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 تقديم
يضم هذا الجزء الثانى من كتاب )انتصار اكتوبر فى الوثائق االسرائيلية( 
ترجمة لعدد من الوثائق السرية التى أفرج عنها ارشيف الجيش االسرائيلي 

والتى حجبها ألطول وقت  1973بعد مرور اربعين عاما من حرب اكتوبر 
ممكن الخفاء حقائق الهزيمة االسرائيلية عن عيون االجيال االسرائيلية قدر 
االمكان. لقد حكمنى فى اختيار هذه الوثائق للقارئ العربي أمران، األول 

تقديمها طبقا ألهمية اصحابها والثانى حجم الوثائق المناسب لمجلد واحد. من 
ألول ان ننشر هنا وثائق كل هنا اخترت بعد وثائق القيادة السياسية فى الجزء ا

 من:

 وزير الدفاع أثناء الحرب 

 قائد سالح الطيران

 قائد سالح البحرية

 قائد شعبة االمداد والتموين

 مساعد رئيس االركان

 قائد الجبهة الشمالية أى الجبهة السورية

لقد حافظت هنا على الدراسة المركزة التى نشرتها بالجزء األول مع 
لتنوير وثائق الجزء الثانى. ذلك أن باحثين متعمقين االضافات المناسبة 

أشاروا علٌى بهذا ألنهم رأوا ان هذه الدراسة تمثل البوابة الالزمة للدخول الى 
عالم هذه الوثائق بدراية كافية وبدرجة من االضاءة الضرورية لدراسة 

 الوثائق دراسة مستفيضة.

ع اعضاء فريق الترجمة أخيرا اجد لزاما علٌى ان اوجه شكرى العميق لجمي
 الذى يستبسلون فى تحقيق النصوص المطموسة وكشف ألغازها.

 حفظ هللا مصر شعبا وجيشا.
 المشرف على مشروع ترجمة الوثائق االسرائيلية

 دكتور ابراهيم البحراوى
 استاذ الدراسات العبرية الحديثة المتفرغ

 جامعة عين شمس –كلية اآلداب 
 2015مايو  15القاهرة، 

info@bahrawy.com 

mailto:info@bahrawy.com
mailto:info@bahrawy.com
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الفصل األول: دراسة الوثائق.. 

الضرورات والمحتويات والدالالت 

 والدروس المستفادة
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 ضرورات األمن القومي المصري

 أهمية دراسة الوثائق

ان كثيرا من المعلومات المتداولة في االعالم حول الهزيمة العسكرية 

والصدمة االسرائيلية ونجاح خطة الخداع االستراتيجي المصرية ترد مستندة 

الى وثائق رسمية تجعل المعلومات حقائق نهائية وتجعل الروايات تاريخا 

موثقا امام االجيال الجديدة غير قابل للنفي او االنكار من جانب المصادر 

ول نتيجة الحرب االسرائيلية. أن هذه الوثائق تدحض االدعاء االسرائيلي ح

 وتكشف أبعاد الهزيمة الكاملة في ميدان القتال أمام الجيش المصري.

فقد قرر رئيس  انه على الرغم من مرور واحد واربعين عاما على الحرب،

الوزراء اإلسرائيلي حجب عدد لم يحدد من الوثائق مستندا الى ان القانون 

وهو امر  ن عاما،يسمح له بمد فترة حظر نشر وثائق الدولة الى خمسي

 يستوجب االنتباه لما هو مختف.

ان هذا الميل الى اخفاء امور بعينها يمتد كما سيتضح فيما بعد الى بعض 

حيث سيالحظ القارئ  اجزاء الوثائق التي افرج عنها وهى موضوع دراستنا،

وجود مواقع حذفت بواسطة الرقابة العسكرية االسرائيلية من الوثائق المفرج 

ها مواقع يجب دراستها من جانب باحثينا في الشئون العسكرية وشئون عنها. إن

خاصة أنها تتراوح بين كلمة وعدة  المخابرات الستشراف األمور المخفية،

صفحات كاملة وقد ميزنا مواقعها في الترجمة بعبارة )حذف بواسطة الرقابة 

 العسكرية االسرائيلية(.

لعسكريين والسياسيين على كشف ان دراسة هذه الوثائق ستعين الباحثين ا

أسباب التناقض في الروايات التي قدمها القادة االسرائيليون في مذكراتهم 

 المتضاربة عن مسار الحرب وعن مسئولية كل منهم عن الهزيمة.
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ان محتوى هذه الوثائق خاصة فيما يتعلق بالدور األمريكي المباشر فى 

وذلك عندما  النتحال االنتصار،الحرب يكشف زيف المحاوالت االسرائيلية 

نتبين من نصوص الوثائق ان طريق القوات المصرية الى داخل اسرائيل كان 

 مفتوحا لوال تدخل الواليات المتحدة بالعتاد والرجال واالستطالع المتقدم.

 

 تعريف الوثائق

لقد بدأت عملية االفراج عن وثائق الحكومة والجيش فى اسرائيل فى الذكرى 

فى الذكرى  2013والثالثين للحرب ووصلت الى ذروتها عام الخامسة 

وثيقة تقريبا ويمكن تقسيمها الى  118األربعين. يبلغ عدد الوثائق الرسمية 

 مجموعتين:

األولى: تضم محاضر اجتماعات المجموعة القيادية الوزارية إلدارة الحرب 

راوح وعددها ثمانية محاضر ويت 1973اكتوبر  9اكتوبر و  6بين يومي 

 حجمها بين ثالث صفحات ألصغرها وثماني عشرة صفحة ألكبرها حجما،

وبياناتها  وقد نشرها أرشيف الدولة ونقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت،

 1كالتالي:

 8،05الساعة  1973اكتوبر  6محضر اجتماع 
 صباحا 9،10الساعة  1973اكتوبر  7محضر اجتماع 
 13،40الساعة  1973اكتوبر  7محضر اجتماع 
 14،50الساعة  1973اكتوبر  7محضر اجتماع 
 23،50الساعة  1973اكتوبر  7محضر اجتماع 

 9،50الساعة  1973اكتوبر  8محضر اجتماع طارئ فى 
 19،50الساعة  1973اكتوبر  8محضر اجتماع 
 7،30الساعة  1973اكتوبر  9محضر اجتماع 

                                                           

 موسوعة ارسائيل والصهيونية، حصيفة يديعوت أ حرونوت، املوقع الالكرتوىن ابللغة العربية .1
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والقادة الميدانيين أمام لجنة الثانية: شهادات المسئولين السياسيين والعسكريين 

أجرانات التى تشكلت بعد الحرب للتحقيق فى اسباب التقصير الذى أدى الى 

صفحة ألصغرها و  20الهزيمة وتحديد المسئولين عنه. ويتراوح حجمها بين 

صفحة ألكبرها ومعظمها بين السبعين والمائة صفحة، وفيما يلى قائمة  180

 بهذه الوثائق:
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 م2013ُنشرت في أكتوبر شهادات جديدة 

 التاريــــــــــــــــــــــــــــــخ الجلســـة الوظيفـــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرتبـــــــــــــة م

 تسفي زامير لواء 1
رئيس الموساد 

لالستخبارات 
 والمهام الخاصة

5 
29  /11  /

 م1973

 تسفي زامير لواء 2
الموساد  رئيس

لالستخبارات 
 والمهام الخاصة

15 11  /12  /
 م1973

 تسفي زامير لواء 3
رئيس الموساد 

لالستخبارات 
 والمهام الخاصة

17 12  /12  /
 م1973

 م1974/  2/  4 76 وزير الدفاع موشيه ديان فريق 4

 م1974/  2/  5 78 وزير الدفاع موشيه ديان فريق 5

 إيلي زعيرا لواء 6
رئيس شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية 
1 27  /11  /

 م1973

 إيلي زعيرا لواء 7
رئيس شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية 
7 2  /12  /

1973 
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 إيلي زعيرا لواء 8
رئيس شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية 
12 9  /12  /

 م1973

 إيلي زعيرا لواء 9
رئيس شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية 
17 12  /12  /

 م1973

 إيلي زعيرا لواء 10
رئيس شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية 
94 18  /2  /

 م1974

لواء  11
/  7/  29 129 143قائد الفرقة  أريئيل شارون احتياط

 م1974

لواء  12
 م1974/  8/  6 140 143قائد الفرقة  أريئيل شارون احتياط

 مناحم ديجلي عقيد 13

رئيس قسم جمع 
 المعلومات 

في شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية )أمان(

57 14  /1  /
 م1974
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 م2013شهادات جديدة ُنشرت في سبتمبر 

رقــــــــــم  الوظيفـــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرتبـــــــــــــة م
 التاريــــــــــــــــــــــــــــــخ الجلســـة

/  2/  6 80 الوزراءرئيسة  جولدا ميئير  14
 م1974

رئيس قسم األمن  أفراهام إلزون عقيد 15
/  2/  19 97 الميداني

 م1974

 ألبرت سودائي  16

رئيس القسم 
السياسي في 

الفرع المصري 
 (6)ُيرمز له برقم 

شعبة 
االستخبارات 

 العسكرية )أمان(

30 20  /12  /
 م1973

/  1/  7 47 162قائد الفرقة  أفراهام أدان لواء 17
 م1974

قائد سالح  بيني بيليد لواء 18
 الطيران

36 26  /12  /
 م1973

قائد سالح  بيني بيليد لواء 19
/  7/  24 123 الطيران

 م1974
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قائد سالح  بيني تيليم لواء 20
/  12/  26 36 البحرية

 م1973

رئيس شعبة  هرتسل شابير لواء 21
/  7/  25 124 القوى البشرية

 م1974

لواء  22
 أهرون ياريف احتياط

مساعد رئيس 
هيئة األركان 

 العامة
59 15  /1  /

 م1974

 نحميا كين لواء 23
رئيس شعبة 

 149 اإلمداد والتموين
18  /8  /

 م1974

/  1/  8 49 14قائد اللواء  أمنون ريشيف عقيد 24
 م1974

قائد مدرسة  حاييم بن يميني عقيد 25
/  7/  17 114 الضباط

 م1974

/  7/  22 119 600قائد اللواء  طوبيا رافيف عقيد 26
 م1974

قائد لواء  عوزي يائيري عقيد 27
/  7/  21 118 المظالت

 م1974

/  12/  24 33 275قائد اللواء  بنحاس نوي عقيد 28
 م1973
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/  1/  9 51 275قائد اللواء  بنحاس نوي عقيد 29
 م1974

/  12/  24 32 820قائد اللواء  تسفي بار عقيد 30
 م1973

 تسفي عنبار عقيد 31
المدعي العام 

 111 العسكري
16  /7  /

 م1974

 بنيامين فاينشتاين عريف 32

كان يخدم في 
 –لواء أورشليم 

  68الكتيبة 

تحت قيادة المقدم 
 رأوبيني

98 20  /2  /
 م1974

/  3/  4 103 وزير السياحة موشيه كول  33
 م1974

 مردخاي جازيت  34
مدير عام مكتب 

 11 رئيسة الوزراء
6  /12  /

 م1973

 27 68قائد الكتيبة  أمير رأوبيني مقدم 35
19  /12  /

 م1973

ضابط استخبارات  دافيد جداليا مقدم 36
/  1/  1 41 القيادة الجنوبية

 م1974
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ضابط استخبارات  دافيد جداليا مقدم 37
/  3/  28 107 القيادة الجنوبية

 م1974

استخبارات ضابط  حجاي مان مقدم 38
/  12/  18 26 القيادة الشمالية

 م1973

39 
مقدم 
 أساف ياجوري احتياط

قائد كتيبة 
 122 13المدرعات 

24  /7  /
 م1974

ضابط تشكيل في  أرييه شابيتسن مالزم 40
/  5/  9 108 القيادة الجنوبية

 م1974

مالزم  41
في ضابط تشكيل  نوعام يابور احتياط

/  5/  9 108 143الفرقة 
 م1974

رائد  42
ضابط تشكيل في  شالوم جرين احتياط

 القيادة الجنوبية
108 9  /5  /

 م1974

رئيس شؤون  أهرون أفنون عميد 43
 الضباط

112 16  /7  /
 م1974

نائب قائد الفرقة  باروخ هرئيل عميد 44
252 

61 20  /1  /
 م1974

/  7/  23 120 460قائد اللواء  جفرئيل عامير عميد 45
 م1974

/  12/  17 24رئيس وحدة  رفائيل هرليف عميد 46
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استخبارات سالح 
 الطيران

 م1973

رئيس أركان  شاشون يتسحاك عميد 47
/  2/  17 92 المنطقة الجنوبية

 م1974

/  7/  22 119 7قائد اللواء  أفيجدور بن جال عميد 48
 م1974
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 م2008عام م، وجزء منها معلن للجمهور منذ 2012شهادات ُنشرت في عام 

أفراهام   49
/  12/  5 9 مدير عام وزارة الخارجية كيدرون

 م1973

نقيب  50
 احتياط

إيتان 
 كليتشفسكي

ضابط في وحدة تشكيل 
 بالمنطقة الجنوبية

108 9  /5  /
 م1974

/  1/  10 54 162قائد الفرقة  أفراهام أدان لواء 51
 م1974

الفرقة /  401قائد اللواء  دان شومرون عقيد 52
252 92 17  /2  /

 م1974

/  12/  13 20 مساعد رئيس الموساد ألفريد عايني  53
 م1973

مدير مكتب رئيس شعبة  جاد فينر رائد 54
/  2/  24 102 االستخبارات العسكرية )أمان(

 م1974

 103 رئيس لجنة الخارجية واألمن دافيد هكوهين  55
4  /3  /

 م1974

 45 لجنة الخارجية واألمنرئيس  حاييم تسادوق  56
6  /1  /

 م1974

مدير قسم البحوث التابع  يائير ألجوم  57
/  12/  4 8 لوزارة الخارجية

 م1973
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مساعد رئيسة الوزراء  يسرائيل ليئور عميد 58
/  12/  6 10 للشؤون العسكرية

 م1973

نقيب  59
/  2/  20 99 68كان يخدم في الكتيبة  موتي أشكنازي احتياط

 م1974

 23 سكرتير الحكومة ميخائيل أرنون  60
17  /12  /

 م1973

/  2/  11 86 وزير الدفاع موشيه ديان فريق 61
 م1974

جدعون  مقدم 62
 أفيدوف

ضابط شعبة العمليات / 
/  2/  10 84 252الفرقة 

 م1974

ضابط استخبارات القيادة  دافيد جداليا مقدم 63
/  5/  12 110 الجنوبية

 م1974

/  12/  19 27 13قائد الكتيبة  زئيف أورن مقدم 64
 م1973

ميخائيل  مقدم 65
 جرينبرج

/  12/  23 31 904قائد الكتيبة 
 م1973

عمانوئيل  مقدم 66
/  1/  10 53 52قائد الكتيبة  سكال

 م1974

/  2/  13 89 166قائد الموقع  جور يوسيف مالزم 67
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 م1974

شلومو  مالزم 68
/  2/  11 87 موقع لسان بورتوفيق قائد أردينست

 م1974

سيمنطوف  نقيب 69
 بنيامين

 – 162الفرقة ضابط تشكيل 
 قسم االستخبارات

108 9  /5  /
 م1974

شموئيل   70
 ديبون

المستشار السياسي لوزير 
/  12/  5 9 الخارجية

 م1973

/  1/  9 52 252نائب قائد الفرقة  باروخ هرئيل عميد 71
 م1974

/  7/  17 113 رئيس شؤون الضباط يعقوف إلعازار عميد 72
 م1974

رئيس قسم العمليات في هيئة  يعقوف شتيرن عميد 73
/  2/  7 82 األركان العامة

 م1974

ضابط شعبة العمليات في  شاي تاماري عقيد 74
/  2/  7 83 القيادة الجنوبية

 م1974

 أفيعازار يعري مقدم 75

)سوريا ،  5رئيس الفرع 
، العراق ، الكويت( في لبنان 

قسم البحوث التابع لشعبة 
 االستخبارات العسكرية )أمان(

38 27  /12  /
 م1973
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وزير المعارف والثقافة ونائب  يجائيل ألون  76
/  2/  14 90 رئيس الحكومة

 م1974

/  1/  8 50 50قائد الكتيبة  يائير يورام  مقدم 77
 م1974

 58 50الكتيبة قائد  يائير يورام  مقدم 78
14  /1  /

 م1974

/  12/  10 14 وزير الخارجية أبا إيبان  79
 م1973

  16 وزير الخارجية أبا إيبان  80

81  
يسرائيل 
 جاليلي

 –وزير بدون حقيبة وزارية 
 وزير اإلعالم سابًقا

88 
13  /2  /

 م1974

يسرائيل   82
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 قانون االنكماش الجبري اإلسرائيلي عن سيناء

، كلفني االستاذ موسى صبري، رئيس 1979بعد توقيع معاهدة السالم في عام 

تحرير صحيفة األخبار، بإصدار صفحة اسبوعية تحت عنوان كيف تفكر 

اسرائيل. في هذه الصفحة كتبت مقاال مبكرا في الذكرى السنوية األولى 

للمعاهدة تحت عنوان معاهدة السالم واالنكماش الجبري إلسرائيل أوضحت 

يا فيه رؤيتي لطبيعة االنسحاب اإلسرائيلي من سيناء باعتباره انكماشا جبر

أجبرت عليه أطماع التوسع االسرائيلية فى سيناء نتيجة لنوعين من الضغط. 

األول، حرب اكتوبر التى حطمت اساطير التفوق فى عقول القيادات 

والجماهير االسرائيلية وايقظت الجميع على أهمية اتقاء الخطر المصرى الذى 

دوليا عندما  قد يتجدد مرة اخرى. أما النوع الثانى من الضغط فكان سياسيا

تمكن الرئيس السادات من استمالة الواليات المتحدة باعتبارها الراعي 

والحامي والممول إلسرائيل، فوجدت ان مصالحها العليا تقتضى الضغط على 

 اطماع التوسع االسرائيلية لتنحسر عن سيناء.

أن خالصة تجربتي فى دراسة العقلية االسرائيلية عن بعد من خالل المصادر 

علنية وعن قرب من خالل استطالع مفاهيم الضباط االسرائيليين األسرى ال

، أعانتني على تلخيص المسألة 1973بالسجن الحربى المصرى فى اكتوبر 

كلها فى )قانون التمدد الطوعي واالنكماش الجبري ألطماع التوسع(. األمر 

فى نظري مثل ياى فرامل السيارة الذى ينكمش اذا ضغطت عليه بقدمك 

فيتوقف اندفاع السيارة وبالمثل يتوقف تمدد اطماع التوسع االسرائيلية، واذا 

رفعت الضغط بقدمك تمدد الياى طوعيا لتنطلق السيارة من جديد. وبالمثل، 

فإنه فى حالة تغير موقف الواليات المتحدة من مصر، تتمدد اطماع التوسع 

ن االيديولوجية الكامنة فى قاع العقول االسرائيلية باعتبارها جزءا م

الصهيونية التى عبرت عنها بوضوح عناصر اليمين االسرائيلي العلمانية 

عندما اعتبرت سيناء جزءا عضويا من ارض  1967والدينية بعد عام 
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ان سيناء جزء  1968اسرائيل. ويظهر هذا فى عبارة مناحيم بيجين عام 

لتعبير عن عضوي من ارض اسرائيل وسأتخذ فيها مرقدي األبدي. ان هذا ا

التمدد الطوعي لألطماع تعرض على يد نفس الرجل عندما اصبح رئيسا 

، بعد أن شاهد 1979للوزراء الى انكماش جبري بتوقيعه المعاهدة عام 

 المخاطر التى لحقت بإسرائيل أثناء زلزال حرب اكتوبر.

 سنة 40ماذا يريدون اخفاءه بعد 

الوثائق االسرائيلية التى افرج رغم اإلشارة السابقة، أعود واؤكد ان دراسة 

عنها ارشيف الدولة وارشيف الجيش بعيون شابة مصرية من العسكرية 

والخارجية والمخابرات المصرية تحت اشراف الشيوخ تمثل ضرورة أمن 

قومى حيوية. ذلك ان كثيرا من هذه الوثائق افرج عنها فى الذكرى األربعين 

الجيش على حذف مقاطع  ، ومع ذلك حرص2013لحرب اكتوبر فى عام 

عديدة من سطور هذه الوثائق تتراوح بين كلمة او عدة كلمات او فقرة او 

صفحة او عدة صفحات. ان هذا أمر ذو داللة، فهناك أمور مازالوا يريدون 

اخفاءها عن عيوننا رغم مرور اربعين سنة. وال شك ان علة االخفاء هي انه 

اجب اكتشافها، والراجح انها تتعلق مازالت لهم اعتبارات وحسابات علينا و

 بمعنوياتهم وأسرار األمن الوطني لديهم.

اعتقد ان دراسة فريق عسكري لمواقع الحذف سيمكننا من اكتشاف هذه 

 الخبايا التى مازالت مخفية عن عيوننا.

 آليات القرار وتطويرها والدروس االسرائيلية المستفادة

سكريين والمدنيين عن آليات اتخاذ ان دراسة الوثائق ستكشف لباحثينا الع

القرار فى اسرائيل خالل فترة حرب اكتوبر. واألهم انها ستكشف عن 

الدروس التى استفادتها والعبر التى استخلصوها والتطوير الذى قاموا به 

لتالفى العيوب. اذكر هنا على سبيل المثال قرار انشاء اكثر من مركز لتقديم 
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االت الحرب بعد ان كان األمر متروكا للمخابرات واعداد التقديرات حول احتم

العسكرية )امان( وحدها حتى حرب اكتوبر والتي اثبتت فشلها وعميت عن 

 ابصار المعاني نتيجة وهج اشعة خطة الخداع االستراتيجي المصرية.

اذكر هنا ايضا انهم أسسوا وحدة تقديرات عكسية اسموها )هفخا مستبرا( اى 

يفتها تلقى التقديرات التى استقرت عليها المخابرات العكس هو الصحيح وظ

العسكرية والموساد ومركز التقديرات فى وزارة الخارجية ودراسة البدائل 

العكسية لها الستقصاء أي موقف من جميع احتماالته المتناقضة لالستقرار 

على التقدير األقرب للصواب. وكان ذلك فى اطار االستنتاجات التى توصلت 

 لجنة أجرانات التى تشكلت للتحقيق فى اسباب الهزيمة بعد الحرب.اليها 

 

 مؤشرات على المحتويات والدالالت والدروس المستفادة

 طبيعة المادة واللغة أوال:

البد هنا من تقديم ايضاح لطبيعة المادة التي سيطالعها القارئ في متن 

نصوص الوثائق واللغة المستخدمة فيها. أن جميع الوثائق سواء محاضر 

اجتماعات القيادة أو شهادات المسئولين أمام لجنة أجرانات تحتوي على 

ماثل حوارات وأحاديث متبادلة بين القيادات في المحاضر وبين المسئول ال

أمام لجنة أجرانات واعضائها في الشهادات. سنالحظ أنه نتيجة لهذا إمكانية 

أن يسترسل المتحدث ويخرج من نقطة إلي نقطة أخرى كما يمكن ان يستدرك 

فيقطع سياق حديثه ويعود إلى موضوع سبق أن تحدث فيه ليضيف إليه أو 

ن المشاركين يصحح أمرا ما. كذلك يمكن أن يتعرض المتحدث إلى مقاطعة م

في الحديث تؤدي إلى تداخل الموضوعات وأيضا يمكن نتيجة لالرتجال أن 

يخطئ المتحدث في أرقام أو تواريخ أو اسماء أو غيرها. لقد حرصت 

كمشرف على المشروع أن يلتزم فريق الترجمة بالنقل الدقيق إلى اللغة 
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يق الحديث. العربية دون تدخل لتحسين السياق ودون تصرفات هادفة الى تنم

لقد أردت ترجمة تضع القارئ أمام ديناميات النص وطريقة تفكير وتعبير 

االشخاص المتحدثين. اعتقد أن هذا سيعين باحثينا على معايشة أجواء الواقع 

 الذي سجلت فيه هذه الوثائق.

 عدم وضوح األحرف ثانيا:

أن عددا من نصوص الوثائق بدت حروفه باهتة ومطموسة وقد استبسل 

عضاء فريق الترجمة في تحقيق النصوص والوقوف على المعاني الصحيحة ا

المقصودة. إنني افترض احد سببين او كليهما لعدم الوضوح: األول، أن كتابة 

على اآللة الكاتبة القديمة قبل ظهور  1974و  1973هذه الوثائق تمت عامي 

ا السبب الكمبيوتر ويمكن ان تكون الحروف قد بهتت مع مرور الزمن. أم

الثاني، فيمكن أن يكون حرص الناشر على طمس الحروف أثناء التصوير 

والنشر ليجعل المطالعة أمرا صعبا بعد أن أجبره قانون إتاحة المعلومات على 

 النشر.

 تكامل الوثائق معرفيا ثالثا:

أرجو أن ينتبه القارئ إلى أن شهادات المسئولين أمام لجنة أجرانات تضيئ 

فكثير من اإلشارات الغامضة في وثيقة ما يفك غموضها عند بعضها بعضا، 

مطالعة الوثائق األخرى. على سبيل المثال، يرد في شهادة رئيسة الوزراء 

دون  1973جولدا ميئير خبر عن سفرها إلى النمسا في نهاية شهر سبتمبر 

إيضاح ألسباب هذه الرحلة رغم توارد األخبار عن الحشود السورية. عندما 

ع شهادة نائب رئيس الوزراء يجائيل آلون نكتشف أن السفر جاء لمتابعة نطال

عملية قام فيها الفدائيون الفلسطينيون بخطف مجموعة من المهاجرين اليهود 

 السوفييت الذين كانوا ينتقلون الى النمسا ومنها الى اسرائيل.
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ذلك أننا ال أعتقد أن هذا المثال يمكن أن يمر على ذهن القارئ مرورا عابرا. 

سبتمبر بعد يومين من انشغال  29سنالحظ أن سفر جولدا ميئير حدث يوم 

قيادة الحكومة في متابعة حادث االختطاف وتطوراته. هنا يطرح سؤال ترى 

هل كانت عملية االختطاف مقصودة في هذا التوقيت من جانب المقاومة 

مهم عن التركيز الفلسطينية لتشتيت أذهان القيادات االسرائيلية وصرف اهتما

على مسألة الحشود التي بدأت على الجبهة السورية في السابع والعشرين من 

سبتمبر؟ ثم ورد أول خبر عن استعداد المصريين للحشد في التاسع والعشرين 

أرجو أن يكون  منه وجولدا ميئير تغادر المطار الى النمسا حسب شهادة آلون.

الوثائق ككل متكامل حتى لو بدا أن هذا المثال قد أوضح أهمية دراسة هذه 

هناك تكرارا، ذلك أن كل مسئول يتحدث عن نفس األحداث التي تطرح اللجنة 

 اسئلتها عنها من موقعه وزاوية رؤيته.

 محطة تنصت على قيادات مصر  رابعا:

مثال آخر على أهمية دراسة الوثائق متكاملة يتمثل في تلك االشارات المتقطعة 

المسئولين حول شيء يتم حذف اسمه او أية كلمة تدل على في شهادات 

طبيعته. أن اعضاء لجنة التحقيق يسألون المسئول هل تم فتح )حذف بواسطة 

الرقابة العسكرية االسرائيلية( في الفترة السابقة على الهجوم المصرى 

إن  السوري؟ ثم يكررون السؤال على مسئول آخر وهكذا في سياقات مختلفة.

طعت الوصول اليه بشأن هذا الشيء الذي يفتح هو انه محطة تنصت ما است

عمالقة في أم خشيب على اتصاالت القيادات المصرية او مقارها. طبعا اترك 

االستنتاج الدقيق للباحثين العسكريين ورجال المخابرات. المهم هنا أن 

او نستخلص الدرس الالزم حول خطورة االتصاالت التليفونية او الالسلكية 

االلكترونية في الموضوعات الحيوية وأهمية التأكد من نظافة مقار القيادة من 

طبعا علينا هنا أن نشير الى أن مرور أكثر  أى وسائل ارسال يمكن زراعتها.

من أربعين عاما على الحرب قد حمل تطورا تكنولوجيا هائال أصبح معلوما 
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ث العادية بين شخصين حتى للعامة يمكن من التصوير والتنصت على االحادي

 عن بعد سحيق.

 اسماء التدليل خامسا:

سيالحظ القارئ وجود اسماء تدليل تشير الى بعض القادة مثل )دادو( 

والمقصود رئيس االركان دافيد اليعازر ومثل )جورديش( والمقصود شموئيل 

جونين قائد الجبهة المصرية المسماة الجبهة الجنوبية، ومثل )حكاه( أي 

حوفي قائد الجبهة السورية المسماة الجبهة الشمالية، ومثل )تسيفيكا( الجنرال 

اى تسيفى زامير، رئيس الموساد، ومثل )اريك( أي آرييل شارون. وسيالحظ 

القارئ ايضا وجود صور متعددة لبعض االسماء العبرية مثل االسم األول 

 آللون نائب رئيس الوزراء )يجائيل( او )يجال(.

 جة نجاح خطة الخداع االستراتيجي مؤشرات در سادسا:

سيالحظ القارئ الدرجة العالية لنجاح خطة الخداع االستراتيجي عندما يكتشف 

ان جولدا ميئير لم تجد في تل أبيب سوى عدد محدود من الوزراء )ثالثة من 

مجموع ثمانية عشر وزيرا( وذلك عندما ايقظوها فجر السادس من اكتوبر 

ح من المؤكد وقوع الهجوم المصري السوري في ليخبروها بأنه أصب 1973

الساعة السادسة من مساء نفس اليوم. لقد كان معظم الوزراء قد انصرفوا 

أكتوبر إلى مزارعهم ومدن إقامتهم لقضاء إجازة عيد الغفران مع  5مساء يوم 

عائالتهم بعد أن اطمأن مجلس الوزراء إلى استبعاد احتمال حدوث هجوم 

دة الوزير موشيه كول الناقدة ألداء رئيسة الوزراء إلى مؤكد. وتشير شها

درجة نجاح خطة الخداع االستراتيجي حيث كان يقضي العيد في القدس مع 

عائلته ولم يتمكن من العودة لتل أبيب إال عند الظهر. كذلك سيالحظ القارئ 

ظهرا. وبينما كان  12ان مجلس الوزراء لم ينعقد بكامل هيئته اال الساعة 

اقش احتمال وقوع الحرب في المساء تم ابالغه بأن الهجوم المصرى ين

 السوري قد بدأ بالفعل.
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 عبقرية خطة الخداع االستراتيجي سابعا:

سيالحظ القارئ درجة نجاح المخابرات المصرية في زرع حالة ذهنية 

مطمئنة للقيادات االسرائيلية حيث كانت تقديرات المخابرات االسرائيلية تعتبر 

 وم احتماال ضئيال نتيجة لما يلى:الهج

زرع مفهوم أن مصر لن تتخذ قرارا بالحرب إلى ان تحصل على طائرات 

 تهدد العمق اإلسرائيلي

 خوف الرئيس السادات من الهزيمة المؤكدة

خطأ اإلنذار الذى أرسله مصدر مصري )تقول الصحف االسرائيلية إنه 

ي مايو حيث أعلنت بأن مصر ستهاجم ف 1973أشرف مروان( في إبريل 

القيادة السياسية التعبئة العامة على عكس تقدير المخابرات العسكرية التي 

استبعدت جدية اإلنذار. لقد أدت هذه التجربة إلى زيادة الثقة في تقديرات 

المخابرات العسكرية عندما أفتت خالل شهري سبتمبر واأليام الخمسة األولى 

هجوم رغم توالي االنذارات والشواهد  أنها تستبعد حصول 1973من أكتوبر 

 الميدانية.

تفسير المخابرات العسكرية للحشود السورية المتزايدة منذ منتصف سبتمبر 

على أنها نتيجة لخوف السوريين من احتمال وقوع هجوم اسرائيلي  1973

سبتمبر. لقد تحول  13طائرة سورية يوم  13بعد اسقاط الطيران االسرائيلي 

الذى قبلته الحكومة الى مثار للسخرية من قبل الجنرال يادين هذا التفسير 

عضو لجنة أجرانات الذى سأل رئيسة الوزراء كيف هضمت هذا التقدير من 

المخابرات؟ وأضاف إنني افهم ان الطرف المتضرر هو الذى يلجأ الى االنتقام 

ولماذا ال طائرة، فلماذا يتوقعون ان ننتقم؟  13ويقوم برد فعل ولقد اسقطنا لهم 

 يكون المنطقي أن حشودهم هدفها الرد واالنتقام.
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تفسير الحشود المصرية المتزايدة على أنها مناورة الخريف وعلى انها تعبير 

عن خوف المصريين من ان يكون اسقاط اسرائيل للطائرات السورية مقدمة 

لعمل قد تقوم به ضد مصر وسوريا. مع تفسير آخر هو ان المصريين يريدون 

يهام العالم ان هناك خطر وقوع حرب في المنطقة ليتحرك لكسر الجمود إ

وتحريك التسوية السياسية كما ورد في شهادة وزير الخارجية آبا إيبان أمام 

 لجنة أجرانات.

تفسير البالغ الذى جاء مساء الخامس من أكتوبر عن الرحيل المفاجئ 

 داللته.والمتعجل لعائالت الخبراء الروس تفسيرا مستهينا ب

 دراسة الضربة االجهاضية لسوريا ثامنا:

سيالحظ الباحث العسكري نقطتين تستحقان الدراسة المتأنية. األولى، اقتراح 

رئيس األركان بتوجيه ضربة وقائية للطيران السوري عند الظهر. لقد تم 

تأجيل اتخاذ قرار بشأن هذا االقتراح في اجتماع الساعة الثامنة وخمس دقائق 

أكتوبر. مطلوب هنا في تقديري دراسة النتائج التي كان يمكن ان  6صباح 

تحدث لو تم قبول وتنفيذ هذا االقتراح. أما النقطة الثانية، فهي آثار اعالن 

التعبئة العامة واستدعاء قوات االحتياط االسرائيلية الساعة التاسعة صباح 

 ال. السادس من اكتوبر على مسار العمليات وهل تأثرنا بهذا أم

 الطريق مفتوح إلسرائيل أمام قواتنا تاسعا:

سيالحظ القارئ احساس الصدمة في تقارير القادة العسكريين االسرائيليين 

التي قدموها في محاضر اجتماعات القيادة عن نتائج الهجوم المصري 

والسوري وسيتعرف بالتفصيل على اقتراح وزير الدفاع موشيه ديان 

باالنسحاب أمام الهجوم المصري وإنشاء خط دفاع ثان في منطقة الممرات. 

ا أتمنى ان يراجع باحثونا العسكريون الدروس المستفادة في هذه النقطة. وهن

أن شهادات القادة االسرائيليين تفيد أن الطريق الى الحدود االسرائيلية كان 
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مفتوحا أمام القوات المصرية لدرجة أن ديان كان يخشى من أن الحرب 

االسرائيليين ستصل إلى داخل اسرائيل. في نفس الوقت تشير شهادات القادة 

إلى انهم كانوا على علم بأن الخطة المصرية ال تتضمن تطوير الهجوم 

واالندفاع إلى عمق سيناء وهو ما طمأنهم نسبيا. اعتقد أننا في حاجة الى 

المراجعة الستخالص الدروس المطلوبة في مجالي المخابرات والتخطيط 

 العسكري.

 التدخل األمريكي الكامل في المعركة عاشرا:

سيالحظ القارئ أن الدور األمريكي كان مباشرا في تغيير سير المعركة 

والتمكين لعملية الثغرة من خالل المحاضر الممتلئة بطلبات استعجال 

االمدادات األمريكية بالسالح والرجال ومن خالل شهادة وزير الخارجية آبا 

وظل يتلقى إيبان الذى كان موجودا عند اندالع الحرب في الواليات المتحدة، 

التعليمات من حكومته وينقلها الى كيسنجر وزير الخارجية األمريكي آنذاك. 

أن دراسة تفاصيل هذا الدور كفيلة بإخراس األلسنة الدعائية اإلسرائيلية التي 

 تزعم أن الحرب انتهت بانتصار للجيش اإلسرائيلي نتيجة لعملية الثغرة.

اء الواردة في شهادات ان الحوارات والمعلومات واآلر حادي عشر:

المسئولين السياسيين وقيادات الجيش والمخابرات أمام لجنة أجرانات المكلفة 

بتحديد المسئولية عن الهزيمة تدور حول مسألتين. أن هاتين المسألتين تردان 

بانتظام مع جميع الشهود في السؤال األول الذى يوجهه رئيس اللجنة القاضي 

ونصه كالتالي كما ورد في وثيقة شهادة رئيسة  شمعون أجرانات إلى الشهود

الوزراء جولدا ميئير، حيث خاطبها أجرانات قائال طلبناك للشهادة في 

موضوعين، الموضوع األول هو المعلومات التي توافرت لديك في يوم 

عندما اسقطنا الطائرات السورية، حول تحركات العدو ونواياه  13/9/1973

ات والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن. لشن الحرب وكذلك التقدير

الموضوع الثانى هو استعداد الجيش اإلسرائيلي والخطوات التي اتخذت في 
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بوجه عام،  1973اكتوبر  6وحتى يوم  13/9/1973هذا الشأن من يوم 

بخالف االستعداد طبقا للخطط الحربية العامة التي كانت لدى الجيش 

ع إجابات الشاهد المسئول إلى مسائل متنوعة من الطبيعي أن تتفر االسرائيلي.

فرعية طبقا لمسئولياته والدور المنوط به وأن يوجه أعضاء اللجنة اسئلة 

تتعلق بالتفاصيل ويحيلون الشاهد إلي شهادات مسئولين آخرين لمضاهاة 

األقوال والتثبت من الحقيقة. علينا أن نالحظ أن الحكومة صاحبة المسئولية 

التي أصدرت قرار تشكيل اللجنة تحت الضغوط الجماهيرية عن الهزيمة هي 

 وهى التي حددت لها موضوعي التحقيق المذكورين.

 التركيز على مواقع الحذف واحتمال االضافة ثاني عشر:

كما تمنيت على الدارسين العسكريين التركيز على دراسة مواقع الحذف في 

لية والتي اثبتناها في نصوص الوثائق بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائي

الترجمة في مواقعها فإنني ألح على دراسة المواقع المرجح حدوث إضافات 

فيها إلى نص الوثائق قبل نشرها في األصل العبري من جانب السلطات 

االسرائيلية واستخالص األهداف المحتملة لهذه اإلضافات والتي تقصد إلى 

 ايهامنا بأمور غير صحيحة.

 ة األقوال المتناقضة حول المصدر المصرىدراس ثالث عشر:

يهمني أيضا أن يقوم خبراؤنا في مجال المخابرات بدراسة التناقضات الشديدة 

الواردة في الوثائق حول المصدر المصرى المجهل في نصوص الوثائق 

والذى تشير اليه الصحف االسرائيلية على أنه أشرف مروان. ذلك أن رواية 

ية إيلي زعيرا تؤكد أن مروان قام بدور شديد رئيس المخابرات العسكر

البراعة وكان مرسوما له بعناية في تضليل المخابرات االسرائيلية. هذا في 

رئيس الموساد عكس ذاك. أن هناك مواقع عديدة في  حين يرى تسيفى زامير

نصوص الوثائق تحتمل الدس بهدف تشكيكنا في الدور الوطني المعقد الذى 

ى أمور يجب حسمها في دوائر البحوث العسكرية قام به مروان وه
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والمخابراتية. على سبيل المثال سنجد إشارة شكر وتقدير في شهادة جولدا 

ميئير لهذا المصدر واعتذارا له على الشكوك التي راودتها بشأنه وعبرت 

عنها لرئيس الموساد. اعتقد ان هذه اإلشارة وأمثالها تستحق الدراسة المتأنية 

سقط في مصيدة التضليل اإلسرائيلي. في تقديري الشخصي أن حتى ال ن

اسرائيل تحاول االنتقام من دور مروان بتشويه صورته عندنا بعد أن انتقمت 

 منه باغتياله في لندن.

 تناقضات أقوال القيادات عن المسئولية رابع عشر:

من أهم القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام باحثينا العسكريين قضية 

ناقضات الشديدة في أقوال القادة السياسيين والقادة العسكريين حول أسباب الت

الهزيمة اإلسرائيلية ومحاولة كل طرف نفي المسئولية عن نفسه والقاءها على 

غيره. من الضروري عند الدراسة العسكرية والمخابراتية وضع القدرة 

 ار. اإلسرائيلية على النقد الذاتي وتصحيح األخطاء موضع االعتب

 االنتباه الى تحيز اللجنة للقيادات السياسية خامس عشر:

من المهم االلتفات الى موقف اعضاء لجنة أجرانات للتحقيق في الهزيمة 

والتي يظهر فيها التحيز للقيادة السياسية ومحاولة تبرئتها من المسئولية عن 

ذا الموقف الهزيمة واالكتفاء بإلقاء المسئولية على القادة العسكريين. ان ه

 جدير بالدراسة المتعمقة الكتشاف اهدافه. 

تكشف وثيقة موشيه ديان وزير الدفاع عن درجة التنسيق  سادس عشر:

العالية بين االجهزة االسرائيلية واالجهزة األمريكية فى مجال المخابرات 

، وهى تتضمن االشارة الى تقارير سرية عديدة والدعم التكنولوجى والمساندة

مخابرات وهيئة االركان يستخدمها ديان لتبرئة نفسه من المسئولية خاصة بال

عن الهزيمة. الوثيقة تقدم مداة هامة للبحث للباحثين العسكريين حيث تشير الى 

خطط انتشار الجيشين المصرى والسورى وخطط العمليات االسرائيلية. كذلك 
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الركان من تتضمن مادة هامة عن طبيعة العالقة بين وزير الدفاع وهيئة ا

ناحية والحكومة من ناحية أخرى. لقد انتهت اللجنة الى تبرئة ديان غير ان 

مظاهرات الجماهير الغاضبة أجبرته مع رئيسة الوزراء جولدا مئير على 

 االستقالة.

تكشف شهادة قائد البحرية عن مدى التخبط الذى عاشه القادة  سابع عشر:

هجوم المصرى السوري بين رفع درجة االسرائيليون فى األيام السابقة على ال

االستعداد حينا واعادتها الى الوضع العادي حينا آخر. لقد حدث هذا نتيجة 

انها تقدم مادة هامة للباحثين فى  لنجاح خطة الخداع االستراتيجى المصرية.

 شئون المخابرات والقوات البحرية.

