األول                                      

 الحرب

حرب : "انها الواضحة الشهيرةموشي دايان االستسالم وصكوك الطاعة لذلك جاءت كلمات الجنرال 

للعرب إال طلب المقابلة لتقديم فروض الّطاعة ال سيما أنهم  التي أنهت كل الحروب ولم يبق

 (.1) س"القد –شارع كابالن  31يعرفون رقم التلفون والعنوان 

 المبحث الثالث: نظرّية األمن الصهيوني
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بلور ديفيد بن غوريون األب الروحي للصهيونّية العالمية نظرّية األمن القومي بعد مشاورات مع 

 قادة العسكر والسياسة. ترتكز هذه النظرية على المعطيات التالية:

أي مليون  50/1بّية تصل إلى غير متكافئة بين الكيان الصهيوني والدول العر  عالقة ديمغرافّية*

عددّيا  بالضرورة تفوقايهودي مقابل خمسين مليون عربي يحيطون بمستعمرات المحتل وهو ما ينتج 

 للجيوش العربّية.

جغرافية محدودة وهوما يعني فقدانه ألي عمق دفاعي فمُدنه ومستوطنوه على مرمى حجر *مساحة 

 من نيران المدفعّية والّطائرات العربّية.

 :المبادئّدت هذه العوامل بشقيها الجغرافي والّديمغرافي إلى خلق نظرّية أمن تقوم على هذه أ

يقع  إرساء قاعدة جديدة "كل الشعب جيش" أي كتلة كبيرة من الجيش تتركب من قوات االحتياط -

 (.2)النظامي محدودة من الجيش  تسندها قّوةتعبأتها بسرعة و 

 أسرع وقت ممكن. "العدو" في نقل الحرب ألراضي -

المسك بزمام المبادرة والمبادأة بشن الحرب من أجل توسيع حدود الكيان وخلق عمق استراتيجي  -

لذلك احتفظ بالجوالن وقناة السويس وجزيرة سيناء كموانع طبيعّية شاسعة تحول بينه وبين الجيوش 

 .العربّية

 
 452ص المرجع السابق( الجمسي ) 1

 2ص -لبنان بيروت – المكتبة الثقافية –حرب يوم الغفران الواقع يحّطم األسطورة  :(1996توحيد مجدي ) – إيلي زاعيرا)ترجمة(  2

. 

الباب األول                                                                             أسباب 

 الحرب
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 ان من امتالك صواريخكن الكيتمولمزيد بث الرعب والتخويف النفسي في صفوف االمة العربية 

 (.1نووّية وأنتج عّدة مئات من القنابل الذرية )حاملة لرؤوس 

من أّول ساعة  ابتداءاي هجوم لجيش النظامي في ايقاف إقامة سالح جوي متطور يساعد ا -

 الحرب.

  المعادية.جهاز مخابراتي مهمته توفير االنذار وجمع المعلومات حول تحركات الجيوش  انشاء -

وكسر ثقة الصهاينة بجيشهم ستجعل الصهاينة  أن كسر نظرية األمن الصهيوني الّسادات رأى

( 2)المفاوضات ستصل به إلى حّل مشّرف يعّبد له طريق  يعيدون حساباتهم وسياساتهم: وضعية

 واستعادة األرض.

 المبحث الرابع: رّد اعتبار الجيش المصري 
ز صورته من اهتزا 1967بعد نكسة -عربّية عموماوالجيوش ال-عانى الجيش المصري خصوصا 

 المصري الذي حّمل القيادة العسكرّية المسؤولّية الكاملة على الهزيمة. شارعوتصدع مكانته لدى ال

من كل رجل يمّر في الطريق مرتديا البزة العسكرّية وكثرت النكت على الجنود  استهزاء الناس -

ش على وهو ما جعل مهّمة التهيئة النفسية للجيبشدة ة عنويّ المالذين اهتزت روحهم  (3)المصرّيين 

على النقيض تماما كانت القّوات الصهيونّية تتمتع بتفوق هائل في . غاية من الصعوبة والتعقيد 

 الكثير من المال والجهد، وال يمحالكفاءة والعتاد الحربي لذلك تطّلب رّد اعتبار الجيش المصري 

لتحقيقه حيث قال  إطارا مناسبا 1973حالوة النصر وهوما مّثلت حرب مرارة الهزيمة عادة إال 

 (.4")1967مفتخرا بعد الحرب إن "سالح الطيران المصري استعاد كل ما فقده في حرب  الّسادات

 
 

 .353ص  – مصر القاهرة -دار النشر للثقافة والعلوم –(: الصهيونّية من بابل إلى بوش 2009إبراهيم الحارثي ) 1
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 .256ص  – مصر القاهرة –المكتب المصري الحديث  –(: البحث عن الذات 1979نور السادات )أ 2

 –الواليات المتحدة  سان فرانسسكو –دار بحوث الشرق األوسط األمريكية  – (: مذكرات حرب أكتوبر2003الشاذلي ) الّدينسعد  3

 84ص
 .132السادات )المرجع السابق( ص 4
 

أسباب                                                                   الباب األول           

 الحرب

 : تحريك القضّية سياسياالثاني الفصل 2.
 والاّلحرب. المبحث األول: الخروج من حالة الاّلسلم

يطالب الكيان  1967 تشرين الثانيفي  242لألمم المتحدة قرار أصدر مجلس األمن التابع 

عتراف به. أعرب العرب عن قبولهم اليطالب الّدول المجاورة او  1967ن أراضيباالنسحاب م

باعتبار  غير مجبر على قبول القرار ( وتمّنع الكيان في تنفيذ القرار إلحساسه بأنه1)األممي بالقرار 

ئة األمم المتحدة بتاريخ أنه يمتلك حقيقة الميدان وأعرب عن ذلك صراحة في الوثيقة التي قدمها لهي

 .1971 شباط 02

وصل الّروس واألمريكان إلى وفاق سّماه العديد من المحّللين بحالة العناق وانتهت  1972 وفي ماي

 (.2)وحلفاؤهما بذلك حقبة ما سّمي بالحرب الباردة بين المعسكرين 

س كان لهذه المستجّدات المهّمة على الساحة العالمّية أثرها البليغ على الّسادات فقد رأى الرئي -

العدو المصري أّن حليفه الّسوفياتي قد تخّلى عنه بعد االتفاق وأّنه قد ال يسانده في حربه على 

(. زاد تعّنت العدو ورفضه االنسحاب الوضعّية تأزما فكان البّد من كسر وقف إطالق النار 3)

نهاء حالة الالسلم صحفّية نوال حرب حتى يتمّكن العرب من تحريك القضّية سياسّيا. تروي اللالوا وا 

السعيد أّن السادات قد أجابها على سؤالها بالهدف من الحرب " هل المقصود هو تحرير األرض 

 (.4أم تنشيط العملّيات إلعطاء الفرصة للحل السياسي فقال كسر وقف إطالق الّنار")
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 .254الجمسي )المرجع السابق( ص  1
 .256الجمسي )المرجع السابق( ص  2
 .128رجع السابق( ص الشاذلي )الم 3
 .132الشاذلي )المرجع السابق( ص  4

الباب األول                                                                أسباب 

 الحرب

 النزاع  أطرافالمبحث الثاني: إحياء المفاوضات بين 
ة ويجلس إلى طاولة أصبح جلّيا أن الجانب الصهيوني لن يتزحزح عن مواقفه الّسياسيّ 1972منذ 

(. ومن هنا 1)الحرب المفاوضات إال إذا تأكد بأن العرب قادرون على التحّدي العسكري وخوض 

الغموض والتضارب بعض يالحظ الباحث أن األهداف المعلنة والغير معلنة وراء شّن الحرب تتمّيز ب

االحتالل أّن الحرب ال  إحياء المفاوضات و"إقناع االستراتيجي للقيادة المصرّية فهل كان الهدف

مكانات الجيوش العربّية وعجزها عن  (2تحل المشكالت") وهو موقف ناتج عن وعي بقدرات وا 

 تحرير سيناء وبقّية األراضي عسكرّيا أم أّن الهدف العسكري االستراتيجي هو تحقيق الحسم العسكري 

لناصر "سنرمي اسرائيل لمقولة الرئيس المصري جمال عبد ا حياء وتحرير األرض كهدف مباشر ا

 في البحر".