اتى تكشف شهادة قائد الطيران عن أن الفشل المخابر ثامن عشر:

العجز عن توقع نوايا الهجوم العربى بل امتد الى  داالسرائيلي لم يتوقف عن

العجز عن اكتشاف ان لدى مصر صواريخ جو ارض موجهة من طراز كيلت 

، وهى شهادة كاشفة عن أنواع أدت الى خسائر فى الرادارات االسرائيلية

جوانب الفشل العتاد التى زودت بها أمريكا سالح الجو االسرائيلي وعن 

 المخابراتى.

تكشف شهادة قائد الجبهة الشمالية عن قوة الهجوم السوري  تاسع عشر:

رغم كل التحصينات االسرائيلية. هنا اعتقد انه يمكن للباحثين العسكريين 

استخالص البراهين الدالة على حقيقة ان االمدادات االمريكية التى بدأت فى 

ن اكتوبر هى العنصر االساسي فى تجميد الوصول الى اسرائيل يوم التاسع م

. كما تكشف عن خطط الدفاع الهجوم السوري بدءا من يوم العاشر من اكتوبر

 واالنتشار السوري والفشل المخابراتي.

اعتقد ان الدراسة المستفيضة من جانب الباحثين العسكريين  عشرون:

ف جوانب لشهادة رئيس شعبة االمداد والتموين نحميا كين ستؤدى الى كش

هامة، منها النظم التى كان معموال بها فى الجيش االسرائيلي فى فترة حرب 
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اكتوبر فيما يتعلق بوحدات مخازن الطوارئ وتنظيم الذخيرة واالمداد بالعتاد، 

ومنها ايضا نواحى القصور التى اكتشفتها لجنة أجرانات فى هذه النظم 

كها الجيش بعد ذلك.. ومنها والدروس المستفادة من هذه النواحى والتى تدار

كذلك التأثيرات السلبية على آداء القوات االسرائيلية فى الميدان التى أدت اليها 

جوانب القصور فضال عن اكتشاف انواع االمدادات بالعتاد واالسلحة 

 والذخائر التى قدمها الجيش االمريكى للجيش االسرائيلي أثناء المعركة.

ينا فى شئون المخابرات فرصة هامة إن أمام باحث حادى وعشرون:

لدراسة عقلية قيادات المخابرات االسرائلية ومناهج تفكيرها فى فترة حرب 

اكتوبر وما سبقها من خالل شهادة اللواء أهارون ياريف. كذلك لدراسة  

الدروس المستفادة من االخطاء والتى توصل اليها االسرائيليون. فلقد شغل 

ات العسكرية االسرائيلية منذ األول من يناير ربياريف منصب رئيس المخا

أى بعد حرب  1972وحتى األول من اكتوبر  1967اى قبل حرب  1964

االستنزاف وقبل حرب اكتوبر بعام كامل. لقد جاء تعيينه فى منصب مساعد 

رئيس األركان فى بداية حرب اكتوبر وبالتالى فإن شهادته تمثل مادة خصبة 

لتكوين شديد التعقيد والتركيب لخطتى الخداع وتوفر أدلة هامة على ا

 االستراتيجى والتكتيكى المصريتين.

لقد حاولت تقديم بعض المؤشرات على محتوى الوثائق وداللتها وبعض 

الدروس المستفادة وإنني على يقين من ان باحثينا في مجاالت المخابرات 

ون في هذه والتخطيط العسكري وقيادة العمليات والعلوم السياسية سيجد

الوثائق كنوزا من المعرفة التي قد يحتاجونها اذا ما تحقق ظني في قانون 

االنكماش الجبري والتمدد الطوعي ألطماع التوسع اإلسرائيلي في سيناء في 

 المستقبل القريب أو البعيد.
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الفصل الثانى: شهادة موشيه ديان، وزير 

 الدفاع أمام لجنة أجرانات
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 1الدفاع موشى ديانشهادة وزير 

 1974فبراير  4بتاريخ  الجلسة األولى

 

 هل تقسم بشرفك على أنك ستقول الحقيقة؟ الرئيس أجرانات:

 أقسم، بشرفى، أن أقول الحقيقة. موشيه ديان:

لسُت فى حاجة إلى التنويه بأن الشهادة سررية وبرأن الترداول  الرئيس أجرانات:

 سرى. من يرافقك اليوم؟

 الياوران العسكرى لوزير الدفاع. -المقدم أرييه برأون،  برأون:المقدم ا. 

 من الذى يجلس خلفك؟ الرئيس أجرانات:

 إلياكيم روبنشتاين. إلياكيم روبنشتاين:

 هل لك رتبة عسكرية؟ الرئيس أجرانات:

 أنا مدنى، موظف بوزارة الدفاع. إلياكيم روبنشتاين:

 ما وظيفتك؟ الرئيس أجرانات:

 مساعد المستشار القانونى فى هيئة األمن. روبنشتاين:إلياكيم 

 هل أنت فى حاجة له هنا؟ الرئيس أجرانات:

هوضليع فى المادة المكتوبرة. أريرد االسرتعانة بره لريس مرن أجرل  موشيه ديان:

إسداء نصائح، وإنما من أجل الحصول على مادة. هوضليع ويعرف المادة. إذا 

 ه االنصراف.كان ثمة تحفظ على ذلك، فسأطلب من

 إذا كان يساعدك فى تقديم وثائق، فهذا ممكن. الرئيس أجرانات:

                                                           

  /http://www.idf.ilاملصدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرتنت،  .2

http://www.idf.il/
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 هكذا أعددنا )للتحقيق(. هوخبير فى المادة، إذا احتجت.موشيه ديان: 

 ما وظيفته؟ الرئيس أجرانات:

 مساعد المستشار القانونى. إلياكيم روبنشتاين:

 بذا لوفعلت.: إذا كان فى وسعك االستغناء عنه، فياحالرئيس أجرانات

 على الرحب والسعة. موشيه ديان:

لكرن إذا احتجرت أن يقردم بعرد ذلرك مرادة، فسنسرتدعيه ثانيرة.  الرئيس أجرانات:

 )يغادر إلياكيم روبنشتاين قاعة الجلسات(

طلبنرراك اليرروم لنركررز علررى موضرروعين: الموضرروع األول  الرررئيس أجرانررات:

، عنررردما أسرررقطنا 13/9/1973هوالمعلومرررات الترررى تررروافرت لرررديك منرررذ يررروم 

الطائرات السورية، حرول مسراعى العردوونواياه لشرن حرربل وكرذلك تقرديرات 

الموقف والقرارات التى اتخذت فى هذا الشأن.أما الموضوع الثانى فهواستعداد 

يلى والخطرررروات التررررى اتخررررذت فررررى هررررذا الشررررأن منررررذ يرررروم الجرررريش اإلسرررررائ

بشرركل عررام، خالفرراي لتقررديرات الموقررف  6/10/1973حتررى يرروم  13/9/1973

طبقاي للخطط العامة التى كانت لدى الجيش اإلسرائيلى. نبدأ بالموضوع األول. 

 واضح، أليس كذلك؟ 

وسراعتها  نعم. أقول بشكل عام، ربما التكرون هرذه إجابرة دقيقرة، موشيه ديان:

أخبرونررى مرراذا تقصرردون. المعلومررات التررى ترروافرت لرردى هررى فقررط المعلومررات 

التى حصرلت عليهرا عرن طريرق المؤسسرات الترى تقردم المعلومرات، إنهرا شرعبة 

االسررتخبارات العسرركرية، والمخررابرات، وبقرردر معررين مررا رأترره الوحرردات فررى 

ا صرح قرول الميدان، ليست لدى مصرادر اسرتخبارية أخررى. هرذا باختصرار، إذ

فرإننى أفررق برين أمررين: برين التقردير  –ذلك. أما بشكل أكثرر تفصريالي وتأسيسراي 

السياسى العام للموقف بشأن ما إذا كان من المتوقع أن تنشرب حررب حقراي، فرى 

هذه الحالة من جانب سوريا ومصر. فى هرذا الشرأن كران لرى تقرديرى الخراص 
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تقديرى أنا الخاص أيضاي، وفى لكن  –أيضاي، تقدير الموقف االستخبارى أيضاي 

بعررض األحيرران خررالف تقررديرى للموقررف التقرردير االسررتخبارى لرره، فررى أغلررب 

وبرين التقردير الفنرى  –األحوال كنت أكثر جدية، اعتقدت أن ثمة حرباي متوقعرة 

للموقرررف، ومرررا يحررردث فرررى منطقرررة معينرررة، فرررى سررروريا أوفرررى مصرررر، وفرررى 

المصرريين مترأهبين لحررب. إذا قلنرا االستعدادات الفنية التى تجعل السوريين و

كران لرى تقرديرى  –ذلك بصيغة أخرى: فى مسألة ما إذا كانت ستنشرب حررب 

فررى هررذا اسررتندت، وأيرردت  –الخرراص للموقررف. متررى ومرراذا سرريحدث بالضرربط 

أيضاي، وافقت على التقردير االسرتخبارى للموقرف. خاصرة عنردما يكرون التقردير 

مرن ثالثرة مصرادر: شرعبة االسرتخبارات االستخبارى، فى تلك الفتررة بخاصرة، 

كرران تقرردير الموقررف آنررذاك  –العسرركرية، والموسرراد، واالسررتخبارات األمريكيررة 

متطابقرراب باسررتثناء فترررة معينررة مررن بضررعة أيررام بالنسرربة لألمررريكيين. اعتقرردت 

االسررتخبارات )العسرركرية( والموسرراد علررى حررد سررواء أنرره لررن تقررع حرررب، وأن 

أن  –اليررومين األخيرررين  –األخيرررة، حتررى اليرروم حتررى األيررام  –المصررريين 

 المصريين والسوريين ال يتجهون لشن حرب.

 حتى متى؟ الرئيس أجرانات:

حترى اليرومين األخيررين، الموسراد واالسرتخبارات )العسركرية(ل  موشيه ديران:

حتى الخامس )مرن أكتروبر( أوحترى الخرامس والسرادس )مرن أكتروبر(. واعتقرد 

ا ورد إلررىم مررن شررعبة االسررتخبارات العسرركرية، فررى فترررة األمريكيررون طبقرراي لمرر

، فرى فترررة معينرة، أن المصرريين يترأهبون لشررن 6/10حترى  13/9معينرة برين 

حرررب، وبعررد ذلررك إمررا أنهررم قبلرروا برررأى شررعبة االسررتخبارات العسرركرية أوأنهررم 

أنفسهم توصلوا إلى هذا االستنتاج، بأن ما يحدث فى مصر ربما يكرون تردريباب 

 اب( وليس استعدادات لحرب حقيقية. )عسكري

هذا بشكل عام للغاية تقديرى للموقف والمعلومات التى توافرت لردى بشرأن مرا 

 قد يحدث.
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فى مواضع معينرة كران لرى تفسرير أكثرر جديرة حيرال مرا يحردث علرى األرض، 

تفسير أكثر جدية من تفسير شعبة االستخبارات العسكرية. علرى سربيل المثرال. 

خ فررى القطرراع السررورى. أنررا شررددت بخاصررة علررى أن تحريررك انتشررار الصررواري

الصرررواريخ هنررراك كررران إلرررى الجبهرررة. فرررى الوقرررت الرررذى اعتقررردت فيررره شرررعبة 

االستخبارات العسكرية أن السوريين يخشرون مرن ردنرا، ومرن ثرم خرالفتهم فرى 

 ---ذلك، إذ قلت

 ما الذى اعتقدته شعبة االستخبارات العسكرية؟ الرئيس أجرانات:

)اعتقدت( أن السوريين يخشون مرن قيامنرا بعمليرة ضردهم، وأن  ان:موشيه دي

انتشار )قرواتهم( انتشرار دفراعى. هرذا )الررأى( لرم يكرن معقروالي فرى نظررى فرى 

سياق تحريك صواريخ من منطقة دمشق إلى منطقة جبهتنا. هذا بدا فى نظرى 

ها خطوة تجاه شن هجوم أوعملية من جانبهم فى هضبة الجوالن، أكثر من كون

خطرروة للرردفاع عررن أراضرريهم. فررى موضرروع السرريارات أيضرراي، السرريارات التررى 

اسررررتأجرها السرررروفيت، وأعلنررررت شررررعبة االسررررتخبارات العسرررركرية، أن أسررررراي 

أوأشخاصرراي روسرراي فررى سرروريا، فررى دمشررق، يبحثررون عررن سرريارات أجرررة وعررن 

هررذا األمررر برردا فررى نظرررى  -سرريارات فررى الشرروارع، مررن أجررل إيصررال أسرررهم 

عاجلة فعالي، ينبغى أن تشير إلى الدخول فرى حررب. اعتقرد أن هرذا كران عملية 

فررى الخررامس مررن الشررهر )أكترروبر(. وفررى تفسررير هررذه الحقيقررة، تلقيررت الحقيقررة 

كنررت أكثررر جديررة مررن  –)المعلومررة( ذاتهررا مررن شررعبة االسررتخبارات العسرركرية 

و شررعبة االسررتخبارات العسرركرية، بوصررفها تشررير إلررى مضرريهم )السرروريين( نحرر

حرب. لكرن، فرى الوقرت نفسره قبلرت براالفتراض األسراس لشرعبة االسرتخبارات 

العسرركرية، وكرران افتراضررى أيضرراي، بأنرره لرريس مررن المعقررول أن ترردخل سرروريا 

حرباي شاملة بدون مصر. ولذا، إذا لم تكن ثمة شواهد فرى مصرر علرى الردخول 

كنهرا لرن فى حرب، فإن افتراضى حينها هوأن سوريا قد تشن عملية مسرتقلةل ل
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تكون حرباي شاملة. عملية مستقلة فى أعقاب إسقاطنا لثالثة عشر طائرة لهم فى 

 سبتمبر. 13

 كانت هناك ثالثة شواهد على عدم الدخول فى حرب. –وبالنسبة لمصر 

أيها المقدم برأون، ال تدون تفاصيل الشهادة. ال أدرى ما إذا  الرئيس أجرانات:

 كنت تدون، أقول لك ذلك وحسب.

أنا أدون من أجل حصر الوثائق بعد ذلك فقط، بما أنكم فصلتمانا  ييه برأون:أر

 عن الشخص الخبير فى هذا األمر.

 تستطيع تدوين الوثائق، ولكن ليس تفاصيل الشهادة. الرئيس أجرانات:

لم تكن هناك ظاهرة مغادرة األسرر السروفيتية.  –بالنسبة لمصر  موشيه ديان:

دتنى من شعبة االستخبارات العسكرية. فى مصرر لرم أنا أقول الحقائق التى ور

تكرن تلررك الظراهرة التررى كانرت موجررودة فرى سرروريا، أى مغرادرة أسررر الخبررراء 

)حررررذف نحررررو سررررطر بواسررررطة الرقابررررة العسرررركرية السرررروفيت. وأمررررر ثرررران: 

وقبلت افتراض شعبة االستخبارات العسكرية بأنه اليعقل أن يشن  اإلسرائيلية(

( حربررراي بررردون أن تكرررون لرررذلك شرررواهد أومعلومرررات )السررروريون والمصرررريون

 )حررذف نحررو ثرراث كلمررات بواسررطة الرقابررة العسرركرية اإلسرررائيلية(متطابقررة 

 –والمعلومات حول ما يحدث هناك، أن هذا تدريب )عسركرى( وليسرت حربراي 

أنررا نفسررى لررم أحرراول تحليررل المعلومررات ألرى مررا إذا كانررت تشررير إلررى تغييررر، 

اط الذى يحدث هناك بالفعل، وهل هونشاط تدريبى أم نشاط بمعنى بالنسبة للنش

اسررتعداداي لحرررب. األمررر مركررب مررن عناصررر فنيررة عديرردة، وقبلررت برراالفتراض 

بردون فحرص تحليلرى مسرتقل مرن  –)الخاص بشرعبة االسرتخبارات العسركرية( 

بأن هناك نشاطاي فى مصر، لكنه نشراط اسرتعداداي لتدريب)عسركرى(،  –جانبى 

، وليس نشاطاب )استعداداي( لحرب. هذا ما أستطيع قوله بشركل عرام أوأنه تدريب
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وحترى السرادس مرن  13/9أومنذ  13/9عن المعلومات التى توافرت لدى بين 

 أكتوبر.

)حررذف نحررو ثرراث كلمررات بواسررطة أشرررت إلررى موضرروع  الرررئيس أجرانررات:

)حررذف نحررو كلمررة هررل تعرررف مررا إذا كرران  العسرركرية اإلسرررائيلية( الرقابررة

)حرذف نحرو قرد اشرتغل أم لرم يشرتغل؟  العسكرية اإلسررائيلية( سطة الرقابةبوا

 نصف سطر بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية( 

نعم. كنرت أعررف أنره كران قيرد التشرغيل طبقراي لمشريئتنا، وكانرت  موشيه ديان:

)حذف نحو االستخبارات تفتحه من حين آلخر. أعرف أنهم يفتحونه ويغلقونه، 

فعرال ويخضرع لررئيس شرعبة  سطة الرقابة العسكرية اإلسررائيلية(سطرين بوا

 االستخبارات العسكرية، وفى أى وقت يريد فتحه، كان يفتحه.

ال فى مثل هذه الفترة؟ نيبنتسال:  كان افتراضك أنه شغَّ

)حرذف نحرو ثاثرة أسرطر أنه يفرتح ويغلرق. أعررف أنره كران لنرا  موشيه ديان:

 لكن يفتح من حين آلخر ثم يغلق. اإلسرائيلية(الرقابة العسكرية  بواسطة

على أية حال، كان ينبغى أن يسهم فى مثل هذه الفترة، هل كان هذا  نيبنتسال:

 مفهوماي؟ 

بالقطع. كان هذا أحد األسس لالفترراض بأنره لريس مرن المعقرول  موشيه ديان:

لر  أن تستعد مصر وسوريا لشن حرب وأال نعرف بذلك، نظرراي ألن لردينا هرذا ا

 )حذف كلمة واحدة بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية(.

 هل اإلجراء المتبع، فى فتحه أوإبقائه مغلقاي، أن تصادق على ذلك؟ يادين:

)حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة ال. أعتقررد أنرره ذات مرررة،  موشرريه ديرران:

)حرذف نحرو سرطرين ونصرف كران لردينا نقراش  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة بواسطة
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 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو سطرين بواسطة الرقابة لسكوف:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو ستة أسطر بواسطة الرقابة موشيه ديان:

لكن أنا أسأل: من األول من أكتوبر على سبيل المثال، هل أشرار عليرك يادين: 

 ه؟أحد برأى فى مسألة فتحه أوغلق

ال بقردر مرا أترذكر. هنرا يقرول لرى أرييره )اليراوران العسركرى لر   موشيه ديران:

ديرران(، إذا مررا كنررت أسررتطيع النظررر فررى األوراق، أنرره فررى األول مررن أكترروبر، 

 )حررذف نحررو سررطر بواسررطة الرقابررةعنرردما كانررت هنرراك معلومررات وسررألت 

 العسكرية اإلسرائيلية(

العسرركرية  بواسررطة الرقابررة)حررذف نحررو ثرراث كلمررات كنررت تعرررف النررداو: 

 اإلسرائيلية(

 نعم. موشيه ديان:

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة واحررردة بواسرررطة الرقابرررةوانطباعرررك أنهرررم  النرررداو:

العسرررركرية  )حررررذف نحررررو سررررطر بواسررررطة الرقابررررة مفتوحررررةاإلسرررررائيلية( 

 اإلسرائيلية(

أنره  العسركرية اإلسررائيلية( موشيه ديان: )حذف نحو سرطر بواسرطة الرقابرة

فى أى وقت يجد فيه رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أن من الصائب، فإنه 

العسررركرية  )حرررذف نحرررو نصرررف سرررطر بواسرررطة الرقابرررةيفتحهرررا ويغلقهرررا. 

ال أسررتطيع قررول ذلررك. لررم يكررن هررذا فررى حاجررة إلررى تصررديقى،  –اإلسرررائيلية( 

فعالرة  (العسكرية اإلسررائيلية )حذف كلمة بواسطة الرقابةوافتراضى أن هذه 

 ومؤثرة جداي، وأنها تستخدم بمقتضى الضرورة.

)حررذف نحررو ربررع سررطر بواسررطة أيكررون مفاجئرراي بالنسرربة لررك إذا كرران  النررداو:

 لم يعمل؟ العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة
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 )حذف نحو أربع كلمات سرطر بواسرطة الرقابرةبحسب تقديرى  موشيه ديان:

فرإن هرذا يمثرل مفاجرأة قويرة بالنسربة  وإذا كان لم يعمل، العسكرية اإلسرائيلية(

ل.  لى. إذا لم يكن قد ُشغِّ

العسرركرية  )حررذف السررؤال ويقررع فررى نحررو سررطرين بواسررطة الرقابررة النررداو:

 اإلسرائيلية(

 )حررذف اإلجابررة وتقررع فررى نحررو ثاثررة أسررطر بواسررطة الرقابررة موشرريه ديرران:

 العسكرية اإلسرائيلية(

العسرركرية  ن بواسررطة الرقابررة)حررذف السررؤال ويقررع فررى نحررو سررطري النررداو:

 اإلسرائيلية(

 )حرررذف اإلجابرررة وتقرررع فرررى نحرررو سرررطرين بواسرررطة الرقابرررة موشررريه ديررران:

 العسكرية اإلسرائيلية(

 ولم تعرف أنه كان مغلقاي؟ الرئيس أجرانات:

العسررركرية  )حرررذف نحرررو ثاثرررة أسرررطر بواسرررطة الرقابرررةال.  موشررريه ديررران:

ال، بمعنرى أنره فرى وضرع تشرغيل، اإلسرائيلية(،  طوال الوقت. عرفت أنره شرغَّ

 )حررذف نحررو ثرراث كلمررات بواسررطة الرقابررةوأنرره موجررود مررن أجررل تشررغيله، 

يفتح ويغلق فى وقرت الضررورة. لرم يكونروا فرى حاجرة  العسكرية اإلسرائيلية(

 )حررذف نحررو سررطر بواسررطة الرقابررةإلررى تصررديقى، ولررم يجررر ذات مرررة نقرراش 

 وإنما طبقاي للضرورة. ائيلية(العسكرية اإلسر

فررى الخررامس مررن الشررهر، عنرردما سررألت رئرريس شررعبة االسررتخبارات  لسرركوف:

العسرركرية  )حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة الرقابررةالعسرركرية: مررن كررل 

 هل تقصد هذا؟ –ال شىء خاص  اإلسرائيلية(

بالضبط. إذا كان من الممكن أن أقرأ هنا من األول من أكتروبر،  موشيه ديان:

 قد كتب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية لى قُصاصة.ف
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 أى نقاش هذا؟ يادين:

لرريس نقاشرراي. هررذا عنرردما ُثرررت عليرره ألنرره لررم يبلغنررى بالليررل. فررى  موشريه ديرران:

 ---األول من أكتوبر وردت معلومة فى الثانية والنصف ليالي 

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف السؤال بواسطة الرقابة يادين:

بشررأن تررأهبهم )المصررريين والسرروريين( للهجرروم فررى األول مررن موشرريه ديرران: 

الشررهر. لررم يوقظررونى فررى الليررل، لررم يبلغررونى بررذلك. فررى الصررباح ثرررت وكتبررت 

قصاصة لرئيس شعبة االستخبارات العسركرية، يخيرل إلرى فرى جلسرة األركران 

فأجراب العامة. كنت هناك، وكتبت إليه قصاصة لماذا لم توقظنى ولرم تبلغنرى؟ 

 على بقصاصة.

 لم يوقظوك؟ الرئيس أجرانات:

لم يوقظونى. وأنرا ثررت بسربب ذلرك، وكتبرت لره قصاصرة حرول  موشيه ديان:

 موجودة لديه. –ذلك. القصاصة التى كتبتها إليه 

لكن اإلجابة التى تلقيتها منه لدى. كانت إجابتره: أجرينرا تقرديراي للموقرف طروال 

الليل. فحصنا كل المعلومات التى وردت خالل الليل، وفتحنا فى األيام األخيرة 

وتوصررلنا  العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة الرقابررة

يس لهرا أسراس، وأن األمرر قبيل الفجر إلى تقدير للموقرف مفراده أن المعلومرة لر

 يتعلق بتدريب )عسكرى(. لذا 

لم أبلغ وزير الدفاع ورئيس األركران، حترى ال أقرول إن هنراك معلومرة وأنرا ال 

 ---أصدقها. على أية حال، أنا أعرض هذه القصاصة هنا فى سياق

 فى أى األيام قالوا إنهم فتحوا؟ فى تلك الليلة؟ الرئيس أجرانات:

هنرا تحردثوا عرن يروم واحرد، فرى األول مرن الشرهر. عنردما نعرم.  موشيه ديان:

)حذف نحو ثاث كلمات فتحوا  –وردت معلومات عن أن هناك هجوماي وشيكاي 
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وتوصررلوا إلررى اسررتنتاج بررأن األمررر  العسرركرية اإلسرررائيلية( بواسررطة الرقابررة

كلمرة مطموسرة  –يتعلق بتدريب. أعتقد أن هذا كان تقريباب طبقاي لتقديرى آنذاك 

عنرردما أراد رئرريس  العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررة -

)حررذف كلمررة فإنرره يفررتح  –شررعبة االسررتخبارات العسرركرية اسررتجالء مررا يحرردث 

 ويفحص. العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 هل من الممكن أن نأخذ هذه القصاصة؟ الرئيس أجرانات:

 سنقدمها. أرييه برأون:

 ---لدى هنا ملخص. إذا كان ممكناي عمل موشيه ديان:

 هل لديك القصاصة األصلية؟ الرئيس أجرانات:

 نعم. موشيه ديان:

 تستطيع تصويرها وتقدم لنا هذه القصاصة األصلية. الرئيس أجرانات:

ما قرأته هنا هوفقرة فقط من القصاصرة تتعلرق لريس بر  لمراذا لرم  موشيه ديان:

العسرركرية  كلمررة بواسررطة الرقابررة)حررذف يرروقظنى، وإنمررا بخصرروص تشررغيل 

  اإلسرائيلية(

العسركرية  )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةهرل نروقش موضروع فرتح  نيبنتسال:

فى تلك الفترة، منذ اندالع الحرب، لديك ذات مررة؟ مسرألة مرا إذا  اإلسرائيلية(

مفتوحراي أم غيرر  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمرة بواسرطة الرقابرةكان ال  

 هل تم الحديث عنها منذ ذلك الوقت؟  –مفتوح 

ال أتذكر. أستطيع فحص المسألة. أفترض أنا ذاكرتى دقيقرة، أن  موشيه ديان:

علرى مرا العسركرية اإلسررائيلية(  )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةافتراضى هذا 

ال، وأن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية يشغله فى أى وقت يراه  يرام، شغَّ

العسركرية  )حذف نحو نصف سطر بواسطة الرقابةمناسباي. لم يجر نقاش لدى 
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 )حررذف نحررو كلمتررين بواسررطة الرقابررةلكررن االفتررراض كرران أن  اإلسرررائيلية(

 يعمل. العسكرية اإلسرائيلية(

ال يتعلرق بالتشرغيل اآلن. وإنمرا هرل فرى النقاشرات بعرد  عفرواي. سرؤالىنيبنتسال:

هل ثرار ذات مررة السرؤال هرل كران  –اندالع الحرب، لماذا لم نعرف ما حدث 

 حقاي شغال أم ال؟العسكرية اإلسرائيلية(  )حذف كلمة بواسطة الرقابة

ال أتذكر. كان افتراضى، وأنرا أفتررض أنره يسرتند إلرى نقاشرات،  موشيه ديان:

ال. العسكرية اإلسرائيلية( كلمة بواسطة الرقابة)حذف أن   شغَّ

كانرت لردينا هنرا شرهادة مرن قائرد جمرع المعلومرات بشرعبة االسررتخبارات  يرادين:

العسكرية، رئيس قسم جمع المعلومات، العقيد دجلى، هوأدلى بشرهادة مفصرلة، 

مفادها أنره طلرب بضرع مررات طروال األسربوع الرذى سربق الحررب مرن رئريس 

)حررذف نحررو أربعررة أسررطر بواسررطة خبارات العسرركرية أن يفررتح شررعبة االسررت

م لنرا  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة أما دجلى هذا فقد طلب بضع مرات )هوقدَّ

)حرذف نحرو وثائق(، وتلقى رداي قاطعاي دائماي، بأنه لن يصدق لره علرى فرتح هرذا 

)حررذف ألنرره سيكشررف  العسرركرية اإلسرررائيلية( نصررف سررطر بواسررطة الرقابررة

سمعنا رئيس األركان. هل طلب  العسكرية اإلسرائيلية( كلمة بواسطة الرقابة

رئيس شعبة االسرتخبارات العسركرية منره أن يتخرذ قرراراي فرى هرذا الموضروع؟ 

أعلن رئيس األركان أنه لم يلجأ إليه ذات مرة فى هذا القرار. ولذا فإن األسئلة 

ل    يتصور أن يحدث المطروحة هنا، وأنا أطرح هذا بشكل محدد وواضح: ه

أن يلجرأ رئريس شررعبة االسرتخبارات العسركرية )ال أتصررور أن هرذا هررواإلجراء 

المتبرررع( إلرررى وزيرررر الررردفاع تحديرررداي ولررريس لررررئيس األركررران العامرررة فرررى هرررذا 

 الموضوع، فيما يخص مثل هذه السياسة؟

ليس متصوراي أن يحردث هرذا علرى اإلطرالق. اليمكرن أن يحردث  موشيه ديان:

طالق أن يلجأ إلىَّ ليس عبر رئريس األركران أوبردون رئريس األركران. على اإل

)حررذف نحررو سررطرين بواسررطة أنررا أتررذكر نقاشرراي كرران فررى مرحلررة سررابقة جررداي، 
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وفى األول مرن أكتروبر، عنردما قرال لرى رئريس  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

 قابرة)حرذف كلمرة بواسرطة الرشعبة االستخبارات العسركرية أنره كران مفتوحراي 

 6،30هنررا يوجررد نقرراش فررى السرراعة  لررم أسررتغرب. –العسرركرية اإلسرررائيلية( 

صررباحاي فررى السررادس مررن أكترروبر، فررى يرروم الغفررران، أسررأل فيرره رئرريس شررعبة 

العسرررركرية  )حررررذف كلمررررة بواسررررطة الرقابررررةاالسررررتخبارات العسرررركرية: هررررل 

التابعة لك مفتوحة؟ ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية يجيرب.  اإلسرائيلية(

 كله مفتوح.

العسرركرية  )حررذف سررؤال مررن نحررو أربعررة أسررطر بواسررطة الرقابررة نيبنتسررال:

 اإلسرائيلية(

 هل كان هذا فى الخامس أم السادس من الشهر؟ الرئيس أجرانات:

ن مفتوحاي، وإنما فى السادس من الشهر. السؤال لم يكن ما إذا كا ديان: موشيه

 ما إذا كان يعمل.

 نحن نريد البحث عما حدث حقاي طبقاي للشهادة فى السادس من الشهر. يادين:

 لم يصلنا هذا. ليست لدينا شهادة فى هذا الشأن. لسكوف:

 لدى دجلى )رئيس قسم هيئة المعلومات بشعبة االستخبارات العسكرية( يادين:

 دجلى )الذى مثل للشهادة( فى الرابع عشر من يناير. النداو:

)حرذف نحرو خمسرة على سبيل المثال. مكتوب هنا طبقراي لمردوناتى:  نيبنتسال:

 العسكرية اإلسرائيلية( أسطر بواسطة الرقابة

العسرررركرية  )حرررذف نحرررو خمسرررة أسرررطر بواسرررطة الرقابرررة موشررريه ديررران:

 اإلسرائيلية(.

 –هكرذا قرال لنرا دجلرى  –، الخرامس مرن الشرهر للدقة، يوم الجمعة لريالي  النداو:

طلبت فرى نحرو منتصرف الليرل مرن رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية مررة 
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حصرلت العسركرية اإلسررائيلية(  )حذف كلمة بواسرطة الرقابرةأخرى أن يفتح 

 )حذف كلمتين بواسطة الرقابةعلى تصديق فى المرة األولى. وعندئذ اشتغلت 

)حررذف نحررو نصررف سررطر بالليررل حتررى بعررد الحرررب، ة( العسرركرية اإلسرررائيلي

 .العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

ن لردى مرن القصاصرة الترى تلقيتهرا مرن رئريس شرعبة  موشيه ديران: مرا هومردوَّ

االستخبارات العسكرية فى األول من أكتروبر. هنرا هرذا يمكرن أن يطرابق ذلرك، 

صرباحاي. لكرن هرذه قصاصرة عفويرة  6،30ألننى أعتقد أن هذا كان فى الساعة 

)حذف كلمة بواسرطة بشكل عام لم تكن موجهة لتلك، وبالمناسبة هى تقول إن 

 )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةاشرررتغلت  العسررركرية اإلسررررائيلية( لرقابرررةا

ولم يكن لدى سبب لالعتقاد بأنها لم تكن تعمل من حين  العسكرية اإلسرائيلية(

 آلخر.

 ألديك هذه القصاصة من صباح السبت؟ يادين:

 ال. النقاش فى صباح السبت. موشيه ديان:

 الليل؟هل يقول بأن كله مفتوح منذ منتصف  يادين:

 ال. موشيه ديان:

أنا أرى أنه فى الخامس مرن الشرهر، الرذى جررى فيره نقراش  الرئيس أجرانات:

أيضرررراي مررررع رئرررريس األركرررران، ومررررع زعيرررررا )إيلررررى زعيرررررا رئرررريس شررررعبة 

االستخبارات(، الجلسة األسبوعية صباح يوم الخميس بمكتب وزير الدفاع فرى 

تخبارات العسركرية سرائالي: التاسعة صباحاي، أنك توجهت إلى رئيس شرعبة االسر

 العسكرية اإلسرائيلية(  )حذف نحو أربعة أسطر بواسطة الرقابة

 .5هذا فى الصفحة  لسكوف:
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هررذا أمررر خرراص. كانررت إجابترره: توجررد مررادة وفيرررة مررن  الرررئيس أجرانررات:

تفيد بأن األمر يتعلق بتدريب )عسكرى(. هل قصدت بهذا من كل  –المنطقتين 

 العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة)حذف نحو سطر بواسطة 

العسركرية اإلسررائيلية(  )حذف كلمة بواسرطة الرقابرةهذا فقط.  موشيه ديان:

أريررد أن أرى األمررور بدقررة. البروتوكررول موجررود لرردى أيضرراي. عنرردما يكررون 

العسركرية اإلسررائيلية(  )حذف نحو نصف سطر بواسطة الرقابرةالحديث عن 

فى موضوع  ---ن المنطقتين، ا( تدريب، ب(واإلجابة هى: توجد مادة وفيرة م

 ---التدريب أيضاي يوجد

يوجد شك ما هناك أيضاب. يقول رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية:  النداو:

توجررد لرردى معضررلة فررى موضرروع الترردريب )العسرركرى( أيضرراب. هررذا فررى يرروم 

الجمعة، الخامس من أكتوبر. إنه تدريب تكتيكى بدون وحدات عسكرية، هناك 

دريب عبر الهاتف، هناك تردريب للقيرادات، هنراك تردريب لكرل القروات، لريس ت

ك  لدينا حتى اآلن مؤشر حول نوعية هذه التدريبات، فى معظم األماكن ال ُتحرَّ

قوات، نحن ال ندرى أى نوع من التدريبات هى. ربما هوتدريب قيادات حيرث 

بكة )شرربكة تتواجررد جميررع القيررادات بجانررب هواتررف وكررل شررىء يسررير عبررر الشرر

االتصاالت(. معنى ذلك أن هذا التدريب المزعوم كان ينبغى أن يتم من األول 

مرن أكترروبر حترى السررادس مرن أكترروبر. هنرا نرررى فرى الخررامس مرن أكترروبر أن 

رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية مررازال يتحسررس فررى الظررالم بشرركل عررام 

باب على اإلطالق؟ أما حول نوعية هذه التدريبات. أنا أضيف ربما ليس هذا تدري

 كان ينبغى أن يدخل هذا شكاي جديداي وهويقول هذا الكالم؟

لست متأكرداي. ربمرا أسرتبق جرزءاي مرن اإلجابرة. هوأيضراي، رئريس  موشيه ديان:

على  –وهذا يدخل فى باب النوايا  –شعبة االستخبارات العسكرية، وأنا أيضاي 

هوأيضاي قرال ذلرك. لكرن مسرألة أية حال، اعتقدنا بضرورة اتخاذ وسائل تأهب. 

عدم الوضوح تحديداي التى يثيرها فيما يخص التردريب )العسركرى(، هويكترب: 
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ك قرروات ونحررن ال نرردرى أى نرروع مررن الترردريبات  "فررى معظررم األمرراكن ال ُتحرررَّ

هرذه"، وعليره. فرإن المؤشرر علرى أن هررذا لريس تردريباب وإنمرا حررب، ينبغررى أن 

تحرررك للقرروات. فررى الوقررت الررذى يجرررى فيرره  يكررون أكثررر يقينيررة إذا كرران هنرراك

التدريب عبر التليفونات فقط نراه يقول: ربما هذا تدريب تكتيكى بدون وحدات 

عسكرية، ما يشرير كعنصرر لعردم الوضروح لديره حيرال نروع التردريب،  هروفى 

 --الحقيقة أقل من تدريب. عدم تحريك قوات. لوأنه قال

 ربما ُحركت فى السابق من قبل؟ يادين:

صررحيح. حقرراي أعرررف أنرره كانررت حرررب. مسررألة أنرره قررال: لرريس  موشرريه ديرران:

واضررحاي بالنسرربة لررى أى نرروع مررن الترردريبات هررذه، ونقطررة أن رئرريس شررعبة 

االسررتخبارات العسرركرية أثررار لمرراذا لرريس واضررحاي بالنسرربة لرره، لررم تكررن نقطررة 

ا تستوجب أن تضىء لدى نوراي أحمر تأهباي إلمكانية شن حرب. هويقرول. ربمر

هررذا ترردريب قيررادات، ربمررا هررذا ترردريب عبرالهرراتف، مررا جعلرره يتخرربط هوعرردم 

تحريك وحدات عسكرية. لوأنه قال: ال أفهم أى نوع من التدريبات هذه، حيرث 

أرى أنهم يحركون الكثير جداي من الوحدات العسكرية أكثر مما يجب مرن أجرل 

 تدريب من الناحية الرمزية فقط.

مر على هذا النحو مع كل االحترام. لقرد كران هرذا بعرد أنا ال أفهم األ نيبنتسال:

المعلومات القائلة بأن الروس يغادرون سوريا، ولم تكن هذه هى المشكلة الترى 

أى تردريب هرذا. لريس لهرذا داللرة كبيرررة  –أزعجرت كبرار المسرؤولين األمنيرين 

ذا بالنسبة لنا. ما أزعج هو،هل هذا تدريب. أحد أسرباب عردم اليقرين بشرأن مرا إ

كان تدريباب، إذا كنا النعرف حتى أى نوع هومن التدريبات. لرذا لسرت مندهشراي 

قررد أثيررر هنرراك مررن أجررل  –أى نرروع هررومن الترردريبات  –مررن أن هررذا السررؤال 

اسررتجالء أى نرروع هررومن الترردريبات، وإنمررا مررن أجررل القررول: كررل موضرروع 

 أنرررا أبررردأ فرررى الشرررك حترررى، حترررى إذا لرررم يتضرررح أى نررروع هرررومن –التررردريب 
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التردريبات. فرى هرذا السرياق أعتقرد أن هررذا فقرط التفسرير الصرحيح. أنرا ال أعرريِّن 

 الحقيقة. أنا أقول هذا بمثابة سؤال، حتى تتفضل باإلجابة عليه.

إذا كان هذا بمثابة سؤال، فرإننى أفررق برين هيئرة األمرن ورئريس  موشيه ديان:

شعبة االستخبارات العسكرية. هيئة األمن لم تقل فى أى وقت، ليس واضحاي لنا 

أى تدريب هرو، وال وزيرر الردفاع. إال أننرى سرئلت مرن قبرل القاضرى أجرانرات 

ضرلة فرى أوالنداو، عندما قال رئيس شعبة االسرتخبارات العسركرية إن لديره مع

موضرروع الترردريب، ألررم يثررر هررذا لرردىَّ تخوفرراي، مررن أن كررل الترردريب لرريس ربمررا 

تدريبا، من بين هذه الكلمات الثالث التى قالهرا، "أى تردريب هرذا، لردى لخبطرة 

فى هذا األمر". كان لدى نور أحمر. فيما يتعلق بكرل الوضرع. أى نروع هرومن 

كررل هررذه  –أم ترردريب قيررادات  الترردريبات، سررواُء أكانررت تكتيكيررة، أم تليفونيررة،

األمررور التررى يقولهررا رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية فررى حديثرره عررن أى 

لم تكن هذه هى النقطة التى أزعجتنى فى ذلك الوقت، عندما قرال  –تدريب هو

إن لديه معضرلة بشرأن أى نروع هرومن التردريبات، عنردما قرال ربمرا هوتردريب 

جوار الهاتف، وإن كل األمور تجرى عبرر قيادات، وإن كل القيادات موجودة ب

بالنسبة للتدريب، فى التاريخ ذاته قبيل النهاية، كان هناك وقتئٍذ تحديداي . الشبكة

تأكيد أمريكى بأنهم هم أيضاي توصلوا إلى استنتاج بأن هناك تردريباب )عسركرياب( 

ا  فى مصر. ال أعرف من منظور اآلن مرا إذا كرانوا قرد توصرلوا إلرى ذلرك بنراءي

علررى اعتبررارات أخرررى، أم بنرراء علررى اعتبررارات حقيقيررة. لكررنهم تحفظرروا فررى 

مرحلة سابقة على التقدير القائل بأن هذا تدريب، وبعد ذلك قالوا إنهرم فحصروا 

وأنهم يعرفون أن هناك حقاب تدريباب فرى  –إذا لم أكن مخطئاي  –األمر مرة ثانية 

شعبة االستخبارات العسكرية سواُء الموساد، أم  –مصر. كل المصادر الثالثة 

قالت إنه لن تحدث حرب. هذا ال يتعلق بالوسائل  –ومؤخراي األمريكيون أيضاي 

 التى ينبغى على وزير الدفاع أن يتخذها، وإنما بالتقدير االستخبارى.
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عفواي، مع ذلك. ناقشنا هل نحن ال نتجه نحو حرب. فى الخامس من  نيبنتسال:

را رئيس شعبة االستخبارات العسكرية( هنا بضع الشهر قال زعيرا )ايلى زعي

مرات، إن خروج الروس أضاء نوراي أحمر وعلرى هرذا األسراس جررى نقراش. 