 : تحريك القضّية عسكرّياالثالث الفصل 3.
 جزء من األرض أم كل األرض رتحريالمبحث االول: 

كانت القيادة السياسّية والعسكرّية في مصر ترى أّن تحريك القضّية عسكرّيا هو خطوة مهّمة على 

 ى حول الهدف النهائي للحرب.درب كسر الجمود الذي ساد تلك الفترة ولكن تضاربت الرؤ 
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يرى العديد أّن التفوق الساحق لقوات العدو الجوّية والدعم المطلق من الحليف األمريكي رّسخ قناعة 

لدى القيادة المصرّية أن الغاية األولى هي احتالل ولو عشر سنتيمترات على الضّفة الشرقّية وسوف 

(. أصدر الّسادات 3)وعسكريا ن القوى سياسّيا يؤّدي ذلك حسب تقديرها إلى تغيير جذري في موازي

د إسماعيل يحّدد له الهدف من توجيها إلى القائد العام أحم 1973 تشرين االولمن في األول 

  نص على:1973 حرب

 

    .128الشاذلي )المرجع السابق( ص 1
 348ص -القاهرة مصر –لترجمة والنشر مركز االهرام ل -امن مصر القومي في عصر التحديات  :(1987)محمد حافظ اسماعيل  2
 372الشاذلي )المرجع السابق( ص  3
 

 

الباب األول                                                                             أسباب 

 الحرب

 .(1"تحّدي نظرّية األمن االسرائيلي وذلك عن طريق عمل عسكري حسب امكانات القّوات المسلحة")

تشرين  15بتاريخبات جليا للباحث ان هذا التوجيه تضارب مع مقررات مؤتمر الكويت المنعقد 

كهدف سياسي وتدمير  1967على إزالة آثار عدوان مؤتمر الفق العرب في اتاذ  1972الثاني

ضمن  1967حزيران 05لعربّية التي ُأحتلت بعد القوات المسلحة االسرائيلّية وتحرير األراضي ا

وجّرهم إلى حرب لم يكسبوا  ن الحديث عن خداع الّسادات للعربيمك فهل (2)عام بي إطار عر 

؟ وهل أنفق العرب بل انتهت بتطبيعه مع من قتل ابناؤهم واليزال يحتل ارضهم منها الشيء الكثير

او من اجل تحرير  أموالهم وضّحوا بدماء أبنائهم من أجل بعض السنتيمترات كما أراد الّسادات

 ؟ أسئلة ال تزال إجاباتها رهين أرشيف المخابرات ووزارات الّدفاع.رية فقطاراض مص
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 .372الشاذلي )المرجع الّسابق( ص  1
  242)المرجع السابق( ص  الجمسي 2
 
 
 
 
 
 
 
 

أجواء                                                                             الباب الثاني 

 حربال

 : التضامن العربي/العربياألول الفصل 1.
فرصة برهنت فيها الحكومات العربّية وشعوب المنطقة على تضامنها ووحدة  1973 شكلت حرب

د من الزمن في مواجهاتها مع العدو الصهيوني و صّفها بعد الهزائم المريرة التي ُمنيت بها طيلة عق

 وفي ما يلي جرد للحرب.والمعنوي عم الماّدي في حشد الدّ تذكر  لذلك لم يجد الّسادات صعوبة

 : ) 1(العربّية للمساعدات

 المساعدات العسكرّية البلد
 .17سرب ميج  1 -21سرب ميج  3 -فرقة مشاة -فرقة مدرعة -سرب هوكرهنتر العراق
 لواء مدرع 1 – 17سرب ميج  1 –سرب سوخوي  1 -21سرب ميج  1 الجزائر
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 اء مدرعلو  1 –لواء مشاة  1 المغرب
 لواء مشاة 1 السودان
 كتيبة مشاة 1 الكويت
 لواء مشاة 1 تونس

 لواء مشاة 1 السعودّية
 لواء مدّرع 1سرب ميراج  1 ليبيا

 لواء مدّرع 2 األردن
افر إلى الرئيس الجزائري األسبق هواري بومدين س أنّ الشاذلي العسكري يذكر عالوة على الدعم 

مليون دوالر ثمنا لما تحتاجه قوات مصر وسوريا  200دفع  اين 1973 تشرين الثانيموسكو في 

يروي األستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه الطريق إلى رمضان أّنه ) 2(حربهما على العدو في

مليون طن زيت وتبّرعت  4مليون دوالر و40ليبيا بمبلغ  خالل األيام األولى للحرب تبّرعت

مليون دوالر وقد يكون هناك مساعدات  100الر واإلمارات بـ مليون دو  200المملكة السعودّية بـ 

 (.3)المؤّرخون لم يذكرها 

مؤكدا على ايفاء كل دولة  1973 كانون الثاني 30-27 بينانعقد مجلس الّدفاع المشترك  -

 ية.االستشار للجنة ليست من دول المواجهة بتقديم الّدعم الذي حّددته ا

   )بتصّرف( 229-228الشاذلي )المرجع السابق( ص  1
      224الشاذلي )المرجع السابق( ص 2
   232الشاذلي )المرجع السابق( ص  3

أجواء                                                                             الباب الثاني 

 الحرب

 العالمي : التضامن العربي/ الثاني الفصل 2.

إلى مؤتمر الوحدة اإلفريقّية الذي يلتئم سنوّيا في أثيوبيا وفي سابقة  1973 وتوّجه السادات في ماي

دولة إفريقّية عالقاتها مع الكيان قبل أن  80من نوعها اتفق األعضاء على إدانة الكيان وقطعت 
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ول عدم مؤتمر د حضر. زاد السادات في نسق تحركاته فتوجه الى الجزائر اين (1) تندلع المعركة

ن بإعال 1973 ايلوله العدو. انتهى المؤتمر في على حتمّية الحرب كخيار يسعى إلي ّكدوأاالنحياز 

 .التأييد المطلق للجانب العربي

 رئيس -فرنجّيةسليمان لب الّسادات و ااغتال الكيان ثالثة من القادة الفلسطينيين في بيروت فط-

  لبنان

جلس قضّية االغتيال وفاجأ الّسادات بدعوة مجلس األمن لالنعقاد. ناقش الم - 1976\ 1970بين 

الشرق األوسط أمام الحضور. انتهت المداوالت بإعالن العديد  طرح قضّيةالعالمي ب الّرأي العام

 الّدول تأييدها للقضّية العربية.من 

حيث كان الّرأي  1967من البديهي أن يّتعض الّسادات من أخطاء سلفه عبد الّناصر ونكسة -

أ للكيان ومساندا لعدوانه ورافضا لطلب عبد الناصر سحب القّوات الدولية ومنّددا العام العالمي مهيّ 

معركة بقراره إغالق مضيق العقبة لذلك عمد السادات إلى خوض المعركة ديبلوماسّيا قبل خوض ال

. اتخذت لندن موقفا حازما الالزم  عزل الكيان وكسب التأييد الدوليله  على الميدان حّتى يتسنى 

لب الكيان باالنسحاب إلى الحدود الدولّية وتفهمت باريس موقف القاهرة وأبدت الّصين مرونة يطا

 فيما كانت واشنطن سلبّية كالمعتاد في موقفها مع القاهرة.
 