كان النقاش علرى خلفيرة، هرل هرم ذاهبرون نحرو حررب. إذا كرانوا ماضرين نحرو 

فمعنى ذلك أن التدريب ليس بتدريب. وإذا كان التدريب ليس تدريباب،  -حرب، 

أعلنروا  -المصرريين والسروريين -مويه. ألن من الثابرت أنهرم فمعنى ذلك أنه للت

عن إجراء تدريب. لكن التفسير الوحيد، إذا كانوا ينتوون الحرب، ثمة احتمرال 

أن هذا كان تمويهاي. وإذا كان تمويهاي، فإن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

بد لدينا )فى شهادته( كمن يثير الكثير من الشكوك. لم يت حفظ بوجره خراص لم يب

فى آرائه بوجه عام. إذا أثار الشك، فمعنى األمر أنه طررح الفكررة، لربمرا قيرل 

بقصد، وحقيقة أننا ال نستطيع أن نتيقن أى نوع مرن التردريبات هرى، هرذا يثيرر 

شرركاب. علررى هررذا األسرراس أنررت قلررت إنهررا ثررالث كلمررات. أنررا أفترررض أن هررذا 

اك فى ثرالث كلمرات. هوبالتأكيرد بروتوكول غير كامل تماماي. هذا موصوف هن

 قال أكثر قليالي.

 ال. إنه محضر مكتوب. موشيه ديان:

هرل التردريب تردريباب، أم  –كان هذا سؤاالي مصيرياي فى تلرك اللحظرة  نيبنتسال:

 أنهم ذاهبون إلى حرب.

ثمرة  –أشعر باألسى عندما أحراول اسرترجاع مرا اعتقدتره آنرذاك  موشيه ديان:

لكن فى السياق الذى قال فيه رئريس شرعبة االسرتخبارات  شك فى أن هذا دقيق.

العسكرية إنه هوأيضاي يعتقد بأن هذا تدريب، لكن لديره معضرلة بشرأن أى نروع 

)حررذف نحررو مررن الترردريبات هررى، نظررراي ألنهررم ال يحركررون وحرردات عسرركرية، 

هذه النقطة، يوجد تدريب مرن  – العسكرية اإلسرائيلية( كلمة بواسطة الرقابة

لقبيررل، يعرردد كررل أنررواع الترردريبات، وبالنسرربة لرره توجررد معضررلة بشررأن أى هررذا ا

تدريب هو، هذه النقطة لم تشغلنى، بقدر ما أتذكر اآلن، ليلفت االنتباه ربما كل 
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العسكرية  )حذف نحو كلمتين بواسطة الرقابةالموضوع مصطنع، بسبب هذا 

غررى أن يثيررر برردون تحريررك وحرردات عسرركرية. ربمررا كرران هررذا ينب اإلسرررائيلية(

 االنتباه، لكن ليست هذه هى النقطة التى نبهتنى.

أنرا لرم  –لدى بضعة أسئلة فى اتجاه مختلف قلريالي، مراذا كانرت األوامرر  يادين:

 –أصل بعد إلى تقديرات الموقف، أريد التركيرز اآلن علرى مشركلة المعلومرات 

إذا كانت ثمة ماذا كانت أوامر مكتبك لشعبة االستخبارات العسكرية وللموساد، 

)حرذف نحرو أوامر، فيما يتعلرق بإطالعرك علرى المرادة الخرام لمعلومرة، خاصرة 

، إذا كانررت هنرراك مثررل العسرركرية اإلسرررائيلية( ثرراث كلمررات بواسررطة الرقابررة

 هذه؟

 لم تكن ثمة أوامر للموساد. هوال يخضع لى. موشيه ديان:

 هل كان ثمة إجراء متبع؟ يادين:

كرران متبعرراي أن يررأتى إلررىَّ بمررادة، ال أعتقررد أنهررا خررام. ال أعرررف  موشرريه ديرران:

 بالضبط ما المقصود ب  خام.

 المقصود هوالمعلومة ذاتها. يادين:

 هوأحضر إلى وثائق عديدة. موشيه ديان:

 من هذا "هو"، رئيس الموساد؟ الرئيس أجرانات:

لصرلة، ووثرائق الموساد. الموساد نقل إلى أعتقد كل المرادة ذات ا موشيه ديان:

أيضرراي، ولرريس اسررتنتاجات فقررط، ولرريس ملخصررات ومعلومررات اسررتخبارية فقررط، 

 العسركرية اإلسررائيلية( )حذف نحو سطر بواسطة الرقابرةوإنما الوثائق ذاتها 

 وهلم جراي.

 وشعبة االستخبارات العسكرية؟ يادين:
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طلبررت مررن شررعبة االسررتخبارات العسرركرية، بررين الحررين واآلخررر  موشرريه ديرران:

الحصول على مادة خرام، لكرن هرذا فرى األغلرب كران بنراءاي علرى طلبرى. عنردما 

كنت أحصل على ملخص، نشرة المعلومات االستخبارية الموجزة، كنت أقرول 

كانرت شرعبة  إننى أريد االطرالع علرى المصردر، نرص المعلومرة، المرادة الخرام.

بارات العسرركرية تنقررل إلررى المررادة الخررام ذاتهررا بمبررادرة منهررا ربمررا فررى االسررتخ

ا على طلبى، فى األغلب ملخصات.  مرات نادرة. لكن بشكل عام بناءي

لذا، بما أننى ال أعرف، ماذا كان اإلجراء المتبع الدائم، وال أعررف مرا  يادين:

أن أسرألك اآلن  الذى نقل إليك وما الذى لم ينقل، وهذا غير مذكور، فإننى أريد

بشركل محردد، عررن بعرض المعلومررات مرن األسربوع السررابق للحررب، معلومررات 

)مصرررنفة( بررراللون الررروردى، وبررراللون األحمرررر، وبررراللون األصرررفر، أى، كرررل 

التصنيف المرتفع للغاية، ما إذا كانرت المعلومرات ذاتهرا قرد نقلرت إليرك، أم أنرك 

كنت قد اطلعت عليها. توجرد طلبتها بالمصادفة. بمعنى، بكلمات أخرى، ما إذا 

 )حرذف نحرو سرطر بواسرطة الرقابرةهنا معلومة بتاريخ الثالثرين مرن سربتمبر، 

، "اتخررذت القيررادة العامررة المصرررية خطرروات عسرركرية العسرركرية اإلسرررائيلية(

سريعة، من بينها إرسال فرق مدرعة مرن االحتيراط الموجرود فرى القراهرة إلرى 

ترراد العبررور )عبورالموانررع المائيررة( قبررل الجبهررة، وانطررالق قافلررة طويلررة مررن ع

أربعة أيام، متجه إلى اإلسماعيلية. إلغاء كل الدورات العسركرية، والتحراق كرل 

األفراد الذين كانوا فى إجازات بوحداتهم، وتأجيل اختبارات الترقرى. اسرتدعاء 

وحدتين عسكريتين من االحتياط ورفع درجة االسرتعداد واإلنرذار". هرل تترذكر 

 علومة كمعلومة، إذا كنت قد اطلعت عليها؟هذه الم

فى الحقيقة أجد صعوبة شديدة فرى أن أتحردث اآلن عرن معلومرة  موشيه ديان:

 محددة. أخشى أن أتحدث بيقين عن مثل هذه المعلومة المحددة أوغيرها.

 أال تتذكر بأى شكل من األشكال؟ يادين:
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ما كانت موجرودة، لكرن ال أتذكر مثل هذه المعلومة. رب ---أتذكر موشيه ديان:

مواد عديدة جداي ترد إلى مكتبى كل يوم ويخيل إلىَّ أن هناك تدويناي )لما يررد(. 

مررا أريررد قولرره، هرروأن االنطبرراع العررام مررن المعلومررات العامررة فررى مصررر، كرران 

 -انطباعى العام، أن هناك نشاطاي. لكن التفسير ما إذا كان هذا تدريباب أم ال

ر هنا اآلن مثل هرذه المعلومرات الترى هرى: ا( ال تررد مرن فاهم. لذا أختا يادين:

مصردر تسررتطيع شررعبة االسرتخبارات العسرركرية القررول إنهرا تتطلررب المزيررد مررن 

)حذف نحو سطرين بواسطة ب( أنها ال تتحدث عن تدريب ، و االستيضاحات

 . لذا أنا أسأل. هل تتذكر هذه المعلومة؟العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

 ال أتذكرها. ن:موشيه ديا

اآلن أمر ثان، أنرا أفتررض أنرك ربمرا ال تترذكره هوأيضراب. ثمرة معلومرة  يادين:

فى الثانى من العسكرية اإلسرائيلية(  )حذف نحو نصف سطر بواسطة الرقابة

أكتوبر. مرة أخرى، هنا حقاي هذا ليس بشكل مطلق، ألنه قد يكون مضلالي، لكن 

تها: "الحشود السورية مستمرة منذ بضعة على أية حال هذا يتطلب المعلومة ذا

أيام بشكل موسع لم يسبق لره مثيرل. معظرم الوحردات العسركرية السرورية نقلرت 

من المكان المعتاد إلى الجبهة، الجيش فى حالة تأهب قصروى. بعرض الضرباط 

 ال يستبعدون احتمال اندالع مواجهة مع إسرائيل فى القريب.

شىٍء باستثناء انطباع عام، أنا معلومة ال  أخشى أال استطيع قول موشيه ديان:

 أستطيع القول. ببساطة ال أتذكر بالضبط الكالم.

 أال تتذكر حتى ما إذا كان عرض عليك هذا األمر؟ الرئيس أجرانات:

. موشيه ديان:  ال أتذكر إن كانت هذه المعلومة المحددة قد عرضت علىم

عليك هذه الكلمرات كرى نسرتطيع تمام أنا فاهم. أريد فقط ببساطة أن أتلو يادين:

استرجاعها فيما بعد، ما جرى أيضراي مرع تقردير شرعبة االسرتخبارات العسركرية 

 –للموقف فيما يتصل بكل هرذه الظروف.أنرا ال أعررف، ربمرا يسرتطيع بررأون 
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 )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابةالمساعدة. ما هو –الياوران العسكرى لديان 

هررل تعرررف؟ )برررأون: ال(. لكررن هررذه معلومررة واحرردة،  العسرركرية اإلسرررائيلية(

ال أعررف العسركرية اإلسررائيلية(  )حذف نحرو نصرف سرطر بواسرطة الرقابرة

كما العسكرية اإلسرائيلية(  )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابةاآلن إن كان هذا 

العسرركرية  )حررذف نحررو كلمررة بواسررطة الرقابررةيبرردوليس هررذا وال ذاك، وإنمررا 

فررى الثالررث مررن أكترروبر، أنررا أتحرردث اآلن فيمررا يتعلررق بالترردريبات  اإلسرررائيلية(

 .العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو سطر ونصف بواسطة الرقابةالعسكرية، 

العسكرية  )حذف متمم للحذف السابق قدره نحو أربعة أسطر بواسطة الرقابة

فرة إنها معلومة وصلت إلى شعبة االستخبارات العسكرية مرن غر اإلسرائيلية(

العمليات وإلى قائد الكتيبة وإلى كل أنرواع الهيئرات فرى الثالرث مرن أكتروبر فرى 

أنرا  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف نحو نصف سرطر بواسرطة الرقابرة. 5،30

العسررركرية  )حرررذف نحرررو كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةواثرررق أنرررك ال تترررذكر الررر  

 أتقبل بقوة أن هذا لم يعرض عليك؟ اإلسرائيلية(

 ال. موشيه ديان:

. إنه 5،30أمر أخير أردت أن أسأله: هناك فى الخامس من أكتوبر فى  يادين:

ونقرل فرى  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابة 3،10فى 

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو سطر بواسطة الرقابة. إنها معلومة 5،30

هرذا النحرو . سرأقرأ أريد أن أعرف إن كانت هذه المعلومة قرد عرضرت عليرك ب

عليك. أنا فاهم أنكم فى تلك الفترة جالسون هنراك وأن هنراك جردالي كبيرراي جرداي: 

مرا مغررزى اإلخرالء الروسررى )إخررالء األسرر والمستشررارين الرروس مررن سرروريا 

ومصر(. وبالطبع لكل واحد آراؤه الخاصة، وأنا أعرف آراءك، اطلعت عليها 

)حذف نحرو كلمترين رقية: نما إلى علمنا فى البروتوكول. هنا مكتوب هكذا بالب

أن سرروريا أبعرردت الخبررراء السرروفيت  العسرركرية اإلسرررائيلية( بواسررطة الرقابررة

وأن الطائرات بدأت فى نقلهم من دمشرق إلرى موسركو. ذكررت المصرادر ذاتهرا 
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أنره حترى أسرر  العسكرية اإلسررائيلية( )حذف نحو ربع سطر بواسطة الرقابة

)حررذف نحررو كلمتررين برردأت فررى الوصررول مررن دمشررق. الدبلوماسرريين السرروفيت 

أن السوريين برروا )عمليرة( اإلبعراد،  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 بأن مصر وسوريا تنويان شن حرب ضد إسرائيل ولذا تم اإلبعاد.

 فى الحقيقة ال أتذكر. ال أتذكر هذه المعلومة أوغيرها. موشيه ديان:

دعنررى أقررول، أريررد أن أسرراعدك اآلن علررى التررذكر. لرريس حتمرراي أن ذلررك  يررادين:

سيساعد. لوأنك اطلعت على هذه المعلومة يوم الجمعة أليس مرن المنطقرى، أنرا 

تسفى زاميرر،  –أسأل أنك فى مساء يوم الجمعة، دون أن تنتظر تقرير تسفيكا 

من  رائيلية(العسكرية اإلس )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابة -رئيس الموساد 

جانرب، كنرت ستسررتدعى الر  )هررذا يروم الجمعرة، كرران آنرذاك يرروم الغفرران وقتئررذ 

وجرت كل الترتيبات، كل واحد ذهب تقريباي إلى بيته( هل مثل هرذه المعلومرة، 

إذا كانت وصلت إليك، كما أقرؤها اآلن، كانت توجب عليرك، حسرب تقرديرك، 

مرا آخرر؟ أوحترى فرى النقراش  أوتجعلك ترفرع سرماعة الهراتف، أوأن تفعرل شريئاي 

)الحكومى( فى صرباح السربت، وإن كران كرل شرىء وقتئرٍذ كران معروفراي، حترى 

اآلن مع ذلك يتحدثون عن موضوع الروس وخالفه وخالفه، هل كنت ستعتمد 

 عليها؟

 ---اآلن أنا أكثر حكمة. آنذاك انطلقت عموماي من افتراض موشيه ديان:

سرؤالى اآلن، أنرا أحراول أن أذكررك، مرا إذا كنرت قرد اطلعرت علرى هرذه  يادين:

 المعلومة أم ال؟

ال أترررذكر، ال أعررررف. تلقيرررت تقررردير الموقرررف الخررراص بشرررعبة  موشرريه ديررران:

القائررل بررأن السرروفيت فررى سرروريا يغررادرون. األسررر  –االسررتخبارات العسرركرية 

صرر، أم بسربب تغادر بشكل عاجل. سواء بسبب حرب شاملة باالشتراك مرع م

عملية معينة فى سوريا، حرب شاملة أوحرب جزئية، لكنها قد تعررض األسرر 
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الموجرودة هنراك للخطرر، كانرت هنرراك أفكرار حرول هرذا األمرر. لوكانررت وردت 

معلومة ُتعنى بشكل أوبآخر بخروج األسر مرن سروريا أوالخبرراء مرن سروريا، 

. لسرت واثقراي إن كنرت النخرط هذا لدىَّ مع الرؤية الشاملة للموضروع السرورى

سأستخلص من هذا تداعيات حيرال مصرر، ولروأن هرذه المعلومرة الترى تشررح، 

 ليست معلومة وإنما افتراض، إن لم أكن مخطئاي.

 ذكرت المصادر. يادين:

نعم شريئاي مرن هرذا القبيرل. اآلن أريرد أن أقرول شريئاي آخرر. لشرعبة  موشيه ديان:

)حرذف نحرو سرطر بواسرطة للمعلومة االستخبارات العسكرية تقديرات مختلفة 

ولوكانررت هنرراك مثررل هررذه المعلومررة، لسررألت  العسرركرية اإلسرررائيلية( الرقابررة

)حرذف نحرو رئيس شعبة االستخبارات العسركرية. ربمرا كران قرال لرى: اسرمع، 

وهررواليعرف، وهررذا لرريس  العسرركرية اإلسرررائيلية( سررطرين بواسررطة الرقابررة

 مصدراي يمكن الوثوق فيه.

طبقاي لتقديرات شعبة  العسكرية اإلسرائيلية( كلمة بواسطة الرقابة)حذف نحو 

العسركرية  )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابةاالستخبارات العسكرية. ليس كل 

يرسررلونه شرريئاي موثوقرراي برره. علررى النقرريض، هنرراك وثررائق هررى مئررة  اإلسرررائيلية(

نرت رأيرت هرذه بالمئة. هكذا أجد حقيقة صعوبة اآلن فرى الترذكر أيضراي مرا إذا ك

المعلومة المحددة. المسألة هنا مسرألة سراعات أيضراي. ال أعررف فرى أيرة سراعة 

لكننرا جلسرنا، يخيرل  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابة

 إلى فى الخامس من الشهر، وعندئذ اتخذت كل حاالت االستعداد.

 أتى هذا بعد ذاك. يادين:

ال أعرف ما إذا كان أحد أتى إلرى أصرالي. ألننرى  وبين هذا وذاك موشيه ديان:

توجهررت إلررى البيررت، وشررعبة االسررتخبارات العسرركرية ال ترسررل معلومررة كررل 
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دقيقتين. تتجمع )المعلومات( وحتى الثانية عشرة ليالي أوالثانية ليالب تزودنا بها. 

 وهذا يوم الغفران أيضاب.

هررذه معلومررة وردت فررى لررذا أتسرراءل. كررل مررداوالتكم انتهررت ظهررراي. و يررادين:

. نحن سألنا رئيس األركران علرى سربيل المثرال. فقرال إنره لرم يتلرق  5،30 مساءي

هذه المعلومة مساء يوم الجمعة وإنما فى صباح يوم السربت. وإنمرا فرى صرباح 

يوم السبت خالل النقاش )الحكومى( بدون أن يفسر ذلك بشركل صرريح، يقرول 

هناك معلومة كيت وكيت فى صباح  إن –رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

 أن الناس أيضاي يغادرون. –السبت 

أستطيع أن أقول فقط، إنه التوجد معلومة تنقل إلىم دون أن تنقل  موشيه ديان:

إلى رئيس األركان. يحدث العكس، هناك معلومات ترسل إلى رئريس األركران 

. أنا أكثر تدقيقاي فى اختيار )ما يرسل وما ال يرسل(. المادة التى  وال ترسل إلىم

ترسل إلى هى األكثر تردقيقاي. اليعقرل إن كران صرحيحاي، مرن الناحيرة الفنيرة، أن 

األمر مؤكد، أنهم لم ينقلوا إلرى رئريس األركران، أن المعلومرة نقلرت إلرى، لريس 

 ثمة شك، أنا أحصل على جزء فقط من األشياء التى تنقل إلى رئيس األركان.

ضوع االستخبارات الحربيرة والقيرادة كقنراة، أنرا أريد أن أسأل فى مو لسكوف:

الحظت فى محاضر الجلسرات أن شرعور قائرد القيرادة الشرمالية تجراه مرا يحردث 

لديه، وصل إلى درجة التنبه، هوأصر على ذلك ونتيجة لذلك جرت كل أنرواع 

الزيارات والجوالت والتقديرات من أجل الفهم. هل جرى مثرل هرذا فرى القيرادة 

 ضاي؟الجنوبية أي

ليس بالقدر الذى يخصنى. ما يخرص القيرادة الشرمالية، أنرا أكررر  موشيه ديان:

الضرروء األحمررر الررذى ظهررر لرردىم فررى أعقرراب كررالم قائررد القيررادة  –التعبيررر ذاترره 

الشررمالية، لررم يكررن لرره عالقررة بمعلومررة معينررة وإنمررا لرره عالقررة بوضررع لرريس فيرره 

 معلومات. 
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هرا هويحردث  –ب. ولريس أنره قرال لنقل، لن نحصل على إنذار فرى وقرت مناسر

نحن سنتعرض لهجوم. لم يكن ثمة  –كذا وكذا ونحن لسنا مستعدين، وإنما قال 

 )حرررذف نحرررو سرررتة أسرررطر بواسرررطة الرقابرررةشرررىء هكرررذا بالنسررربة للجنررروب. 

بقدر مرا أسرتطيع أن أتخيرل فرإن القردرة علرى الحصرول  العسكرية اإلسرائيلية(

ب كانت متوافرة بشركل أفضرل بكثيرر ممرا على معلومات ميدانية بالنسبة للجنو

بالنسربة للجنروب كانرت لردينا فررص للحصرول علرى معلومرات  بالنسبة للشمال.

مثلما يقرأ الجنرال لسكوف معلومة ميدانية أفضل بكثير ممرا فرى الشرمال. ومرا 

استرعانى فى الشمال ليس أنه كان هناك انتشار معين وإنمرا إمكانيرة أن يكرون 

 ال يكون( ثمة إنذار فى وقت مناسب.أوال يكون )سيما 

فى الثالثين من سبتمبر أوفى األول من أكتوبر، كان هناك نقاش مرع  لسكوف:

رئرريس األركررران ورئررريس شررعبة االسرررتخبارات العسررركرية وقررال نائرررب رئررريس 

األركرران إننررا متجهررون إلررى حرررب، وإنرره لرريس لرردينا إنررذار وإنرره ينبغررى تعبئررة 

ت فى الرأى، أوآراء مختلفة، هل وصلت إليك االحتياط. هل كانت هناك خالفا

الخالفررات فررى الرررأى؟ هررل قررال رئرريس األركرران أورئرريس شررعبة االسررتخبارات 

العسرركرية فررى إحرردى المناسرربات إن نائررب رئرريس األركرران يعتقررد كيررت وكيررت؟ 

لنسررأل سررؤاالي عامرراي آنررذاك. هررل أترروا إليررك، الخالفررات فررى الرررأى أمررر طبيعررى 

، هرل قرال رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية، ومرغوب فى بعض األحيران

أورئيس األركان أونائب رئيس األركان إن لديره خالفرات فرى الررأى وهويريرد 

 لذلك أن يأتى مع هذا الرجل أوعرض الرأى المختلف حوله؟

نائب رئيس األركان شارك فى كل الجلسات، لم تكن ثمة حاجرة  موشيه ديان:

، هوشرارك فرى كرل الجلسرات، لردى محاضرر كرل  ألن ُيحضره أى شرخص إلرىم

الجلسات وال أعتقد أنه أعرب وال حتى مرة واحردة عرن رأٍى مختلرف فرى هرذا 

الموضوع، أنا على اسرتعداد لفحرص دقرة كالمرى، عنردما أرد رداي سرريعاي علرى 

سؤال لكننى مستعد لالطالع على كرل المحاضرر المتعلقرة براألمر ومرن المؤكرد 
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لثالثررين مررن سرربتمبر شررارك هوفيهررا شخصررياي أن هنرراك جلسررات أسرربوعية بعررد ا

وأخذ اإلذن بالتحدث فى كل وقت أراد، وفى كل موضروع أراد، ولرم يقرل ذات 

مرة، بقدر ما أتذكر، شيئاي ما مختلفاي عن تقردير رئريس األركران أورئريس شرعبة 

 االستخبارات العسكرية.

األركرران هررل كرران هررذا متبعرراي، بقرردر مررا تتررذكر، أنرره عنرردما كرران رئرريس  يررادين:

ونائب رئيس األركان يأتيران إليرك للقراء أسربوعى أوألى محفرل آخرر، فرى تلرك 

األيام هل كان هذا شاذاي أم ال أن يعرب نائب رئيس األركان عن رأى مختلف، 

أنا ال أتحدث اآلن عن األسبوع األخير، هرل كران بوسرع نائرب رئريس األركران 

يعرررب عررن رأى رئرريس أن يفكررر أنرره فررى مثررل هررذا المحفررل ينبغررى عليرره أن 

يعبر عن رأى أحد ما آخر وليس فقرط فرى لقراء أكثرر حميميرة  األركان تحديداي؟

أشرخاص فقررط ولريس ثمررة صرعوبات فررى اإلعرراب عررن  6-5كهرذا يتواجرد فيرره 

رأى مستقل، إال أنره فرى الجلسرات الترى شراركت فيهرا فرى األركران العامرة، لرم 

عبير عن رأى يخالف كل كالم يتردد نائب رئيس األركان على اإلطالق فى الت

 اآلخرين وكالمى أنا وأن يقول هذا وأن يعرض نظريات تفصيلية معمقرة، هرو

 بشكل عام شخص متبحر.

السؤال إذا استطعت توضريحه، هروأن نائرب رئريس األركران لرم يطلعرك  يادين:

على حقيقة أنه فى الثالثين من سبتمبر، كان لره تقردير للموقرف أكثرر خطرورة، 

ألنه هونفسه يقول إنه نادم جداي لكونه لم يرذهب إليرك آنرذاك ولردينا هذا واضح، 

شهادة مهمة اليمكن التشكيك فيها مفادها أنه فى الواقع فى الثالثين من سبتمبر 

فى حديث له مع رئيس األركان أورئيس شعبة االستخبارات العسكرية فى هذه 

ائرب رئريس األركران المناسبة عندما التقوا معرك ذات مررة قيرل لرك: اعلرم، أن ن

 يعتقد أن الوضع أكثر خطورة.

لم يقل لى أحُد ذات مرة ذلك وهم لم يكونوا فى حاجة لقرول هرذا  موشيه ديان:

لى باسمه، هوكران حاضرراي، هوكران موجروداي عنردما ناقشرنا هرذه القضرايا. )أنرا 
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اآلن ألررتمس لهررم المبرررر( لوأنرره لررم يكررن حاضررراي آنررذاك لجرراز أن يرررى رئرريس 

نفسرره ملزمرراي بررأن يقررول إن لنررائبى رأيرراي آخررر، لكررن عنرردما يكررون نائبرره  األركرران

موجوداي فى الجلسة ذاتها وال يفتح فمه؟ علرى أيرة حرال لرم يقرل لرى أحرد اسرمه. 

أريد أن أقول شيئاي آخر، استناداي إلى أن ذلك كران لقراءاي مغلقراي. لريس لردى نائرب 

، فررى غيررر رئرريس األركرران أيررة صررعوبة ولررم يتررردد ذات مرررة فررى الرر دخول إلررىَّ

أوقرررات النقاشرررات أيضررراب، وإلرررى رئررريس المكترررب، وإلرررى السررركرتير العسررركرى 

يهوشواع رفيف وفى أمرور عديردة تنفيذيرة أراد أن يحيطنرى علمراي بهرا، وحرول 

وجهات نظره وفى أمرور شربه شخصرية تتعلرق بالرترب وبالترقيرات وبكرل هرذه 

فيررف، ولرردى حيرريم األشررياء، هررويمر علررى المكتررب ويرردخل لرردى يهوشررواع ر

يسرائيلى، أوشلوموجازيت ويقول لحظة، لردى خراطرة، هرذا مرن األمرور الترى 

 كانت أساسية فى المكتب. يدخل متى شاء.

توافرت لدينا شهادة مفادها أنه فى األسبوع  –لدى سؤال فى هذا األمر  النداو:

األخيررر قبررل انرردالع الحرررب كرران هنرراك طلررب إلررى رئرريس شررعبة االسررتخبارات 

سكرية بتعبئة قوات احتياطية لالستخبارات من أجل توسيع تغطية التنصرت الع

وأنه لم يصدق على ذلك. صاحب الطلب هو، العقيد بن برورات،  قائرد الوحردة 

، لكنه لم يمكنره مرن ذلرك، وقرال لرن أسرمح لرك برأن تعبرىء ولروحتى ربرع 848

لمرات، هرل شخص ألننى ال أريد أن أثير أعصاب الناس، تقريباي هكرذا بهرذه الك

 اطلعت على هذا فى حينه؟ ألم يكن أيضاي يستدعى إطالعك عليه؟

ال،تعبئة األفراد فى وحدته؟ لرم يعررض علرى أى شرىء مرن هرذا  موشيه ديان:

. كل المؤسسرات، لريس فرى فتررة الحررب  القبيل، لم يكن يستدعى العرض علىم

ة حرب، فى فقط، بل فى الفترات العادية أيضاي وليس فى فترة اتخاذ قرار عشي

افترات العادية أيضاي يوجد لكل واحدة من هذه المؤسسات مثل هذا الفائض من 

أيام االحتياط عندما تقرر تعبئة احتياط، عندما تحتاح لتعبئتره، لحاجرات فعليرة، 

لرريس لحاجررات احتيرراط، فسررالح الجوأيضرراي، وكررذلك أيضرراي شررعبة االسررتخبارات 
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تيرراط( مرررة كبررديل لعرردم إنفرراق العسرركرية وكررذلك وحرردات أخرررى تعبررىء )االح

 أموال، كى ال تستأجر، ومرة لحاجات التأهب، لما هوضرورى.

هنررا السررؤال مختلررف بعررض الشررىء. المبرررر الررذى قدمرره رئرريس شررعبة  يررادين:

االسررتخبارات العسرركرية لقائررد الوحرردة لررم يكررن هررونقص المررال ولررم يكررن نقررص 

باي بهذه الروح هوكان أكثر الصالحية وإنما هوقال )لدينا البروتوكول، لكن تقري

تطرفاي حتى( هوقال إننا يجب أن نحذر من إرباك وإثرارة أعصراب هرذه الدولرة 

كل يوم اثنين عن طريق التعبئة، بمعنى أن هذا هوجوهر المسرألة. بمعنرى هرل 

هذا هروالنهج، نحرن سنصرل حقراي إلرى هرذه المشركلة عنردما نصرل إلرى تقرديرات 

فيما يتصل بتعبئة االحتياط حقاي، هل هذا النهج  الموقف وإلى العمليات فيما بعد

القائل بعدم استثارة أعصاب الناس عرن طريرق تعبئرة االحتيراط هرل كران نهجراي 

مفروضاب من أعلى. هنا يدور الحديث عرن بضرع عشررات مرن األفرراد برالطبع 

 فقط.

لررم تطرررح مثررل هررذه المسررألة. هررذا األمررر يررذكرنى فقررط عنرردما  موشرريه ديرران:

اعترضوا فيما بعد على قائد القيادة الشمالية وقالوا له لماذا تدخل وزير الردفاع 

فى حالة هلع؟ هذه النغمة سمعتها بعرد ذلرك مرن قائرد القيرادة الشرمالية، هروحكى 

 ذلك بطيب خاطر عندما استدعيت إليه...

 ية رأس السنة )العبرية(؟هل كان هذا عش يادين:

نعم، فى رأس السرنة، بمعنرى أنهرم أتروا إليره بعرد جلسرة األركران  موشيه ديان:

وقالوا له لمراذا أدخلرت وزيرر الردفاع فرى حالرة هلرع؟ لكرن لريس منرى أومرن أى 

 مكان ما.

سمعنا شيئاي ما أيضاي مختلفاي تماماي فى هذا الموضوع من مصدر ليس  نيبنتسال:

أنرره سررادت فررى الجرروفى تلررك األسررابيع قبررل أسررابيع قليلررة مررن  غيررر موثرروق جررداي 

االنتخابات، نغمة: ال ينبغى، تخوفاب من أن يتأثر الرأى العام بالجووخالفه، من 
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أن يلعب ذلك دوراي. حقاي لرم يقرل قيرل لنرا كرذا وكرذا، لرم يقرل صرراحة لكرن كران 

 هناك شىء ما من هذا القبيل فى الجو.

 بأى شىء. ال أعتقد أن األمر كان هكذا. أنا لم أشعر موشيه ديان:

أريررد الوصررول إلررى هررذه المشرركلة عنرردما نصررل إلررى مشرركلة التقررديرات  يررادين:

والتعبئة بشكل عام وألسباب التعبئة أوعدم التعبئة لكننرى ال أترذكر مراإذا كانرت 

 ثمة شهادة كهذه.

احد. نحن نركز على المعلومات اآلن. فى هذا يوجد سؤال و الرئيس أجرانات:

مررن الشررهر تلقررى رئرريس شررعبة  5 – 4تتررذكر حقيقررة أنرره فررى الليلررة مررا بررين 

)حررذف االسررتخبارات العسرركرية )للدقررة، رئرريس الموسرراد( إخطرراراي مررن مندوبرره 

)حرررذف كلمرررة أعتقرررد،  العسررركرية اإلسررررائيلية( نحرررو كلمرررة بواسرررطة الرقابرررة

يريرد االلتقراء بره لكرى يبلغره بمعلومرة  العسركرية اإلسررائيلية( بواسطة الرقابة

حول موضوع يتعلق بالتحرذير)من وقروع حررب(، هرذه المعلومرة تروافرت فرى 

أجرررى آنررذاك ترتيبررات للسررفر وسررافر فعررالي. هررل تتررذكر أنررك  تلررك الليلررة. وهررو

العسرركرية  )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةأحطررت علمرراي بأنرره اسررتدعى للقرراء 

لريالي تقريبراي  10،30م فى الخامس من الشهر فرى كان ينبغى أن يتاإلسرائيلية( 

 حول ما وصف بأنه موضوع يتعلق بالتحذير)من وقوع حرب(؟

أتررذكر أننررى عرفررت أن رئرريس الموسرراد سررافر للقرراء مررن لديرره  موشرريه ديرران:

معلومة، أما من ناحية ما إذا كان يتعلق بأمر التحذير )من وقوع حرب( فإننى 

 ينبغى أن أفحص المسألة.

متى أحطت علمراي بهرذا الموضروع؟ أفرى تلرك الليلرة ذاتهرا أم  يس أجرانات:الرئ

 مبكراي فى الصباح؟

أنرا مضرطر ألن أفحرص األمرر. أنرا عرفرت، فرى أيرة سراعة مرن  موشيه ديران:

 الليل أم فى الصباح أنا مضطر ألن أفحص األمر ال أستطيع القول شفاهة.
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معه حول الموضروع، لكرن أتذكر أننى علمت أن رئيس الموساد استدعى للقاء 

ال أعرف ما إذا كان قد قيل مصطلح التحذير أم ال، ال أتذكر فى هرذه اللحظرة، 

 ---أستطيع فحص ذلك وأن أفحص بالضبط أيضاي ما إذا كنت علمت بالليل

فى البرقية التى تسلمها رئيس الموساد استخدم مرسلها كلمة  الرئيس أجرانات:

التى معناها حررب،  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةالسر 

أوموضوع حرب، بهذه الكلمات كان القصرد أن هرذا موضروع يتعلرق بالتحرذير 

)مررن وقرروع حرررب( أن المصررريين ذاهبررون لحرررب. أعتقررد أن رئرريس شررعبة 

االستخبارات العسكرية أعلن أنه استدعى للقاء بشأن موضوع يتعلق بالتحذير. 

لك وكيف نظرت بوجه عام للمعلومة ذاتها وأنره سؤالى هومتى أحطت علماي بذ

مسافر للقاء من أجرل الحصرول علرى مثرل هرذا التحرذير، أوعلرى معلومرة حرول 

مثل هذا التحرذير، قبرل أن تعررف بالضربط الفحروى المحردد للمعلومرة بأنره فهرم 

 –على سبيل المثرال، برأن المصرريين ذاهبرون لحررب فرى السرادس مرن الشرهر 

نار قبل المساء. لكن بالنسبة لهذه المعلومة فرى حرد ذاتهرا سيبدأون فى إطالق ال

 )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةهررل تررذكر أنررك علمررت أنرره اسررتدعى للقرراء مررع 

 حول موضوع التحذير. العسكرية اإلسرائيلية(

أعتقرد أن المرررة األولررى الترى سررمعت فيهررا بالمعلومرة كانررت فررى  موشريه ديرران:

ر الررذى يقررول فيرره رئرريس شرررعبة فررى الخررامس مررن الشرره 9،45الصررباح فررى 

 ----االستخبارات العسكرية فى الجلسة

 هل هى جلسة األركان العامة؟ الرئيس أجرانات:

فررى الجلسررة التررى شررارك فيهررا رئرريس األركرران، ورئرريس شررعبة  المقرردم برررأون:

 االستخبارات العسكرية، وأبلغت فيها رئيس الحكومة.

 ؟242هل هومستند رقم  يادين:
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أنرا ال أحصرل علرى البرقيرات الترى يتحصرل عليهرا الموسراد مرن  موشيه ديران:

أفررراده. يسررتطيعون قررول المضررمون لررى عبررر الهرراتف أوبوسرريلة أخرررى. مررا 

هومسجل لدى هنا ربما يوجد هذا أيضاي فى محضر جلسة األركان التى عقدت 

قبل اللقاء لدى رئيس الحكومة لكن ما هومكتوب لردى هنرا هروأن رئريس شرعبة 

. هرذه هرى المررة األولرى الترى 900فى سعت  ---ات العسكرية يقولاالستخبار

قيل لى عرن طريرق رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية أن رئريس الموسراد، 

ر من أنه قد يحردث  تسفيكا، تلقى إخطاراي الليلة من مصدره وهومصدر جيد حذَّ

 1000شىء ما وطلب أن يأتى إليه تسفيكا على الفور للقراء الليلرة فرى السراعة 

أستطيع اآلن أن أعيد ترتيب ما أعتقرد أننرى فكررت  سيراه. أعددنا قائمة أسئلة.

فيه. بشكل عام هذا هوأفضل مصدر لدينا. والمعلومات التى نحصل عليها منه 

لكرن  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف نحو ثاثة أسطر بواسطة الرقابةموثوقة 

ر جيرردل ودقيررق أيضرراي فررى اآلن، عنرردما أعيررد ترتيررب )األفكررار(، هوحقرراي مصررد

إذاي أعتقرد  العسكرية اإلسررائيلية( )حذف سطر بواسطة الرقابةاألغلب األعم. 

أن هذه كانت الفرضية العامة، أنه يتحدث عن حررب، هويتحردث عرن ترواريخ 

 حرب، وكان ينبغى سماع ما يقول بالضبط.

ألمرور الترى كنت أريد أن أقرأ عليك اآلن شيئاي ما مرة ثانية. جزء مرن ا يادين:

 -برالطبع، األمرور أكثرر وضروحاي بعرد الفعرل  -نقوم بها هروليس فقرط مرن أجرل 

تنشيط الذاكرة وحسب، وإنما ربما أيضراي مرن أجرل اسرتخالص درس للمسرتقبل 

ومررا شرراكل ذلررك. أنررت حصررلت علررى معلومررة سررفر تسررفيكا، كمررا ورد هنررا فررى 

حرن نعررف البروتوكول. هوسافر للحصول على تحرذير)من وقروع حررب(. ون

المصدر. لكن أنا أريرد أن أقررأ عليرك مراذا كانرت المعلومرة الترى حصرل عليهرا 

الترى  العسكرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةالموساد من مندوبه 

لم تطلع عليها، فى منتصف ليل يوم الخميس، أى فى الليلة ما بين يوم الخميس 

ا فى أعقابها. كان هذا فى منتصف من األسبوع ويوم الجمعة، التى سافر تسفيك

الليل تقريباي. من هم الذين حصلوا على المعلومرة؟ سرأقرأ عليرك هرذا كرى نررى 
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أحياناي هل المعلومات التنفيذية ذاتها لهيئة معينة، أواإلدارية، التحتوى فى واقع 

)حرذف كلمرة بواسرطة األمر على مادة استخبارية. هنا مكتوب ما يلى: الرجل 

أبلرغ الموسراد هنرا فرى منتصرف الليرل: "اتصرل  سركرية اإلسررائيلية(الع الرقابة

فرى المسراء، أى فرى يروم  العسكرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابة

 العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةالخمرريس لرريالي، اتصررل 

لقرراء "وتحرردد  –العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةهاتفيرراي، 

، أى فى مساء يروم الجمعرة. "فرى ذلرك اللقراء )أى فرى 10،30بيننا فى الساعة 

 – العسركرية اإلسررائيلية( )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةمساء يوم الخميس و

غرداي، يروم العسركرية اإلسررائيلية(  )حذف سطر بواسطة الرقابة"ذكر ما يلى: 

 العسركرية اإلسررائيلية( )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةمساء و 5.10الجمعة، 

ربما يبلغنا بمعلومات هرى بحسرب كالمره ذات أهميرة كبيررة. ج( سرأل  ---للقاء

إن كان رئيس الموساد يسرتطيع المشراركة فرى اللقراء بسربب أهميرة الموضروع. 

"ألمح إلى أن  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو ثاثة أسطر بواسطة الرقابة

 )حررذف نحررو كلمررات بواسررطة الرقابررةتعلررق المعلومررات التررى سرريأتى ليسررلمها ت

)حذف نحو كلمتين بواسطة )بين قوسين وأضاف هنا:  العسكرية اإلسرائيلية(

كلمة السر(.  –كما هومعروف الكود التحذيرى  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

)حرذف ثراث أى، الوضع هنا بعد أن صار ما صار كان أنه فرى يروم الخمريس 

يتصررل بررأن لديرره معلومررات  العسرركرية اإلسرررائيلية( ةكلمررات بواسررطة الرقابرر

برأن  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةعاجلة فى موضوع 

هرذا هوالكرود التحرذيرى المتفرق عليرهل هويطلرب بشركل خراص أن يرأتى رئرريس 

 )حذف سرطر ونيرف بواسرطة الرقابرةالموساد لرؤيته بسبب أهمية الموضوع. 

لريالي. أنرا  10،30وعندئذ تحدد اللقراء ليروم الجمعرة فرى  لية(العسكرية اإلسرائي

حصلت على اإلجابة مسبقاي، أن ما حصلتم عليه أنره فرى يروم الجمعرة أعلرن أن 

 العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابرةتسفيكا سافر لاللتقاء مع 

ضروع وهذا مرة أخرى مو –بشأن موضوع التحذير. هذا أمر واحد. أنا أسأل 
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افتراضى فى هذه اللحظة، ربما فقط من أجل استخالص الردروس: لروأن أحرداب 

أتى إليك يوم الجمعرة لريالي، أوصرباحاي، وقرال: هرا هروذا اللقراء الرذى جررى هرذه 

المرة، لم يكن مجرد لقاء. هل يوجد فارق آخر لهذا اللقاء أواليوجد أى فرارق؟ 

 بصراحة. ربما اليوجد.

لفور نهاية اإلجابة. افتراضى اآلن أيضاي، وليس لدى أقول على ا موشيه ديان:

هوأنه لوكانت هناك نبرة ما من األهميرة العرا جلرة الخاصرة  –شك آنذاك أيضاي 

فى هرذا الموضروع، ألخبرنرى تسرفيكا برذلك فرى منتصرف الليرل أيضراي. لمراذا ال 

أستطيع أن أعرف؟ ألننى ال أحصل على الرسائل منه قرط. إنهرا المررة األولرى 

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةترررى أسرررمع فيهرررا اآلن موضررروع ال

. آنذاك ربمرا كران تسرفيكا سريقول لرى: انظرر، هرذا هوأسرلوبه، كرل اإلسرائيلية(

شررىء لديرره مررن الدرجررة األولررى، وكررل شررىء معنرراه "تعررال علررى الفررور" وهكررذا 

لنحرو، دواليك. أوأن يقول تسفيكا: دائماي هومقل، ثم فجرأة يستصررخ بمثرل هرذا ا

وكأن شريئاي مرا خاصراي بصردد أن يحردث. بمعنرى، مرن أجرل معرفرة مردى عجلرة 

أوجدية هذا، فإن من المحتم أن يكون هذا مقارناي. الرجل الرذى نعمرل معره منرذ 

 العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف نحررو كلمتررين بواسررطة الرقابررةمرردة لنفترررض 

ترراض بأنره إذا نقارن األسرلوب والصريغة الترى يعرضرها. لكننرى أنطلرق مرن اف

فررإن تسررفيكا سرريقول لررى.  –كرران هنرراك شررىء مررا خرراص منررذ اإلخطررار األول 

العالقرررات بينرررى وبرررين تسرررفيكا، أوبينرررى وبرررين ايلرررى زعيررررا، أوبينرررى وبرررين 

 –( 73طاليق)كنية اللرواء يسررائيل طرال، نائرب رئريس األركران خرالل حررب 

وع الرذى هرم مرن النر –وفى هذا الموضوع هرذا لريس موضروع عالقرات أيضراي 

)حرذف كلمرة كان سيوقظنى فى منتصف الليل، ويقول: هناك شرىء مرا خراص 

ولتنتبه إلى هذا. لوأنهم عرضروا علرىَّ العسكرية اإلسرائيلية(  بواسطة الرقابة

هررذه المعلومررة كمررا هررى، مررا اسررتطعت أن أقارنهررا بمعلومررات أخرررى، كنررت 

 ---أن هذا سأفترض: إذا لم ينزعج تسفيكا من هذا، فإن ذلك عالمة على
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 سافر. انزعج. هو هو يادين:

ال، هواستدعاه، لكنه لرم يهررع إليره بسربب طبيعرة المعلومرة. أنرا  موشيه ديان:

أريد فى هذا الصدد، إذا كان ممكناي، أن أسوق نموذجاي. كان هنراك لقراء لررئيس 

 العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة الرقابررةالحكومررة 

 وهاتفتنى ليالي بعد اللقاء. أنا لم أكن فى هذا اللقاء.

 )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةربمرررا تعررررف بالمصرررادفة: كررران هرررذا  يرررادين:

 العسكرية اإلسرائيلية(.

 نعم. موشيه ديان:

 .العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةإنه  الرئيس أجرانات:

 ---ليست لدى معلومة ---نعم. أنا هنا أنطق باسمه موشيه ديان:

)حررذف كلمررة ال، نسررينا أن نسررألك لمرراذا ارتبررت؟ ألن هررذه المعلومررة  يررادين:

معلومة جرادة ننروى استقصراءها. كران  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

هذا سيصل إلينا. كل واحرد كران مسرتعداي ألن يقرول لنرا، لكنره قرال: لكرن رئريس 

 مة قالت هذا.الحكو

هى هاتفتنى ليالي، فى نهاية الجلسة، حكت عن الحديث كله الذى  موشيه ديان:

العسركرية  )حرذف نحرو سرطر بواسرطة الرقابرةأجرته. وقالت ضرمن مرا قالرت 

عندئذ انزعجت أنا، وطلبرت محضرر الجلسرة ألقرف علرى مرا قالره  اإلسرائيلية(

)حررذف كلمررة قرراء، بالضرربط، وأيضرراي مررن أحررد األشررخاص الررذين حضررروا الل

)حررذف كلمررة أنررا لررم أطلررب قبررل ذلررك  العسرركرية اإلسرررائيلية( بواسررطة الرقابررة

ألننى انزعجت وقلت لرئيس األركان:  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةرئررريس الحكومرررة قالرررت لرررى إن 

ط؟ مرا الرذى حردث هنراك؟ يقول كيت وكيت. مرا الرذى قالره بالضرب اإلسرائيلية(
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وعندئررذ، فررى اليرروم التررالى فررى زيررارة، تلقيررت رداي مررن رئرريس األركرران بررأنهم 

 --راجعوا المحضر

عنرردما انزعجررت أردت أن تعرررف مرراذا كرران فررى محضررر  الرررئيس أجرانررات:

 الجلسة، أليس كذلك؟

)حرذف كلمرة ما كران فرى محضرر الجلسرة. وكران هنراك شرخص  موشيه ديان:

حضررر هنرراك فررى ذلررك اللقرراء. عندئررذ  العسرركرية اإلسرررائيلية( بواسررطة الرقابررة

 أردت أن أعرف حكاية هذه المعلومة.

)حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررة سرررألت رئررريس األركررران: مررراذا قرررال بالضررربط 

 وما داللة ذلك وهلم جراي. العسكرية اإلسرائيلية(

العسرركرية  )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةهررل كرران رجلنررا  الرررئيس أجرانررات:

 حاضراي فى الجلسة ذاتها؟ إلسرائيلية(ا

)حررذف نحررو نعررم. نعررم. سررأدخلكم أكثررر فررى أسرررار الموضرروع.  موشرريه ديرران:

أنا سرألت رئريس األركران. العسكرية اإلسرائيلية( ثاثة أسطر بواسطة الرقابة

 ---وعندئذ رد علىم رئيس األركان: "ال أعتقد أن األمر جاد

 األركان راجع محضر الجلسة.أنا أفهم أن رئيس  الرئيس أجرانات:

نعم، سيتضح هذا على الفور من كالمه. أنا اآلن أقرأ رد رئريس  موشيه ديان:

األركان: "ال أعتقد أن األمر جاد. نحن حاولنا أن نسترجع ألنفسنا، من كل مرا 

)حرذف نعرف، مرن كرل مرا لرديهم. أنرا سرمعت أيضراي بالضربط مراذا كران أمرس. 

 .ة اإلسرائيلية(العسكري سطر بواسطة الرقابة

 كان موجودا، فى اللقاء؟ يادين:

العسرركرية  )حررذف نحررو ثاثررة أسررطر بواسررطة الرقابررةنعررم.  موشرريه ديرران:

 اإلسرائيلية(
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 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف السؤال بواسطة الرقابة يادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو سطرين بواسطة الرقابة موشيه ديان:

 العسكرية اإلسرائيلية( ال بواسطة الرقابة)حذف السؤ يادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف سطر بواسطة الرقابة المقدم برأون:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف السؤال بواسطة الرقابة يادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف سطر بواسطة الرقابة المقدم برأون:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف السؤال بواسطة الرقابة يادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف سطر بواسطة الرقابة المقدم برأون:

ومنرره سررمعت. بعررد ذلررك طلبررت أيضرراي بنفسررى محضررر الجلسررة،  موشرريه ديرران:

 --وحصلت عليه. وهناك قيل إن

 حصلت عليه، أليس كذلك؟ يادين:

نعررم. وراجعترره. وهنرراك ضررمن أمررور أخرررى، رئرريس الحكومررة  موشرريه ديرران:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو ثاثة أسطر ونصف بواسطة الرقابةتسأل 

 --يرد: إذاي كان هذا

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةإنررره المصررردر  الررررئيس أجرانرررات:

 اإلسرائيلية(

 هذا ما أقوله. واضح. يادين:

 --ننى أسوق هذا رداي على سؤال ياديننعم. لك موشيه ديان:

 اعتقدُت أن هذين مصدران. الرئيس أجرانات:

 ال، ال. يادين:
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عنردما سرمعت معلومرة أولرى مرن رئريس الحكومرة عبرر الهراتف  موشيه ديران:

عندئررذ  العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة الرقابررة

ان ينبغى علىم أن أذهرب تحمست. لكن من أجل أن أعرف ماذا قال بالضبط، ك

إلى المصادر. المصادر أومحضر الجلسة، أومرن كران حاضرراي أيضراي فرى تلرك 

الجلسة. ألنه من الممكن قول هذا بنبرة ما وبنبرة أخرى، وهلم جراي. أنرا أقرول 

العسكرية  )حذف كلمة بواسطة الرقابةذلك بالنسبة أيضاي للسؤال فيما يتعلق ب  

لوكنررت تحمسررت، لقلررت: تسررفيكا، كيررف تفسررر هررذا، معنررى هررذا،  اإلسرررائيلية(

فهوالمفسررر األول. وهنررا اإلجابررة التررى حصررلت عليهررا هررى أنهررم فحصرروا هررذا 

 ---األمر، مع من كان حاضراي هناك أيضاي، وأنهم راجعوا المحضر أيضاي 

 )حررذف نحررو سررطرين بواسررطة الرقابررةهررل يبرردأ هكررذا:  الرررئيس أجرانررات:

 العسكرية اإلسرائيلية(

 نعم. المقدم برأون:

العسرركرية  )حرذف نحررو سرطر بواسررطة الرقابرةهكرذا يبرردأ،  الررئيس أجرانررات:

  اإلسرائيلية(

 نعم. هذه هى المعلومة. المقدم برأون:

 الخاص بنا. 99إنه مستند  الرئيس أجرانات:

العسركرية  )حرذف نحرو سرطرين بواسرطة الرقابرةتبردأ الصرفحة  موشيه ديان:

 هوالمقصود؟هل هذا  اإلسرائيلية(

العسركرية  )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةنعم. مكتوب لردى  الرئيس أجرانات:

 واحد، لكن باستثناء ذلك، الشىء. اإلسرائيلية(

أنا أقول فقط: هذه معلومة لم أكن حاضراي وقتهرا، ينبغرى رؤيتهرا  موشيه ديان:

فررى سررياق مررا قيررل قبررل ذلررك وبعررده. أنررا سررمعت بهررا مررن رئرريس الحكومررة فقررط. 

عندئررذ وجهررت السررؤال إلررى رئرريس األركرران: مرراذا كرران برراألمس، وهلررم جررراي؟ و
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نحن حاولنا أن نسترجع من كرل مرا  –وكانت اإلجابة: "ال أعتقد أن األمر جاد 

 ".ألنه هكذا، فى تلك اللقاءات  --نعرف

وينبغرى أن  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف نحرو سرتة أسرطر بواسرطة الرقابرة

الموضوع، إن كانوا سألوه وهلم جراي. إذاي أنا أقول هذا  نعرف ماذا قال فى هذا

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةبالنسبة أيضاي لهذا السؤال 

لوكانت وردت حتى معلومة خام، لسألت رئيس الموساد أيضاي، قبل لقائره، هرل 

 هذا استدعاء أم أن هذا هوأسلوبه المعتاد.

ألن هرذه كانرت المعلومرة القادمرة  –ضت لهذه المعلومة إذا كنت قد تعر يادين:

 ---التى أردت أن أسأل

)حرذف نحرو قبل هذا، هل كانت هذه هرى المعلومرة الوحيردة  الرئيس أجرانات:

 ، أم أنه كان هناك تحذير آخر؟العسكرية اإلسرائيلية( كلمتين بواسطة الرقابة

العسركرية  الرقابرة )حذف نحو ثاثرة أسرطر بواسرطةكان هناك تحذير  يادين:

 اإلسرائيلية( 

)حذف كلمة نعم. كانت هناك معلومة، كانت معلومة من مصدر  موشيه ديان:

 أيضاي. العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 )حررذف نحررو نصررف سررطر بواسررطة الرقابررةلكررن كانررت هنرراك معلومررة  يررادين:

 العسكرية اإلسرائيلية(

 إنها معلومة حصلنا عليها قبل ذلك ببضعة أشهر. المقدم برأون:

 نعم، قبل ذلك. يادين:

)حرذف كلمرة كان افتراض شعبة االستخبارات العسركرية أن مرا  موشيه ديان:

يعرفون تلك المعلومة التى وردت إلينا  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

واسررطة )حررذف نحررو نصررف سررطر بقبررل ذلررك والتررى وردت إلرريهم بعررد ذلررك، 
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)حرذف نحرو ربرع سرطر عندما جراء االسرتدعاء  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

كررران تفسرررير شرررعبة االسرررتخبارات  العسررركرية اإلسررررائيلية( بواسرررطة الرقابرررة

العسكرية أن هذه المعلومة التى كانت لدينا، ونحن نحصل عليها بعد ذلك كررد 

 ية(العسكرية اإلسرائيل )حذف كلمة بواسطة الرقابةمتأخر 

نعم. لكن كانت هرذه هرى المعلومرة، الترى أشررتم إليهرا اآلن،  الرئيس أجرانات:

)حرذف نحرو من الخامس والعشرين مرن سربتمبر. لكرن كران هنراك تحرذير آخرر 

من التاسع والعشرين مرن  العسكرية اإلسرائيلية( نصف سطر بواسطة الرقابة

 سبتمبر.

أنرررا أفتررررض أن هرررذا مرررا قلتررره اآلن. أن مرررا قالتررره لرررى شرررعبة  موشررريه ديررران:

)حذف كلمة بواسطة االستخبارات العسكرية، بقدر ما أتذكر، أن هذه المعلومة 

مررن سرربتمبر، هررى المعلومررة  29بعررد ذلررك فررى  العسرركرية اإلسرررائيلية( الرقابررة

 العسركرية اإلسررائيلية( )حرذف نحرو سرطرين ونصرف بواسرطة الرقابرةعينها 

ليسررت معلومررة أخرررى وال معلومررة إضررافية، وإنمررا تكرررار للمعلومررة ذاتهررا هررذه 

إذا لم أكن مخطئاي، هذا ما  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابة

 شرحته شعبة االستخبارات العسكرية. 

)حررذف كلمررة منررذ شررهر يوليوكانررت هنرراك إنررذارات مرررة أومرررتين  لسرركوف:

علررى خلفيررة أن العمليررة )العسرركرية(  سرررائيلية(العسرركرية اإل بواسررطة الرقابررة

وأنهرا سرتكون فرى نهايرة سربتمبر أوفرى  –مايوقد أجلت  –المزعومة فى أبريل 

، وكررأن السررادات أجرررى تنسرريقاي مررع األسررد بحيررث يررذهبان سررويا 1973نهايررة 

)للحرب( وبناء على هذه التواريخ. بأى قدر مثلرت هرذه المعلومرات مؤشرراي مرا 

 مل لعملية مصرية سورية؟على توقيت محت

أعتقررد أنرره بشرركل أساسررى، برردءاي مررن ابريررل، أنررا شررعرت بررأنهم  موشرريه ديرران:

الترواريخ كانرت  –ذاهبون نحو حرب. فى مثل هرذا التراريخ أوفرى تراريخ آخرر 

ا مرن أبريرل تبلرور لردىم افترراض برأن مصرر  غير مستقرة. لكننى أعتقد أنه بدءي
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ضدنا. أما بالنسبة للتواريخ، فقد كانت وسوريا ماضيتان نحو استئناف الحرب 

غيررر مسررتقرة جررداي. ومررن حررين آلخررر حررددتا تاريخرراي لررم تفيررا برره. السررادات مرررة 

مرة، لم أكن متأكداي متى  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةو

سيكون التاريخ. وحتى صرباح يروم الغفرران أيضراي لرم يكرن لردى يقرين برأن هرذا 

اي. لكن فرضية أن مصرر وسروريا تتجهران إلرى اسرتئناف الحررب هوالتاريخ حق

كانرت فرضرية  –وبأننا نستعد لذلك فى تاريخ ال أعرف بعد بدقة مترى سريكون 

 مقبولة من جانبى وعملت بمقتضاها.

 ----فلنتوقف هنا الرئيس أجرانات:

)حذف كلمرة بواسرطة ربما إن أمكن دقيقتان. أريد العودة إلى موضوع  يادين:

)حرررذف كلمرررة أنرررت عرضرررت علينرررا نمررروذج  العسررركرية اإلسررررائيلية( ابرررةالرق

ليس فقط، ولكن أيضراي كنمروذج: فرإذا،  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

بمعلومررة تصررلك، وأردت أن تطلررع علررى محضررر الجلسررة، خالفرراي لموضرروع 

تسفيكا. لكن اآلن أريد أن أسألك سرؤاالي آخرر عرن هرذه المعلومرة: حسرن، يقرول 

كررل مررن رئرريس األركرران ورئرريس شررعبة العمليررات ورئرريس شررعبة االسررتخبارات 

العسرركرية إن هررذا غيررر جرراد، هررذا يطررابق أوينرراقض المعلومررات الموجررودة. أنررا 

فاهم. هنا توجد مناورة، وهنا أمر آخر. ربما، كى تتيح لى أن افهم أكثرر قلريالي 

ذا لررن يغيررر مررن خلفيررة اللقرراء )وإن كنررا سنسررأل رئرريس الحكومررة أيضرراي ذلررك، هرر

 األمر فى شىء(: هذا اللقاء كان بمبادرة من؟ هل تعرف؟

)حرذف نحرو سرطر ال أعررف. لكرن الوضرع علرى النحرو الترالى:  موشيه ديان:

أنرا أعتقرد ذلرك، لسرت متأكرداي،  العسكرية اإلسرائيلية( ونصف بواسطة الرقابة

نحرو سرطرين  )حرذفحقيقة ال أعرف، لست متأكداي ما إذا كان هذا لقاءاي قرد ترم 

حقيقرة ال أعررف. إنره لقراء لرم أشرارك  العسكرية اإلسررائيلية( بواسطة الرقابة

 فيه.
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هذا سألناه. ألنه واضح: إن كران برادر )باللقراء( علرى سربيل المثرال مرن  يادين:

فلهرذا اعتبرار أكبرر. لكرن دعنرا مرن هرذا.  –أجل أن يبلغها )يبلرغ جولردا ميئيرر( 

قالره رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية. لكرن  اآلن أنا أسألك: أنت قبلت بما

مع ذلك أردت أن تطلرع علرى محضرر الجلسرة. قررأت المحضرر. مررة أخررى، 

هنا نتحدث بعد الفعرل، لكرن نترذكر بقردر المسرتطاع.ماذا كران مرع ذلرك تقرديرك 

 .العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةعندما قرأت كالم 

 )حذف نحو خمسة أسرطر بواسرطة الرقابرةول اآلتى أريد أن أق موشيه ديان:

لكن فى هذه التواريخ وقتئذ، كان هذا بعد الثالرث عشرر  العسكرية اإلسرائيلية(

من سبتمبر، لرم يكرن لردى أى شرك فرى أن هنراك تروتراي بالغراي. كانرت هنراك كرل 

المعلومات. هناك توتر كبير، وهناك استعدادات لحرب من جانب سوريا. كان 

االن، موضوعان محرل تسراؤل: هرل هرم ينروون حربراي شراملة وعندئرذ هناك سؤ

كيف يعقل أنهم سيفعلون ذلك بدون مصر؟ وهذا ما دفعنى إلى )تبنى( افتراض 

 ---رئيس شعبة االستخبارات العسكرية نفسه

 هل هم يستعدون لحرب شاملة؟ الرئيس أجرانات:

هررذا غيررر  –وعندئررذ، هررل يعقررل أن يفعلرروا ذلررك برردون مصررر  موشرريه ديرران:

 منطقى.

 عن هذا. العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةيجيب  يادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةهويقول  موشيه ديان:

العسررركرية  )حرررذف نحرررو نصرررف سرررطر بواسرررطة الرقابرررةهويقرررول  يرررادين:

 هكذا هويجيب على أية حال. اإلسرائيلية(

ال. ال أعررف إن كانرت البقيرة هنرا. يبردولى أن هنراك بقيرة، أنهرا  موشيه ديران:

يرى فى مصرر  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةتسأل هل 

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمتين بواسطة الرقابةشواهد حرب 
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 يخيل إلى. أريد فحص هذا األمر.

ء. كيرف انتهرى هرذا هنرراك ال أعررف إن كران لردينا كررل شرى الررئيس أجرانرات:

 لديكم؟

 ليست لدى هنا الصفحة التالية. موشيه ديان:

 )حرذف نحرو أربعرة أسرطر بواسرطة الرقابرة. 99إنه مستند  الرئيس أجرانات:

  العسكرية اإلسرائيلية(

العسررركرية  )حررذف نحرررو سررتة أسررطر بواسررطة الرقابررةهرروال يقررول.  يررادين:

 ية.إن ما يوجد لدينا هوالنها اإلسرائيلية(.

 ---ليس لدى حتى هذا. لدى فقط حتى موشيه ديان:

 حتى ماذا يوجد لديك؟ الرئيس أجرانات:

العسركرية  )حرذف نحرو سرطر بواسرطة الرقابرةكان تفسيرى هرو موشيه ديان:

)حررذف نحررو لكررن يجررب االطررالع علررى هررذا فررى محضررر الجلسررة  اإلسرررائيلية(

 العسكرية اإلسرائيلية( سطرين بواسطة الرقابة

)حذف نحو سطرين بواسرطة لكن مكتوب لديك فى النهاية:  أجرانات: الرئيس

 العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

 نعم. موشيه ديان:

 هذا موجود. الرئيس أجرانات:

 هذه النهاية. موشيه ديان:

)حررذف نحررو ثاثررة أسررطر بعررد ذلررك توجررد فقرررة واحرردة:  الرررئيس أجرانررات:

 العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف نحو سطر بواسطة الرقابةاإلجابة:  يادين:
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بدأت بالقول بأن السؤال األول كان ما إذا كانوا )السوريين(  الرئيس أجرانات:

وهرل يعقرل أن يقراربوا ذلرك بردون مصرر، وقردمت  –ينوون شن حررب شراملة 

 إجابة: هذا غير معقول.

ك، سريما بعرد إسرقاطنا الثالثرة عشرر غيرر معقرول. فرى مقابرل ذلر موشيه ديران:

طائرة، أشار كل من االفتراض النظرى بأن سوريا لن تمر على األمرر مررور 

الكرررام وأشررار تأملنررا لواقررع الرردفع بصررواريخ، وتحريررك المدفعيررة إلررى األمررام، 

( 1أشارإلى أن سوريا ستقوم بعملية. وعندئرذ ثرار سرؤاالن:  -وتحريك القوات 

 ط، وعندئذ فمن المحتمل أن تكون بدون مصر، وثانيراي هل هى عملية جزئية فق

كررران هرررذا علرررى األقرررل فرررى المراحرررل األولرررى افترررراض شرررعبة االسرررتخبارات 

العسكرية، بأنهم )السوريون( يخشون بشكل ما، وبرأنهم ربمرا يفعلرون شريئاي مرا 

لكنهم يخشون من شن عملية من جانبنا، وأن هذا انتشار دفاعى )للقوات( أكثر 

ى. هررم طرروال الوقررت يخشررون مررن أننررا بصرردد مهرراجمتهم. مررن أن منرره هجرروم

نهرراجمهم كرررد علررى مهرراجمتهم لنررا، أونظررراي ألن هجومنررا األول، بمررا فررى ذلررك 

أيضاي إسقاط الثالثة عشر طائرة، يدل على ميول عدوانيرة مرن جانبنرا. بمعنرى، 

كرران هنرراك مررن جانررب شررعبة االسررتخبارات أيضرراي عالمررة اسررتفهام حررول مررا إذا 

نت كل هذه التعزيزات فى سروريا تردل بشركل مؤكرد علرى أنهرم بصردد القيرام كا

بعمليررة، ولرروحتى جزئيررة، وعندئررذ فمررن المحتمررل أن تررتم برردون مصررر، أوأنهررم 

نقوم فيه بالرد أوأن نشرع نحن فى القيام بعمليرة،  –يخشون من تسلسل لألمر 

كرل هرذا فيتعين عليهم أن يكونوا فى وضع دفاعى. علرى أيرة حرال، فرى خضرم 

سررواء أكانررت  –التعقيررد، أن سرروريا تجرررى اسررتعدادات للقيررام بعمليررة عسرركرية 

لم يكن لدى شك فى أنها تجرى هذه االستعدادات لشن  –حرباي شاملة أم جزئية 

عملية عسكرية. لم أعررف مرا إذا كانرت هرذه حربراي شراملة أم ال، وأنرا أفتررض 

هرذه المعلومرة الخاصرة بر   أنهم لن يقوموا بحرب شاملة بدون مصر. ولذا فرإن

بأنهم هناك يتأهبون للقيام  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابة

 بعملية، تداخلت مع افتراض آخر. هى لم تناقضه، لم تكن شاذة.
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 نأخذ اآلن استراحة. ربع ساعة. الرئيس أجرانات:

التررى المعلومررة  –ربمررا مررن الممكررن تصررويب خطررأين. األول  موشرريه ديرران:

عرررن  العسررركرية اإلسررررائيلية( )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةحصرررلنا عليهرررا 

االستعداد السرورى لشرن عمليرة عسركرية، كانرت طبقراي لمرا فسرره رئريس شرعبة 

االسررتخبارات العسرركرية، بررأن لررديهم معلومررة بررأن السرروريين علررى وشررك القيررام 

ية العسرركر )حررذف نحررو سررطر بواسررطة الرقابررةلررم تكررن رد فعررل  –بعمليررة 

كما قلت سابقاي، وإنما كانت هذه هى الخطة السورية التى وصرلت  اإلسرائيلية(

إلينا قبل بضعة أشرهر، هكرذا يكترب لرى رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية. 

قبررل ذلررك قلررت إن رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية قررال لررى إن المعلومررة 

لخطة السورية لشرن عن ا العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابة

 ---عملية

)حذف كلمة إنها المعلومة نفسها التى تلقتها رئيس الحكومة  الرئيس أجرانات:

 العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

أنا أخطأت. كل ما أقوله أقتبسه عرن رئريس شرعبة االسرتخبارات  موشيه ديان:

 الرقابررة)حررذف سررطر ونيررف بواسررطة العسرركرية الررذى قررال لررى إن معلومررة 

 )حرذف نحرو نصرف سرطر بواسرطة الرقابرةقرد وردت  العسكرية اإلسررائيلية(

 قبل ذلك ببضعة أشهر. العسكرية اإلسرائيلية(

)حرذف كلمرة بواسرطة لكرن كانرت هنراك معلومرة مرا حصرلنا عليهرا مرن  يادين:

فى تلك األيرام ذاتهرا، وكران هنراك تشراور طبقراي  العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

)حررذف كلمررة بة االسرتخبارات العسرركرية حررول كيفيرة صررياغة الررد لررئيس شررع

بالنسرربة لرررد فعلنررا. وفررى النهايررة قلنررا  العسرركرية اإلسرررائيلية( بواسررطة الرقابررة

إنهرا تردريب عسركرى فرى العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابة

 واقع األمر، مناورة. ليس هذا هوالمقصود.
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هذا بالنسبة لمصر. هنا أنرا قلرت كران هرذا نوعرا مرن  ال، ال. كان موشيه ديان:

العسررركرية  )حرررذف نحرررو كلمترررين بواسرررطة الرقابرررة"الفيرررت بررراك" ل خطرررار 

وكان هذا هوتفسير شرعبة االسرتخبارات العسركرية، وأنرا أريرد أن  اإلسرائيلية(

ب وأقررول، إنرره صررحيح أن هررذا مررا قالرره لررى رئرريس شررعبة االسررتخبارات  أصرروَّ

 نت هذه خطة سورية وكانت معروفة قبل بضعة شهور.العسكرية، لكن كا

)حرذف كلمترين بواسررطة علرى أيررة حرال أنرت رأيررت فرى تلرك المعلومررة  النرداو:

إنذاراي لنرا. أعتقرد أنرك عبررت عرن ذلرك فرى أحرد العسكرية اإلسرائيلية( الرقابة

 النقاشات.

نا فيهرا ال أتذكر فى هذه اللحظة شفوياي لكن كانت هناك فترة أنذرب  موشيه ديان:

وعندئرذ سرألت رئريس  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةال  

شعبة االستخبارات العسكرية ما هذا؟ فقال إنهم يستندون إلرى معلومرات سرابقة 

 لنا.

 العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةونحررن طمأننررا  النررداو:

 ك".أيضاي، بمعنى أنه كان هنا أيضاي "فيت با

العسركرية  )حذف كلمة بواسطة الرقابرةأنا متردد فى قول هذا.  موشيه ديان:

العسركرية  )حذف كلمرة بواسرطة الرقابرةلديهم جهاز استخبارات  اإلسرائيلية(

جهاز تصوير، وما كنت أقول إنه إذا نحن قلنا لهرم عرن شرىء مرا  اإلسرائيلية(

أن هرذا مختلرف عرن رأيهرم، أوأنهرم يتعلمررون منرا. مرا كنرت ألقرول هرذا. عنرردما 

يريدون، فإنهم يقولون العكرس برال صرعوبة. عنردما يقولرون إن لرديهم مثرل هرذا 

ا لرريس بالضرررورة نظررراي ألننرر –الرررأى أوذاك أوعنرردما يقولررون: أنررتم محقررون 

 أقنعناهم، وإنما هم يفحصون األمر بأنفسهم.

 هم يقيمون وزناي على أية حال لرأى استخباراتنا. النداو:
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لسرت متأكداي.هرذا يتعلرق بالموضروع. فرى موضروع الصرواريخ،  موشيه ديران:

، قلنررا إن المصررريين حركرروا 1970أتررذكر، تحريررك الصررواريخ فررى أغسررطس 

عد ذلك صوروا وقالوا نعم. هذا لريس صواريخ وقال األمريكيون قبل ذلك ال. ب

 ألنهم قالوا إننا اقتنعنا بمعلوماتهم.

هذا يتعلق بالحقيقة. هم تيقنروا مرن هرذه الحقيقرة. لكرن األمرر  الرئيس أجرانات:

يتعلق هنا بالتقدير. ال أعرف، أنا ال أعبر اآلن عن رأى، لكن من الجرائز جرداي 

نطباع المرجرو. مرن الجرائز هرذا. أنهم من أجل ذلك سألونا، وأحدثت إجابتنا اال

 ال أعرف.

مررن الجررائز أيضرراي أن يكررون هنرراك فرررق إن كرران لررديهم اعتقرراد بأننررا  نيبنتسررال:

معنيررون"، بررأن لنررا مصررلحة، بأننررا طرررف معنررى وبأننررا نرررى ذلررك  -"إنترسررتيد 

بشكل أفضل من أكثر من زاوية رؤية، وبأن آخرين ليس لديهم سبب للخروف، 

 يرون غير ذلك.

جائز. أنا متردد أن أقول فى هذا الشأن أمرراي واضرحاي، ألنره مرن  يه ديان:موش

الجائز أنه قيل إن لديهم إمكانية معرفة ما إذا كانوا يقومون فى مصرر بتردريب 

عسكرى أويتجهون لحررب. قيرل إنهرم فحصروا وتيقنروا جرائز. ال أعررف عرالم 

سروريا ومصرر.  كان التأسيس. األمر الثانى فيمرا يتعلرق بخرروج السروفيت مرن

فى سوريا كانرت هنراك أيضراي مغرادرة لألسرر فرى تراريخ أسربق وبصرورة أكثرر 

استعجاالي أيضاي. فى مصر، فى التاريخ األول عندما وردت المعلومات األوليرة 

مررن سرروريا، إن لررم أكررن مخطئرراي، لررم تكررن ثمررة معلومررة مررن مصررر، لكررن قبيررل 

اهد مرن مصرر أيضراي. فرى السادس من الشهر أوقريباي من ذلك، كانت هناك شرو

سرراعة األخيرررة كانررت هنرراك شررواهد تفيررد بررأن طررائرات أيضرراي  48أوالرر   24الرر  

قدمت إلى مصر وكان التقدير أنهم ربما يخرجون األسر. ما كان واضرحاي، أن 

الظاهرة األولى كانت فى سوريا بصورة عاجلة، وقبل أن يكون ثمة شاهد من 

 مصر.
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 اهد من مصر؟ومتى جاء الش الرئيس أجرانات:

 ساعة. 24ربما بعد ذلك ب   موشيه ديان:

 كانت هناك أيضاي مغادرة األسطول الروسى ل سكندرية. النداو:

نعرم. نحرن سرألنا األمرريكيين، فقرالوا إنهرم ال يولرون أهميرة لرذلك  موشيه ديان:

بوجره خراص، ألن األمرر حرردث فرى الماضرى، ألن األسررطول غرادر وعراد. أنررا 

أتررذكر فترررات مررن هررذا القبيررل، لسررت متأكررداي مررا إذا كرران مررن اإلسرركندرية، لكررن 

 يخيل إلى أنه كانرت هنراك فتررات يغرادر فيهرا األسرطول ويعرود مرن بورسرعيد.

الشررواهد بشررأن مصررر جرراءت، لكررن الحقرراي جررداي ممررا فررى سرروريا وبصررورة أقررل 

 يقينية، ليس بصورة هروب أسر.

التصويب بشأن السوفيت فى مصر يلغى السؤال. ألنه طبقاي للمعلومرات  يادين:

التى تروافرت لردينا، طبقراي للتنصرت، مرن الواضرح أنره ثرار الحرديث فرى مرحلرة 

وريا فقرط. أنرا مرع ذلرك أريرد العرودة إلرى معينة عن مصر أيضراي ولريس عرن سر

مرحلة المعلومة وتقدير الموقف. أريرد مررة أخررى أن أعررف مرا الرذى وصرل 

)من معلومات(، إن كان وصل شىء، وماذا اعتقدت، وإذا لرم تكرن قرد وصرلت 

فلماذا لرم تصرل. أنرا أعرود إلرى المعلومرة ذاتهرا مرن الثالثرين مرن  –)معلومات( 

، وربمرا ذلرك خطرأ مطبعرى، والظرن أنره الثالثرون مرن هكذا فى النص -أكتوبر 

، التى كان ينبغرى إيقاظرك فيهرا فرى منتصرف الليرل ولرم -سبتمبر وليس أكتوبر 

يوقظك أحد. فى الصباح أنت احتججت لماذا لم يوقظك أحد، فقيل لرك، لرم نررد 

إزعاجك، فحصنا األمر. بعد أن تلقيت هذه المعلومة بأن األمر غيرر جراد، هرل 

 الطالع على هذه المعلومة؟طلبت ا

 أعتقد نعم. تلقيت المعلومة الخاصة باألول من أكتوبر. موشيه ديان:

فى تلك القصاصة الورقية الخاصة برئيس شرعبة االسرتخبارات  المقدم برأون:

 العسكرية هويشير إلى أن المعلومة أرسلت عبر القنوات المعتادة.
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ية المررروجزة للمعلومرررات؟ هرررل المعلومرررة الخرررام أم النشررررة االسرررتخبار يرررادين:

 العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةالمقصود 

هويكتب هنا "هذا الصباح تحدثت عن المعلومرة فرى نقراش األركران  نيبنتسال:

 العامة، وأرسلت المادة عبر قنوات التوزيع المعتادة.

اآلن. إنهررا مررن الررذى يقررول هررذا؟ آه، إنهررا الوثيقررة التررى حصررلنا عليهررا  يررادين:

المعلومة األولى التى كان بوسع رئيس شعبة االسرتخبارات العسركرية أن يرأتى 

ويقول بهدوء فى يوم هذه الجلسة، بأنها معلومة ليست جادة جرداي، ألن الحرديث 

يدور عن أن العملية العسكرية ستبدأ فى األول من أكتوبر. أنت تعرف التطور 

العسركرية  )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةفيما يتعلق بتلك المعلومة الخاصة بر  

 طيلة األيام الثالثة التى تلت ذلك؟ هل تعرف ذلك؟ اإلسرائيلية(

ال أتذكر اآلن. يجب فحص األمر. ال أترذكر اآلن أى شرىء عرن  موشيه ديان:

 بقية هذه المعلومة.

أريررد فقررط أن ألفررت عنايتررك، بمررا أن هررذه المعلومررة كانررت بهررذا النحررو،  يررادين:

صحيح أن شعبة االستخبارات العسكرية أبلغتكم وأبلغت الجميع "بأنه لم يحدث 

أبداب "، كانت هنا تطورات مهمة بوجه عام. فى تلك الليلرة، عنردما تلقرى المقردم 

اتفيرراي، بالقيرررادة فررى االسررتخبارات هرررذه المعلومررة، اتصرررل، علررى مسرررؤوليته، ه

الشمالية وأحدث هناك هلعاي، وفرى اليروم الترالى جررى معره تحقيرق لردى رئريس 

شعبة االستخبارات العسكرية و"أخذ على دماغره" ألنره يرأتى بمعلومرات بردون 

استخبارات، لكن ليس هذا هوالسؤال اآلن. هم مع ذلك أرسلوا مجموعة أسرئلة 

ما هى معلوماترك؟ رداي  إلسرائيلية(العسكرية ا )حذف كلمتين بواسطة الرقابة

حرذف نحرو ) على األسئلة التى سألتها شعبة االستخبارات العسكرية، هوأجاب 

إنهررا إجابررة علررى سررؤال شررعبة  العسرركرية اإلسرررائيلية( سررطر بواسررطة الرقابررة

االستخبارات العسكرية من األول من أكتوبر. فى تلك األسئلة هويجيرب، علرى 

ل سررتكون ضرربة جويررة مصررية. فررى حالرة بدايررة سرؤال: فرى رأى المصرردر هر
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)حذف نحو أربعة أسطر عمليات هجومية، مع إنزال من الجوبحجم كبير جداي، 

هررم مرا يزالرون يسرألونه أسرئلة: نحررن  العسركرية اإلسررائيلية( بواسرطة الرقابرة

نعرررف أ ن هنرراك ترردريباب عسرركرياب، مررا الررذى لررديك لتقولرره لنررا؟ فررى الثررانى مررن 

المصردر  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةرد أكتوبر يأتى 

المصردر يعراود التأكيرد علرى أن هنراك نيرة لمهاجمرة  1نفسه وهويقول ما يلرى: 

إسرررائيل. أعلنررت حالررة الطرروارىء فررى الجرريش. علررى حررد قررول المصرردر سررتبدأ 

العمليررة حقرراي كترردريب عسرركرى وعلررى ضرروء كررل الشررواهد الدالررة، سرريتحول 

العسركرية  )حذف نحو سرطرين ونصرف بواسرطة الرقابرةإلى هجوم.  التدريب

بعد ذلك يسألون السؤال مرة أخرى وهناك برقية أخرى، هويعود  اإلسرائيلية(

ويقررول أنررا أكرررر القررول، هررذا األمررر لرريس ترردريباي عسرركرياي وإنمررا تمويرره للقيررام 

بحرررب. تلررك برقيررات وصررلت إلررى شررعبة االسررتخبارات العسرركرية. وصررلت 

 أكتوبر. هل تتذكر كل هذه البقية؟ 4 – 3خيرة، فى هذه السلسلة، فى األ

شىء ما من هذا القبيل يبدولى معروفاي. فكرة التدريب العسكرى  موشيه ديان:

الررذى يمكررن أن يتحررول إلررى حرررب وبخاصررة إذا ترردخلت إسرررائيل فررى الترردريب 

ء فإنره سريتحول إلرى حررب. شرىء مرا مرن هرذا القبيرل. هنراك شررى –العسركرى 

 كهذا.

هذا هوالسبب أيضاي، فيما يتعلق بالتأكيد بالنسبة للسوريين، أنا فاهم أنك  يادين:

 تشعر بأنهم لن يتجاوزوا الحدود وإنما صعب فقط وكل ما شاكل ذلك.

 جائز. هذا منذ أربعة أشهر وقتئذ. ال أتذكر. موشيه ديان:

تخبارية المروجزة السؤال اآلن، من الجائز أنه فى نشرة المعلومات االس يادين:

 هذا ال يظهر بها وقتئذ، لكن هل رأيت هذه البرقيات أيضاي؟ –أيضاي 

أفترض نعم. وإال ما كنت أتذكر هذا. ال أعرف إن كنت اطلعت  موشيه ديان:

عليها كلها، لكننى رأيت ماهوأكثر من نشرة المعلومات االستخبارية الموجزة، 
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المرروجزة. ال أعرررف إن كنررت  مررا هرروأكثر مررن نشرررة المعلومررات االسررتخبارية

 اطلعت على كل البرقيات، لكن من المؤكد اطلعت على الرئيسية.

معلومة أخرى أخيرة، صحيح أن هذا ليس من مهام وزير الردفاع، هرى  يادين:

ربمررا مررن مهررام رئرريس األركرران أكثررر، لكررن بوصررفك وزيررر دفرراع كرران رئيسرراي 

أوخبر بأنه إذا بدأت حررب لألركان، هل كانت لديك قبل بداية الحرب معلومة 

مع مصر، كيف تبدأ من ناحية المدفعية، أم أن هذه المشكلة لم تخطر ببالك، أم 

 كانت لديك فكرة ما؟

كانررت هنرراك فكرررة وافتررراض، بأنهررا )الحرررب( سررتبدأ بقصررف  موشرريه ديرران:

 مدفعى.

 أى قصف مدفعى؟ يادين:

اص على قصرف أوالي بقصف مدفعى ثقيل. وكان هناك تركيز خ موشيه ديان:

التحصينات برشقات مكثفرة جرداي باألطنران، وبرأنهم أعردوا حترى أجهرزة خاصرة 

 لذلك، من أجل تركيع التحصينات.