 252الشاذلي )المرجع السابق( ص  1

 

ئج نتا                                                                 الباب الثالث

 الحرب
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يمكن دراسة نتائج الحرب بدون تناول الّدور الّسوفياتي والّدور األمريكي الذي مارسه الطرفان  ال

في المعركة فحجم المعونات العسكرّية والدعم السياسي لكل طرف من أطراف المعركة ساهم في 

 تحديد مالمح الحرب النهائّية.

 الفصل األول: الدور الّروسي.1
 يلي:  فيمات الّروسية تمّثلت المساعدا

ألف طن من المعّدات واألسلحة  15أكبر جسر جّوي بينها وبين مصر وسوريا نقل خاللها حوالي  -

رحلة وهو ما اعتبره الشاذلي مفخرة لالتحاد السوفياتي من حيث الحجم والعدد  900على متن 

 .) 1(ألف طن 63إضافة إلى جسر بحري بلغت حمولته حوالي 

كبير مستشاري  -ن األقمار الصناعّية الّسوفياتّية وضعها الجنرال أوكينيف صور جوّية م -

تحت تصّرف القيادة المصرّية مكنتها من أخذ فكرة مهّمة على تحّركات العدو في  –الّسوفيات 

 .)2 (سيناء

 موقف سياسي حازم كبح جماح الكيان وأرغمه على وقف إطالق الّنار. -

ّسوفيات مبنّية على تأييدهم للدول العربّية ورغبتهم في مساعدتها رأى الشاذلي أن مساعدات ال- 

على النقيض تماما يالحظ الباحث لكن و و  (3)1967في استعادتها األراضي التي احتلت بعد عام

أمّده بأسلحة  من االتحاد السوفياتي يتباين مع رأي الشاذلي فمّرة يقر بأن االتحاد أن موقف الّسادات

جيشين ميدانّيين ومّرة يقول بأن االتحاد بيده الخنجر ليطعنه في أي لحظة عندما  مّكنته من تسليح

 %90أو %85يفقد 

لالنضمام  في غبةهل كانت هناك ر  هو سبب هذه المواقف المتضاربة؟ (. فما4من سالحه )

 للمعسكر 
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 182سابق( ص المرجع الالشاذلي ) 1
 185 سابق( صالمرجع الالشاذلي ) 2
 186سابق( ص المرجع لاالشاذلي ) 3
 27سابق( ص المرجع الالّسادات ) 4

نتائج                                                                 الباب الثالث 

 الحرب

إّن الرئيس شخصّية مخادعة تتعّمد تزوير الحقائق من أجل  أموبيع جلد الدب الروسي الغربي 

 (.1) الشخصية نزواته ورغباته

 الفصل الثاني: الّدور األمريكي.2
وجدت الصهيونّية اليهودّية في بريطانيا الضامن الرئيسي لبناء وطن قومي للصهاينة وبعد انتهاء 

الحرب العالمّية الثانية وبروز الواليات المتحدة كقّوة عالمّية جديدة تحالفت الصهيونّية مع اإلدارة 

 سياستها االستعمارّية. األمريكّية لتنفيذ خططها التوسعّية ومواصلة

أغدقت واشنطن المال والعتاد بسخاء على الكيان الغاصب واستعملت حق الفيتو لعرقلة أي قرار -

دولة باألغلبّية لصالح تصفية قضّية الشرق األوسط  14صّوتت تموز 26ل ففيأممي يدين االحتال

دانة استمرار احتالل األراضي العربّية وكالعادة صّوتت الواليات  المتحدة ضّد القرار األممي وا 

 (.2)الفيتو باستخدام حق 

 (3يلي:) فيماتمّثلت المساعدات األمريكّية لالحتالل  -

طائرات صهيونّية بنقل  8ألف طن من األسلحة والمعّدات كما قامت  22497*جسر جّوي نقل 

 طن من المعّدات. 5500
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معّدات وكان لهذا المدد تأثير كبير طن من الدّبابات وال 3321بـ  من المعّدات قدر بحري *جسر 

امائير بكت عندما رأت الّطائرات األمريكية غاالكسي حّطت  على سير المعركة حّتى إن قولد

 (4) د.طار البم

 

 184سابق( ص المرجع الالشاذلي ) 1
 257سابق( ص المرجع الالجمسي ) 2
 1973حربات امريكا للكيان في لمراقب العام للواليات المتحدة بخصوص مساعدتقرير مأخوذ من ا 3
 .327ص   - مصر القاهرة –المكتب المصري الحديث  -امائير عزيز حزمي )د. ت( اعترافات قولد –مائير  قولدا (ترجمة) 4

 

 

نتائج                                                                 الباب الثالث

 الحرب

 رّيةالفصل الثالث: النتائج العسك.3
 لعربيا لجانباالمبحث األول: 

 المطلب األّول: نجاحات عسكرّية
 استعادة زمام المبادرة من العدو: -

تقوم السياسة الحربّية للعدو الصهيوني على مبدأ المفاجئة والمبادأة بشن حرب قصيرة يكون فيها 

للقوات المتقّدمة بّرا وهو لسالح الجّو دورا هاّما حيث يوّفر األسطول الجّوي الغطاء الناري الاّلزم 

 (.1) ما يفرض على الخصم أن يكون في حالة دفاع

كّبد العدو  67ونكسة  56وعدوان  48بنكبة  ابتداءخالل مواجهاتها الثالث الكبرى مع العرب  -

العرب خسائر عظيمة في األرواح والعتاد باعتماد هذا األسلوب العسكري لذلك كان لزاما على 
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ة العربّية أن تفرض حربا على العدو بأسلوب ال يتوّقعه أبدا حتى ُيدخل االرتباك في القيادة العسكريّ 

 صفوف منظومته الحربّية.