هل كران لرديك تقردير مرن واقرع خبرترك السرابقة عرن مردة هرذا القصرف،  يادين:

 تقريباي؟

ال أعتقد. كانت هناك خطة قرأتها، كان فيها تفصيل. فرى إحردى  موشيه ديان:

دقيقرة. ال أترذكر إن كران  20الخطط كان الحديث يدور عن مردى قصرير مدتره 

المقصود هوالجبهة السورية أم المصررية، أعتقرد أن الحرديث كران عرن الجبهرة 

دقيقة قصف مدفعى وبعد ذلك قصف من الزوارق وهلم جراي،  20 –المصرية 

ك مع حلول الظالم، من أجل منع سالحنا الجوى من القيام بنشراط فرى تلرك وذل

الفترة. مما ال شك فيه أن الصورة الترى ارتسرمت لردىم كانرت، أن األمرر سريبدأ 

 –فلررديهم مدفعيررة كثيرررة ومررن غيررر المعقررول أال تسررتخدم  –بقصررف مرردفعى 

ى حد سواء، وسيقومون بتمكين عملية العبور )عبور القناة( وإقامة الجسور عل



91 

تحت مظلة مدفعية. هنا يوجد ُمخرٍرج )منسرق(، ال أعررف إن كنرت مقيرداي )فرى 

االسترسال(. فى مجموعة األسئلة التى تلقيتها، يتعلق الحديث بردءاي مرن الثالرث 

عشر من الشهر فصاعداي، لذا لم أتطرق إلى الفترة السرابقة علرى ذلرك. لكرن إذا 

ءاي مرا: موجروداب فرى اسرتعراض الخطرط كان ممكنراي، أسرتطيع ربمرا أن أقررأ جرز

باألركان العامة، فى الموضع الذى ألخص فيه )االستعراض( أقول: "مرا كنرت 

أقول بتيقن بأن المرحلة األولى هى مهاجمة مطاراتنا. هم يعولرون كثيرراي علرى 

تشرركيل حررائط الصررواريخ وعلررى محاولررة حمايترره والبرردء فررى العبررور. وإذا أتررى 

، فإن ردهم هوالصواريخ. أعتقد أن لدينا مرا يجرب القلرق سالح الجواإلسرائيلى

منه. أعتقد أننا ينبغى أن نقلق، فى رأيى، فى حالة بدء اقتحام مع قصف شديد، 

محمى بأقصى تشكيل ممكن مرن الصرواريخ، حيرث يسرتطيع صراروخ الر  إس. 

االنتقال من موقع إلى آخر. على افتراض أنهم يحمون العبور، أوقيامهم  6إيه. 

 االقتحام بوجه خاص بواسطة الصواريخ وعدم خوفهم من الطائرات.ب

 هل هذه جلسة لألركان العامة بحضور جولدا ميئير؟ يادين:

ال، بحضور رئيس األركان، وقائرد سرالح الجرو، ورئريس شرعبة  موشيه ديان:

العمليررات، ومسرراعد رئرريس شررعبة العمليررات، ورئرريس قسررم العمليررات، ورئرريس 

 لعسكرية. ومساعد البحث للعمليات وضباط آخرين.شعبة االستخبارات ا

 من قال هذا؟ الرئيس أجرانات:

 أنا قلت هذا. موشيه ديان:

 هل من الممكن أن تعيده؟ الرئيس أجرانات:

سرأعيده، لكرن أردت مرن أجلكرم، أن أقرول بعرد ذلرك كالمراي أكثرر  موشيه ديران:

تفصيالي. فى هذا الجزء الذى قلت فيه )أنا أعيد(: )يتلومرة أخرى الجزء نفسه( 

 هل من الممكن بعد إذنكم أن أقرأ جزءاي واحداي آخر.
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لرريس واضررحاي بالنسرربة لررى أى نقرراش هررذا. أليسررت هررذه جلسررة لألركرران  يررادين:

 العامة؟

 بغرفة حرب عن خطط.  -عملياتى-إنه نقاش تنفيذى  ديان: موشيه

 هذا ليس موجوداي لدينا، ومن المحبذ أن نحصل عليه. يادين:

مايوكانت هناك جلسة فى األركران العامرة شراركت فيهرا  21فى  موشيه ديان:

)فرى النهايررة سررأعطيكم كرل الوثررائق، إذا أردتررم. أريرد أن أقرررأ اآلن مررا خلصررت 

ن أقترربس حرفيرراي: "فررى النهايررة نحررن )الحكومررة( نقررول لألركرران إليرره(. أنررا اآل

استعدوا من فضلكم أيها السادة لحرب، حيث من يهدد بشن حررب همرا  -العامة

مصررر وسرروريا. األردن ال تعلررن أنهررا ستشررن حربرراي. اعملرروا ملفررات، وهررذا مررا 

أن تكررون مسررتعدة لهررذا الصرريف الررذى يبرردأ بعررد  –نطلبرره مررن األركرران العامررة 

مررن  22ر". بعررد ذلررك قلررت كالمرراي ممرراثالي فررى لجنررة الخارجيررة واألمررن فررى شرره

أنا أكثر تشدداي من رئيس شعبة االستخبارات العسكرية فرى موضروع  –الشهر 

 احتمال استئناف الحرب.

 هذا موجود لدينا. يادين:

أنا تطرقت لهذا تعقيباي على السؤال الذى وجره إلرى، حرول كيفيرة  موشيه ديان:

 رب.تصورى للح

 أنا فرغت من األسئلة المتعلقة بالمعلومات. يادين:

 هل من الممكن أن نحصل على الوثائق التى اقتبست منها؟ الرئيس أجرانات:

أريررد السررؤال حررول بعررض مسررارات التفكيررر التررى سررادت فررى شررعبة  لسرركوف:

االستخبارات العسكرية، وبأى قدر كنرت مطلعراي عليهرا. السرؤال األول هرو: أن 

االستخبارات العسكرية هوإعطاء إنذار بين الحين واآلخرر عرن نيرة  دور شعبة

العدو، وليس عن نية أوسبل محتملة من كون القوة المنتشرة علرى األرض فرى 

أنرره سرراد فررى شررعبة االسررتخبارات العسرركرية  –حالررة تأهررب كامررل. نقطررة ثانيررة 
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رب مفهرروم. األول، ذلررك الررذى أشرررت إليرره بررأن السرروريين لررن يررذهبوا إلررى الحرر

أنه طالما ليس لديهم طائرات قتالية قاذفة من نوع  –بدون المصريين. والثانى 

فرررانتوم، أومرررا يماثلهرررا أوطرررراز الميرررراج، فلررريس لرررديهم خيرررار للمهاجمرررة، وأن 

)صواريخ( سكود ليست بديالي فى هذا الصدد. ونظراي ألنهرم لريس لرديهم خيرار، 

إن السوريين لن يدخلوا إذاي. فإن مصر لن تهاجم إذاي. وبما أن مصر لن تهاجم ف

احتمال ضئيل جداي جداي. أوضئيل، ضئيل. طالما ليس لدينا إنذاُر مرا  –استنتاج 

"ثان"، نحصل عليه كما يبدومن التنصت الذى يستهدف توفير إنرذار لنرا. نحرن 

نصررل إلررى رأينررا المهنررى عررن طريررق مررا يسررمى توافررق. وإذا لررم يقبررل أحررد مررا 

الذى عرضته، عرفت أنهرم يفكررون بهرذا الشركلل أم  بالتوافق، هل بهذا الشكل

 أن هذا وصل إليك هكذا؟

موضوع التوافق، أنا أسمع عنه للمرة األولى. لم أعررف بره. لرم  موشيه ديان:

يتسررن لررى أن أسررمع مررن رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية أومررن شرراليف 

لدى شرك  )أرييه شاليف، مساعد رئيس شعبة االستخبارات العسكرية(. لم يكن

فى أن كليهما، واثق مما يقوله، بمن فى ذلك شاليف أيضاب. بمعنى، أنه ال يعبر 

عررن آراء ال يررؤمن بهررا. آخرررون فررى شررعبة االسررتخبارات العسرركرية، ال أتررذكر 

أننى التقيتهم على اإلطالق، لكن لم أسمع عن خالفات فى الررأى برداخل شرعبة 

ن هم فوق. بالنسربة لمفهرومهم االستخبارات العسكرية وعن آراء لم تنقل إل ى مب

بأنره لرن تكرون حررب.  –أوفلسفتهم، وعلى أى أسراس يتوصرلون إلرى اسرتنتاج 

لست متأكداي من أننى كنت مدركاي على أساس أية نظرية أوفلسفة هم يتوصلون 

إلى هذا، إال بوجه خاص على أساس معلومات. توليفة كبيررة مرن المعلومرات. 

اُء من االستعدادات الميدانية أم من اتجاهرات الرريح، الكثير جداي من المواد. سو

وهوأن هناك هدفاي أونية من السادات الستئناف الحرب، لم يكن هناك ضررورة 

للبحث كثيراي. ليس فقط أنه قال ذلرك وتصررف كرذلك لسرنوات. لرم يردل رفضره 

فررى حررد ذاترره أليررة تسرروية جزئيررة، علررى قبررول بالوضررع. وكلنررا كنررا متفقررين فررى 

 –قبل ذلك ببضرعة أشرهر، أعتقرد شرعبة االسرتخبارات العسركرية أيضراي الرأى، 
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على أن استئناف الحرب أمر واقعى. على الررغم مرن أنهرم لرم تكرن لرديهم تلرك 

برأى قردر  –الطائرات. فى موضوع الصاروخ سكود، هذا سؤال فرى حرد ذاتره 

أنهررم يمثررل الرر  سرركود بررديال أوال. لكررن إذا كرران الجانررب السررلبى، بمعنررى، طالمررا 

ليست لديهم طائرات من نوع آخر، فإنهم لن يذهبوا إلرى الحررب، أنرا ال أترذكر 

هذا بوصفه جدالي. أنا أتذكر الخالصرة الترى توصرلت إليهرا شرعبة االسرتخبارات 

العسرركرية، االسررتنتاج القائررل بررأن احتمررال تجرردد الحرررب معقررول. هررذا بالنسرربة 

 –سوريا، كانت هناك معلومات لمصر أكثر مما بالنسبة لسوريا. ألنه بالنسبة ل

بررأن لررديهم فرصررة الحررتالل هضرربة  –أن خبررراء، شرررح لهررم خبيررر سرروفيتى 

الجرروالن بررإجراء واحررد، أوبرراثنين وهلررم جررراي. ويخيررل إلررى، كمررا ذكرررت شررعبة 

 –أن الرأى المهنى للسوفيت بالنسبة للمصريين كان –االستخبارات العسكرية 

 رب أوشىء من هذا القبيل.أنهم ليست لديهم فرصة للنجاح فى الح

ما تقوله أمرر مفراجىء. إذا أخرذت هرذا بدقرة كمرا تقرول. فرى المحاضررة  يادين:

التى تلقيناها من رئيس شعبة االستخبارات العسركرية، احترل هرذا األمرر جرزءاي 

رئيسياي فى فرضيات رئيس شعبة االستخبارات العسركرية نظريراي وعمليراي علرى 

االستخبارية حد سواء طوال السنة. هوأحضر لنا كل أنواع نشرات المعلومات 

الموجزة وتقديرات الموقف. لدينا محاضرته هنا. كرر شاليف أيضاي هرذا. كران 

االفتراض األساس لشعبة االستخبارات العسكرية، القائل بأن مصرر لرن ترذهب 

)لحرررب( يسررتند إلررى أنهررا ال تملررك وسررائل مهاجمررة المطررارات فررى العمررق. هررم 

 سررطر بواسررطة الرقابررة )حررذف نحرروتطرقرروا بررالطبع إلررى المررادة الخاصررة برر  

كانررت هررذه هررى الفرضررية المركزيررة األساسررية لتقرردير العسرركرية اإلسرررائيلية( 

شعبة االستخبارات العسكرية، كمرا ُعررض علينرا هنرا. أنرا ال أتحردث اآلن عرن 

 معلومات. ألم يعرض بهذا الشكل؟

ربمررا ُعرررض هررذا. أنررا منغلررق علررى مفهررومى أكثررر ممررا علررى  موشرريه ديرران:

 كننى أريد التأكيد مرة أخرى هنا على شىء ما.مفهومهم. ل
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 252أريررد ترررقيم الوثررائق التررى قرردمت لنررا: األولررى سررتكون  الرررئيس أجرانررات:

. واحررردة مرررن الثرررانى والعشررررين مرررن مايووالثانيرررة مرررن الحرررادى 253والثانيرررة 

 والعشرين من مايو.

 ماذا تقول فى موضوع المفهوم؟ يادين:

ريا لن ترذهب لحررب شراملة بردون مصرر كران أوالي بشأن أن سو موشيه ديان:

هررذا المفهرروم مقبرروالي مررن جررانبى أيضرراي. فررى اللحظررة التررى أقررول فيهررا إن هنرراك 

اختالفاي بين استعداد أودافرع سروريا للردخول فرى حررب واسرتعداد ودافرع مصرر 

فررإن هررذا يتنرراقض مررع السررؤال مرراذا عررن البلررد الثررانى بقرردر مررا يوجررد اخررتالف 

لثانيرررة. مرررع ذلرررك ال أترررذكر مرررا إذا كررران رئررريس شرررعبة وكلتاهمرررا مرتبطرررة با

االستخبارات العسكرية يقول إنه طور هذه النظرية أمامى آنذاك هوطورهرا ال 

 شك لدى فى ذلك. 

 هولم يقل إنه طور... يادين:

هذا ليس كالما وحسب،  إنه يظهر أيضاي فى تقديراتهم العسكرية كتابرة  النداو:

 دائماي.

نرا كنرت أقرول عرن االخرتالف برين مصرر وسروريا طبقراي جرائز. أ موشيه ديران:

لمفهومى والرد على هذا السرؤال وعلرى كرل األمرور الترى أثارهرا هنرا الجنررال 

لسكوف. أوالي كان هناك تشجيع سوفيتى للسوريين، مهنرى ولريس سياسرى، فرى 

وسررعكم أن تحتلرروا هضرربة الجرروالن كلهررا فررى الوقررت الررذى قررال فيرره السرروفيت 

نطباع الذى تولد لدىم من التقارير االستخبارية، إنه ليس فى لمصر، بحسب اال

وسعها، ال يجدر بهرا أن تقرارب الحررب. بردون شرك مشرورة مهنيرة مهمرة جرداي 

بالنسبة لهم وكانت مرتبطة بمساعدة فنية أيضاي فى حررب يؤيردونها وحررب ال 

يؤيرردونها. أمررر ثرران هرروأن الخطررط المصرررية لررم تكررن ذات مرررة الحررتالل كررل 

رض، أوكل سيناء فى الوقت الذى كانت فيره الخطرط السرورية الحرتالل كرل األ
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هضبة الجوالن لذا إذا سرلَّمنا أيضراي بكرل أوجره القصرور الترى نقولهرا هنرا باسرم 

شررعبة االسررتخبارات العسرركرية. وإذا كرران هررذا يظهررر فررى نشرررات المعلومررات 

القنراة واحرتالل الموجزة الخاصة بهم فإننى قرأتها، هذا ال يتعارض مع اجتياز 

منطقة معينة خلفها. ال ينبغى من أجل هذا مهاجمة مطاراتنا، لن تلحق مهاجمة 

كم حترى العبرور،  20مطاراتنا ضرراب، لكنهم يستطيعون احتالل منطقة قدرها 

كم أخرى، بقدر ما توجد تغطية بالصواريخ لهرا، بردون أن  20وبعد العبور ب  

ى. وفرى هررذه النقطررة لرم يكررن هنرراك يكرون لهررم تفروق جرروى علررى سرالحنا الجررو

 اختالف بين الوضع فى سوريا والوضع فى مصر.

هرررذا هوبالضررربط السرررؤال. نحرررن سرررألنا السرررؤال ذاتررره لررررئيس شرررعبة  يرررادين:

االستخبارات العسكرية أيضراي ولررئيس األركران قلريالي، لكننرا سنصرل إلرى ذلرك 

ح الجروبين حقيقرة فيما بعد. ما هى العالقة بين النظرية التى كانت لكم عن سال

 30 – 20أنهم يستطيعون المضى بواسطة جميرع أنرواع صرواريخ سرام حترى 

كم بدون سالح الجو. لكن السؤال الذى نسأله اليوم هو، اتضح لنرا بردون أدنرى 

شررك أن هررذه النظريررة الخاصررة بعرردم احتماليررة نشرروب حرررب أواحتمررال ضررئيل 

عمرداي تعبيررات قويرة، كران  لنشوب حرب، كان هذا ال  "أنا الواثق" أنرا اسرتخدم

هذا هواألساس الصلب للتقدير االستخبارى االسرتراتيجى لشرعبة االسرتخبارات 

العسرركرية لرررئيس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية وخالفرره، لمرراذا طالمررا أنرره لررم 

يتلق معلومات بأنه قد صار لدى مصر طائرات هجومية فى العمق فلن ترذهب 

حتررى علرريهم وقررال ولكررن فررى مرحلررة  للحرررب. صررديقى القاضررى النررداو ضررغط

معينة عرفتم أنهم حصلوا على بعض طائرات الميراج وما شراكل ذلرك فكانرت 

اإلجابة على ذلك أن التقدير كان أن البعض هذا من طائرات الميراج لم يصرل 

بعد، نعم أتى وهذا اليعطى بعد لمصر القدرة على المهاجمة ولذا ال يحتمرل أن 

أمر جاد ومرا تقولره اآلن معقرول برالقطع فرى نظررى  تكون حرب. وبما أن هذا

 فهل يعقل أنه لم يجر نقاش حول المفهوم.
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 نعم، يتعارض أيضاي مع إيجازك من الثانى والعشرين من الشهر. لسكوف:

أريرررد أن أضررريف إلرررى هرررذا. نحرررن سرررألنا رئررريس شرررعبة االسرررتخبارات  النرررداو:

ص باحتمال حردوث عبرور العسكرية ألم يخطر ببالكم بالضبط هذا السؤال الخا

محدود )للقناة( تحت مظلة صاروخية، فقرال عندئرذ بصرراحة بالغرة ال، هرذا لرم 

نضعه فى االعتبار. هذا بالطبع مدهش جرداي. ألرم يثرر هرذا األمرر فرى النقاشرات 

 بينك وبينهم.

ما أريد أن أقولره: سرأقرأ مقطعراي مرن محضرر كالمرى أمرام لجنرة  موشيه ديان:

مايو، فى هذه النقطة. استكماالي لتقدير  22شهر مايو، فى  الخارجية واألمن فى

للموقف قبل بضعة أيام لرئيس األركان ورئيس شعبة االسرتخبارات العسركرية 

)هما كانا لديهم قبل ذلك( ديان "بشأن احتمال استئناف الحرب أكثر تشدداي مرن 

". رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية". يردلين "هوقرال إن االحتمرال ضرعيف

ديررران "لررريس بالضررررورة مرررن ناحيرررة التوقيرررت إن كررران شرررهر يونيوأويوليرررو، 

أوالمصررريون والسرروريون يسررتأنفان الحرررب، أنررا أكثررر تشرردداي منرره فررى رؤيررة 

 العملية".

 فى أية صفحة هذا الكالم؟ النداو:

الصرفحة األولرى مرن بروتوكرول لجنرة الخارجيرة واألمرن، ربمرا  موشيه ديان:

 مر حاالي.ليس األولى، سنفحص األ

هرررذا السرررؤال مرررا إذا كررران المصرررريون رغرررم عررردم تررروافر طرررائرات هجوميرررة 

سيسمحون ألنفسهم بالبدء فى حرب حيث خطتهم هى تحقيق إنجازات محدودة 

حترررى ممررررات مرررتال أم ال. ربمرررا االفترررراض الرررذى دفرررع بشرررعبة االسرررتخبارات 

العسررركرية إلرررى االفترررراض بأنررره لرررن تكرررون حررررب كررران موضررروع الطرررائرات 

لهجومية. أنرا بالتأكيرد قررأت كرل المرواد الخاصرة بهرم وال أعررف إن كنرت قرد ا

تناقشت معهم حول مغزى الطائرات الهجومية لكن االفتراض برأن المصرريين 
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يستطيعون شن حرب بدون طائرات هجوميرة لكرن لهردف محردود كران مقبروالي 

لها رأى  لدى تماماي وإن كان لشعبة االستخبارات العسكرية رأى آخر، فقد كان

 آخر.

ينقلرون  27على العكس أعتقد أنك تشير هناك إلى أنهرم فرى  الرئيس أجرانات:

 طائرات ميراج. أحد األشياء التى تقولها هناك.

 نعم لكن بدون هذا أيضاي، بدون هذا أيضاي. موشيه ديان:

كانت إجابة شعبة االستخبارات العسكرية على هذا كما أفهم، أننا سنرد  النداو:

على عبور محدود )للقناة( حتى بحرب شاملة، وبحزم فى العمق لذا نحن نعود 

 إلى الطائرات القاذفات. ماذا كان موقفك إزاء هذا؟

هنرا لريس ثمرة عالقرة برين أننرا سرنهاجمهم فرى العمرق وبرين أنهرم  موشيه ديان:

ننا فى العمق. أن نهاجمهم فى العمق هذا ال يحيٍّد هجماتهم فى العمرق سيهاجمو

والعكس صحيح. بمعنى كما أن صاروخ أرض / جوال يدمر صراروخ أرض/ 

 400جو، أنا أقول هذا كمثال كى أشرح موقفى. لديهم اآلن صرواريخ سركود، 

صرراروخ، ولرريس لرردينا أى رد فنررى حررول كيفيررة تجنررب قصررف تررل أبيررب بهررذه 

يخ. ولرردينا رد تكتيكررى أواسررتراتيجى. إذا قصررفتم تررل أبيررب سنقصررف الصرروار

القاهرة، ليس لدينا صواريخ سكود سنقصرف بالطرائرات. فرى هرذا االتجراه مرن 

الممكن القول إن الرد قد يكون فى أية منطقة لكرن كوننرا سنقصرف القراهرة لرن 

يمنررع مررن سررقوط أى صرراروخ سرركود هنررا. كررل دولررة تحسررب مررا الررذى يسررتطيع 

رف الثانى أن يضرها به. تستطيع مصر القول إنها سرتعبر القنراة وسرتتلقى الط

ضربات من قاذفات فى العمق، قاذفات فى العمق، وهذا ال يرتبط بذاك إن هى 

استطاعت أن ترد علينا بنفس النوع من الضربة بالضبط. من الناحية النظريرة 

ء تشكيل ضخم من أعتقد أن ما فعلوه ضد عمليات قصفنا لهم فى العمق هوإنشا

الصررواريخ للوقايررة مررن طائراتنررا، لحمايررة مرردنهم. لكررنهم كرران ينبغررى علرريهم أن 

 يفعلوا هذا حتى لولم تكن لهم قاذفات أيضاي.
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نحن نفهم هذا. نحن نريد أن تركز هنا. معنى األمر رغرم أنرك ربمرا لرم  يادين:

يتغلغرل تكن فى حينه لكنك من المؤكد قرأت هرذا لكرن مرن الواضرح أن هرذا لرم 

فى وعيك. معنى األمر أنه توجد هنا وجهتا نظر متعارضتان تماماي فى التقدير 

حول أهداف العدواالستراتيجية. األولى مرا تقولره اآلن وفرى واقرع األمرر أيضراي 

ذلك الكالم الذى قرأته فى هذه الجلسرة فيمرا يخرص الصرواريخ وبرين مرا تعراود 

مل. يوجد هنا بون شاسع فى تقدير المخابرات قوله مثلما انتهجت طوال عام كا

الموقف حول احتماالت نشروب حررب مرن جانرب المصرريين. كيرف يجروز أن 

 هذا البون لم يتصادم.

أريررد أن أفسررر. لرروأن النقرراش كرران حررول لمرراذا هررم يعتقرردون أن  موشرريه ديرران:

مصر لن تدخل حرباي إذاي يجوز أنه نقاش شاسع البرون لكرن إذا لرم يكرن النقراش 

وإنما حول حقيقة هل ترون أن مصر تستعد لشن حرب فلنفترض  حول السبب

إذاي أننى ال أقبل أسبابهم وأقبل الحقيقة المادية القائلة بأن مصر لن تقوم بحررب 

والدليل على أنها لن تقوم بحرب هروأن السرادات أعلرن عرن عرام للحسرم وحردد 

ربراي إذاي كنرت تاريخاي مرة ثم حدد تاريخاي آخر فرى هرذه المررة أيضراي ولرم يشرن ح

أسررتطيع أن أصرروغ لنفسررى نظريررة أخرررى بشررأن لمرراذا ال يرردخل الحرررب وأالم 

أؤيرردهم فررى السرربب، ألن السرربب هوالقصررف فررى العمررق وأن أختلررف حررول هررذا 

السبب وأن أقبل باالفتراض العام مهما كانت األسباب. حقيقة هى أن مصرر ال 

 تجرى استعدادات للدخول لحرب غداي.

نعم، لكن فى كل مرة قالت فيها المخابرات، رغرم كرل المعلومرات الترى  يادين:

توافرت، إن االحتمال ضئيل، هكذا شرح لنرا، فإنره تأسرس، أنرا ال أتحردث عرن 

األيام األخيرة ربما، تأسس على االفتراض األساس. أريد أن أقول لك كنموذج 

العسرركرية( بررم اسررتهل اللررواء زعيرررا )ايلررى زعيرررا رئرريس شررعبة االسررتخبارات 

شهادته هنا. أنا اآلن ال أقرأ من محضر وإنما من مدونات دونتها. هويصف يا 

سادة، الجيوش المصرية والسورية بأنها موجودة طول الوقت على الجبهة. إذا 
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كان ينبغى علينا أن نرد طبقاي لهذا فإنه كان ينبغى علينا أن نعبىء أنفسنا طرول 

ابرات لررئيس األركران كران ينبغرى علرىَّ الوقت ولذا، هويقول، أنا كضابط مخر

أن أفحررص لرريس قرردرتهم وإنمررا ينبغررى أن يكررون ردى دائمرراي مررا النيررة. لررذا فررإن 

بحوثنا عنيرت بالنوايرا بوجره خراص، كران هرذا هوالوضرع، هويقرول إنره عنردما 

عين رئيساي لشعبة االستخبارات العسكرية، وعندئذ قيل لى وهويقبل بهذا األمر 

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةذلرررك اسرررتناداي إلرررى لررردينا إثباترررات و

بأن مصر توصلت إلى استنتاج بأنها ال تستطيع المهاجمرة بسربب  اإلسرائيلية(

ترردنى مسررتوى سررالحها الجرروى، كرران مقبرروالي لرردى المصررريين طالمررا أنهررم لررن 

يستطيعوا االستعانة بسالح الجووالمهاجمة فى العمق فإنهم لن يهاجموا. عندما 

)حذف نحو نصف سطر بواسطة طلبت إثباتات لذلك، يقول زعيرا، أرسلوا له 

 )حررذف نحررو كلمتررين بواسررطة الرقابررةمررادة  العسرركرية اإلسرررائيلية( الرقابررة

وهررواآلن يقررول منررذ ذلررك الوقررت فصرراعداي كرران هررذا  العسرركرية اإلسرررائيلية(

ه تقديرنا البحثى فيما يتعلق بالنية، وليس فيمر ا يتعلرق بالقردرة هوالخط الذى وجَّ

الفنيررة وطبقرراي لهررذا جزمنررا كررل مرررة. كنررا نفحررص، هويقررول، توجررد لررديهم هررذه 

 ال توجد نية. –الوسائل، الروس أعطوهم هذه الوسائل، لم يعطوا 

كان الوضع على هذا النحو حتى إن انتظر كل من قائد سالح الجرو،  لسكوف:

لعامررة، أى إنررذار ورئرريس قسررم االسررتخبارات بسررالح الجررو، ورئرريس األركرران ا

قاطع بأن هرذه هرى نيرة العدووأنره سيشررع غرداي فرى عمليرة )عسركرية( اسرتناداي 

 ---إلى

خالل الشهادة هو)رئيس شعبة االسرتخبارات العسركرية( أضراف أن  نيبنتسال:

التأمين المضاد لى كان ينبغى أن يكون بخاصة من التنصت. هناك إذا كان مع 

سليم فإننى كنت واثقاي من أن التنصت سيوفر ذلك شىء ما فى هذا التقدير غير 

 لى تحذيراي، إنذاراي.
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سؤالى هرو. هرذه مشركلة أساسرية وليسرت مشركلة معلومرة، أنهرم حركروا  يادين:

لواءاي أم ال، إنه مفهوم، هكذا عرض لنا هذا على األقل. هل تترذكر أم أنره كران 

قرأتره لرى هناك صدام برين الجماعرة، مواجهرة، برين مفهومرك ومفهرومهم. ممرا 

هناك، أستطيع أن أستنتج أنك لم تقبل بالفرضية، أنا لم أستنتج بعد، ليست لدى 

بعد المادة، إن كران هنراك أصرالي شرىء مرن هرذا القبيرل، كران هرذا حقراي يومراي مرا 

صررافياب جرراء فيرره رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية وعرررض فيرره الفرضررية 

زيرر الردفاع يقرول أنرا آسرف جرداي يرا الرئيسية له التى بنى عليهرا كرل التقردير وو

صديقى تستطيع أن تعتقد ما تريد، هذا حقك، بحسب رأيرى فرإن هرذه الفرضرية 

 داحضة من أساسها.

ال أعرف إن كان من أساسها. أنا أريد التفريق هنا برين جرزأين.  موشيه ديان:

األول هوالمعلوماتى، السيما القدر الذى اسرتند فيره رئريس شرعبة االسرتخبارات 

وأنا أيضاي  العسكرية اإلسرائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةلعسكرية على ا

فرى آرائرى  العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابةاعتمدت على 

)حرررذف كلمرررة التشررراؤمية أيضررراي برررأنهم سررريدخلون الحررررب. إذاي مرررن الجرررائز أن 

مراذا هرم لرن يرذهبوا برر لفترة طويلة ل العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 إلى حرب، هوربط هذا بتوافر قاذفات لديهم لقذف العمق. جائز.

العسرررركرية  )حررررذف نحررررو كلمتررررين بواسررررطة الرقابررررةال، إنهررررا مررررادة  يررررادين:

العسرركرية  )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةإنهررا ليسررت تقررديراي لرر   اإلسرررائيلية(

، مترى اإلسررائيلية(العسركرية  )حذف كلمة بواسرطة الرقابرةإنها  اإلسرائيلية(

 أتى بها. هذا واضح هناك.

)حررذف كلمررة نعررم. مررن الجررائز أنرره لفترررة طويلررة، عنرردما شرررح  موشرريه ديرران:

لماذا هم لن يذهبوا إلى حرب، أولماذا  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 – العسركرية اإلسررائيلية( )حرذف كلمرة بواسرطة الرقابرةلم يذهبوا إلى حرب 

أنه برر ذلك بهذا المبرر بأنه مفروغ منه بأن مصر لن تبدأ حرباي حتى تحصل 
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على قاذفرات، وأنهرا طلبرت قاذفرات مرن االتحراد السروفيتى. مرن الجرائز أن هرذا 

االفتررراض أيضرراي، كجررزء حقررائقى، معلومرراتى، كرران مقبرروالي مررن جانررب رئرريس 

، 1973يرل مرايوشعبة االستخبارات العسكرية ومرن جرانبى علرى حرد سرواء. قب

بدءاي من أبريل، أنا انطلقت من افتراض بأنهم ذاهبون الستئناف الحرب. لديهم 

فررى غضررون شررهر  –قاذفررات للعمررق، لرريس لررديهم قاذفررات للعمررق، سيحصررلون 

شرهرين علينررا أن نكرون مسررتعدين لنشروب حرررب. ولرم أتوقررع أنهرم سيحصررلون 

ض هرروأن الهرردف علررى قاذفررات للعمررق فررى غضررون هررذه الفترررة. وكرران االفترررا

المصرى سيكون محدوداي حترى المضرايق، وأن الهردف السرورى سريكون حترى 

نهر األردن. ال أعتقرد أن رئريس شرعبة االسرتخبارات العسركرية رفرض آنرذاك، 

 فى مايو، بشكل مطلق كل إمكانية لنشوب حرب.

 احتمال ضئيل. يادين:

فلرن  –م قاذفرات نعم، هذا هرو. ال، إنهرا مسرألة: طالمرا لريس لرديه موشيه ديان:

 تكون حرب، كأن هذه السيارة بدون محرك لن تسير، بشكل مطلق للغاية.

 تقريباي هكذا. يادين:

 هكذا قيل تقريباي. نيبنتسال:

 نعم. يادين:

يتأسررس مفهومرره علررى عنصرررين، هكررذا قررال لنررا: العنصررر  الرررئيس أجرانررات:

طاراتنرا، فرإن طالما أنهرم ال يملكرون قاذفرات مقاتلرة تسرتطيع ضررب م –األول 

المصررريين لررن يررذهبوا إلررى حرررب. العنصررر الثررانى، هرروأن سرروريا لررن تررذهب 

 لحرب بدون المصريين. هذا هوالمفهوم بشكل متجرد.

حسررن، إذاي كانررت لنررا خالفررات فررى الرررأى. ربمررا عنرردما تحرردثنا،  موشرريه ديرران:

 ---تحدثنا عن هذا، لكن

 لم يكن هذا هومفهومك. الرئيس أجرانات:
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؟ قلرت: حترى ذلرك الوقرت 1973ا الرذى سربمب التغييرر لرديك فرى مرايومر النداو:

كنت ماتزال تقبل كما يبدوبرأيهم بأنهم غير ذاهبين لحرب. وبعد أن كان هناك 

تروتر فرى مايوتحديرداي، ورأينرا أنهرم مرررة أخررى لرم يرذهبوا لحررب، عرزز هررذا، 

تره شرعبة يمكن القول،  موقف شعبة االستخبارات العسركرية، المفهروم الرذى تبن

 االستخبارات العسكرية. 

 هذا قبل مايو. هذا منذ أبريل. موشيه ديان:

أنت قلت فى أبريل: أنا أقدر بأنهم ذاهبون اآلن نحو حررب.  الرئيس أجرانات:

هذا ما قلته فى أبريل. أنت قلت هذا أيضاي، تقريباي، ال أكثر وال أقل، وقلرت هرذا 

يو. وقلت حتى هناك ما هوأكثر من ما 22أيضاي فى لجنة الخارجية واألمن فى 

هذا: ينبغى علينا أن نأخذ فى االعتبار أن احتمال الشروع فى إطالق النار من 

 جانب مصر وسوريا طوال شهور السنة قائم. هذا ماقلته فى مناسبتين. 

نعم. هذا هو. من أبريل. هم استعدوا للحررب وقتراي طرويالي. وفرى  موشيه ديان:

جون لشن حرب. وفى الحقيقة صدقت السادات، عندما وقت ما رأيت أنهم ناض

قررال إنرره يرررفض هررذا ويرررفض ذاك،صرردقت أنرره مررن حيررث المبرردأ هوأضررحى 

مستعداي للدخول، لكنه يؤجل ذلك إلى تاريخ ما، إلرى تراريخ آخرر، مترأخر جرداي. 

وأنررا فصررلت هررذا فررى لجنررة الخارجيررة واألمررن وفررى  –تررراكم لرردى اإلحسرراس 

فى مايو، وأفضت فى الشواهد التى أراها تدل علرى أنهرم األركان العامة أيضاي 

 متجهون لحرب.

 نعم، قرأناها. النداو:

ومررن ثررم لررم تكررن هررذه شررواهد فنيررة. ومثلمررا أن رئرريس شررعبة  موشرريه ديرران:

االستخبارات العسكرية عررض مبرررات لمراذا هرم لرن يرذهبوا إلرى حررب، أنرا 

لرت فرى مسرتهل كالمرى: رأيت مبررات فيما يحدث على أنهم ذاهبون لحرب. ق

يخيل إلى هذا الصباح أن الحرب شأن سياسى، قرار الحرب بالطبع شرأن فنرى 



104 

أيضرراي. لكننررى فررى هررذا األمررر مررا كنررت أعتمررد علررى رئرريس شررعبة االسررتخبارات 

العسكرية فى ما إذا كانت مصر قرد قرررت دخرول حررب أم ال. سأسروق مثراالي 

شعبة االستخبارات العسركرية  آخر فى أمر هذه الخالفات، يخيل إلى مع رئيس

ومع رئيس األركران أيضراي، كرى أشررح المفهروم، إن كران ممكنراي. كانرت إحردى 

المسررائل التررى ثررارت بعررد عمليتنررا فررى بيررروت ضررد المقرراومين: هررل مثررل هررذه 

الضربات من جانبنا تبعد الحرب أم تقربها. وإذا لم أكن مخطئاي، أنا أقرول ذلرك 

كان ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية علرى بتحفظ، قال كل من رئيس األر

حد سواء، وآخرون أيضاي فى األركان العامة، إنه كلما أدرك العرب أنه ليسرت 

هرذه المسرألة ظلرت قائمرة بعرد  –لديهم فرصة لمواجهتنا، بهجوم جوى / جوى 

فررى معررارك جويررة، وهررا نحررن  –إسرقاطنا لثالثررة عشررر طررائرة )سررورية( أيضراي 

فرإنهم سريرتدعون عرن اسرتئناف  –ء أخرى من هذا القبيرل ندخل بيروت وأشيا

الحررررب، ألنررره ليسرررت لرررديهم فرصرررة لالنتصرررار فيهرررا. وأنرررا قلرررت إن العكرررس 

هوالصحيح: سييأس العرب من التعايش معنا فى سالم، حيث نستطيع، فى كل 

مرررة نريررد، أن نرردخل بيررروت، ونسررتطيع فررى كررل معركررة جويررة أن نسررقط لهررم 

ذا فإنهم مضطرون لشن حررب شراملة ضردنا، نظرراي ألن ثالثة عشر طائرة، ول

هذه الحياة، هذا النمط من الحياة مرع إسررائيل، ال يطراق بالنسربة لهرم، حترى إذا 

 دفعوا فى هذه الحرب ثمناي باهظاي.

إذاي أنت قلت هذا فى جلسة أبريل وقتئذ، فى جلسرة تشراورية  الرئيس أجرانات:

 ثال آنذاك.لدى رئيس الحكومة. أنت ذكرت هذا الم

نعررم. لرردى هنرا بروتوكررول مررن الثررامن عشرر مررن أبريررل، يتعلررق  موشريه ديرران:

بالعملية التشاورية لدى رئيس الحكومرة. إن كران لرديكم هرذا البروتوكرول، فلرن 

 أكرر ذلك.

 نعم. قرأنا هذا. الرئيس أجرانات:

 هذا مقنع جداي، هذا المبرر. النداو:
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 نعم. التحليل جيد جداي. الرئيس أجرانات:

أريررد أن أسررأل مررا إذا كرران لررديكم بروتوكررول جلسررة الثالررث مررن  موشرريه ديرران:

أكتوبر لدى رئريس الحكومرة، ومحرادثتى الهاتفيرة قبرل ذلرك مرع جليلرى فرى هرذا 

 الشأن.

 ال. الرئيس أجرانات:

 المحادثة الهاتفية بالتأكيد ليست لديكم. موشيه ديان:

 موجودة. –فى الثالث من أكتوبر  يادين:

أريد أن أقرأها. يمكن أن تردعم نظريترى. أوالي محرادثتى الهاتفيرة  موشيه ديان:

 إلى الوزير جليلى فى الثانى من أكتوبر.

 متى كان هذا؟ الرئيس أجرانات:

ال أترذكر. أريرد  –فى الثانى من أكتوبر. فى أية ساعة من اليوم  موشيه ديان:

 ن الثانى من أكتوبر.أن أقرأ شيئاي ع

 كان لك حديث هاتفى مع الوزير جليلى؟ الرئيس أجرانات:

 ---نعم. وأنا أقول له: موشيه ديان:

 هل المحادثات )الهاتفية( مسجلة؟ يادين:

ال، ال. السركرتيرة دونرت. طلبرت منهرا أن تردون هرذه المحادثرة.  موشيه ديران:

. لكرن المحادثرات الترى أريرد بشكل عام ليس لدينا تسرجيل )للمحادثرات الهاتفيرة(

ترردوينها، لرردينا سررجل يررومى، والمحادثررات التررى أعتقررد أنرره ينبغررى ترردوينها فررى 

 السجل اليومى. أطلب من السكرتيرة أن تدونها.

 ليست لدى اعتراضات. أردت أن أعرف فقط ما هى طبيعة الوثيقة. يادين:
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ل اليومى بواسطة طبيعة الوثيقة: محادثة هاتفية، مدونة فى السج موشيه ديان:

السكرتيرة. هى تستمع فى الوقت ذاته إلى الهاتف فى الجهاز الثانى، وليس أنرا 

 الذى أقول لها بعد ذلك.

 واضح. يادين:

أنررا أقررول لجليلررى: "أنررا لسررت سررعيداي بالمشرركالت فررى هضرربة  موشرريه ديرران:

الجرروالن. أريررد التشررارك فررى المسررؤولية فررى هررذا الموضرروع، وأن أدعررورئيس 

ان ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية، وقائد سالح الجولنقراش. هنراك األرك

دبابة على الخط األول من الجبهة، وتشركيل  650معلومات مقلقة. توجد هناك 

الصررواريخ الموجرره إلررى أرضررنا أيضرراي. تسررتطيع طائراتنررا أن تصرراب بررداخل 

ذى لريس من السهل أكثرر أن نقرول مرا الر –مدفع. أما لدينا  550أرضنا. لديهم 

لررردينا. أمرررر ثررران: ذات مررررة تناولنرررا الجانرررب االقتصرررادى )مرررا يخرررص بنررراء 

المسررتوطنات التعاونيررة االقتصررادية فررى هضرربة الجرروالن، بعررد قصررفها هنرراك، 

دعوت لعقد جلسة خاصة حرول كيفيرة بنراء المسرتوطنات التعاونيرة االقتصرادية 

أنرا قلرق علرى  بشكل آخر(. هذا الموضوع أيضراي يتطلرب االجتمراع )لمناقشرته(.

السكان. فيما يخص الشق العسكرى يجب الجلوس سوياي مرع جولردا، وأن ترأتى 

 -المبادرة من جانبها. فيما يخص الجانب االقتصادى. نحن فى حاجة إلى جفتى

والوكالة اليهوديرة". فرى  -1974-1964وزير الزراعة على امتداد عقد كامل 

وم التررالى، فررى الثالررث مررن هررذا السررياق، دعررت جولرردا إلررى عقررد جلسررة فررى اليرر

أكتوبر. إذا كان لديكم بروتوكول هذه الجلسة، فلست فى حاجة ألكررره. هنراك 

شرحت أيضاي االختالف، لماذا أعتقد أن السروريين يسرتطيعون شرن حررب مرن 

 ---أجل كل المنطقة الخاصة بهم، والخطة المصرية هى فقط من أجل

علق بمرا قلتره فرى الترو، بمرا قلتره سرابقاي أريد أن أسألك سؤاالي "لطيفاي"، يت يادين:

فى جلسة مغلقرة. لمراذا قلرت إنره فيمرا يتعلرق بالجلسرة الخاصرة بالشرأن األمنرى، 

ينبغى أن تأتى المبادرة من جانب جولدا؟ أليس من الطبيعى أكثر أن تأتى مثل 
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هررذه المبررادرة، فررى الشررؤون العسرركرية تحديررداي، مررن جانبررك، وأن تقررول لرررئيس 

ف هرذا السرؤال األركان: أ ريد أن نعقد جلسة لدى رئيس الحكومة. أنا سلفاي أعرٍّ

 بأنه "لطيف"، ألننى أعتقد أنه ربما يوجد هنا شىء ما. ربما ال.