طائرة نّفاثة القنال في أّول الهجوم لتليها قّوات بّرية ومدفعّية وضعت العدو تحت  222عبرت  -

 قصف

 30( في بداية الهجوم قدرت بـ 2) ناري رهيب لم يتحّمله ففقد توازنه وتكّبد الكيان خسائر كبيرة

 طائرة 

ألوية مدّرعة ولواء مشاة بينما لم يفقد الجيش  3دّبابة والمئات من القتلى حيث تّم سحق  300و

 شهيدا. 280دّبابة و20طائرات و 5المصري سوى 

على رفع كفاءة الجندي  الّسابقة فعملتيتبّين للباحث أن القيادة اتعظت جّيدا من الحروب  -

ي وأبرمت صفقات سالح كبرى ودرست جّيدا كل نقاط ضعف وقّوة العدو الصهيوني وأعّدت المصر 

كنف الّسرية التامة ولم تفصح عن نواياها الحقيقّية على خالف ما حدث في نكسة  الخطط في

 حيث أّكد  1967

 
 .30زاعيرا )المرجع السابق( ص 1

 275ص -هصر القاهرة –والنشر  دار التعاون للطبع ةمؤّسس –يعترف  دايان –( ت شوقي إبراهيم )د. –دايان  موشي )ترجمة( 2

نتائج                                                              الباب الثالث 

 الحرب

جمال عبد الناصر للمبعوث األمريكي أّنه لن يكون المبادر بالحرب تاركا الفرصة سانحة للكيان 

 (.1)ّاألرض ي ويجهض القّوات المصرّية على كي يبادر بالهجوم الجوّ 

 تدمير خط بارليف: -
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أّنه أثناء مناقشة  1973ذكر ايلي زاعيرا رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصهيونّية خالل حرب 

ساخرا  -وزير الدفاع الصهيوني–احتمال مبادرة المصريين بالهجوم عبر القناة علق موشي دايان 

ر قناة السويس واقتحام خّط بارليف فإّنه يلزم تدعيمها بسالح المهندسين " لكي تستطيع مصر عبو 

قّوات المصرّية الثقة المفرطة لموشي دايان انهارت أمام بسالة ال (. هذه2الروسي واألمريكي معا")

 .وكفاءة مهندسيها

 ولكي نفهم حجم هذا اإلنجاز التاريخي نوّضح النقاط التالية:  

 عا مائّيا فريدا من نوعه يضمن للكيان حدود آمنة مع جيرانه ويمّكنه تمّثل قناة السويس مان

 من عمق استراتيجي. 

  درجة  45وصل إلى  متر في بعض األماكن وبانحدار 20رّكز العدو ساترا ترابّيا بارتفاع

لخط الدفاعي لذلك أشرف الصهيوني حاييم بارليف على بناء هذا اوقد  في بعض النقاط

 بارليف. سّمي بخط 

 حصنا مدفونا في األرض على طول الشاطئ الشرقي للقناة مّما جعل  35بارليف  بنىي

 من 

 (.3)اآلخر الصعوبة بمكان على أي مركبة العبور إلى الشاطئ 

  ّا يجعل القناة بركانا قد أنشأ العدو أنابيبا تنقل سائال ملتهب إلى سطح مياه القناة مم

 للخصوم.أّية هجوم بحري      يشتعل

  
 .53الجمسي )المرجع السابق( ص  1
 .8الشاذلي )المرجع السابق( ص  2
 31الشاذلي )المرجع السابق( ص  3
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 نتائج                                                                      الثالث الباب

 الحرب

 ة؟إذن كيف توّصلت القّوات المصرّية إلى عبور القنا                      

 2000طائرة نّفاثة القناة لتقصف مطارات العدو في سيناء ولتوفر الغطاء الجّوي لـ  200عبرت  -

 (.1) ها تاريخ الحروبهاون خاضت أشرس حرب مدفعّية شهد مدفع

فرقة من المهندسين إلى الشاطئ واحتلت مواقع خلف خّط بارليف وسيطرت على  70تسّللت  

عبرت موجات بشرّية كبيرة من المشاة وسيطرت على  ثم ل الملتهبت التي تتحّكم في السائالحنفّيا

  أجزاء كبيرة من

من الّرمال  3ألف م 90ثغرة بخراطيم مياه جرفت أكثر من  60الّساتر الترابي وفتحت فيه أكثر من 

 ثم 

 ومعّديات. أنهت عملها بإقامة كباري 

ساعة فقط كانت كافية ليتهاوى  18ـ سيتحّدث العالم العربي وخبراء الحروب طويال عن العبور ف -

وليستسلم الكثير من الجنود  أكبر" صرح بارليف العتيد أمام هتافات وصيحات الجنود المصرّيين "هللا

 الحروب من قبل. ه عالمشهدي رقم قياسي لم الصهاينة المرابطين خلف الخط وهو

 كسر تفّوق الطيران الصهيوني: -

مّما أصاب  67ونكسة  56الجّوية المصرّية مّرتين خالل عدوان دّمر الطيران الصهيوني القّوات 

وبنت  كفاءتهالقوات المسّلحة بالشلل لذلك سعت القيادة إلى تأهيل الطّيار المصري ورفع مستوى 

وزارة الحرب المصرّية مالجئ خرسانّية للطائرات وطّورت القيادة شبكة دفاع جّوي كان صاروخ 

تحّوال خطيرا في موازين القوى بين أطراف النزاع حيث  6حدث سام (.أ2)األبرز عنوانها  6سام 
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قّلص من الهّوة بين الجيوش العربية وقّوات العدو ومّكن من توجيه ضربات جوية مرّكزة على 

 .ء ومراكز قيادته ومحطات الّرادارمطارات العدو في سينا

 
 305الجمسي )المرجع السابق( ص  1

 .6ص الشاذلي )المرجع السابق(  2

 الحرب نتائج                                                                      الثالث الباب

فلم تعد للطائرة الصهيونّية هيبتها  بهافقدت القّوات الصهيونّية نقطة مهّمة من نقاط قّوتها في حرو  -

إلى  تشرين االول 06في  اء الصهيوني المنعقدالمعهودة في الّسماء مّما اضطّر مجلس الوزر 

اإلعالن أّن شبكة الدفاع المصري أصبحت تشّكل مشكلة عويصة أمام السالح الجّوي الصهيوني 

 الذي لم يقم بفرملة

وهي المهّمة المنوطة بعهدته  (1)المتقّدمة هجوم القّوات المصرّية وتقديم الغطاء الّناري للقّوات 

 على ضوء

 .نظرّية األمن الصهيوني

" لقد استعاد سالح مفتخرا: قال الّسادات 1973ابه حول دور الطيران المصري في حرب في خط -

 (.2")1967الطيران المصري بهذه الضربة كل ما افتقدناه سابقا في حرب 

 تفّوق االستخبارات المصرّية: -
حجم ر معلومات حول نشاطات العدو وتقدييقوم العمل االستخباراتي في أي حرب على جمع  -

ه ومعرفة نواياه وهو عمل برعت فيه استخبارات الكيان لذلك كانت الّسباقة دائما في إجهاض قّوات

 خطط الجيوش

 العربّية وتدمير قّواتها.
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كانت جميع تحّركات الجيشين المصري والّسوري على مكاتب االستخبارات  1967خالل نكسة  -

 هالنوايا تجاه العدو وايهام خديعة واخفاءالصهيونّية لذلك عمد الّسادات إلى إتباع خّطة تقوم على ال

 هي سنة الحسم.1971كإعالنه أّن سنة بمواعيد زائفة إلعالن الحرب 

 تماما علىسقوطا مدّويا لصورة المخابرات الصهيونّية التي كانت غائبة  1973شهدت حرب  -

ه مع الجانب اتومباحث 1973 ابفي اخفاء زيارته للسعودّية في مسرح األحداث فقد نجح الّسادات 

ومّرر معلومات خاطئة إلى جهاز المخابرات الصهيونّية بشأن  1973 بأ 21/23الّسوري في 

 تأجيله الحرب إلى

 
 .275دايان )المرجع السابق( ص  1
 132السابق( ص  الّسادات )المرجع 2
 

 الحربنتائج                                                            الباب الثالث

ذكرت أن الموقف العسكري يبرهن  –رئيس الوزراء الصهيونّية  –مائير  نهاية الّسنة حتى أّن غولدا

على أنهم ال يواجهون خطر هجوم مصري سوري لذلك لم يجد أحد من المجتمعين بمجلس الوزراء 

 فائدة من 

 (.1)االحتياطي استدعاء 

طة الخداع هي أكبر نجاح لمصر في حرب يؤّكد ايلي زاعيرا رئيس شعبة المخابرات أّن خ -

1973(2). 

 المطلب الثاني: خسائر الجانب العربي
 :العتادااألرواح و -
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انتهت الحرب بخسائر فادحة في األرواح والعتاد نظرا لتطّور مسار الحرب في اتجاه كفة الجانب  -

جوم المفاجئ على من صدمة اله الصهيوني الذي كشف عن ترسانته الجوية الرهيبة بعد أن استفاق

 السويس وما تبعه من تدمير خط بارليف. ةقنا

يالحظ أّن خسائر الجانب العربي تطّورت وزادت مع فشل  1973 تشرينإّن الدارس لحرب  -

دّبابة فقط  240العرب  خسرتشرين  13إلى  06لمضائق شرقا فمن تطوير الهجوم في اتجاه ا

 ة.دّباب 300دّمر العدو  تشرين 17إلى  14ومن 

دّبابة وهو رقم مفزع يعكس مأالت الحرب  260خسر العرب   -تشرين 18 –ولكن في يوم واحد 

 الحقيقّية

 .(4)الكاملة يلي جرد لخسائر الجانب العربي  وفيما (.3)العدو وتغّير نتائجها لصالح 

 مروحّية 15 -دّبابة 500 -طائرة 120- جريح 19549وقتيل  8528مصر: 

 .مروحّية 13 –طائرة  117 –دّبابة  500سوريا: 
 

 314ص  السابق(  )المرجعمائير 1
 .169زاعيرا )المرجع السابق( ص  2
 .286)المرجع السابق( ص  الشاذلي 3

 4 O’ballance Edgar (1996): No victor No vanquished The Yom Kippur war- Presidio 
press - Yew York. USA. p 265 

 

 

نتائج                                                                 الباب الثالث

 الحرب

 :السويس حصار الجيش الثالث ومدينة
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بعد نجاح العبور التاريخي وتدمير خط بارليف ظهر اختالف كبير داخل القيادة المصرّية على 

وتطوير الهجوم الخطط المناسبة لمواصلة الحرب مع العدو ففيما طلب الّسادات التوغل في سيناء 

 نحو المضائق 

شرقا بحّجة تخفيف الضغط على سوريا بما أّن األسد طلب منه ذلك يؤّكد الشاذلي أنه رفض تطوير 

 (.1)بّرا الهجوم واعتبره أمرا خطيرا للغاية نظرا لعدم وجود غطاء جّوي يحمي القّوات المتقدمة 

 تشرين 14لة على الثغرة ففي ليلة يحّمل الّسادات الشاذلي المسؤولية الكام من جهة اخرى  -

اخترقت قّوات العدو الجانب األيمن للجيش الثاني المصري شرق القناة فأحدث ثغرة ُأصطلح على 

 تسميتها بثغرة الدفرسوار ليتغّير بعدها مسار الحرب تماما.

ّسادات أم فمن المسؤول على الثغرة هل القيادة العسكرّية وتخاذلها في حماية الثغرة كما يروي ال -

أّن األخطاء السياسّية  الذي يرى  ميادين الحروب كما يؤّكد الشاذليالقيادة السياسّية وقّلة خبرتها ب

 ادات زّج بالجيش في معركة خاسرة.أفسدت االنتصارات العسكرّية وأّن الس

ك ة المصرّيين ومن عاصر تلننتظر االجابة الحاسمة من األرشيف المصري ومذكرات القاد ال زلنا

 الحرب.

( عانت فيها القّوات المصرّية من 2)أشهر  3الثالث قد حوصر لمّدة  يؤّكد الشاذلي أن الجيش -

 أن يتوّلى المصرّيون قيادة سّيارات اإلسعاف والتموين الصهيونية التي رفضت مثال القّوات ابتزاز

 انت تنفذه الزوارق المصرّيين األسرى وُأرغم المصرّيون على رفع الحصار البحري الذي ك للجنود

مائير  وقولدا ؤّكدها موشي دايان( وهي رواية ي3خليج باب المندب) مداخل على المصرّية والسفن 

 (.4) مذكراتهما الشخصّية في

  
 284الشاذلي )المرجع السابق( ص 1 

 296الشاذلي )المرجع السابق( ص 2 
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 .309الشاذلي )المرجع السابق( ص 3 
 .339مائير )مرجع سابق( ص  /305ص  دايان )المرجع السابق(4 

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

حصار الجيش الثالث وأكد أن  1974 شباطل حديثه أمام مجلس الشعب في نفى الّسادات خال -

 بأّنه يبغض الدماء والكراهية واألحقاد.( وبّرر رفضه تصفية الثغرة 1) الثغرة معركة تليفزيونية

انتهت الحرب فعال ولكن لم ينته الجدل حولها واالختالف حول نتائجها وكواليسها فلماذا أقال 

الّسادات كل من سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرّية واللواء عبد المنعم 

قائد الجيش  واصل قائد الجيش الثالث وسعد مأمون  خليل قائد الجيش الثاني واللواء عبد المنعم

(. فمن المتعارف عليه أّن القائد ال يغّير فريقا منتصرا فلماذا غّير الّسادات 2) تشرين14الثاني بعد 

عملّية تخلص من أرشيف  نتصار في الحرب؟ هل كان القرارالقيادة العسكرّية إن كان يّدعي اال

 شوة االنتصار الحقا بما يكتنزه من أسرار خطيرة؟متحرك للحرب قد يهّدد بإفساد ن

إن كان الّسادات في موقف يملك فيه زمام المبادرة وكامل أوراق المعركة فلماذا طلب وقف الّنار  -

ذا بّرر طلب وقف إطالق الّنار بأّنه لن يحارب  ( لوحده وليس له طاقة 3)أمريكا على الجبهة وا 

 على حربها فهل 

 مريكان من دعم حليفهم الصهيوني؟ّتع بالّدعم الّسوفياتي ويمنع األكان يظّن أنه سيتم
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 .137الّسادات )المرجع السابق( ص 1 
 .326الشاذلي )المرجع السابق( ص 2 

 137سابق( ص المرجع الالّسادات )3 

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

 المبحث الثاني: الجانب الصهيوني
 المطلب األّول: نجاحات عسكرّية

فإّن الجدال داخل المجتمع الصهيوني  1973على الّرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على حرب 

مازال قائما فهل يتحّدث الصهاينة عن صدمة األّيام األولى للحرب التي شّكلت كابوسا حقيقّيا أم 

هائّية للحرب حيث انتعش الجيش في نهاية المعركة وتمّكن من فتح ثغرة الّدفرسوار عن النتائج الن

وعَبر الضّفة الغربّية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث واقتحم مدينة السويس حّتى اضطّر 

( وأصبحت وضعّية الجيش المحاصر رهين ابتزاز القيادة 1الّسادات إلى طلب وقف إطالق الّنار)