يوجد هنا شىء ما، وأنا أريد التفريق. يجوز أنه فرى هرذه الحالرة  موشيه ديان:

للجلسررة، كران هررذا ببسرراطة أمررراي فنيراي. قلررت لرره إننررى أطلرب منرره أن تدعوجولرردا 

برردون أيررة أسررباب خاصررة. لكننررى أريررد أن أقررول بشرركل عررام عررن هررذا األمررر: 

ن تريد إلرى الجلسرات، فرى قضرايا أمنيرة.  تدعورئيس الحكومة من حين آلخر مب

أوفلنقرل: إذا قلرُت سرلفاي إننرى أريرد  ---وأنا أتردد جداي فى دعروة رئريس األركران

لقراءب  –ة وقائد سالح الجورئيس األركان، ورئيس شعبة االستخبارات العسكري

محرردودا أوأى شرررىء. فرررإن مسرررؤوليتها عندئرررذ سرررتكون أى اجتمررراع تدعوإليررره، 

 موسع، محدود، أوأى شىء، ما االجتماع الذى تريد عقده.

أنررا ال أريررد ذات مرررة أن آخررذ علررى عرراتقى إحضررار رئرريس األركرران، أسررتطيع 

لرم جرراي إلرى إحضار رئيس األركان ورئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية وه

رئيس الحكومة، لكرن فرى النقراش الرذى أردت أن يشراركوا فيره أردت أن ترأتى 

أستطيع إحضارهم إلى جلسة الحكومة. أسرتطيع  ---الدعوة من رئيس الحكومة

أن أبررادر بعقررد اجتمرراع للجنررة الوزاريررة لشررؤون األمررن، لوكانررت هنرراك لجنررة 

لما ُسرمى مجموعرة وزراء،  وزارية للشؤون األمنية. لكن إذا كان هذا التشاور

فإنره ينبغرى عليهرا وقتئررٍذ أن  –تررى رئريس الحكومرة أن مرن الصرائب دعروتهم 

تعرف أننى سأحضر مسؤولى الجيش، ولتدع هى، من تقرر دعوتره. لكرن فرى 

هنا تلقيت قصاصة ورقية تفيد بأن رئيس الحكومة كان  ---يجوز –هذه الحالة 

اء. وفى واقرع األمرر هاتفتهرا بعرد ذلرك ينبغى أن تعود من الخارج فى ذلك المس

وطلبت منها أن تدعوإلى الجلسة. إذاي هنا أريد أن أقول األمررين التراليين: أننرى 

ربمررا ألنهررا ببسرراطة كانررت فررى  –قلررت إن المبررادرة ينبغررى أن تررأتى مررن جانبهررا 

أن ترردعوهى إلررى عقررد الجلسررة. لكررن فررى حقيقررة  –خررارج الرربالد، عنرردما تعررود 



108 

ررن ٍمررن  –شرراورات غيرر الحكوميررة األمرر، فررى الم فررإن رئرريس الحكومرة تحرردد مب

الوزراء تريد أن يشارك فى المشاورات، وأنرا ينبغرى أن أقرول فقرط إننرى أريرد 

حضور عسركريين برالزى الرسرمى. هرذا لريس تشراوراي حزبيراي أوجزئيراي. ولتردع 

هكذا ال أعتقد أن هناك مغزى وراء كلمة  هى من ترى أن من الصائب دعوته.

 المبادرة ينبغى أن تأتى من جانبها. أن

سأعرض السؤال ربمرا بشركل مختلرف. ربمرا طبقراي إلجابترك هرذا مقنرع.  يادين:

لكن ما يثير الريبة لدى فجأة، وربما تكون الريبة داحضة على ضروء إجابترك: 

أنا فاهم أنه قبل ذلك بيوم أويومين، فرى الثالثرين مرن سربتمبر )؟( بعرد زيارترك 

قبررل ذلررك لهضرربة الجرروالن، وإثررارتكم لرربعض االضررطرابات وخالفرره، بالضرربط 

بيررومين، قرررر رئرريس األركرران العامررة، لرريس مهمررا اآلن مررا األسررباب، تعزيررز 

)القوات( بهضبة الجروالن عرن طريرق إرسرال اللرواء السرابع. فرى الثالثرين مرن 

ن قال  سبتمبر )؟( فى هذه المحادثة مع نائب رئيس األركان، ليس مهما اآلن مب

كما يخيرل إلرى دفرع كتيبترين أوكرل  كان النتيجة النهائية لهذا اللقاء –هنا ما قيل 

اللواء السابع لهضبة الجوالن. ودفع كتائب مدفعيرة أيضراي. للوهلرة األولرى، فرى 

الثانى من أكتوبر كان ينبغى عليك أن تكون أقل قلقا. إذ حقيقُة هى أنه مع ذلك 

أنك اعتقردت  –وهذا هوسؤالى  –ُدفع بشىء ما إلى هضبة الجوالن. هل يعقل 

األركان العامة مع ذلك لم يكن ربما كافياي، وأردت أن يكون مثرل  أن ما اتخذته

هررذا اللقرراء مررع رئرريس الحكومررة بمثابررة توضرريٍح لألركرران العامررة وخالفرره بررأن 

 ال، هل اإلجابة بالنفى؟ ---الحكومة ترى الوضع أكثر خطورة؟

أردت التشارك فى المسؤولية. لم أكن فى حاجة إلى هذا المحفل  موشيه ديان:

مرن أجرل الضرغط علرى األركران العامرة كرى ترسرل المزيرد مرن  –الجتماع ا –

القوات. لكن السؤال لم يكن فقرط مرا إذا كانرت هنراك دبابرات كافيرة. وإنمرا كران 

 –السؤال هل هم ذاهبون لحرب. حيث ال توجد هناك حترى مائرة دبابرة أخررى 

األمر  أنا قلق جداي مما سيحدث فى هضبة الجوالن وفى مصر، وأردت فى هذا
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مسؤولية أشمل، مسؤولية حكومية. واسرتهللت أيضراي كالمرى خرالل اللقراء لردى 

رئيس الحكومرة بهرذه الكلمرات: طلبرت عقرد اللقراء بسربب تغيرر األوضراع علرى 

 الجبهات، سيما على الجبهة السورية وبقدر معين على الجبهة المصرية.

روسررية مررن أريررد مررة أخرررى أن أعرود إلررى موضروع خررروج األسرر ال النرداو:

سوريا. نحن نرى فى بروتوكول )االجتماع( التشاورى يروم الجمعرة، الخرامس 

من أكتوبر، أنه قد بحثت مسألة ما إذا كران يتعرين اللجروء إلرى األمرريكيين فرى 

هذا الشأن، وإبالغهم بوجود مثرل هرذه المعلومرات لردينا. وجررى نقراش مطرول 

شررعبة االسررتخبارات بمشرراركتك، حررول شرركل القيررام بررذلك. ونرررى أن رئرريس 

العسكرية متردد بقوة فى اللجوء إلى األمريكيين، خوفاي من أن يحرق مصدره. 

كرران هنرراك مصرردران: األول مصرردر علنررى تمامرراي، تلررك كانررت معلومررات عررن 

إرسال طائرات مدنية، تابعة لشرركة ايرفلروت، إلرى سروريا فرى تلرك المرحلرة. 

العسررركرية  ة الرقابرررة)حرررذف نحرررو ثاثرررة أسرررطر بواسرررطوالمصررردر الثرررانى، 

 هل تتذكر هذا النقاش؟ اإلسرائيلية(

 ---ال أتذكر. افتراض شعبة االستخبارات العسكرية والموساد موشيه ديان:

أنت تضغط عليه بقوة، وهويجيبك عرن مصردر، أنرت تضرغط مرن أجرل  يادين:

إطررالع األمررريكيين، وهويسررتجيب للمصرردر. مررا األمررر كلرره؟ لمرراذا كرران مررن 

الصعب حسم ذلك؟ صحيح أنك حسمت فى النهايرة، لكرن مرا الرذى أزعجره فرى 

 ذلك؟

تنطلررق شررعبة االسررتخبارات العسرركرية ورئرريس الموسرراد مررن  موشرريه ديرران:

العسررركرية  )حرررذف كلمرررة بواسرررطة الرقابرررةمرررا عنررردما يطلعررران افترررراض أنه

على معلومة، فرإنهم يسرألون. مرن أيرن حصرلتما عليهرا، أال يجروز  اإلسرائيلية(

فرإن هرذا  –أنكما تختلقانها. وعندما يقوالن لهم من أيرن حصرال علرى المعلومرة 

 )حرررذف نحرررو سرررتة أسرررطر بواسرررطة الرقابرررةبمثابرررة نصرررف حررررق للمصررردر 
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)حرذف ورئيس الموساد فى هرذا األمرر أكثرر. فرى شرأن  سرائيلية(العسكرية اإل

 ---كانت لى معه العسكرية اإلسرائيلية( كلمة بواسطة الرقابة

 أليس هذا شبه بدهى؟ –لكن حقيقة أننا نتنصت على السوريين  النداو:

 )حرررذف نحرررو سرررتة أسرررطر بواسرررطة الرقابرررةإذا وصرررل هرررذا  موشررريه ديررران:

 العسكرية اإلسرائيلية(

العسرركرية  )حررذف نحررو ثرراث كلمررات بواسررطة الرقابررةلررم يكررن هررذا  نررداو:ال

 اإلسرائيلية(

)حررذف كلمررة إنرره مصرردر  –المصرردر الررذى خشرريتم حرقرره  الرررئيس أجرانررات:

  العسكرية اإلسرائيلية( بواسطة الرقابة

 واضح. يادين:

العسرركرية  )حررذف نصررف سررطر بواسررطة الرقابررةال أعرررف.  موشرريه ديرران:

  اإلسرائيلية(

 وهل المعلومة بين يديك؟ الرئيس أجرانات:

 )حذف نحرو أربعرة أسرطر بواسرطة الرقابرةنعم. هويخشى جداي:  موشيه ديان:

 العسكرية اإلسرائيلية(

أردت أن أسألك. فى فترة مهمرة جرداي فرى مايوكران لرك تقردير مغراير  نيبنتسال:

جررررداي لتقرررردير رئرررريس شررررعبة االسررررتخبارات العسرررركرية. تقرررردير رئرررريس شررررعبة 

االسررتخبارات العسرركرية يتكرررر بشرركل نمطررى. يتكرررر دائمرراي لديرره بصرريغة شرربه 

طقسررية، أن يقررول: لكررن تقررديرنا هووجررود احتمررال ضررئيل فيمررا يتعلررق بنشرروب 

قررال لنررا رئرريس األركرران علررى سرربيل المثررال،  إنرره زبررون مهررم لشررعبة حرررب. و

االسررتخبارات العسرركرية، وإن هررذه صرريغة أخرررى كررى يقررول لررن تكررون حرررب. 

ليس ألف فى المائة، لكن نفس الشىء تقريباي. هكذا يسرتهلك ذلرك. مرن الواضرح 
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أن هذا اليلزمك بشىء. لكن رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية هوالمصردر 

الرسررمى مررن أجررل التقررديرات التررى يعمررل بمقتضرراها الجرريش. وطبقرراي لهررذا  شرربه

يعرررض القررادة فررى النقاشررات وخالفرره، وطبقرراي لهررذا تسررير الخطررط. هررل حسررمت 

األمرر فررى هرذا الشررأن، بأنررك لسرت شررريكاي فرى هررذا التقرردير، الرذى يرروزع طررول 

وا طرول الوقت، وبأنرك التقبرل رأى األركران العامرة، وبرأنهم ال ينبغرى أن يعملر

الوقررت طبقرراي لهررذا، وال ينبغررى قررول هررذا طررول الوقررت، ألنهررم ينشرررون أمررراب ال 

 تستطيع أن تؤيده فى موضوع حيوى للغاية؟

هررذه فررى حقيقررة األمررر صررياغة أفضررل للسررؤال الررذى سررألته سررابقاي عررن  يررادين:

 األهوال

 جيد جداي كما حكى أنا لن أنجح. نيبنتسال:

يس شررعبة االسررتخبارات العسرركرية كرران كانررت مشرركلتى أن رئرر موشرريه ديرران:

محقاب، حتى هذه الحرب. لوكان الوضرع أنرى كنرت أعتقرد أنره فرى مايوأنرا أقرول 

نعررم سررتكون حرررب، وهويقررول لررن تكررون حرررب، ثررم بعررد ذلررك تنشررب حرررب، 

السررتطعت أن أقررول لرره: تقررديراتك كررذا وكررذا. لكررن بعررد كررل تقرردير لررى مررن هررذا 

م توقظنى فى الثانية ليالي، ثمة كالم على أن القبيل، بما فى ذلك صراخى لماذا ل

هناك اتجاهاب لمهاجمة إسرائيل فى األول من أكتوبر، وفى الثانى من أكتوبر لم 

فمرررامعنى ذلرررك إذاي؟ معنررراه أن رئررريس شرررعبة االسرررتخبارات  –يهاجمهرررا أحرررد 

العسكرية محق. هوكران محقراب فرى كرل تلرك التقرديرات الترى اتخرذت أنرا حيالهرا 

شددة. فعلى أى شىء أشكوه؟ هل ألنه لديه خالفرات فرى الررأى فقرط؟ مقاربة مت

السؤال هوأى رأى كان محقراب. مرا كنرت أسرتطيع االعترراض عليره برأن تقرديره 

لرريس صررائباي. ألنرره حتررى حرررب يرروم الغفررران اعتقرردت بأنرره سررتكون حرررب. أمررا 

هوفقال: لن تكون، وهذا صحيح. صياغة رئريس األركران صرحيحة. فرى نهايرة 

أنا اعتقد أنره لرن تكرون. مثرل هرذه النسربة، مثرل  –ستكون حرب أم ال  –ر األم
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إما نعم، أوال. التوصل إلى مكاشفة وحسم بسبب أنه كان محقاي  –هذا االحتمال 

 لم أستطع. –

لكررن هنررا، أال يوجررد أى خطررأ معررين فررى التفكيررر؟ ينبغررى أال تكررون  نيبنتسررال:

أنه ستكون حرب، أوأنه مرن المحتمرل التقديرات طبقاي لما إذا كانت ثمة ثقة فى 

% أن تكون حرب. إال إذا كان االحتمال قائماي وقريباي جرداي بمرا يكفرى 51بنسبة 

لوضعه فى االعتبار، سواُء أكان هرذا احتمراالي منخفضراي أم غيرر مرنخفض. كمرا 

اتضررح طرروال الوقررت، كرران ثمررة تفكيررر مررا: إذا قررال رئرريس شررعبة االسررتخبارات 

فمعنى األمر أنه ال ينبغرى فرى حقيقرة األمرر  –مال منخفض العسكرية إن االحت

 أخذ ذلك بشكل عام فى االعتبار، وهذا أمر آخر تماماي.

ال، ال. ماكنت أقول ذلك بأى حال من األحوال. وأنا أعتقد حترى  موشيه ديان:

أن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية لم يطلب منا ذلك. لم يطلب منا رئريس 

ت العسرركرية، أنرره بسرربب ذلررك يعطررى احتمرراالي للحرررب بنسرربة شررعبة االسررتخبارا

% حتى )واستخدام النسب هواستخدام داللى فقط(ل حترى ال يأخرذ 30% أو40

 هذا ال. –ذلك فى االعتبار، وأال تجرى استعدادات لذلك 

هولم يطلب، وهذا ليس أيضراي دوره أن يطلرب. دوره ينتهرى عنرد مرا  نيبنتسال:

سيفعله العدو. فى حقيقة األمر، دور رئيس األركان يبدأ  يقول ما يعتقد ما الذى

هنا، ودور وزير الدفاع الذى يصدر توجيهات فى هذه األمور، وليس مهماي إن 

 كان هذا أكثر احتمالية أم أقل، لكن يجب العمل طبقاي الحتمال أن تكون حرب.

قض ينبغى أن نكون مستعدين الحتمال أن تكون حرب. ولم يتنرا موشيه ديان:

هذا مع االفتراض النهائى لرئيس شعبة االستخبارات العسكرية، الذى قرال إنره 

ال يعتقد أنه يوجد اآلن قدر من احتمال كبير لوقوع حرب. لكن لوكان قال فرى 

لكران بالتأكيرد  –الوقت الذى شارك فيه فى النقاشات ما الذى ينبغى عمله فعلياي 

هررذا لرريس شررأننا، هررذا لرريس شررارك فررى وجرروب اتخرراذ وسررائل. وعلررى أيررة حررال 

 شغلنا. 
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ليس إلى هذه الدرجة. ألنه حتى صرباح الخرامس مرن أكتروبر، وهرذا  نيبنتسال:

ما وجه العمليرات بقروةل فرإن هرذا االفترراض القائرل برأن نشروب حررب احتمرال 

ضئيل فى الرابع من أكتوبر كان مايزال يوجه بقوة النقاشات والقرارات. فقرط 

أ يتغير شىُء ما. وكان راسخاي جرداي، أن الوقرت حترى فى الخامس من أكتوبر بد

السررادس مررن أكترروبر لررم يكررف إلحررداث تغييررر راديكررالى، وهررذا مررا قلررص فترررة 

 اإلنذار فى واقع األمر.

أنا أفترض أننا سنأتى إلى موضوع اإلنذارات، وأنا مقردماي أريرد  موشيه ديان:

 م.أن أقول إننى ال أوافقك الرأى، يا سيدى، مع كل احترا

أريد أن أطرح السؤال ذاته، ربما بشكل مختلرف قلريالي. أنرت  الرئيس أجرانات:

طوال الوقت تشددت فى مقاربتك فرى مقابرل تقردير رئريس شرعبة االسرتخبارات 

مايو، أمام لجنة الخارجية واألمن فى نهاية مايو،  –العسكرية. بدءاي من أبريل 

ال يأخرذون األمرر علرى  وفى صرباح الخرامس مرن أكتروبر أيضراي قلرت لهرم إنهرم

محمل الجد بقوة. وفى الوقت الذى كنت مشغوال فيره بإعرداد البرنرامج الحزبرى 

كانت الناس هناك )فى الحزب( تأخذ الحرب على محمل الجد  –لحزب العمل 

أكثر من مسؤول شعبة االستخبارات العسكرية أوالمسؤولين العسكريين. كانت 

اي، خطرراي بالغرراي، جرراء نشرروب حرررب. هرذه مقاربتررك األساسرية، أن هنرراك خطررر

أستطيع أن أتفهم حقيقة أن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية بدا وكأنه محق 

هوكان محقاي فى واقع األمر فى أنهم لم يشنوا حرباي. نحن ال نعرف ماذا كان  –

السبب فى أنهم لم يشنوا حرباي فى أبريرل وفرى مرايو. نحرن ال نعررف مراذا كران 

فكروا فى شن حرب، وكان ثمة سبُب ما أثر عليهم فى عردم شرن  السبب. ربما

يونيرو،  18نيكسرون الرذى كران ينبغرى أن يعقرد فرى  –الحرب: لقاء بريجينيرف 

 أعتقد، أومجلس األمن الذى كان ينبغى أن يعقد فى يوليو.

مغادرة عاجلة لألسرر الروسرية. قلرت  –لكن األمور الرئيسة كانت معروفة لك 

يرردل علررى خررالف. فررى الخررامس مررن أكترروبر ال يرردل هررذا علررى بحررق إن هررذا ال 
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خرالف بررين الرروس والسرروريين، ألنره ال ينبغررى مرن أجررل هرذا أن تكررون هنرراك 

مغررادرة عاجلررة لألسررر علررى وجرره التحديررد. هررذه جزئيررة واحرردة. اآلن، الحشررود 

الكبيرة للقوات التى لم يكن لها مثيل فى الماضى. وحقيقة أن رئيس الموساد قد 

 العسركرية اإلسررائيلية( )حذف كلمة بواسطة الرقابرةعى للقاء عاجل مع استد

فى شأن يتعلق بالتحذير)من نشوب حرب(. كرل هرذه األمرور مجتمعرة، إضرافة 

أنرا فراهم أننرى أتحردث  –إلى مقاربتك األساسية المتشددة، أما كران ينبغرى لهرذا 

كان ينبغى لهذا أن أما  –بحكمة ما بعد فوات األوان، لكن فى اليوم نفسه أيضاي 

يدل على أن، الثقة فيما يتعلق بنية العدواليمكن أن تكرون ألى أحرد قرط، إال إذا 

 –جاء رئيس مصر، السادات، وقال لك إنه ذاهب لحررب، عندئرذ هرذا واضرح 

ويضاف إلى هذا الجزئية التى أشار إليها السيد النداو بأن  –وإن كان عندئذ ال 

رية قررال: مررع ذلررك ال أعرررف أى نرروع مررن رئرريس شررعبة االسررتخبارات العسررك

التدريبات العسكرية هذه. مشيراب إلرى أن هرذا بالنسربة لره معضرلة. يضراف إلرى 

كل هذا، أن العرب فعلوا هرذه األشرياء بضرع مررات فرى الماضرى. هرذا تحديرداي 

يمكررن أن يمثررل مصرردراي للتفكيررر بأنرره ينبغررى تصررديقهم هررذه المرررة. كررم مرررة 

رحية، كرررم مررررة يسرررتطيع السرررادات عمرررل هرررذه يسرررتطيعون عمرررل هرررذه المسررر

أن هذا هوعام الحسم، ثم يجررى بعرد ذلرك  1971المسرحية، أن يعلن فى عام 

علرى مررا أعتقرد، وعندئررذ أعلرن بوضرروح أنرره  1972تردريباي عسرركرياي فرى نهايررة 

حترى يعتقردوا أن هرذا هوالتردريب. هرذه المررة لرم  –خراص  –تدريب سبيشيال 

، علرى ضروء مقاربترك المتشرددة تحديرداي؟ أنرا أطررح يعلن ذلك. كل هذا مجتمعاي 

السؤال، لم أستخلص االستنتاج بعد، أنا أطرح السؤال فقط، أما كان ينبغى لهذا 

أن يدفع إلى التفكيرر بأننرا ينبغرى أن نأخرذ فرى الحسربان، إضرافة إلرى معلومرات 

، مررع هررذا يوجررد هنررا العسرركرية اإلسرررائيلية( )حررذف كلمتررين بواسررطة الرقابررة

ميالن نظر إليهما بوجه عام على أنهمرا عمريالن جيردان. صرحيح أن ذلرك لرم ع

يخرج فى الماضى بهذا الشكل. لكنهما يعدان بشكل عام عميلين جيردين. وهرذه 

العسرركرية  )حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررةدعرروة للقرراء عاجررل جررداي. اسررتدعى 
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وأن  رئرريس الموسرراد. مررن الممكررن أن نأخررذ بررالطبع كررل جزئيررة اإلسرررائيلية(

نفسرررها تفسرريراي يررؤدى إلررى اسررتنتاج آخررر. لكررن السررؤال هررو، أمررا كرران ينبغررى 

للمقاربة المتشددة أن تدفع إلى التفكيرر، برأن الروزن المترراكم لكرل هرذه األشرياء 

يدل على خطر فرورى بنشروب حررب، إضرافة إلرى وجهرة نظررك، القائلرة بأنره 

ت، والدفع بالصواريخ، فيما يتعلق بسوريا يوجد خطر فى الحقيقة. حشود للقوا

وبالمدفعية الثقيلة. فى مصر أيضاي كانت هناك مثرل هرذه الشرواهد، نقرل العتراد، 

 والجسور، وعتاد العبور. أنا أسأل السؤال بوصفى حكيماي بعد فوات األوان.

نقطتان فى الطريق إلى اإلجابة. األولى تتعلق بأنه لم يكن حشرد  موشيه ديان:

ان هناك مثل هذا الحشد للقوات فرى سروريا فرى عرام كهذا للقوات فى سوريا. ك

سررابق. أفترررض أن هررذه المررادة سررلمت لكررم، ألن رئرريس شررعبة االسررتخبارات 

العسرركرية فررى حينرره قرردمها، عنرردما قررال إنرره فررى كررل مرررة يوجررد فيهررا ترروتر فررى 

، 1972سروريا، نصررل إلررى مثرل هررذه المقررادير، وفررى واقرع األمررر فررى سرربتمبر 

بيننا وبين سوريا، وصلت الحشود إلى مستوى أكبر مما  عندما كان هناك توتر

 .1973فى سبتمبر 

 لكن آنذاك لم تكن هناك صواريخ. الرئيس أجرانات:

آنذاك لم تكن هناك صواريخ. بالنسبة لحشد القوات التى يدفعون  موشيه ديان:

دبابة، فإن هذا األمر حدث فى الماضى. أعتقد أن هذه  1000 – 800بها من 

 موجودة لديكم.المادة 

سبتمبر  17فى النشرة االستخبارية الموجزة للمعلومات بتاريخ  المقدم برأون:

 .1972. وهى تبين تشكيل الطوارىء الذى كان فى 1973

الفقرررة األخيرررة مررن النشرررة االسررتخبارية المرروجزة للمعلومررات  موشرريه ديرران:

تقول: "فى تقديرنا، نحن شعبة االستخبارات العسكرية، فإن تشكيل الطوارىء 

، فررى الشررريط الرردفاعى األول، يتطررابق حجررم القرروات 1973الحررالى، سرربتمبر 
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بع وسالح المشاة مع حجم القوات الخاص بحالة الطوارىء، وهوين ---الميدانية

مررن مخرراوف ثررارت فررى نهايررة أغسررطس. هررذه المخرراوف تزايرردت أكثررر بعررد 

المعركررة الجويررة فررى الثالررث عشررر مررن سرربتمبر. مررن المحتمررل إذاي أن يسررتكمل 

تشرركيل الطرروارىء فررى الوقررت القريررب أوأنرره قررد اسررتكمل، عررن طريررق إدخررال 

 األلويررة المدرعررة المميكنررة التابعررة لفرررق سررالح المشرراة للمعركررة فررى الجبهررة

الداخلية فى الشريط الردفاعى األول". وألحقروا بهرذا جردوالي يبرين الوضرع الرذى 

كان فى سبتمبر قبل عام، قبل عام على هذا، وأنهم آنذاك أيضاي فى الوقت الذى 

 كان فيه توتر، كانوا يحشدون القوات.

 هذا لشعبة االستخبارات العسكرية، أليس كذلك؟ الرئيس أجرانات:

 نعم. موشيه ديان:

 هال قدمتم لنا هذا اآلن. يجوز أنه موجود لدينا. لرئيس أجرانات:ا

تشركيل الصرواريخ، كانرت تلرك عمليرة مسرتمرة. هرل لردى وقرت  موشيه ديران:

 كاف لبلورة الفكرة فى هذا األمر؟ الأريد الوصول إلى حالة تبرم.

سؤالك، سيدى الرئيس، سؤال يسراوى مليرون دوالر. ألريس األجردى أن  يادين:

 لسة الغد لذلك؟ إنها مشكلة أساسية.نخصص ج

سرأترك السرؤال لصرباح الغرد. أريرد أن أضريف لهرذا السرؤال  الرئيس أجرانات:

أمراي آخر واحداي وهوألم يكن ثمة مجال للتفكير، طوال الوقت يقرال برأن سروريا 

لن ترذهب لحررب بردون مصرر، وأن االسرتعدادات السرورية تحديرداي تبردووكأنها 

ن للقيررام بعمليررة مررا، أمررا كرران ينبغررى لهررذا أن يصررل إلررى ترردل علررى أنهررم متجهررو

التفكير بأن مصر أيضاي ستذهب إلى حرب، وليس التفكير بالعكس: هم يجرون 

كررل أنررواع االسررتعدادات لكررنهم لررن يررذهبوا لحرررب برردون مصررر. نظررراي تحديررداي 

يوجرررد هنرررا إثبرررات علرررى أن التررردريب  –لوجرررود هرررذه االسرررتعدادات السرررورية 
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صرررى المزعرروم لرريس ترردريباي وأنهمررا فررى الحقيقررة ذاهبترران سرروياي العسرركرى الم

 لحرب؟

أريد أن أبدى مالحظتين مقتضبتين اآلن فى هذا الموضوع، كى  موشيه ديان:

أعرود إلرى الموضروع، لريس بردالي مرن اإلجابرة. أريرد القرول مجردداي. فيمرا يتعلرق 

 –سركرى بشكوك رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية إزاء نروع التردريب الع

أنا لم أقررأ كالمره، لرم أفسرر كالمره وكأنره غيرر متأكرد مرن أن هرذا حقراي تردريب 

عسكرى. فهمت كالمه وكأنه يوجد لديه شك فى نوعيرة هرذه التردريبات، وتردل 

حقيقة أنه ليس هناك نقل لوحدات عسكرية، على أن هذا تدريب أكثر مما تردل 

سليم ما كتبه. لكن ليس لدى شك على أنها حركة تنفيذية. ربما لم أقرأ بالشكل ال

فى أن هذا ما قصده رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية. هرولم يقرل: لحظرة، 

لست متأكداي ما إذا كان هذا تدريباي عسكرياي. هوقال إننرى ال أعررف مرا إذا كران 

هذا تدريب قيادات، أم تدريباب عبر الهاتف أم تدريباب آخرر. هرذا لرم يثرر لردى أى 

 --النقطة األخيرةشىء آخر. وفى 

 أنا أشرت فقط إلى هذا. ألنه قال إن لديه معضلة. الرئيس أجرانات:

معضلة، هل هذا التدريب هوتدريب قيادات، هل هوتدريب عبر  موشيه ديان:

الهاتف، هل هوتدريب تكتيكى بال وحدات عسكرية. هولم يقل. لدى معضلة ما 

كرذا فهمتره. أثرار المصرريون إذا كان هذا تدريباي أم حرباي. هكذا عررض هرذا وه

مشكلة، لكن ليست هذه الفقرة التى قالها رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية. 

فررى األمررر األخيررر الررذى سررئلت بشررأنه، الرررابط بررين المصررريين والسرروريين 

واالسررتعدادات السررورية. أال تررؤدى حقيقررة أن السرروريين يجرررون اسررتعدادات 

حرب بدون مصر، إلى تقدير واسرتنتاج لحرب، على افتراض أنهم لن يذهبوا ل

أوالي كان ثمة تالزم فى الجدول الزمنى  –بأن المصريين أيضاي ذاهبون لحرب 

بين االستعدادات السورية األخيررة وإسرقاطنا لثالثرة عشرر طرائرة، بحيرث كران 

مررن الصررعب علررى، علررى أيررة حررال، أن أفسررر أن مصررر سررتذهب لحرررب طبقرراب 
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طائرة سورية  13نا فى الثالث عشر من سبتمبر لتاريخ عفوى بسبب أننا أسقط

وكنتيجررة لررذلك تجرررى سرروريا  –هررذا بررالقطع لررم يكررن مخططرراي مررن قرربلهم  –

العالقة التى بين االستعدادات  –استعدادات، وإذ بمصر تدخل حرباي بسبب هذا 

السورية للقيام بعملية لدى، لردينا، هرى أنهرا تقاطعرت مرع إسرقاط الطرائرات. أن 

ر أيضراي فرى هرذه المناسربة سرتدخل حربراي، أمرر كران مرن الصرعب نقول إن مص

قبوله منطقياي. بشكل عام مصر هى التى تحدد فى هذا األمر، وكان االفترراض 

أنهررا سررتطلب مباركررة الررروس أيضرراي. ومررن الجررائز أن يكررون هررذا عفويرراي جررداي 

وغريبرراي إن كرران نتيجررة إسررقاطنا لطررائرات )سررورية( وهرروأمر خططنررا لرره. فررى 

ننراقش ذلرك غرداي لكرن أن نقرول  –لحظة التى يتعلق فيها األمرر باالسرتعدادات ال

نظراي ألن سوريا تخوض حروباي، دليل علرى أن مصرر أيضراي سرتذهب لحررب، 

ألن سرروريا لررن تشررن حربرراي برردون مصررر، كرران يبرردولى أكثررر أن االسررتعدادات 

ء مرن السورية هى نتيجة ورد على إسقاطنا للطائرات السرورية، وليسرت كجرز

الحرب الشاملة، ألنه ال يعقل أن تذهب مصرلحرب شاملة بسبب جدول زمنى 

 يتعلق بإسقاط الطائرات.

 ما معنى، أنهم سيقومون بعملية محدودة؟ الرئيس أجرانات:

 ---السوريون فى حينه موشيه ديان:

هنرا توجرد فكرتران تردوران فرى هرذه النقاشرات، ال أدرى إن  الرئيس أجرانرات:

ضرررتين أم متطرررابقتين، مرررن جانرررب يقرررال. بسررربب إسرررقاط الطرررائرات كانترررا متناق

السورية يوجد خطر أن تكون هناك عمليرة انتقاميرة سرورية. ويقرال مرن جانرب 

 ثان. هم يخافون من أننا بصدد شن عملية ضدهم.

كانت فرضيتى، فى كل النقاشات التى جرت فى أعقاب إسقاطنا  موشيه ديان:

ن قد يقومون بعملية ضدنا قرد تكرون إمرا قصرفاي للطائرات السورية، أن السوريي

مكثفاي على طبرية وعلى مسرتوطنات أخررى، أومحاولرة الحرتالل، عرن طريرق 

اإلغررارة، بضررع مسررتوطنات بالرردبابات والعررودة. بمعنررى أنهررم سرريقومون بالفعررل 
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برد، وستكون هذه العملية رداي وليست حرباي شراملة، شريئاب مرا يسرتهدف االنتقرام 

ية )إسقاط الطائرات( وكنتيجة لذلك، نقوم من جانبنرا بشرن عمليرة منا على عمل

، أن أربط مصر بهذا.  انتقامية ضدهم رداب على عمليتهم. كان من الصعب علىم

اآلن األمررر مرردبَّر. لكررن فررى حينرره لررم تكررن عمليررة مرردبرة مررن جانررب السرروريين 

أوالمصررريين. بعرررد ذلرررك ظهررررت اسرررتعدادات سرررورية. أنرررا افترضرررت أن هرررذه 

لعمليات أتت فى أعقاب هرذه العمليرة، ولرذا لرن يتطرور ذلرك إلرى حررب شراملة ا

 وإنما سيتمثل فى عملية جزئية.

سنتوقف هنا وسنواصل غداي فى التاسرعة والنصرف صرباحاي.  الرئيس أجرانات:

 شكراي.
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 1شهادة وزير الدفاع موشي ديان

 1974فبراير  5الجلسة الثانية بتاريخ 

أمكن العودة إلى بعض النقاط التي تخص المعلومات، م. ديان: كنت أود لو 

التي قمت بعد الجلسة السابقة هنا باستيضاحها لنفسي باختصار، وذلك من أجل 

 مزيد من التوسع اآلن.

 أجرانات: تفضل.

بحثت األول، ولم أجد نص  -م. ديان: كان هناك سؤاالن من البروفسور يادين

لشيء الوحيد الموجود عندي هو دعوة رئيس الموساد لحضور االجتماع. ا

مكالمة تليفونية بيني وبين نواب رئيس الموساد، بينما كان رئيس الموساد ال 

أكتوبر اتصلت هاتفيا بفيردي لكي يخبرني هاتفيا بما  6يزال بالخارج. في يوم 

جرى في المحادثات ألني أردت أن أعرف الصياغة الدقيقة. وبالتالي هذا هو 

اح لي مما يوصف بإنه المادة الخام الواردة من المحادثات الشيء الوحيد المت

 هناك. وفي ذلك الوقت أخبرني هاتفيا بما أردته.

 أكتوبر؟ 6أجرانات: هل كان هذا صباح يوم 

م. ديان: نعم، ولكن ليس لدي الدعوة لمقابلة رئيس الموساد. لو وجدت شيئا 

 من هذا سأقدمه.

رئيس الموساد بخصوص  أجرانات: هل ينطبق هذا على نص إخطار

 االجتماع.

 أيضا؟ )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(مع 

                                                           

  /http://www.idf.ilاملصدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرتنت،  .3

http://www.idf.il/
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 6م. ديان: نعم، وبالنسبه لما حدث في االجتماع. فإن ما أخبرني به يوم 

أكتوبر، هو ما حدث في االجتماع. لم أكن أريد االنتظار إلى أن تصل البرقية 

، عندئذ طلبت منة أن يخبرني هاتفيا بما يعرفة وإلى أن يعود رئيس الموساد

عن المقابلة، وقد أخبرني بهذا. ولم يبلغني بدعوة لحضور االجتماع. وهذا هو 

)حذف الشيء الوحيد الذي وجدتة في هذا الشأن. ثانيا، وجدت هذا اإلخطار 

وقد أشار رئيس  بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة ثاثة كلمات(

أكتوبر. حيث أشار  6ابرات العسكرية إلى هذا في محادثات عندي يوم المخ

إلى إنه كان هناك إخطار كهذا وقال وقتها إنه ليس لة مصداقية، وإنه ليس 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة متأكدا من مصداقية 

 راره.هذا. لو كان محضر هذه الجلسة موجودا لديكم، فال حاجة لتك كلمة(

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة أربعة أجرانات: هذا 

  كلمات(

م. ديان: نعم. من هنا أفترض أني لم أتلق هذه المادة سابقا. لست متأكدا من 

هذا، ولكن من الممكن أال أكون تلقيتها سابقا. وقد ذكمرني رئيس المخابرات 

ني أفترض أن هذه المادة لم تكن عندي العسكرية بهذا. ولكن تذكيرة لي يجعل

 6سابقا. وعلى أي حال فقد وجدت هذه البرقية، ولكن بالنسبه للوضع يوم 

أكتوبر، فأنا لم أجد البرقية ولكن رئيس المخابرات العسكرية ذكمرني بها. 

الشيء الثالث: بعد تأكيدات السيد نيبنتسال، قمت مرة أخرى بتقييم مدى فهمي 

يس المخابرات العسكرية حول الشكوك التي كانت تراودة الصحيح لكالم رئ

 بشأن المناورة. هل كان يشك أن هذه مناورة أم أنها تكاد تكون مناورة؟

 نيبنتسال: المعضلة؟

م. ديان: نعم، المعضلة. لقد أصبحت هذه معضلة بالنسبه لي. أنا أكرر أقوالي. 

فهم نوعية هذه فقد قال رئيس المخابرات العسكرية إن عندة معضلة في 

المناورة، وليس هل هذه مناورة. هل هي مناورة قيادة أم مناورة فنية أم 
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مناورة من هذا النوع أم ذاك وقد قال مرتين إن لدية تساؤالت حول نوعية هذه 

المناورة وليس هل هذه مناورة أم ال. كما عدد أنواع المناورات المختلفة التي 

أي نوع من المناورات هذه المناورة. تلك ال يمكنة التعرف عليها لكي تقرر 

أكتوبر. وفي هذا السياق أود أن أقول أني أعتقد أني لم يكن  5التي جرت يوم 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لدي أي شك في إنه قال هذا 

جوهريا، وإال فإنه لم يكن سيحكي لي من أين يعرف أن هناك  لمساحة كلمة(

بكل هذا القدر  رقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمتين()حذف بواسطة ال

 )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة ثاثة كلمات(الكبير. 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي قد يكون فقط 

أكتوبر( هناك  1وهذا التأكيد الذي لدي )عزائي إنه قيل في يوم  أربعة كلمات(

هي  )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمتين(كثير 

لم أفكر  -أيضا. أنا أقول هذا اآلن بعد األسئلة التي ُطرحت عليم هنا باألمس

ة )حذف بواسطة الرقابه العسكريسابقا في هذا. وقد أشاروا إلى هذا 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية مفتوحة  االسرائيلية لمساحة كلمتين(

وإال فمن أين لة كل هذا التقييم للمناورة  االسرائيلية لمساحة ثاث كلمات(

 )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة ثاث كلمات(.

ة )حذف بواسطة الرقابه العسكريأجرانات: هل افترضت أن هذا يتضمن 

 .االسرائيلية لمساحة كلمتين(

م. ديان: نعم. ولكن ما أريد أن أؤكدة هو أن العقيد ديجلي قال أنهم لم يفتحوا 

قبل الليلة التي  )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(

 أكتوبر. 6-5بين 

 )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمتين(النداو: 
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ديان: )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة سطر ونصف(  م.

إذن، عندما يقول الجنرال زعيرا "لدينا مادة غزيرة في المجالين، أوال مجال 

 المناورة وثانيا الشحنة".

 كيلو جرام على ما يبدو. 30النداو: شحنة الروس المغادرين، وهي 

معضلة، توجد مناورة فنية، وتوجد م. ديان: بالنسبه للمناورة أيضا لدي 

مناورة تليفونية وتوجد مناورة قيادة وتوجد مناورة بكل القوات. حتى اآلن 

ليس لدينا مؤشر يوضح أي نوع من المناورات هذا. قد تكون مناورة قيادة 

حيث تجلس جميع هيئات القيادة بجوار الهاتف وتجري المناورة بالكامل على 

 الشبكة."

كان من الطبيعي أن أفسر هذا على إنه ال يستطيع ان يقرر أي وبالتالي فقد 

 نوع من المناورات هذه. ولكني لم أشك في أنها مناورة.

نيبنتسال: ولكنة يستمر بعد ذلك مباشرة ويلتفت للمسألة الروسية، ولكن 

الموضوعان يظهران وراء بعضهما مباشرة، لو أنك تفضلت بقراءة بضع 

 سطور أخرى.

قدير أساسي أنا ال أرى تغييرا، أنا ال أرى المصريين وال م. ديان: كت

السوريين يهاجمون المناورة الروسية، ولكن هذا يجعل الشك يراودني وهناك 

بالتأكيد مبرر لعمل كل ما تحدث عنة رئيس األركان. وأنا اقول هذا أيضا 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية بخصوص السؤال المتعلق 

)حذف مفتوحة أم ال، وهذا في يوم الخامس من أكتوبر ة كلمتين(لمساح

 (بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة سطر

نيبنتسال: إسمح لي أن أسأل مرة اخرى. كانت هذه جلسة متوترة إلى حد ما، 

تغيير موقف. ما الذي يجعل رئيس األركان يستفيض في الحديث عن مناورة 

 ة هذه المسألة؟من نوع ما؟ ما أهمي
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م. ديان: يمكن أن أحاول اآلن أن أفكر وأرد، وبصفة عامة فقد قال هذا ردا 

)حذف بواسطة على سؤالي. كان السؤال الذي طرحتة على النحو التالي: 

 أال يوجد شيء خاص؟الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة نصف سطر( 

أقصد  ة ثلث سطر()حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساح

هذه أمور )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة ثلث سطر( 

إستثنائية. وعندئذ قال ردا على ذلك: "الوضع هاديء تماما. هناك مادة غزيرة 

من الجانبين، هذه مناورة تدريب على الشحن. " وعندئذ تحول لهذه المسألة. 

مة فعند عرض الموضوع عرض أقصد إنه لم يتناول ذلك في بداية كال

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية موضوع المناورة. ولكن عندما سألت عن 

هنا قال في هدوء، توجد هناك مادة غزيرة  االسرائيلية لمساحة ثلث سطر(

)حذف ولكن ال يوجد أي مؤشر للحرب. كان هذا ردا على سؤالي هل 

وهو ما يشهد  أربع كلمات(بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة 

)حذف بواسطة الرقابه على أن هناك اتجاة للحرب. وعندئذ حكى عما يراة 

. لم تأت المبادرة من جانبه. العسكرية االسرائيلية لمساحة ثاث كلمات(

وعلى أي حال حيث أنني فكرت في هذ بيني وبين نفسي فقد أردت أن أكرر 

ه لتقدير الموساد قد أكون أشرت إلى هذا صباح اليوم. هناك شيء آخر: بالنسب

هذا أمس بصفة عامة. كان تقدير الموساد أن الحرب لن تقع، وأنا أعني تقدير 

رئيس الموساد، حيث لم ألتق سوى مع رئيس الموساد. في البداية التقيت به 

في هذا الشأن. بخالف اللقاءات الروتينية والسريعة لمناقشة بعض الشكوك في 

ر عن رأية في هذا الشأن، واعترضت عليه في عدة أشياء. سبتمبر، وعب 24

كان من  سبتمبر. 24كانت تلك جلستين لهيئة األركان بينهما استراحة في يوم 

بين ما قالة رئيس الموساد: " إن خطر وقوع حرب مع الدول العربية كبير 

ي بصفة عامة، ولكن الحرب ليست متوقعة قريبا. لو قمنا يتحليل توجهاتهم فإنن

سأضطر الفتراض أننا لو كانت تقديراتنا لفترة سنة، فإن توجههم لن يكون 

للحرب". وبعد ذلك في موضع الحق يقول إنه يخشى الحرب مع دول من 
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غير دول المواجهة مثل العراق وباب المندب وغيرها، وربما تكون دول 

 المواجهة أكثر هدوءا من كافة الدول األخرى حسبما نراه.

التقيت به، في اجتماع روتيني، وهنا سالتة ببساطة أثناء وبعد الحرب 

محادثات في المكتب قام بتدوينها السكرتير العسكري رافيف، وسالتة ماذا كان 

أكتوبر؟ ورد عليم رئيس الموساد بإنه قبل  6تقديرة لفرصة الحرب قبل يوم 

جلسة أكتوبر لم يكن يعتقد أن الحرب سوف تنشب بالفعل. كان هذا قبل  6يوم 

 أخرى عقدناها في هذا الشأن واعترضت فيها على تقديراته.

 أجرانات: متى سألته؟

 نوفمبر. 12م. ديان: كان هذا يوم 

 النداو: أعتقد إنه لم يقل شيئا خالف ذلك ولكنة فعليا قام بتحليل اإلشارات.

يادين: قال فقط إنه عبر عن رأية هذا، ثم قلتم أنتم أيضا رأيكم، وقرأ علينا 

 شهادتة أمام لجنة الخارجية واألمن.

 )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بخمس صفحات(

يادين: )يواصل( أنا أفترض أنك تعرف هذه المشكلة. أنا أعتقد هذا. وقد رأيت 

في الصحيفة أيضا منذ نحو أسبوع أو سأبوعين عنوانا يقول إن القيادة العليا لم 

 الموساد. تستمع لنصيحة

 ديان: ال ال. ليس لهذا السبب.

 يادين: ليس لهذا السبب؟

ديان: لدي مشكالت اخرى مع الصحفيين. هذا ألني دائما اقول ما أريد. ولكن 

 عندي نقطة أخرى أريد أن أقولها أوال.

 نوفمبر؟ 12الرئيس: ماذا حدث يوم 
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تة ماذا كان ديان: جرى حديث بيني وبين رئيس الموساد، وفي هذا الحديث سأل

أكتوبر، هل ستندلع حرب ام ال؟ وقال إنه في رأية إنه لم  6تقديرة قبل يوم 

 يكن من المتوقع اندالع حرب. هل انتم مهتمون بمحضر هذه الجلسة؟

 الرئيس، و النداو: ال. ال.

ديان: على الفور سأقول لماذا. هذه المرة أيضا بحثت المادة المعلوماتية 

ن، وبالتالي، وبشكل مطلق أوضح لي رئيس المخابرات الواردة من األمريكيي

العسكرية أن البالغ األول من جانبهم بأنهم يعتقدون أن المصريين قد يبدأون 

حربا قد أصبح خبرا قديما وأنهم ذكروا )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية 

كلمات( وأن هذه هي نفس الخطة التي كانت معروفة لنا  3لمساحة تقدر بنحو 

كلمات(  3ُذكر لنا )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة تقدر بنحو  والتي

قبل ذلك ببضع شهور. نحن نعرف هذا المصدر. لم يكن األمريكيون، بل 

كانت المخابرات العسكرية هي التي أوضحت أن األمريكيين ينقلون عن خطة 

فة كلمات( وهي معرو 3)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة تقدر بنحو 

لنا، ولكنها خطة كانت مطروحة منذ بضع شهور. ولكن في هذه المرة قالوا 

أن لديهم معلومة كهذه، تعتبر إنذارا. هنا قالت المخابرات العسكرية أنها بحثت 

 وأن هذه خطة معروفة لنا وأنها ليست جديدة ولكنها قديمة.

)وأنا أفترض أكتوبر حسبما أعتقد  6في يوم  -5الوثيقة التي بعد ذلك في يوم 

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بصفحة أن لديكم 

هذه المادة( عندما قال سكوكوبات إنه طلب وتلقى تقديرات من كاملة( 

المخابرات األمريكية مرتين اليوم، وعلم أن ما يجري الحديث عنة هو 

ية التي وصلت للقاهرة إجراءات دفاعية. ومع هذا فإن مسألة الطائرات السوفيت

 ودمشق تثير الدهشة.

 الرئيس: هل سمع أن الحديث جرى مرتين عن هذا؟
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ديان: لقد سأل مخابراتهم مرتين وطلب مرتين تقديرات من المخابرات 

األمريكية، وقالوا لة أن ما يجري الحديث عنة هو وسائل دفاعية. ومع هذا 

 ة ودمشق تثير الدهشة.فإن الطائرات السوفيتية التي وصلت إلى القاهر

يادين: هنا يثور سؤال واحد فقط، وأنا ال أريد أن أضيع وقتا لكي أبحث عن 

هذا. ولكن وفقا لما ذكر لي رئيس المخابرات العسكرية عندما وصلت 

المعلومة األولى من األمريكيين ُطلب منة صياغة رد للمخابرات المركزية 

ان معنى الكالم أن هذه مناورة أو ما األمريكية، وقال إنه قام بصياغة الرد وك

شابه ذلك، وإن لم يكن هو الذي أرسل هذا الرد. لقد ُطلب منة صياغة هذا ولم 

 يكن من الواضح من ردة من الذي تشاور معة قبل إرسال الرد.

ديان: لقد تشاور معي. وأنا أتذكر هذا. وبقدر ما أذكر فقد تحدث معي في 

قترحت أنا التشدد في الصياغة وإدخال فقرة الهاتف واقترح صياغة معينة وا

تفيد بأننا لسنا متأكدين على أي حال أن هذه مجرد مناورة. وأننا نرجح هذا، 

ونعتقد هذا، ولكن على أن يدخل عنصرا يوضح عدم الثقة من هذا األمر. وأننا 

 لسنا واثقين من ذلك تماما.

ب أن تصدق على يادين: من إذن كان السلطة التي صدقت أو التي كان يج

 مثل هذه الصياغة.

ديان: ال أعرف هل ذهب لرئيسة الحكومة في هذا الشأن ام ال. وأعتقد أني 

 بالنسبه لة كنت بالتأكيد السلطة النهائية.

الرئيس: ما قلتم هناك أو ما قالة هو هناك هو: )قرأ جزءا من المرفق رقم 

 (. هل هذه الفقرة هي التي تقرأها؟105

 ديان: نعم.

 دين: أين تم تسجيل هذا؟يا

 .105مقترح الرد، مرفق رقم  -10\1الرئيس: ورد هذا هنا بتاريخ 
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ديان: لو كان يمكنني أن أقول شيئا في هذا الشأن. هناك عالقات عمل بيننا 

وبين األمريكيين، األساس الذي قامت عليه هو قول الحقيقة بشأن ما نعتقده، 

فيما يتعلق بشئون العمل. لو قمنا  وليس فقط ما الذي نعتقده، وبصفة خاصة

حيث أرادوا أان نقول  -13بعمل غارة ما. وبدأ هذا بمسألة إسقاط الطائرات ال 

لهم ما الذي حدث في الحقيقة. نحن أمام األمريكيين شبه عراة فيما يتعلق 

بالحقيقة. وعندما يطلبون منا تقدير مخابراتنا فإن مخابراتنا تقدم تقديراتها. 

تقييما سياسيا وإنما هو تقييم مخابراتي. وعندما تشاور معي قلت له: وهذا ليس 

أدخل في صياغتك أنك لست واثقا من هذا. ولكنة كان مصرا وقال "في 

 تقديري أن هذه ليست حربا على اإلطالق" فقلت لة "أرسل لهم رأيك".

يادين: نعم، ولكننا هنا نعود للسؤال الذي يبدو لي إنه تم طرحة أمس. بعد 

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة نحو كلمتين( هنا يدور الحديث عن 

عمل المخابرات وليس على ما يمكن رصدة بالقمر الصناعي. لو أننا أرسلنا 

في أول أكتوبر اإلشارات التي رصدناها ميدانيا )حذف بمعرفة الرقابه 

عرفة العسكرية لمساحة نحو كلمتين( متشككين، وإلى شخص هكذا )حذف بم

الرقابه العسكرية لمساحة نحو كلمتين( فإننا ال يجب إذن أن نقول لة ربما، 

وهذا ليس مما يزيدهم شرف، أن يعتمدوا على المخابرات اإلسرائيلية. ولكن 

 قد يكون مثل هذا الرد يؤثر تأثيرا سيئا على اإلشارات التي رصدوها.

ال. فالرد على السؤال  ديان: أنا ال أعرف. أنا انطلق من افتراض ان الرد هو

 في رأيي هو: ال.

 يادين: لماذا؟

ديان: )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة نحو خمس كلمات( لقد قام 

قام  -بعمل تقدير موقف. وعندما قال رئيس المخابرات إن لدية تقدير معين

بتسجيل هذا لديه. ولكن عند سؤالة عن تقييمه، هنا لو قال إن تقديرة هو هذا 

وذلك ألن تقديرات المخابرات اإلسرائيلية كانت هكذا أو بسبب دافع سياسي، 
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أعني في حالة عدم عمل تقييم ذاتي، وعندما يتم التقييم بالتنسيق بين 

 المخابرات والجيش هذا هو التقييم وهذا هو الهدف.

يادين: ال، ال! لو كان رئيس المخابرات المركزية األمريكية هو الذي يقف 

كان رئيس المخابرات العسكرية لكنت قلت لة أن المكان الذي تلقيت اليوم م

منة هذا لن يحدث فارقا. في اللحظة التي ضاعت منك فيها اإلشارة التي 

يتضمنها هذا األمر فإن هذه مسئوليتك. أنا أقول فقط بعد الخبرة التي اكتسبتها 

 ف.من التجربه كيف كان يمكن التأثير عليه لتغيير تقديرة للموق

أيام. لم يكن في  5ديان: وهذا اإلخطار وعنوإنه "طلبوا مرتين" كان بعدها ب  

نفس التاريخ. فقد أبلغناهم بتقدير المخابرات العسكرية لدينا في أول أكتوبر، 

أما اإلخطار الذي طلبوة اليوم مرتين وتلقوا ردا على ذلك تقديرا مخابراتيا، 

 أيام. 5أي بعد ذلك ب   -أكتوبر 6كان بتاريخ 

الرئيس: ما قرأتة سابقا كان بالنسبه لمصر. وبالنسبه لسوريا قال: )قرأ الرئيس 

 باإلنجليزية(. 105نقال عن المرفق رقم 

ديان: لقد تشاور معي رئيس المخابرات العسكرية بخصوص صياغة الرد، 

الذي يجب أن يرسلة من جهاز مخابرات آلخر. وأنا، بقدر ما أذكر، اقترحت 

يبالغ في الخطورة. وأال يقول أن هذه مناورة فحسب، بل يقول أن من عليه أن 

المحتمل أن يكونوا يستخدمون هذا األمر لتغطية شيء ما. ولكني أريد أن 

أوضح أو أن أؤكد شيئا، لو أن هذه نهاية المسألة المخابراتية المتعلقة 

ما فيها من  بالمعلومات، إذ أن المخابرات العسكرية وهيئة األركان العامة بكل

اعضاء بدءا برئيس األركان ونهاية بالمشاركين االخرين في جلسات هيئة 

األركان كانت هي المصدر الرئيسي من بين أربعة مصادر وأنا شخصيا كنت 

أشارك في جلسات هيئة األركان في تلك الفترة، ولم أسمع أبدا تقييما مختلفا 

د كان حامل اللواء في هذا يعترض على تقييم رئيس المخابرات العسكرية. فق

الشأن. ولكن ال يمكن القول بان رئيس األركان والضباط االخرين ليس لهم 
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أهمية في هذا الموضوع. فقد كانوا جميعا متفقين في الرأي. ولم يصل إلى 

 --مسامعي أي تقييم آخر

 الرئيس: ممن؟

أن ديان: من الجيش. يختلف عن رأي رئيس المخابرات العسكرية الذي يرى 

الحرب غير متوقعة، أو على أي حال ليس على هذا النطاق. وإنه من الممكن 

طائرة. وكان  13أن تحدث غارة من الشمال من سوريا، ردا على إسقاط ال  

هذا رأي المخابرات العسكرية ورئيس األركان وآخرين شاركوا في جلسات 

ذا الشأن. كانت هيئة األركان العامة التي شاركت فيها وعبروا عن رأيهم في ه

الجهة الثانية هي  هذه جهة. أما أنا فلم يكن لدي مصادر معلومات خاصة بي.

الجهة الثالثة  الموساد. وقد كان تقدير الموساد أيضا إنه ال يتوقع حربا شاملة.

هي األمريكيين، الذين كنت في الغالب أتلقى آراءهم عن طريق رئيس 

ولكن في نهاية األمر في الفترة ما المخابرات العسكرية أو رئيس الموساد. 

أكتوبر كان تقديرهم يفيد بأن هذه  5أكتوبر وكذلك حتى يوم  3و 1بين يوم 

مناورة أو أنهم منتشرون في نسق دفاعي. وقد كان الرأي هو ما سبق ذكرة 

مناورات، نتيجة لخطة  -حسبما فسرتة المخابرات العسكرية -من إنه كان لديهم

)حذف بمعرفة وبالنسة ل   وكانت معروفة لنا.  موضوعة منذ بضع شهور

أيضا فقد حاولت  الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي كلمتين(

حذف بمعرفة الرقابه العسكرية التحقق من الموضوع، ولم تكن لدي سلطة )

أعتقد إنه لم يكن موجودا  اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي ثاثة أرباع سطر(

 -(حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي سطرلدى )

 الرئيس: هل كان هذا بين أجهزة المخابرات؟

ديان: بين أجهزة المخابرات )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

لمساحة تقدر بحوالي سطر( لم يكن من الممكن أن يتخيل المرء أن الموساد 

ية لدينا لم يكن لديهم دراية بهذه األمور. حتى بالنسب والمخابرات العسكر
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للموساد )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي 

 سبعة أسطر(

 صفحات( 4)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلي تبلغ نحو 

 أقول كل هذا ألقول أني اعترضت على رأيهم بالنسبه لتوجهات مصر

وهل هي للحرب أم للسالم. لقد قلت هناك أنهما تتوجهان للحرب.  -وسوريا

ولكني لم أعترض على السؤال المطروح الذي كان: هل هناك هجوم وشيك أو 

حرب وشيكة اآلن، ولكني اعترضت على تفسيرهم الذي كان يرى أن ما 

ن يجري في مصر هو مناورة. وفي سوريا كان تقديري أنهم قد يتحركون أو أ

 13لديهم الرغبه في التحرك، وربما يقومون بعملية للرد على إسقاط ال  

طائرة. ولكنها لن تكون حربا شاملة. ألنهم لن يتمكنوا من خوض حرب شاملة 

بدون مصر. ولكن هذه ستكون عملية ذات نطاق كبير أو صغير، ولكنها 

أن  ستكون في إطار رد الفعل، في صورة غارة أو قصف. واآلن أنا أعرف

األمر كان غير ذلك. ولكن في ذلك الحين، كان هذا تقديري استنادا إلى أني لم 

أجد دليال في أي مكان... أنا االن أرى األمر بشكل مختلف، ولكن هذا كان 

تقديري في حينه. ولم أجد في أي موضع آخر دعم لهذا، فليس لدي مصادر 

 مخابرات خاصة بي لكي أفكر بطريقة مختلفة.

: أود أن أسأل سؤاال في هذا الشأن. ليس لدي في هذه اللحظة وثيقة ي. يادين

توضح متى قلت هذا. ولكن بما أن هذا كان خالل نقاش علني، فقد كنت أود 

أن أسمع آراء اآلخرين. هناك من نقل عنك كالمك، وال أذكر اآلن أين قيل 

يبدو أنك  هذا الكالم هل في اإلذاعة أم في الصحافة، فبعد مايو وقبل أكتوبر

 قلت أنك ال تعتقد أن حربا ستحدث في السنوات القادمة.

م. ديان: أنا أيضا بحثت عن هذا. بعد أن قرأت هذا الكالم في الصحف، 

إعتقدت أني ربما أكون قلت هذا في متسادا، وبحثت عن المصدر ولم أجده. 

دا شيئا قالوا لي أني قلت هذا، فبحثت عنة ولم أجده. أنا اعتقد أني لم أقل أب
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كهذا. وما أعتقد أني قلتة هو أننا منذ ست سنوات لم نتعرض لحرب منذ عام 

، ولو مرت بضع سنوات أخرى، فستصبح عشر سنوات، وعشر سنوات 67

هي فترة طويلة تتيح لنا بناء خريطة جديدة للبالد. فال يجب أن نجلس وننتظر، 

بهذا المعنى. نغير بل يجب أن نعمل، وأن نقيم مستوطنات وما إلى ذلك. شيء 

الخريطة، لو أصيحت لدينا بضع سنوات أخرى، فقد مرت ست سنوات 

 بالفعل. وعشر سنوات هو عقد كامل.

كان المكانان اللذان أذكر اني تحدثت فيهما علنا مهمين، وكانا األخيرين قبل 

الحرب. كان المكان األول هو مدرسة القادة واألركان، وأنا أتذكر شفويا ما 

 تة هناك في هذا الصدد. قلت أن العرب لديهم...الذي قل

 ي. يادين: في أي تاريخ تم هذا علنا؟

 م. ديان: لست أذكر.

 لسكوف: هل كان ذلك عند تفسيرك لبقاء الهدنة أمام شعبه التاريخ؟

أغسطس، ولدي ملخص. وسأحضر لكم النص الكامل لما  9م. ديان: نعم، يوم 

لخوض الحرب ضدنا. فبقاؤنا في أراضي قلتة هناك. العرب لديهم دافع قوي 

مصر وسوريا يجعل لديهم حافز قوي لخوض الحرب ضدنا. وما يحدث 

توازن في هذا الصدد ويحول دون شنهم الحرب هو تفوقنا العسكري. هذا ما 

يحول بينهم وبين بدء الحرب. من الممكن بالطبع أن تحدث مفاجآت في هذا 

واألسلحة وخالفه. ولكني في هذا الصدد  الشأن ولذلك البد من تعزيز القوات،

متأكد أني ميزت بين شيئين: حيث قلت بأقصى قدر الوضوح إن لديهم حافز 

  قوي لبدء الحرب ضدنا، ألننا نحتل أرضهم في سيناء وسوريا.

 ي. يادين: هل لديكم محضر جلسة في أي مكان؟

 م. ديان: نعم، بالتأكيد.
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اسة، ولكن البد أن أسأل عن هذا الخطاب لنداو: حسنا، نحن ال نتحدث في السي

الذي ال تذكرة بالتحديد، ولكنك على أي حال قلت على مايبدو إنه لو مرت 

بضع سنين أخرى سيكون من الممكن تغيير الخريطة، عندما يأتي هذا الكالم 

من وزير الدفاع، أال يتسبب هذا في حد ذاتة في انتشار الشعور باإلحباط 

دفعهم إلى الحرب؟ حسب تعبيرك أنت، حتى لو كانوا  لديهم، وبالتالي في

 يعتقدون أنهم ليس لديهم فرصة وأنهم سينهزمون.

م. ديان: هذا أمر محتمل. وقد قرأت أن هيكل كتب منذ فترة أن أحد أسباب 

الحرب كان "ورقة جليلي" والقرار الذي صدر هنا بتأسيس مدينة ياميت. 

أني أتحدث عن إقامة ميناء بين العريش  عندما قرأ السادات هذا أو عندما سمع

 ورفح، هنا قرر خوض الحرب. كان هيكل هو الذي قال هذا. وهذا ممكن.

لو كنت تسأل عن تقييمي، فليس لهذا أي مغزى في إطار المسألة األساسية. 

وقد قلت هذا في بيت برينر، واستخدمت تعبيرا فظا، فقلت "إنه ال يمكن أن 

أن يعملوا سالما معنا ونحن نحتل هضبه الجوالن،  يعتقد أن السوريين يمكن

ألف الجيء من هضبه  70أو  60سوى منافق أو أحمق أو غبي. لدى سوريا 

الجوالن، على قيد الحياة يقيمون في دمشق. هل السوريين يتشددون لمجرد 

أننا نريد تسوية، ونزعم أن من األفضل لنا أن يعقدوا صلحا معنا؟ ليس معنى 

شنون الحرب إذا وجدوا أنفسهم قادرين على شن الحرب، ولكن أن هذا أنهم سي

يوقعوا معنا على اتفاق صلح على خط الهدنة في هضبه الجوالن، أعتقد إنه ال 

يمكن أن يفكر في هذا سوى رجل ساذج. لذلك فسواء تحدثت عن ياميت أم لم 

معنا  اتحدث عنها، فإن السوريين عندما يرون القنيطرة معنا وهضبه الجوالن

 فإن هذا األمر يقتلهم".

نيبنتسال: لو أنني فهمت على النحو السليم، فقد كان هناك محل لخطئين هنا: 

. هنا تقول عن 1973األول تكتيكي ويتعلق بالوضع في سبتمبر وأكتوبر 

تقدير موقف محدد في تلك اللحظة أنك لم يكن لديك مصادر معلومات أخرى 
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اد، وهو ما ذكرتة هنا. والثاني حول تقييم غير المخابرات العسكرية والموس

تأثير الردع على تقييم العرب لتفوقنا. في نهاية األمر لو بدأوا الحرب سيكون 

معنى هذا أنهم لم يرتدعوا كثيرا من قوتنا، على النحو الذي قلت إنه حدث. 

 ألن الواقع يفيد أنهم بدأوا الحرب، بينما كان تقديرك يفيد أنهم لن يبدأوا.

م. ديان: كال. الجزء األول دقيق. أما الجزء الثاني فأكثر تعقيدا. فأنا من ناحية 

اعتقدت أن مصر وسوريا ستتوجهان للحرب، ليس ذات يوم، ولكن في الفترة 

القادمة. بل وفي الصيف في شهر مايو اعتقدت أن هذا سيحدث وذلك رغم ما 

االنتصار في الحرب  النعتقدة نحن وحدنا، بل وهم أيضا، من أن فرصتهم في

قليلة للغاية. بمعنى أني لم أفترض أنهم طالما ظلوا يعتقدون أننا متفوقون 

عليهم عسكريا فإن هذا سوف يمنعهم تماما من دخول الحرب. فلديهم عناصر 

أخرى ومكونات أخرى في هذا الشأن. على العكس، رغم هذا الوضع فإنهم قد 

يبدأن الحرب ولكن كان متى  يبدأون الحرب. ولكن السؤال لم يكن هل

يبدأونها، وهذا األمر البد أن تكون لة أدلة ومؤشرات ميدانية. لم أتخيل 

التي لدينا  )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لكلمة واحدة(بوسائل 

أننا لن نعرف  )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمتين(

ذا ما لم أتخيلة بالفعل. ليس من الناحية المبدئية ولكن أنهم يتوجهون للحرب. ه

 في هذا التوقيت الذي يتلقون فيه قوات لكي يبدأوا الحرب.

نيبنتسال: لقد قلت إن ما يردعهم هو تفوق جيشنا. معنى هذا أن تقييمك كان إنه 

ليست مشكلة أن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر، ولكن الوضع لن يتغير 

ديسمبر، ألنك قلت أنهم يتوجهون  -ضا لو كان في نوفمبربشكل جذري أي

للحرب بالفعل على المدى الطويل، ولكنهم في ظل توازن القوى الحالي لن 

 يبدأوا الحرب.

م. ديان: ال ال، أنا لم أقل هذا. أشكرك على التوضيح. لماذا لن يشنوا الحرب؟ 

كانوا يعتقدون أنهم ما الذي يردعهم؟ إنه اعتقادهم أنهم سيخسرون الحرب. لو 
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أقوى منا، أو في اللحظة التي يعتقدون فيها أنهم أقوى منا، لن يترددوا للحظة. 

ولكن طالما هم متأكدون أننا أقوى منهم فلن يبدأوا الحرب. وكونهم لم يشنوا 

الحرب حتى اآلن، فهذا ألنهم يعتقدون أنهم لن ينتصروا. ولكن ليس من 

ون هذا لن يبدأوا الحرب. وهذا هو في اعتقادي المؤكد أنهم طالما ظلوا يعتقد

السبب في أنهم لم يبدأوا الحرب حتى اآلن. ما يكبح جماحهم هو تفوقنا. البد 

 أن نحافظ على تفوقنا.

الرئيس أجرانات: ربما يمكنك أن تقدم لنا نسخة من هذا الكالم الذي قلتة بشكل 

قيل فيها، حتى نتمكن من علني، نريد نسخة من هذا الكالم في المناسبات التي 

تقييم هذا الكالم، أنا ال أعرف هل لهذا األمر أهمية اآلن، ولكن ألجل استكمال 

 -الموضوع، إذا كان يمكنك أن تفعل هذا. يبدو لي أيضا أنك قلت ذات مرة

إنه ليس من المتوقع أن تحدث حرب خالل بضع  -وهذا ما سمعتة في التلفاز

 سنين.

هذا. ولست أذكر أني قلت هذا. وبعد أن قرأت هذا في  م. ديان: لقد ُسئلت عن

الصحف بحثت عن المصدر ولم أجده. ال أعتقد أني قلت هذا. ولو كان هناك 

 من يمكن أن يريني المصدر فسأكوت شاكرا له.

 ي. يادين: هل قمت بالبحث بشكل جذري؟

وقام م. ديان: كال. لقد طلبت من المتحدث أن يخبرني أين هذا لو كان يذكر، 

بالبحث هنا وهناك ولم يجد. هل أبحث عن شيء ال أعرف مكانه؟ أنا أتحدث 

أنا ال أعرف أين. هل في  -بال نهاية، فهل أبحث عن شيء ال أعرف أين قلته

شركة يو جي آي ونشر في صحيفة هنا أو هناك لست أدري. لقد كان الكالم 

، حيث قلت أني أعتقد الهام الذي قلتة في هذا الشأن هو ما قلتة في المباحثات

أننا سنحافظ على قدرتنا على التصدي لحرب، ولكن هناك احتماالت أكثر في 

 هذا الشأن.
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لنداو: كان موقفك أصال أن الحرب حتمية، وإنه ال يوجد ما يمكن أن نفعلة 

 ويمكن أن يمنع الحرب سوى التنازل عن أشياء اعتبرتها حيوية.

أنا مستعد للرد عليها. سأعطي مؤشرا لهذه م. ديان: هذه مسألة أكثر تعقيدا. و

المسألة من وجهة نظري. كنت أعتقد أن مفتاح منع الحرب هو مصر، فسوريا 

لن تبدأ الحرب وحدها. ولو توصلنا لتسوية مع مصر، وأقصد تسوية جزئية، 

بأن نبتعد عن السويس، سنقلل الحافز لديهم لدخول الحرب. فعندما نكون 

أمام مدنهم وفي الناحية الغربية من شبه جزيرة سيناء، رابضين أمام القناة و

على الضفة الشرقية لقناة السويس، سنكون مسيطرين تماما على مداخل 

مصر، وقد اعتبرت أن هذا سيكون حافزا قويا لهم الستئناف الحرب. أقول إن 

المعادلة الخاصة بي ليست مجرد أن الحرب حتمية، ويمكن منعها لو قللنا 

يهم. فربما في ذلك الوقت أيضا يحاربون ألجل شرم الشيخ، ولكن الحافز لد

هذا سيكون محتمال بقدر أقل مما لو كنا رابضين لدى القناة. كان هذا الوضع 

بالنسبه لي قنبلة زمنية، حيث لو واصلنا البقاء هناك سيشنون الحرب. 

ل بقاءنا وبالنسبه للسوريين لم يكن لدي أقل قدر من الشك في أن سوريا لن تتقب

في هضية الجوالن. ولكن بدون مصر أشك في أن تتمكن من الحرب. ولكني 

كنت أكثر تفاؤال بالنسبه لألردن والفلسطينيين. هنا كان من المحتمل أن نتمكن 

 من تدبير أمورنا دون حرب على اإلطالق.

 لنداو: ولذلك سعيت لتدبير األمر جزئيا بالنسبه لمصر؟

م. ديان: نعم، أجهدت نفسي واآلخرين كثيرا، وأنا حزين ألن هذا لم يفلح. 

ولكن هذا ليس لة عالقة بذاك. هذه بعد إذنكم هي األمور التي أردت أن أعود 

إليها من موضوع األمس، بخصوص المعلومات، لو كنا نريد أن نستمر من 

 حيث توقفنا. 

ردا على السؤال الذي  الرئيس أجرانات: أنا مدرك أن هذا يتضمن أيضا

طرحتة في نهاية الجلسة. وأستنتج من كالمك إنه بالنسبه للتوقيت كنت تشعر 



137 

بالخطر طوال الوقت وقد استندت في ذلك إلى ما يلي: أ( تقييم رجل 

 المخابرات العسكرية. ب( رئيس الموساد. ج( األمريكيين.

ان كل األمور نعم، لم يكن لديك تقييم خاص بك، عندما كنت تضع في الحسب

التي أحصيتها لك باألمس. فهل رغم كل هذا لم يثبت هذا أن خطر الحرب 

كان فوريا؟ هذا ما سألت عنة أمس: انتشار قواتهم، موضوع الروس، إخالء 

العائالت، المقابلة االستطالعية لرئيس الموساد مع )كلمة محذوفة بمعرفة 

ألم يبد كل هذا في نظرك  -الرقابه العسكرية( فيما يتعلق بموضوع اإلنذار

شيئا، ألم تعمل حساب أن كل هذه األشياء تتجمع لتفيد بأن خطر الحرب هو 

خطر فوري؟ هل أفهم من ردك اليوم أنك اعتمدت على تقييم هذه العناصر 

 الثالث؟

 صفحات( 5)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلي تبلغ نحو 

)حذف بواسطة أكتوبر. بالنسبه للقاء مع  5م م. ديان: ما قلتة كان حتى يو

لم أكن أعرف بأمر الدعوة أو  الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(

)حذف بواسطة الرقابه صياغة الدعوة وفي اللحظة التي ورد فيها إخطار من 

قبلت بأن هناك حرب شاملة ستحدث،  العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(

)حذف بواسطة الرقابه أكتوبر فحسب. ما قالة لي  6وم ولكن هذا كان ي

 أكتوبر. 6أصبح معروفا يوم  العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(

 أكتوبر؟ 5أجرانات: ألم تعلم أن رئيس الموساد سافر يوم 

 م. ديان: علمت إنه سافر.

 أجرانات: وهل علمت أن هذا كان يتعلق بموضوع التحذير من الحرب؟

ست متأكدا من هذا. ليس بالقدر الذي يجعلني أقول بيقين. لقد م. ديان: ل

 5أكتوبر. ولكن قد يكونوا أخبروني يوم  6أخبروني بسفر رئيس الموساد يوم 

 أكتوبر في المساء أو في الليل إنه مسافر، ولكن ليس ماذا سيفعل هناك.
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أكتوبر في الصباح عند رئيسة  6يادين: في المشاورات التي جرت يوم 

 حكومة يبدو لي إنه قيل هناك إنه مسافر بخصوص التحذير من الحرب.ال

م. ديان: ما قلتة سابقا عن التقدير، وهو أني تلقيت تقديرا بإنه لن تقع حرب 

 أكتوبر. 5شاملة، ينطبق حتى يوم 

 نيبنتسال: أليس للنهاية؟ هل كان التقدير ساريا إلى النهاية أم لم يكن كذلك؟

ءت معلومات عن اإلخالء العاجل ألسر الروس، ودعوة م. دديان: إلى أن جا

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية رئيس الموساد لالجتماع مع 

وعندئذ أعلننا حالة طاريء من الدرجة الثالثة، وما إلى ذلك  لمساحة كلمة(

وقمنا بتعزيز القوات. لقد نشأ اليقين بإنه ستقع حرب شاملة ليس فقط مع 

لكن مع مصر، عندما تم إبالغنا بمضمون اإلخطار الذي أرسلة سوريا و

والدعوة التي  )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة كلمة(

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة تلقاها رئيس الموساد 

وإشارات اخرى في الجبهة الروسية وإخالء األسر وربما الدفع  كلمة(

دفعية لألمام وأشياء أخرى هناك، هذا الضوء األخضر أضيء يوم بالم

أكتوبر، ولم أكن على يقين إنه يتضمن مصر أيضا، وأن هذه ستكون حرب  5

شاملة هنا ستبدأ من تاريخ اليوم التالي. بل ويمكنني القول اآلن أن استدعاء 

كلمة رئيس الموساد بواسطة )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة حوالي 

أو بعد  8أو يوم  7واحدة( وإنه يمكن أن يبلغة أن الحرب ستكون يوم 

أسبوعين. ما معنى أن يطلبه اليوم، ال يمكن تفسير هذا بإنه يمكن أن نفترض 

 مسبقا إنه سيبلغة ببداية الحرب غدا في المساء.

نيبنتسال: أنت تقول أنك لم تكن على يقين، ولكن لم تكن هناك حاجة لوجود 

 والسؤال هو هل نشأ خوف جدي من هذا؟ يقين.
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أكتوبر نشأ خوف جدي للغاية من أن هناك شيء سوف  5م. ديان: في يوم 

يحدث. ولكن في أي تاريخ وما هو هذا الشيء. وهل ستكون حرب شاملة أم 

أكتوبر كان لدينا من الخوف القدر الكافي لنرفع درجة االستعداد  5في يوم  -ال

حرب. وبخالف استدعاء االحتياط قمنا باتخاذ ك  افة للحالة القصوى عشية ال

اإلجراءات المطلوبه نظرا الننا لم نكن نعرف بعد متى ستقع الحرب. ولكننا 

% إلى ألن فرصة 40كنا نعتقد أننا تحولنا من ان فرصة وقوع الحرب 

 %، ولكن دون أن يكون لدينا تاريخ محدد الندالعها.60وقوعها 

 ننا سنصل اآلن إلى تعبير "بخالف استدعاء االحتياط".نيبنتسال: أنا أفترض أ

م. ديان: نعم. أنا أتحدث عن سؤال القاضي أجرانات هل تسببت كل هذه 

أكتوبر كان لدي  5األشياء في إثارة الخوف عندي. أقول أنني حتى يوم 

افتراض عمومي بأن مصر تنوي الحرب. وتلقيت تقديرات المؤسسات 

ه ليس من المتوقع اندالع حرب فورية. وقد كانت هذه المختلفة التي تفيد بإن

التقديرات لدي باإلضافة للتقديرات بشأن توجهات مصر وسوريا التي 

اعترضت عليها، حيث أني كنت أعتقد أن الحرب ستقع في وقت ما، ولكنهم 

وكنت أعتقد إنه ردا على إسقاط الطائرات الثالثة  -كانوا أقل مني اعتقادا بهذا

ريا، سيقوم السوريون باتخاذ إجراء. ولكن سوريا لن تدخل حربا عشر في سو

 شاملة بدون مصر. وكان هذا تقديري.

وحيث أن السؤال الذي تلقيتة منكم قبل حضوري إلى هنا تناول اإلعدادات أو 

أكتوبر، فقد راجعت المادة  6سبتمبر وحتى  16القرارات التي تم اتخاذها من 

باإلجراءات اإلعدادية التي تم إعدادها بمشاركتي  التي عندي وأعددت هنا بيانا

وبمبادرتي وبمعرفتي في تلك التواريخ. لست أدري هل أعرض هذا 

الموضوع هكذا بالترتيب الزمني. استمرت هذه اإلعدادات منذ جلسة هيئة 

 أكتوبر. 6سبتمبر وحتى يوم  24األركان التي انعقدت يوم 

 معك لنرى ما ينقصنا. أجرانات: يمكن أن تذكر الوثائق التي
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سبتمبر بمشاركتي. بعد ذلك  23م. ديان: محضر جلسة لهيئة األركان بتاريخ 

سبتمبر مشاورات مع رئيس األركان ورئيس المخابرات  26في يوم 

 العسكرية. في ذلك اليوم، بعد االجتماع قمت بزيارة لهضبه الجوالن.

 يادين: هل لديك تدوين لهذه المشاورات؟

 برأون: أعتقد أن محضر الجلسة موجود عندكم.المقدم أ. 

يادين: قد يكون موجودا، وقد ال يكون. ال أعرف في أي ملف. فقد امتنعوا عن 

 (255إعطائنا أي وثائق. كانت لديك. وأقترح ان نأخذها. )مرفق 

 سبتمبر. هل كان هذا عشية رأس السنة العبرية؟ 26نيبنتسال: يوم 

 رأس السنة العبرية. أ. برأون: نعم. كان هذا عشية

 نيبنتسال: هل كان ذلك قبل سفرك للجوالن؟

م. ديان: نعم. أريد اآلن أن أقرأ الفهرست وليس مضمون هذه االجتماعات. 

ولو سمحتم لي، سأقول بعدها ما هي النقاط التي أريد أن اشير إليها والتي 

 طرحتها في تلك الجلسة، ولن أكتفي بتقديم محضر الجلسة.

 يمكنك عمل هذا.أجرانات: 

 م. ديان: هل أفعل هذا على الفور؟

أجرانات: أعتقد أنك ستنتقل من جلسة ألخرى حسب الترتيب الزمني. أذكر 

سبتمبر استفزني كالم قائد المنطقة  24فقط ملخص الكالم. "في جلسة يوم 

العسكرية الشمالية. أنا أعلم أن هذا الكالم عرض عليكم من قبل وبالتالي ال 

 أكرره". أريد أن

 أجرانات: هل ورد هذا في هذه الوثائق؟ 

 سبتمبر. 24أ. برأون: نعم، كان هذا يوم 
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 يادين: هل ما قرأتة سابقا هو كالم رئيس الموساد؟

 برأون: نعم. في نفس جلسة هيئة األركان.

م. ديان: لقد قلت فيها أن تلك الملحوظة من قائد المنطقة الشمالية تثير النقطة 

يكون في استطاعة هيئة األركان أن تمر على هذا األمر مرور  التالية: "لن

الكرام. واريد أن أستنفذ النقاش في هذا الموضوع حتى النهاية. وأنا ال أسمح 

لنفسي بالذهاب ولو الستراحة إلى ما بعد رأس السنة إذا لم أسمع ما الذي تم 

ن افتراض في هذا الشأن. والبد أن يكون لدى هيئة األركان ورئيس األركا

آخر يقضي بأن األمر ليس كذلك". أقصد إنه إما أن األمور ليست كما 

يصورها قائد المنطقة الشمالية أو أن هذا رد على هذا الوضع. كيف قام قائد 

 المنطقة الشمالية بتصوير األمور، لن أقف عند هذه النقطة فالموضوع أمامكم.

الشأن وفي النهاية طلبت  حدث تبادل كالم بيني وبين رئيس األركان في هذا

أن يصدر اقتراح من جانب رئيس األركان أو خطة معينة للرد على ما أثارة 

 قائد المنطقة الشمالية.

 أجرانات: ما الذي قالة قائد المنطقة الشمالية بالتحديد؟

 م. ديان: لقد قال شيئين مبدئيا:

 أن من الممكن أن يحدث هجوم دون إنذار مسبق.

 الجوالن عقبات تكفي لمنع تقدم القوات السورية.إنه ال توجد في 

"ليس لدينا أي إنذار في هذا القطاع. وربما أكون مبالغا في كالمي، ولكن ال 

يوجد لدينا أي ردع. في هذا القطاع السوري. لقد قام السوريون مؤخرا 

بتحريك قوتهم وإعادتها ولم نعرف شيئا عن هذا. ب( وهو يقول إننا في هذا 

يس لدينا أي عقبه أرضية مثل القناة. مثل قناة السويس. يوجد خندق القطاع ل

مضاد للدبابات. "من الناحية النظرية على األقل لدينا هنا خطر اندالع هجوم 
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مفاجئ لسنا جاهزين للتعامل معه". هذا ملخص ما قاله، ويعني أن هناك 

 عالمات إنذار وال توجد قناة يمكن أن تمنع هذا.

سبتمبر، وبعد أن قلت أننا ال يمكن أن  24شة التي جرت يوم بعد هذه المناق

نتجاوز عن هذا الكالم، وال أن نرتاح حتى بمناسبه رأس السنة. وحددت 

موعدا لنقاش آخر مع رئيس األركان العامة ومع قائد المنطقة الشمالية في يوم 

سبتمبر وشارك فيه رئيس األركان ونائبه اللواء طل وتسفي تسور  26

وني من وزارة الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية وقائد المنطقة وعير

العسكرية الشمالية ومسئولي مكتبي ورافيف ورئيس مكتب رئيس األركان 

 أرية برأون.