 (.2ّية الصهيونّية التي كانت تهّدد بوقف امدادات الّطعام والّدواء)العسكر 

"إّن حرب تشرين بدأت  1973رئيس األركان األّول بعد حرب أصبح بيني غانتس الذي  يقول -

 كوسيلة دفاع لصّد العدو وتحّولت فيما بعد انتصار كبير للجنود" وكتب المعلق الصهيوني يسرائيل

 وق أّدى إلى إنقاذ الدولة كنتيجة لتضحيات القادة والجنود" هرئيل "انتصار غير مسب

 المطلب الثاني: خسائر الجانب الصهيوني -       
انهارت قّوات العدو أمام سرعة الهجوم البري والقصف المدفعي  خسائر األرواح والعتاد: -

 الذي لم 
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ب كيبور هي أكبر خطر عرفته تشهد له البشرّية مثيال من قبل حتى شعر القادة الّصهاينة بأّن حر 

 الدولة

( 3)واألسرى يتقّبلوا هذا الكم الهائل من القتلى والجرحى  الّساسة أناليهودّية ولم يكن هّينا على 

 خاّصة

 عد انتصاراته الكاسحة على أعدائه.وأن الجيش الصهيوني كان مفخرة ومحل ثقة المستوطنين ب

 
 .296سابق( ص ال )المرجعالّشاذلي  1
 .313سابق( ص ال )المرجعيان دا 2
 .325سابق( ص ال )المرجعمائير  3
 
 

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

 (1وهذا جرد لخسائر الجانب الصهيوني كاملة:)

 –طائرة  372لى إ 303ما بين  –دّبابة  1000 –ألف جريح  20 –آالف قتيل  10إلى  8من 

 مروحّية حربّية.  25

 .رسمّية على تقاريراعتمادا  قتيل فقط 2500يتحّدث عن  اإلعالم الصهيوني يجدر الحديث بان

(2.) 

 فشل استخباراتي: -

في أّن  تلخصالحرب ف العسكري أياما قبل ولدامائير رئيسة الوزراء الصهيونّية أن الموققتؤكد 

خطر هجوم مصري سوري وبّررت المخابرات تحركات الحشود العدو الصهيوني ال يواجه أي 

 (.3)سنة المصرّية بأّنها مناورات تجري في مثل هذا الوقت من كل 
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المتحدة كان لديها  لم يفكر أحد من داخل القيادة الصهيونّية أّن الحرب وشيكة وحتى الواليات-

اهي أسباب عجز جهاز المخابرات يمكنهما القيام بهجوم خالل ساعات فم الوسوريا مصر  قناعة أن

 على تحديد توقيت هجوم القّوات العربّية؟

حافظ الّسادات على الّسرية الكاملة فيما يتعلق بالهجوم وأوهم جهاز استخبارات العدو باحتمال -

تبين الحقا انها معلومات زائفة  (4) القريبّيات هجومّية في الوقت قيام قّوات التحالف العربي بعمل

 همجواسيس مفاجئ وسريع خططته القيادة العربّية بعيدا على أعين هجوم على جميعا وااقأف حتى

 ت الشاّقة لشن الحرب على الكيان.في شبه غيبوبة أمام التحضيرا واكانالذين 

 انتهت الحرب وشكلت القيادة لجنة تحقيق حكومّية برئاسة القاضي "شيمون أجرانات" أنهت أشغالها-

 

 .14/10/1974سماعيل حول بعض جوانب الحرب لصحيفة األهرام .حديث المشير ا 1
 312سابق( ص المرجع المائير ) 2
 .268سابق( ص المرجع ال/ دايان ) 314سابق( ص المرجع المائير ) 3
 .169زاعيرا )المرجع السابق( ص  4

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

 بالّدعوة إلى إقالة كل من رئيس شعبة المخابرات العسكرّية اللواء إيلي زاعيرا ومساعد رئيس شعبة

أليعازر جونيت وديفيد  المخابرات العسكرّية العميد أرييه شيلو وقائد المنطقة الجنوبّية اللواء شموئيل

 ت في مهمتها فشال ذريعا.( وساد اعتقاد داخل المجتمع الصهيوني أن االستخبارات فشل1)

 تهاوي نظرّية األمن الصهيوني:-

قبل حرب الغفران كان المسؤولون في دائرة القرار الصهيوني مصابين بعّدة أوهام كانت أقرب إلى 

يصّرح لوسائل اإلعالم "قبل  1971جنون العظمة فالعميد شمويل شقر كبير ضباط المظاّلت عام 
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 (2إسرائيلّية") بةسالح المشاة المصري سيحّطم دبا لى القول بأنعيد الغفران لم يجرؤ أحد مّنا ع

 ولكن مع شّن 

لحرب المخادعة تهاوت جميع الخطط التي استندت عليها نظرّية األمن وانهارت جميع التوقعات ا

 واآلمال

 الخاّصة بقدرة سالح الطيران على إجهاض أي هجوم عربي. 

الحرب كانت في غير محّلها ولم يكن في مقدور الجنود تبّين أّن تقديرات االستخبارات بموعد  -

 الصهاينة 

المتحّصنين بخط بارليف أن يصّدوا هجوم المشاة المصرّيين وأظهرت فرق المهندسين المصرّيين 

كان أداء جيش الّدفاع كله مثيرا لإلحباط با و الصهاينة ولم يقرؤوا لها حسا كفاءة لم تخطر على بال

يلخص دايان الوضعّية السيئة  .(3) الصهاينة سالحا كافيا لصّد أي هجوم وتبّدد الوهم بأن لدى

 1973( لذلك بعد حرب 4المبادأة فيها) بقوله أّن قواته لم تكن معتادة على شّن حرب ال تكون لها

بضرورة صياغة نظرّية أمن جديدة على ضوء  مناديهتعالت األصوات داخل المجتمع اليهودي 

 ت الجديدة.التطّورات والمتغّيرا

 
 5زاعيرا )المرجع السابق( ص  1

 284سابق( ص المرجع الزاعيرا ) 2
 284سابق( ص المرجع الزاعيرا ) 3
 266سابق( ص المرجع الدايان ) 4
 

نتائج                                                                 الباب الثالث

 الحرب
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 الفصل الّرابع: نتائج سياسّية.4
 الصهيوني –لمبحث األول: التطبيع المصري ا

أّول كسر  1978 ايلول17الند األمريكّية بتاريخ شّكلت اتفاقية كامب ديفيد المبرمة في والية ماري

ال  –الثالث " ال صلح  لآلتمع الكيان وأول خرق  الّرافض للّسالمالشعبي و  للموقف الرسمي

قّرر مجلس الجامعة العربّية تعليق عضوية خطيرة "وبعد تدارسه للمستجدات التفاوض ال  –اعتراف 

نقل مقّر الجامعة العربّية من القاهرة إلى تونس وبذلك خرجت اوصى بو 1979      مصر سنة

 مصر رسمّيا من جبهة دول المواجهة مع العدو الصهيوني.

 كامل ابراهيم محمد الخارجية وزير فاستقالالمصرّية قوّية داخل الّساحة  لقيت المعاهدة ردود فعل -

 الذي  خلف اسماعيل فهمي المستقيل بدوه احتجاجا على زيارة السادات للقدس المحتلة.

مذبحة التنازالت إذ اعترفت مصر بالكيان الذي كامل على المعاهدة وسماها  محمد ابراهيماحتج 

ا ي أقوى ممّ ( وضعت العدو في موقف عسكري واستراتيج1)شديدة أعاد سيناء إلى مصر بقيود 

ضمنت دولة االحتالل حدودا ثابتة وآمنة مع جارتها مصر وأنهت حالة  فقدكان فيه قبل الحرب 

ألول مرة  (2)رف علم االحتالل في سماء القاهرةالعداء مع القيادة المصرّية ليتّم تبادل السفراء ويرف

 في تاريخ البلدين .

 المبحث الثاني: قطع العالقات مع االتحاد الّسوفياتي
وأبرم معاهدة صداقة مع مصر مّدة  1971 وئيس االتحاد الّسوفياتي بوجورني القاهرة في مايزار ر 

 عاما ارتقت فيها مصر إلى مرتبة حليف استراتيجي مع موسكو. 15

وأّكد  1971حزيران03ة برئاسة الّسادات يوم اجتمع المجلس األعلى للقّوات المصرّية المسلح -

ناء الدولة صر بالّسوفيات كحليف استراتيجي حّتى تتمكن من بعلى أهمّية الحفاظ على عالقة م

 .(3) الحديثة
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 .564الجمسي )المرجع السابق( ص  1
 .117الشاذلي )المرجع السابق( ص  2

 .108الّشاذلي )المرجع السابق( ص  3

 

نتائج                                                                 الباب الثالث

 حربال

ألغى جميع  1977( وفي عام 1)1976 اذارى الّسادات هذه االتفاقية في بعد انتهاء الحرب ألغ -

العقود العسكرّية مع موسكو لصالح الشراكة مع واشنطن وهو ما يطرح على المتابع للحرب عّدة 

 نقاط استفهام:

في التاريخ وأبرم معاهدة لماذا قطع الّسادات العالقة مع حليف استراتيجي أمّده بأكبر جسر جوي  -

 مع أمريكا التي أمّدت عدوه بجسر جّوي مماثل؟

هل كانت هناك رغبة في الميل إلى المعسكر الغربي الرأسمالي وفّض العالقة مع المعسكر  -

 مله من إغراءات مالّية وسياسّية؟الشرقي االشتراكي بما يح

 ودة العالقة المصرّية األمريكّيةالمبحث الثالث: ع
لتبدأ بعدها مرحلة اتسمت  1952 تموز 23رب مصري لواشنطن بتاريخ آخر زيارة لوزير ح كانت

 إثربالفتور بين الدولتين انتهت بقرار مصر قطع العالقات رسمّيا مع الواليات المتحدة األمريكّية 

 .1967قيامها بتدعيم حليفها الصهيوني في عدوانه على القّوات المصرّية في حرب 

وأصبحت مصر تحتّل المركز  1974واستأنفت العالقات بشكل كامل عام  1973انتهت حرب  -

الثاني في قائمة الّدول التي تتلّقى مساعدات عسكرّية أمريكّية والتزمت واشنطن بتقديم ما قيمته 

 مليار دوالر سنوّيا كمساعدة اقتصادية لمصر.
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يقف األمريكان وراء روح  أالمنها يبّرر السادات إعادة العالقات مع واشنطن بأن كل ما يطلبه  -

( فهل التزمت اإلدارة األمريكّية بإيقاف نهم حليفها في التوسع على 2)الصهيوني التوسع والعدوان 

حساب أراضي الغير؟ األكيد أّن هذا لم يحصل البّتة فأمريكا رفعت من سقف مساعداتها للصهاينة 

 ّدد بسياسات الكيان الغاصب؟بعد الحرب ورفعت كذلك الفيتو في كل قرار أممي ين
  
 .108الّشاذلي )المرجع السابق( ص  1
 .314الّسادات )المرجع السابق( ص  2
 
 

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

كان لّما قّرر التقارب مع اتهم السادات هواري بومدين الّرئيس الجزائري بأّنه باع نفسه لألمري -

( فهل يصّح القول بأّن السادات باع هو أيضا نفسه لألمريكان مقابل اإلغراءات 1) اإلدارة األمريكّية

 للتطبيع؟ المادية والسياسّية

 المبحث الّرابع: إعادة هيكلة الخارطة السياسّية في مصر
الحياة السياسّية في مصر ارتأى فيها بعد إطالق عملّية "السالم" ابتدأ الّسادات مرحلة جديدة من 

أحدث تغييرات شاملة في مؤّسسات الدولة وأجهزتها ف تكون في حجم المرحلةتصعيد وجوه جديدة 

وغّير تسمية وزارة الحربّية إلى وزارة الّدفاع التي ترأسها الفريق كمال حسن علي وكّلف الدكتور 

وتوّلى  1978 تشرين 15يمين يوم الخميس أّدت المصطفى خليل بتشكيل الوزارة الجديدة التي 

 تشرين الثاني 04عن سيد مرعي يوم  الدكتور صوفي أبو طالب رئاسة مجلس الشعب بدال

1974(2). 
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يتبّين للباحث أن الّسادات رغب في دعم صفوفه داخل الّساحة السياسّية لذلك غّير الكثير من  -

 ال مكان فيه لصقور رأى أنب ديدا بعد الحر مالمح الحياة السياسّية في مصر التي دخلت عهدا ج

 الحرب.

 الفصل الخامس: نتائج اقتصادية.5
 المبحث األول: بروز النفط كسالح جديد

من سقف اإلنتاج اليومي  التخفيض 1973 تشرين 17في  ينر وزراء البترول العرب المجتمعقرّ 

وا عادة الحقوق  1967في حرب وذلك حتى يتم تحرير األراضي العربية المحتلة  %5للبترول بنسبة 

ة األمريكية وهولندا البترول للواليات المتحد ضخ المسلوبة للشعب الفلسطيني والتزم األعضاء بإيقاف

 40إلى  14اتفق الحضور أيضا على رفع سعر البترول من و  الكيان اعربا عن مساندتهمااللذان 

 الواحد دوالر للبرميل

 
 564سابق( ص المرجع الالّسادات ) 1
 567سابق( صالمرجع الالّسادات ) 2

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

 أعلى سعر وصله البترول في تلك الحقبة. وهو

شن العرب ألّول حرب نفطية  النتائج التي فرضتها حرب تشرين أهم من يؤكد الخبراء على أن  -

 في

  برز النفط كسالح استراتيجي في المنطقة شّكل ضغطا على الواليات المتحدة فقد( 1تاريخ)ال

 ( وسيكون له آثارا جسيمة في المستقبل القريب.2)وحلفائها 
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 المبحث الثاني: تحسن المؤّشر االقتصادي في مصر
كود طويال شكلت عائدات النفط أحد المصادر الرئيسّية لالقتصاد المصري الذي عانى من الر  -

مكانياته إلى اإلنفاق العسكري مّما أثقل كاهل المواطن  ت القرن فقد وّجهفي بدايا جميع موارده وا 

مضاء أكتوبربعد انتهاء حرب لكن و  عجلة التنمية المحليةوعّطل  معاهدة كامب ديفيد استعادت  وا 

ى حّد فاق االستهالك ل إلها من مصادر إضافّية للبترو تمكن التي صر آبار جزيرة سيناء المحتلةم

 .المصري اتجه الساسة المصرّيون إلى اإلنفاق التنموي وتحسين مستوى عيش المواطن ف المحّلي

جملة القول أّن روح األمل والتفاؤل التي سادت الشعب المصري بعد الحرب أوجدت حركّية  -

 ة.عمرانّية كبيرة فأنشأت المدارس وبنيت المصانع وتحسن مستوى الخدمات اليوميّ 

 الفصل السادس: النتائج على الّساحة الفلسطينّية.6
 المبحث األول: وضاع الحلم

نّيون آماال كثيرة على معركة العبور ورأوا في الجيوش العربّية الجيوش المخّلصة من يعّلق الفلسط

لهيب االستعمار الصهيوني ومع اشتداد المعارك وحديث وسائل اإلعالم العربّية على هروب الجنود 

 الصهاينة 

من سيناء ووقوع اآلالف في األسر ارتفع سقف المطالب بالتحرير الكامل لألراضي العربّية والعودة 

 إلى

 
 330دايان )المرجع السابق( ص  1

 449الجمسي )المرجع السابق( ص  2

 
نتائج                                                                  الباب الثالث

 بالحر 
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 الحرب لم أن ليتبّينالحرب تهاوت كل هذه األحالم مع انتهاء  ولكن كالعادة األراضي المغتصبة

كما قال الّسادات وهو موقف تماهى فيه مع نظيره في  (1)العادل" للسالم "طريقا ر بلتكن للتحري

ال في ارض ان مطلبنا هذه المرة ان يقابلنا العرب  "تالتي كتب مائير ولداجالصهيونّية  القيادة

ان العشاء حلم الطرفان على مائدة المفاوضات وك تقابل (2المعركة وانما غلى مائدة المفاوضات"")

 .شعب ُهّجر من أرضه

ولم ترجع األراضي الفلسطينّية ألصحابها ولم يخرج الجنود  –بقيود شديدة  –رجعت سيناء  -

 نيسان ّسياسّية الصهيونّية في شهرالالصهاينة من هضبة الجوالن السورّية التي أعلنتها القيادة 

 الصهيوني.أرضا تاريخّية للّصهاينة عقدت فيها أّول اجتماع لمجلس الوزراء  2016

مع امضاء اتفاق كامب ديفيد للّسالم المزعوم خرجت مصر من ميدان الّصراع العربي الصهيوني  -

ت شريكا مهّما وثقيال في ميدان مّما أضعف موقف المقاومة الفلسطينّية عسكرّيا وسياسّيا حيث فقد

 المواجهة مع العدو انتقل من مرتبة الشريك إلى مرتبة الوسيط المحايد.

ال تزال العديد من بنود اتفاق كامب ديفيد طي الكتمان فقد تحّدث البعض عن حكم ذاتي في  -

خيانة  االتفاقيةت وُعدّ آنذاك الضّفة الغربية وغّزة وهوما رفضته القيادة الفلسطينّية جملة وتفصيال 

 الّرافض لالعتراف والتطبيع مع الصهيونّية.والعربي للموقف الفلسطيني 

 المبحث الثاني: على الصعيد العالمي: عودة األضواء
ستمع إلى وجهة النظر الفلسطينّية بدا يو  1973مأساة الشعب الفلسطيني بعد حرب انتبه العالم إلى 

ويلة هيمنت فيها ماكينة الدعاية الصهيونّية على الّرأي العام التي طالما صّم آذانه عنها لعقود ط

 الدولي.

 

 152 سابق( صالمرجع الالّسادات ) 1
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 334ص  سابق(المرجع ال) مائير 2
 

 

نتائج                                                                  الباب الثالث

 الحرب

ارات التي اعتبرتها القيادة الفلسطينّية نصرا سياسّيا في معركتها سنت األمم المتحدة العديد من القر 

 :المهّمةيلي بعض هذه القرارات  وفيمامع العدو 
 الفحوى  القرار رقم التاريخ

 اعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة 3236 22-11-1974

مم اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب في األ  3237 29-11-1974

 المتحدة

 اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني 3375 10-11-1975

 اعتبار الصهيونية شكال من أشكال العنصرّية 3379 10-11-1975

 ال يجوز اكتساب األرض بالقوة 3413 05-12-1975

 

نهمها الحتالل أراض تأبه دولة االحتالل كثيرا بقرارات الشرعّية الّدولية واستمرت في  لموكعادتها 

( فاحتلت الجنوب اللبناني 1)والّسيف الجوار وتوتير السلم العالمي وفاء لعقيدتها القائمة على الّدم 

( 2) شهيد 3000و 2000التي راح ضحيتها ما بين  مجزرة صبرا وشاتيال 1982سنة  وارتكبت

 واستمرت في قمع االنتفاضة الفلسطينّية.
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 .شعار بن غوريون "بالدم والنار سقطت اليهودّية وبالدم والنّار تعود من جديد"  11ص  ابق(الجمسي )المرجع الس 1

شمس للطباعة  –مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  -( : المجازر االسرائيلية  بحق الشعب الفلسطيني 2009ياسر علي ) 2
 62ص  –بيروت لبنان    -والنشر

 

 

 الخاتمة

تعانق الّساسة في النهاية وُعزل الكثير من و  ها ولم تبح بعد بكل أسرارهاوزار وضعت حرب تشرين أ

العسكر من الطرفين بحّجة التقصير واالهمال وتحّدث الجانبان العربي والصهيوني على االنتصار 

في نفس الوقت، غابت الكثير من جوانب الحقيقة ولم تغب تأثيراتها على الّساحتين االقليمّية 

تحّولت مصر إلى ضّفة الحياد مع العدو وأكمل  الفلسطينيون مسيرة المقاومة بمفردهم. والعالمية فقد 

لى  1973بعيدا عن العنترّيات العربية والشوفينّية الصهيونية تحتاج دراسة حرب  إلى نفس جديد وا 

وثائق أصلّية تكشف ما خفي من غموض وتزيل ما علق من شّك أحاط بأسباب وحّيثيات  ونتائج 

 الحرب.

 

 انتهى
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 ~ قائمة المراجع ~
 الكتب العربّية:

 مصر. القاهرة –الهيئة المصرّية العاّمة  -1973حرب أكتوبر –( 1998الجمسي عبد العني ) -

 القاهرة–دار النشر للثقافة والعلوم  –( الصهيونية من بابل إلى بوش 2009الحارثي إبراهيم ) -

  مصر.

 مصر.  القاهرة –المكتب المصري الحديث  –عن الذات ( البحث 1979)الّسادات أنور -

 –دار بحوث الشرق األوسط األمريكية  –( مذكرات حرب أكتوبر 2003الشاذلي سعد الّدين ) -

 الواليات المتحدة. -سان فرنسيسكو 

 مصر.القاهرة  –مستقبل العربي دار ال –( حرب الثالث سنوات 1990فوزي محّمد ) -
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 الكتب المترجمة:
التعاون للطبع  مؤّسس دار –دايان يعترف  –( تشوقي إبراهيم )د. –دايان موشي  -

 مصر. القاهرة –والنشر 

 -الواقع يحّطم األسطورة –( حرب يوم الغفران 1996توحيد مجدي ) –زاعيرا ايلي  -

 لبنان . بيروت –المكتبة الثقافّية 

التعاون  مؤسسة دار –اعترافات غولدامائير  –عزيز عزمي )د.ت(  –مائيرغولدا  -

 . مصر القاهرة –للطبع والنشر 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق 
 