بدأت هذه الجلسة بحديث لرئيس األركان، في البداية أدلى بمالحظة في ذلك 

نحو ثاث )حذف بواسطة الرقابه العسكرية لمساحة تقدر بالوقت بخصوص 

هذا الذي أوردتة في الكالم الذي نقلتة في المرة السابقة. وقد كان نص كلمات( 

كالمي "أنا ال أعتقد ان هذه المسألة خطيرة. لقد حاولنا أن نتصور الوضع من 

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية كل ما نعرفة لديكم. وقد سمعت أيضا ما 

نا نعرف أن الجيش السوري حدث باألمس. وكون لمساحة تقدر بنحو سطر(

منتشر في وضع طواريء وهو وضع يمكن أن يبدأ منة الهجوم، ويتيح القيام 

بأشياء عديدة، هذا صحيح، ولكن ليس بقدر معرفة أن هذا األمر سوف يحدث 

 قريبا".

 صفحات( 5)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلي تبلغ نحو 

ولكن هذا ليس كمعرفة أن هناك من يتجة للهجوم. ولذلك يبدو لي أننا لسنا 

على وشك حرب مع سوريا". كان هذا ما قالة رئيس األركان. وقال "أنا ال 

أعتقد أن سوريا ال يمكن أن تفعل شيئا أغبى من أن تقوم بالهجوم وحدها. لدينا 

الدولتين، ولذلك كل المؤشرات التي توضح إنه لن يحدث هجوم مشترك بين 

ما كنت ألقوم بعمل استعدادات حربية لمنع حرب في هضبه الجوالن". هذا ما 
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رئيس األركان في الجلسة، وقام بتعديد ما لدينا في هضبه الجوالن،  هقال

وسألته، وخضت فى التفاصيل في الجلسة. ولديكم محضر الجلسة وال أريد ان 

ن لدينا كتيبة دبابات، تضم نحو أزعجكم اآلن بقراءة المحضر، ولكنة قال إ

دبابة. وبعد ذلك، تحدثت أنا بطريقة غوغائية، بعد الصريخ الذي صرختة  70

في جلسة هيئة األركان قال رئيس األركان "سنقوم بتعزيز الكتيبة بفصيلتي 

دبابات أخريين، وحينها ستكون هناك نحو مائة دبابة في هضبه الجوالن، 

مللي، ونوع آخر من المدفعية وما إلى  175وبطارية مدفعية أخرى عيار 

 ذلك، كما أن القوات الجوية في حالة تأهب ويمكنها التصرف.

وأنهى رئيس األركان حديثة بقولة "أعتقد أن احتمال حدوث كل هذا الموضوع 

هو احتمال منخفض للغاية". المحضر أمامكم، وأنا أقول هذا فقط لكي أوضح 

لقول بأن احتمال الهجوم ضعيف. وقلت أنا ردا سياق ردي. فقد أنهى كالمة با

على هذا: "رغم كل شيء فأمامنا أمران مختلفان. أوال احتمالية حدوث هذا 

وثانيا ماذا سنفعل. يمكن أن نقول أن االحتمال منخفض وأننا لن نفعل شيئا. 

ولكن إذا كنا لن نقول هذا، فإن االحتمال منخفض بنسبه بسيطة في الواقع، 

احتمال أن يحدث هذا. وهنا البد أن نقوم بتحليل هذا الموقف. أنا  ولكن هناك

% أن يرغب السوريون في عمل شيء 100مدرك أنكم ال تستبعدون بنسبه 

في فترة األعياد، ردا على إسقاط طائراتهم. أنتم ال تستبعدون إمكانية حدوث 

عدوا %. ولذلك فعليكم عمل استعدادات، نظرا ألنكم لم تستب100هذا بنسبه 

 %".100حدوث هذا بنسبه 

يقول رئيس األركان: "أنا ال أستبعد حدوث هذا، إلنه محتمل من الناحية الفنية. 

%". وزير 99ولكن إذا حسبنا النسبه فإنني أقول إن هذا لن يحدث بنسبه 

الدفاع: "ما يهمني هو هل سنفعل شيئا أم لن نفعل. ال يهمني هل النتيجة تعتمد 

مائة أم كسر الواحد بالمائة، ولكن يهمني هل سنقوم بعمل على نسبه واحد بال

استعدادات أم ال. فهمت منك أنكم ستعملون استعدادات". رئيس األركان: 
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"نعم". وهنا دخلنا في التفاصيل، وبحثنا ماذا سنفعل وفي النهاية قلت إني أريد 

 الصعود لهضبه الجوالن ألرى الوضع بنفسي.

 ا؟يادين: هل أنت الذي قلت هذ

م. ديان: نعم. قلت إن هناك احتمال لحدوث اقتحام بالدبابات وما إلى ذلك. 

وفي النهاية قلت "علينا أن نعي إنه ال توجد هناك قناة سويس تحتاج لعبورها 

وكل ما عليهم اجتيازة هو المنطقة العازلة، ليدخلوا الدبابات، ويمكنهم عمل 

هناك روسي حاذق ينصحهم هذا، ويجب أن نضع في الحسبان إنه ربما يكون 

 بعمل هذا".

توجد هنا مناقشة تفصيلية أخرى حول كافة اإلجراءات التي نؤكد عليها، وبعد 

ذلك سألت عن إمكانية تلقي إنذار، وهنا قال رئيس األركان أن األمر المنطقي 

للغاية هو أننا سنتلقى إنذارا، ثم قال رئيس األركان "إن لدينا اليوم العديد من 

لرصد، وفي تقديري أنهم لو توجهوا لشن هجوم فعلي، فقد نتلقى إنذارا نقاط ا

)حذف بواسطة الرقابه العسكرية مبكرا أيا كان نوعه". وهنا سألتة عن 

فقال إن هذا لن يسفر عن شيء. وفي النهاية  لمساحة تقدر بنحو نصف سطر(

يارة. قلت "إذن أنا أريد الصعود لهضبه الجوالن". وتحدثنا عن برنامج الز

ولكني قلت: "أريد أوال أن أحلق بمروحية ألراقب نقاط الرصد في موقعين أو 

ثالثة، وألرصد من هناك ما هو أكثر خط يحتمل أن تخترق الدبابات من 

خالله، أربد أن أنطلق مبكرا وأن أهبط في أي مكان ستجعلوني أهبط فيه 

ن إن لدية اقتراح وبعدها نلتقي بالمستوطنين". قبل ذلك قال لي رئيس األركا

ولكني بالتأكيد لن أقبله، وأقترح أال أسافر للجوالن. فقلت لة "أنت على حق لن 

أقبل االقتراح". ولكن هذا الحديث كان يدور بروح طيبه. وذهبنا لهضبه 

 الجوالن.

 الرئيس أجرانات: وتم االتفاق على الزيارة.
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 م. ديان: نعم، كان هذا في نفس اليوم.

الناحية العملية، خسارة أنك لم تفعل نفس الشيء في الجنوب، في يادين: من 

نفس اليوم. لترى ما يجري هناك على خطوطهم. ولو كنت سأفسر األمور 

باعتبارك أكثر من  -لنقل -اآلن، فأنت هنا تؤكد، أنك في هذه المرة تتصرف

وزير دفاع.. أنت هنا تتصرف أيضا كرئيس لألركان، ألنك فضال عن رغبتك 

دبابة، وهل يجدر دفع مزيد من  100أم  200أن تعرف هل توجد هناك  في

الدبابات أصال، فإنك تريد أيضا أن تعرف وتتحقق من المحاور والمواقع 

الحصينة. وبتعبير آخر فأنت غير متأكد أن الخطط والقوات موجودة في 

لو جاز  -الميدان عمليا؟ أليس هذا صحيحا؟ وهذا تدخل غير عادي من جانبك

 كوزير للدفاع. -لنا أن نقول هذا

م. ديان: أنا قلت لرئيس األركان أني ال أعرف هضبه الجوالن بقدر معرفتي 

. ولكني ال أعرف هضبه 56بسيناء. أنا أعرف سيناء ألني أعمل فيها منذ عام 

الجوالن إلى هذا الحد. ثانيا توجد بالهضبه مشكالت صعبه، حيث ال توجد قناة 

لتالي يثور سؤال هل يمكنهم االقتحام من هذه النقطة وهل يتعين عبورها. وبا

 يمكن لفصيلة دبابات أن توقفهم.

أنت على حق في كالمك، فقد أردت أيضا عمل تقدير للموقف لنفسي، حتى لو 

كان سيتناقض مع تقديرهم، ولو تناقض تقديري العسكري مع تقديرهم كنت 

ركان لنرى هل تكفي مائة سأتدخل في عمل رئيس األركان، كرئيس لرئيس األ

دبابة أم ال. ولو كنت اعتقدت أنها لن تكفي كنت سأقول أن هناك حاجة 

إلرسال تعزيزات من الدبابات وغيرها. هنا سألت "ما حجم القوة المتاح لكم، 

وأين المحاور التي تعتقدون أنهم سيقتحمون منها، أريد أن أرى هذه األمور. 

لي". وهنا ذهبنا إلى هناك ولدينا تدوين لما فأنا ال أعرف المنطقة. إشرحوا 

حدث في الزيارة قام بتسجيلة المقدم برأون. وهو ليس تدوين لمحضر جلسة، 
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ولكنة تدوين عام حول الزيارة. مع العلم إنه تغيب لبعض الوقت إلنه اضطر 

 للذهاب الستخدام الهاتف وما إلى ذلك.

شمالية. وانضم إلينا رئيس لم يشارك في الزيارة معي سوى قائد المنطقة ال

األركان الحقا عندما كنا في المستوطنات. فبعد زيارة خط المواجهة ذهبنا 

للمستوطنات وهناك انضم إلينا رئيس األركان. ولكن أثناء الزيارة نفسها كان 

معي قائد المنطقة العسكرية، وشرح لي الموضوع ميدانيا. وسوف أذكر فقط 

ي هذه الزيارة. انتقلنا من مكان لمكان ولديكم نقطتين أو ثالث نقاط هامة ف

محضر التدوين، وحكى لي إنه كان هناك جنود سوريون في المنطقة العازلة 

في الليلة السابقة. وهنا سألته: "هل هناك أي مغزى لوجود جنود سوريين في 

المنطقة العازلة أمس؟" وكان رد قائد المنطقة: "ال. من الممكن أن يكون 

المفرقعات أيضا دخلوا". بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الموضع بعض خبراء 

الذي يمكن أن تمر منة المدرعات فقال أيضا: "نحن اآلن استكملنا الخندق 

المضاد للدبابات بالكامل. كما أن لدينا حقول ألغام بعضها يتداخل مع الخندق 

اإلنذار المضاد للدبابات وبعضها ال". وتحدثنا في تفاصيل أخرى وسألتة عن 

"بالنسبه ل نذار متى ترون أدلة على أنهم على وشك الهجوم؟" ورد قائد 

المنطقة بقولة "إننا أثناء النهار نرى لمسافات بعيدة من خالل نقاط رصد ثابتة 

جيدة، وبوسائل جيدة. في النهار ال يمكنهم أن يفاجئونا. ال يمكن أن يفاجئونا 

بالمناظير. وسألتة بالنسبه للمدفعية  سواء بالنسبه للساعات أو لمدى الرؤية

فقال "أحيانا نراهم يرفعون شبكات التموية من فوق المدافع". وسألتة "كم دبابة 

لديكم؟" فقال "لدينا مائة دبابة". سألتة "وبخالف هذا، ماذا لو احتجتم ألكثر من 

 30 -24مائة دبابة؟" هنا قال "لو احتجنا الستدعاء االحتياط فسيستغرق 

 ".ساعة

 هذا ملخص الزيارة

 نيبنتسال: ألم يثر موضوع طلعات االستطالع؟
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م. ديان: ال. هذه بصفة عامة مهمة القوات الجوية، ويجري من خالل 

تصديقات أسبوعية تجري عن طريق هيئة األركان العامة أو تصديقات يومية 

تجري من خالل هيئة األركان العامة. لم يثر هذا الموضوع. وقد سألتة في 

 ذه الجزئية عن نوعية اإلنذار الذي يمكن أن يتوفر لة ميدانيا.ه

وقال "في النهار يمكننا أن نرى الدبابات من مسافة بضعة كيلومترات. لدينا 

منظار لبضعة كيلومترات". وأحيانا كانوا يرونهم وهم يرفعون شبكات التموية 

 ار.وهو دليل على أنهم على وشك البدء في إطالق الن -عن المدفعية

برأون: )وهو يقدم مستندات للرئيس أجرانات( لقد أرفقت اللقاء الذي عقدة 

 الوزير مع صحفيين خالل هذه الزيارة.

م. ديان: أريد أن أقول لكم ما ليس موجودا هنا، ال يوجد إيضاح للمكان الذي 

كنا فيه ولكن يوجد إيضاح لما تحدثنا فيه. انتقلت من موقع إلى موقع، وبعدها 

لى وحدة الدبابات ألسألهم عن تقديرهم للوقت الذي يمكن أن يستغرقوة ذهبت إ

للوصول للموقع الذي يقوم السوريون بالقصف منه، هناك بعيدا عند السواتر 

الترابية، ودخلت في هذه التفاصيل، سواء في المواقع أو لدى المدرعات، 

ث لو وسألت إلى أين يمكنهم الوصول، وخالل كم من الوقت، وماذا سيحد

قاموا بتلغيم طريقهم واضطروا للسير في طريق آخر. هناك أسئلة البد من 

طرحها للتأكد أن سرايا الدبابات الموجودة هناك يمكنها بالفعل منع دخول 

 السوريين.

نيبنتسال: يبدو أن الحق في إطالق اإلنذار في هذه الحالة كان محفوظا لقائد 

جدل، حيث قال شيئين: قال إننا ليس المنطقة الشمالية. وقد تسبب في حدوث 

لدينا إنذارا. ونحن من الناحية المبدئية نعرف هذا، وإنه ال توجد قناة سويس 

ولم تكن هناك حاجة ألن تطير إلى هناك أصال لكي تعرف هذا. فهذه حقيقة 

معروفة. ولكن الجديد في الواقع كان تزايد قوة السوريين هناك ميدانيا. هل 

 ضوع الرئيسي؟كان هذا هو المو
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 م. ديان: هذا أيضا كان معروفا لهم. لقد كانوا يعرفون هذا أيضا ظاهريا.

نيبنتسال: ما هو الشيء الجديد حقا؟ إنه ال توجد قناة سويس، لقد كان هذا 

ولذلك  -معروفا أيضا في السابق، وإنه ال يوجد إنذار بخالف الطلعات الجوية

ك شيء تغير بالنسبه للطلعات الجوية ألم يتغير أي شيء؟ إذن هنا -سألت عنها

 وهذا األمر لم ُيطرح مع قائد المنطقة الشمالية.

م. ديان: إن ما تغير هو االحتماالت عندي، حتى لو كان ذلك بشكل غير 

ظاهر، بعد إسقاط الطائرات الثالثة عشر، فقد كنت افترض أن السوريين 

رغم إنه كانت  مضطرين للرد. فليس من الممكن أن يتجاوزوا عما حدث.

هناك أشياء عديدة، إال أن هذا لم يكن ظاهرا. وعندما يقول رئيس المنطقة 

الشمالية "لدي شعور سيء جدا" فإنه هو الموجود في الجبهة. ولست في حاجة 

ألن أشرح لكم جدول العمل اليومي لوزير الدفاع، ولكنة يكون حاضرا في 

ن في الكنيست، وفي يوم يكون جلسة الحكومة في يوم، وفي اليوم التالي يكو

في جلسة الحزب إلعداد برنامج سياسي لالنتخابات، فهو ال يعيش مثل قائد 

 المنطقة العسكرية الذي يعيش حياتة بالكامل في الميدان.

موشي ديان: وهو يتلقى معلوماتة في هذا الشأن، حول مدى تنظيم أو عدم 

ئيس المخابرات تنظيم هذا الموضوع، من الجيش وهيئة األركان ور

فلو كان  -العسكرية. وعندما يقوم قائد منطقة عسكرية ويقول لدي شعور سيء

االفتراض عندي إنه ال يوجد أي خوف من وقوع الحرب فإنني أقول له، حسنا 

أنت تشعر بعدم الثقة. ولكن عندما أكون مدركا أن من الممكن أن يحدث هناك 

قائد المنطقة يقول إنه ليس لدية  -نهجوم سوري فإننا نقوم بالربط بين األمري

األدوات الكافيه ل نذار أو النجاح، وأنا اأتقد أن من الممكن أن يحدث هجوم، 

 ماذا يحدث هنا؟ -هنا نتوقف للحظة لنفكر

لماذا لم نسمع هذا الكالم من قبل؟ لقد زرت المنطقة الشمالية مرات عديدة، 

ب أو أن هناك سبب آخر، فلم فإما أن يكون السبب إنه لم يكن هناك خطر حر



149 

يسبق طرح هذا السؤال بمثل هذه الطريقة الحادة. على العكس، لم يحدث هذا 

طوال الشهور التي انقضت منذ القصف الذي تعرضت لة المستوطنات 

الشمالية، وال أذكر متى حدث هذا القصف، فقد كان قبل ذلك ببضع شهور، 

حقه، ولكن أريد أن أقول أن هذه وال أريد أن أسلب قائد المنطقة العسكرية 

كانت مبادرة من جانبي لتحريك المؤسسات الرئيسية المسئولة عن التوطين 

لتوريد ماليين الليرات للميزانية ولتغيير هيكل الميزانية، ولدعوة مدرسة 

جفاتي وجليلي الدينية لعمل كتيبة أمنية في المستوطنات وتعزيز اإلجراءات 

ها. وهكذا فقد كان هذا الموضوع مثارا من قبل ذلك األمنية بالمالجيء وغير

بشهور. وفي ذلك الوقت كانت الحقيقة المقبولة التي أراحت الجميع هي أننا 

في حاجة لبضع ماليين لعمل هذا األمر في الشمال. ومنذ ذلك الوقت هدأ 

الموضوع. حسنا، كانت لدينا خطة وكنا ننفذها: قمنا بمد خطوط هاتف 

ا خنادق مضادة للدبابات وزرعنا ألغاما، إلى أن قمنا بإسقاط وكهرباء وحفرن

تلك الطائرات. وهنا عندما قال قائد المنطقة الشمالية إنه غير راض عن 

. لم يكن هناك أي  الترتيبات الموجودة لدية أضيئت إشارة تحذير معينة لديم

جديد  جديد، بالنسبه لعدم وجود قناة سويس هناك وما إلى ذلك، ولم يكن هناك

 في وجود حشد هناك، وال حتى في موضوع إسقاط الطائرات.

نيبنتسال: بالنسبه للحشد أدلى "حوفي" رئيس المنطقة الشمالية بشهادتة أمامنا، 

وأخبرنا كيف قام بسرعة شديدة بزيادة عدد الدبابات، وخاصة حسبما قال في 

 دبابة وعشرات من 680سبتمبر، حيث رصدت إحدى الصور الجوية  29

بطاريات المدفعية أكثر مما كان هناك سابقا. وقد أكد بصفة خاصة على 

التزايد الشديد في قوة سوريا، أو عن التعزيزات القوية جدا بشكل درامي 

 وحيوي للخطة السورية.

 م. ديان: لقد تناولت هذا الموضوع أمس، ربما يمكن أن أعيد ما قلته.
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( تعزيز القوات. 1ن: كان لدينا عرضين بخصوص تزايد قوة السوريي

نصب الصواريخ. مجرد نصب الصواريخ وكذلك مواقعها. بالنسبه  -والثاني

للموضوع األول الخاص بتزايد قوة السوريين قالت المخابرات العسكرية أنهم 

في كل مرة يدخلون حالة استرخاء يقومون بدفع القوات لألمام. ولو أنهم من 

ت، فإنهم يدخلون عددا آخر من الدبابات. عام لعام تواجد لديهم مزيدا الدبابا

ولكن الموقف ال يختلف مبدئيا عن الموقف الذي كان سائدا قبل ذلك، عند 

دخولهم لحالة التأهب، وأوضح لنا هذا باألرقام. وسأسمح لنفسي بأن أقول شيا 

آخر في هذا الشأن. سواء في مصر أو في سوريا كان الموقف هو أن من 

افة قواتهم أو أغلبها، في سوريا بين دمشق وهضبه الطبيعي أن تتواجد ك

الجوالن وفي مصر بين القاهرة وقناة السويس. حيث أن هذا يوفر لهم من 

ناحية إمكانية البدء فورا في الحرب، ومن ناحية أخرى، فإن هذا يثير إشكالية 

لدى رئيس المخابرات العسكرية، فهل هذه القوات هناك ألنهم ينوون الهجوم، 

ن هذه القوات هناك ألنها موجودة في مصر وسوريا؟ والبد أن تكون أم أ

موجودة في مكان ما، وبالتالي فإنها موجودة في هذا المكان. ليس معنى هذا 

أننا نقوم بدفع القوات إلى قناة السويس. هنا تقول المخابرات العسكرية إنه 

به معينة من عندما يكون هناك توتر بيننا وبين السوريين فإنهم يتركون نس

القوات للدفاع عن دمشق وقوة أخرى عند خط الدفاع الثاني والباقي في 

الخطوط األولى، وقد حدث في الشهور األخيرة عندما كنا في الخريف وقاموا 

بعمل تدريبات، أنهم قللوا القوات وجعلوا انتشارها في نمط فترات الهدوء ثم 

هم في ذلك الوقت أن يحتفظوا قاموا بعمل التدريبات. كما إنه ليس مريحا ل

بالجنود عند خط المواجهة. وهناك تماثل بين سبتمبر وبين سبتمبر السابق في 

عدد الدبابات التي قاموا بدفعها، فبالنسبه لتلك الدبابات التي تأثر قائد المنطقة 

الشمالية بتحركها، ولة الحق في هذا، كان هناك تحرك لمثلها قبل ذلك بعام 

لمتكم باألمس رسما بيانيا يقارن بين سبتمبر وسبتمبر من العام أيضا. )وقد س

 السابق( هذه نقطة.
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النقطة الثانية، بالنسبه للصواريخ. هذا اإلجراء شبه طبيعي وضروري نتيجة 

للدروس التي استفادها الروس والسوريون من حرب األيام الستة. أثناء حرب 

سوريا. لم تكن لديهم أي  األيام الستة لم يكن هناك ولو صاروخ واحد في

 27صواريخ وقد فعلوا بهم الكثير هناك. وفي مصر كان هناك أكثر من 

بطارية صواريخ، ولست أدري ما إذا كان هذا هو الموضع المناسب للتعرض 

للسؤال التالي: ما هي النتائج التي استخلصها الروس ومن بعدهم العرب 

ببناء قوة للمستقبل، وهو ما تجلي  بالطبع من حرب األيام الستة، أثناء قيامهم

 عسكريا خالل حرب "عيد الغفران".

 صاروخا؟ 27الرئيس أجرانات: متى كان عند المصريين 

 140. وأعتقد أن لديهم اآلن 67صاروخا في  27م. ديان: كان لدى مصر 

بطارية صواريخ. وفي سوريا لم تكن لديهم ولو بطارية واحدة واآلن أصبح 

بطارية صواريخ. ولكن هذا كان أمرا طبيعيا فحسب بعد أن  45-40لديهم 

دمروا لهم القوات الجوية بالكامل ولم يبق لديهم أي وسيلة للدفاع، ووجدوا 

مثل هذه الوسيلة لدى الروس، فكان من الطبيعي عندما أعادوا بناء الجيش أن 

 يدخلوها الخدمة كشيء طبيعي، من منطلق أنها تسبب لنا مشكلة.

ؤال الثاني متعلقا بموقع الصواريخ. وكان من الطبيعي أن تكون كان الس

األولوية األولى لديهم عند نصب الصواريخ أن يضعوها حول مواقعهم 

مثل دمشق. للدفاع عن دمشق في المقام األول. وفي حالة قيامهم  -الحيوية

بدفع مزيد من الصواريخ إلى حدودنا، كان من الممكن أن يكون لهذا مغزيين: 

ألول، أنهم يريدون أن يتيحوا ألنفسهم الفرصة لمهاجمتنا، ولذلك يقومون ا

بتغطية هضبه الجوالن بالكامل بصواريخهم، وكذلك أيضا إمكانية الدفاع عن 

قواتهم األمامية، وإمكانية أن يوجهوا لنا ضربه مفاجئة ال يستطيع الجيش 

أحدثها قائد المنطقة اإلسرائيلي أن يردها لهم. وبالتالي فإن هذه الضجة التي 

الشمالية بخصوص تعزيز القوات بصفة عامة والدفاع ضد الصواريخ بشكل 
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خاص كانت في محلها من ناحية خطورة الموضوع. كان هذا أمرا خطيرا، 

ليس فقط من ناحية كونة مؤشر يدلل على أنهم على وشك القيام بعمل معين. 

سيشترون صواريخ فبالنسبه للصواريخ كان من الواضح أن السوريين 

وسينصبو، صواريخ، وفي حالة دفع القوات لألمام سنكون في حالة طواريء. 

 650في سبتمبر من العام الماضي قاموا بدفع قوات لألمام، واآلن قاموا بدفع 

دبابة، لست أتذكر كم دبابة على وجة التحديد حركوها لألمام وللخلف. ولكن 

يقوم السوريون بعمل معين أظهرت  عندما عقدنا اجتماعا بسبب خوفي من أن

 انزعاجي من هذا الموضوع.

وبالمناسبه يوجد هنا سطران غير واضحين في النهاية )يشير الشاهد إلى 

وثيقة قدمها للجنة قبل ذلك بيوم(. فقد سجل أرية هذا الكالم بخط يدة وقامت 

لكن ال الكاتبه بطباعتة على اآللة الكاتبه. أنا أعرف ما الذي قلتة لنفسي، و

 تأخذوا السطرين األخيرين في اعتباركم.

 الرئيس أجرانات: وهل قمتم بإزالتهما؟

م. ديان: لقد دون هذا الكالم بخط اليد، وفي المكتب قاموا بطباعته، ولكنة ليس 

 لة صلة بما نتحدث عنة هنا.

 )استراحة(

 ي. يادين: هناك مسألة ثانوية اآلن، وسنصل إلىها مرة أخرى قريبا عندما

أكتوبر. أريد أن أفهم قليال. لدينا هنا محضر الجلسة الذي قدمتة  6نصل ليوم 

سبتمبر لديك، حيث كان  26لنا بخصوص المشاورات التي جرت بتاريخ 

رئيس األركان يحاول جعلك تتراجع عن الذهاب لهضبه الجوالن. وهو يقول 

مهور، أو ما معنى هذا القلق ألجل الج -"ما كنت ألرغب في إفزاعهم" -فيه

 القلق من أن يشعر الجمهور بالقلق، من أين جاءت هذه الفكرة كلها؟
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م. ديان: لقد قال لي، نحن في عشية رأس السنة، فقد كان يعرف ما كنت أريد 

أن أقوله. فقد كان هناك سؤال، ربما لم يسجل هنا. حيث كان من الواضح إنه 

 -تراح رئيس األركان هوالبد من وجود إنذار لدى المستوطنات أيضا. وكان اق

استدعاء مسئولي أمن المستوطنات. حيث يقوم قائد المنطقة العسكرية 

باستدعائهم ويحرص على أن تكون لديهم استعدادات لحالة الحرب، للنزول 

للمخابيء وما إلى ذلك. وليس أن نقول هذا للجمهور العريض. وهذا يعني أن 

الشمالية بالحديث مع المسئولين  علينا أن نتصرف بهدوء فيقوم قائد المنطقة

وال يسبب فزعا في المستوطنات نفسها نتيجة القول بأن هناك خطر وقوع 

حرب. فلن يكون هذا مقبوال، وهذا هو السبب الذي جعلني أتقدم بهذه الورقة. 

فقد كانت لدي فكرة، وهي أن هذا األمر تكرر ثانية في عيد الغفران أيضا. 

السوريون أننا نقوم بعمل استعدادات خاصة فإن هذا تقول الفكرة إنه لو عرف 

ربما يجعلهم يتراجعون عن الهجوم. هنا لم يكن يجري الحديث عن حرب 

 شاملة، وإنما عن قصف.

لذلك طلبت إحضار صحفيين هناك ألقول لهم أشياء وأطلب أن يسألوني عنها 

يحدث  في نهاية الزيارة، فأقول بضع كلمات عن الموقف هناك، على أمل أن

ما يسمونة "ضربه مضادة" تجعلهم يفهمون ذلك هناك. وقد جاء الصحفيون 

بالفعل وقلت لهم ما قلتة ورد السوريون على ذلك الحقا. وتم استيعاب ذلك 

 هناك. هذا الخليط الذي لو كانوا يعرفونه...

 الرئيس أجرانات: )يعرض الوثيقة على الشاهد( هل هذا هو ما قلته؟

 م. ديان: نعم.

 لرئيس أجرانات: هل هذه أيضا باإلتجليزية؟ا
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م. دبان: نعم فقد كانت هناك محطات تلفاز أجنبية. وسألوني أيضا، فقد شاهدوا 

دبابتنا تصعد إلى فوق في الطريق إلى هناك، وكذلك الصحفيون سألوني: هل 

 قمنا بعمل استعدادات خاصة أم ال؟

 ؟الرئيس أجرانات: هل قلتم هذا لممثلي المستوطنات

م. ديان: كال. ما يظهر باإلنجليزية موجة للصحفيين فقط. صفحتين للصحفيين 

 أما المستوطنات فقد وجهت لها تهنئة بالعيد، وكذلك فعل رئيس األركان.

الرئيس أجرانات: هذا المرفق )الصفحات اإلنجليزية الموجهة للصحفيين( 

 أ.256سيكون برقم 

والكالم موجود لديكم. ال  -الذي قلتهم. ديان: وجاء الرد السوري على الكالم 

كان الرد السوري هو: "إن تصريح ديان لم يصدر  -أريد أن أقرأ هذا من جديد

للمقارنة، وإنما يوضح ما تفعلة إسرائيل نفسها، حيث تقوم بحشد قوات على 

الحدود وفي لبنان وتزيد من الطلعات الجوية االستطالعية التي تقوم بها 

ي لبنان بشكل ملحوظ. كذلك ال يمكن الفصل بين هذا طائراتها فوق أراض

التصريح وبين األزمات السياسية واالجتماعية التي تتفاقم داخل األراضي 

المحتلة قبيل أحيانا القادمة. هذه األزمات التي يمر بها حزب ماباي الحاكم، 

 الذي يسعى إليجاد وسيلة لتجميدها ليعطي لنفسة فرصة أكبر للفوز في أحيانا.

وقبل كل هذا فإن هذا التصريح يخفي وراءة نوايا عدوانية مخططة مسبقا، 

 لتبرير ما يمكن أن يقوم به العدو مستقبال.

لقد الحظوا أننا نقوم بعمل استعدادات، وأن هذه االستعدادات هجومية، حسب 

 النظام السوري الروسي.

 الرئيس أجرانات: هل كان هذا هو الرد السوري؟

 م. ديان: نعم.
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الرئيس أجرانات: هل قدمت لنا الوثيقة بالفعل؟ )المقدم براون يقدم الوثيقة( 

 ب. 256سيكون هذا مرفق رقم 

م. ديان: بعد هذه الزيارة وهذه المباحثات أصدر رئيس األركان أمرا قياديا 

 ُسمي "رفع درجة التأهب في المنطقة العسكرية الشمالية" وبالتأكيد تلقيتم هذا.

 4رقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي )حذف بمعرفة ال

 صفحات(

 هسبتمبر. كل 26رجة التأهب بتاريخ ديان: وكانت النتيجة التكتيكية هي رفع د

 بتاريخ نفس اليوم.

 الرئيس: ما هذا بالضبط؟ تلخيص؟

 برأون: هذا تلخيص للوثيقة األصلية التي أُرفقت.

مفهومة، بخالف ما ورد في الصفحتين ديان: الصفحة األولى مكتوبه بلغة 

 التاليتين بعد ذلك.

 الرئيس: ولكن من الذي أصدر هذه األوامر؟

 ديان: شعبه العمليات.

 النداو: هل كان هذا نتيجة للزيارة؟ وكلها في نفس اليوم؟

ديان: لقد أصدروا أمرا قياديا بالتعزيز تأهبا لألعياد. ومن الناحية العملية 

شياء: جلسة هيئة األركان، والجلسة التي عقدت عندي، كانت هناك أربعة أ

 -وزيارتي للمنطقة الشمالية، واألمر العملياتي بتعزيز القوات تأهبا لألعياد

وكان كل منها مرتبط باآلخر. وفي النهاية البد من الوصول إلى هدف معين 

ا في منظومة تعزيز القوات وما إلى ذلك. وهنا، وإذا لم أكن مخطئا فقد وصلن

 دبابة في المنطقة الشمالية. 111لعدد 

 برأون: ليس في هذا األمر القيادي. ولكن في األمر المتعلق بالمائة دبابة.
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دبابة. في  100إلى  70ديان: عفوا. هذا القرار هو الذي زاد عدد الدبابات من 

 الصفحة األولى هناك ملخص بالتعزيزات.

يز بفصيلتي دبابات، بينما ورد الحديث عن التعز 9\26برأون: في تاريخ 

 .10\1دبابة ورد في األمر الذي بعد  11التعزيز الذي وصل بالعدد إلى 

 الرئيس: هل كانت هذه أيضا نتيجة الزيارة.

ديان: هذا مؤكد. هذه نتيجة الزيارة وللمباحثات مع رئيس األركان العامة قبل 

عياد، حيث تبين إنه الزيارة. هذه نتيجة للمباحثات مع رئيس األركان تمهيدا لأل

 يجب رفع درجة االستعداد هناك.

 .10\1برأون: يوجد أيضا أمر قيادي بتاريخ 

يادين: نشر فصيلتين في هضبه الجوالن، قرار بنشر فصيلتين وناقالت جنود 

 . الموضوع: رفع درجة التأهب في هضبه الجوالن؟9\26وغيرها بتاريخ 

 ديان: نعم. 

تى إشعار آخر يتم رفع درجة التأهب تحسبا يادين: اعتبارا من اليوم وح

 الحتمال هجوم من سوريا في هضبه الجوالن؟ أهذا هو؟

 سبتمبر. 23برأون: نعم، بتاريخ 

 الرئيس: أي مرفق هذا؟

 .7، وثيقة رقم 176يادين: رقم 

 .107ديان: يقرأ الوثيقة 

ى من مكتب رئيس األركان إل 7يادين: عفوا يوجد هنا تاريخان. وثيقة رقم 

لتنفيذ العمليات أيضا. في هذا الملف مرفق  8نائب رئيس األركان للتنفيذ ورقم 

 .1ملف رقم  176رقم 



157 

 أكتوبر. 1ديان: الوثيقة التالية بتاريخ 

كانت نتيجة الزيارة ذات توابع. أريد أن أقول أنني عندما جئت للزيارة، كانت 

ذا الشأن أثناء االجتماع الدبابات في الطريق بالفعل. وقد تم اتخاذ القرار في ه

مع رئيس األركان في الصباح، وصدر األمر من هناك )وقد ُذكرت الساعة 

صدرت  10\1سبتمبر، وورد هناك أن "البقية تأتي". وفي  26أيضا( بتارخ 

وثيقة أخرى من شعبه العمليات جاء فيها "استمرارا لحالة التأهب بمناسبه 

دة يتم رفع درجة التأهب في المنطقة األعياد وبما يتفق مع التطورات الجدي

 .1973الشمالية وفي المنطقة الجنوبية اعتبارا من أول أكتوبر 

 النداو: هذا لدينا.

 برأون: هذا يسمى "تصديق".

يادين: هذا عن توزيع القوات، وهو ما يسمى الحالة ج. وهذا عن االستعدادات 

 أكتوبر. 10حتى  1من 

ولكنة أعطى تعزيزا إضافيا لتصل الدبابات ديان: حدث هذا في وقت الحق. 

 .100بدال من  111إلى 

يادين: بالمناسبه، في ذلك اليوم في أول أكتوبر أو قبل ذلك بيوم، قيل لنا إنه 

كان هناك اجتماع عاصف، وربما يكون في هذا الكالم مبالغة، بين رئيس 

لقراءة( إنه األركان ونائب رئيس األركان، وأعلن هناك )يسرائيل طل يقوم با

ال يقبل بتقديرات رئيس األركان العامة بخصوص إنه لن تحدث حرب في 

الشمال، وإنه قام بالضغط هناك )وكان هذا بحضور قائد آخر يعمل رئيسا 

لسرب في الطيران ومسئول المخابرات العسكرية في القوات الجوية 

ى الشمال. أال إل 7وغيرهما، وفي هذا االجتماع تم اتخاذ قرار بإرسال اللواء 

 تعرف شيئا عن هذا؟
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ديان: لم يصل إلىم أي آثار من هذه العاصفة، بما في ذلك كالم نائب رئيس 

 هيئة األركان العامة.

 يادين: لدينا شهادات بخصوص هذا.

ديان: عندما كان طل عندي، وأنا آسف جدا ألني أقول هذا، لم يقل لي ولو 

 كلمة واحدة عن هذا الموضوع.

 يفسر هذا بإنه بسبب والئه. وقد سألتة عن هذا الموضوع أمس. يادين: إنه

نيبنتسال: لقد قال إنه عند تولية المنصب طلبت منة أال يثير مشاكل أكثر من 

 الالزم.

ديان: هذا صحيح. فاللواء طل هو شخص منظم جدا، وأنا أحمل لة تقديرا 

تزعزع إلنه شديدا. وهو يتمتع بإصرار شديد. وحتى اآلن فإن افتراضي لم ي

عندما يشعر أن هناك موضوع هام ال يتردد في التصريح بهذا، ويطلب لقاء 

مع وزير الدفاع ومع رئيسة الحكومة ومع رئيس الدولة، لكي يأتي ويقول 

"أريد أن تعرفوا أني أعتقد أننا في هذا الموضع البد أن ناخذ اتجاها آخر". 

ولكنة ليس من النوع الذي وهو يفعل ذلك بشكل مهذب، بعد تلقي إذن بذلك، 

 يتهرب من المسئولية.

وعلى هذا فإن األمر الصادر في أول أكتوبر والموجود لديكم، يتضمن 

سبتمبر بينما األمر صادر  26تغييرين، رغم أنكم قرأتم التاريخ على إنه يوم 

سبتمبر. التغيير األول هو أن هناك تعزيزات إضافيه من الدبابات  23بتاريخ 

 ة الشمالية.في المنطق

 يادين: هل تتحدث عن أول أكتوبر؟

بطاريات مدفعية. وهنا في هذا  8دبابة، و 111ديان: نعم، وهنا وصلنا إلى 

األمر على وجة العموم تضمن األمر المنطقة العسكرية الشمالية فقط حيث في 

كانت حالة التأهب في الشمال فقط ولم يتناول األمر سيناء. أما  9\26فترة 
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ادات الخاصة بسيناء فقد كانت بسبب التخوف العام من المناورة. هنا االستعد

دبابة، ألن الدبابات  300جرت ترتيبات للوصول إلى وجود أطقم تشغيل لنحو 

فعليا كانت موجودة هناك. وكان السؤال المطروح هو كيف نوصل أطقم 

 اك.التشغيل إلى هناك. وهنا تم وضع ترتيبات لتوصيل أطقم التشغيل إلى هن

 النداو: أين يظهر هذا الكالم هنا؟ في أي بند؟

 برأون: تقصد حالة التأهب لتعزيز الجنوب بالدبابات والمدفعية.

 النداو: نعم.

دبابة. في الجنوب إذن لم يتلقوا  300ديان: وهنا يجري استكمال هذا األمر ب  

زات مزيدا من التعزيزات حتى اندالع الحرب، بينما في الشمال كانت التعزي

 تأتي على مراحل.

دبابة، وإن كان هذا  300يادين: أريد أن اقاطعك هنا بسؤال بخصوص هذه ال  

أكتوبر. هل  6الموضوع سُيطرح للنقاش في موضع الحق عندما نصل ليوم 

أكتوبر أيضا،  6كنت متنبها في ذلك الوقت، وفي وقت الحق بالطبع، في يوم 

فرض أن هذا ينطبق أيضا على إلى أن ألوية الدبابات لدى الجنوب، ون

الشمال، من الناحية العملية، لم يكن لدينا احتياطي ليس فقط في أطقم التشغيل 

)وهذا أمر آخر( وإنما أيضا في القيادات الخاصة بها، بل واألدهى من ذلك 

 هو أن بعض القادة من الذين يخدمون في االحتياط.

ن باستدعاء أفراد من م. ديان: اآلن، لست أدري، هل تنبهت هل سيقومو

 ---المدارس أم ماذا

هذا واضح. ولكن بخالف أطقم التشغيل، بالنسبه  -يادين: بالنسبه ألطقم العمل

لأللوية النظامية نفسها، قال لنا أحد قادة األلوية هنا أشياء )ولم ينف رئيس 

األركان ذلك أمس.( سألته: لماذا على سبيل المثال لم يقوموا باستدعاء 

ط الخاص باأللوية النظامية يوم الجمعة؟ فأفاد الشاهد بأن عدد أفراد االحتيا
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اللواء في الجيش النظامي تحدد في فترة تخفيض الميزانية )هكذا قال قائد 

اللواء( وأريد اآلن أن أدخل في التفاصيل المتعلقة بالكوادر وخاصة كل ما 

كل شيء فكل يتعلق بشئون التسليح والصيإنه، وكذلك وحدات االستطالع، و

 هؤالء من االحتياط وليس من الجيش النظامي.

 برأون: لواء نظامي؟

 يادين: لواء نظامي.

م. ديان: ما أعرفة هو أن هناك قوات احتياط يجب استدعائها الستكمال األوية 

النظامية. في الموجة األولى لالستدعاءات، عندما اتخذنا قرارا بخصوص 

 ---ة أيضا استكمال القوات الناقصةالقوات الجوية، تضمنت هذه الموج

 يادين: هل حدث هذا يوم السبت؟

م. ديان: نعم. استكمال قوات. بأي قدر يعرقل هذا األمر التحرك النظامي لتلك 

 الوحدة، لم أاكن متنبها لهذا.

يادين: كان هذا صحيحا يوم السبت. لقد سألت رئيس األركان هذا السؤال، 

الجمعة رئيسة الحكومة أو قال في جلسة "إن الجيش إلنه كان قد أبلغ في يوم 

النظامي مستعد تماما" أو ما شابه ذلك. وسألته: هل معنى هذا الموضوع هو 

أن ألوية الدبابات النظامية كلها ليست في حالة اكتمال لقوتها ألنها ينقصها 

قوات االحتياط؟ فقال إن هذا صحيح. في يوم السبت لم يكن قد تم تنفيذ هذا 

 ألمر بعد. عفوا أقصد في يوم الجمعة.ا

برأون: لو سمحتم لي بمالحظة. أنا كنت ضابط شئون إدارية في لواء 

 مدرعات. وربما يكون لدينا هنا خلط بين الفرقة واللواء؟

 يادين: ال ال ال. ال يوجد هنا أي خلط.
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دبابة، كنت أعرف أنها في  300م. ديان: على أي حال لم أكن مدركا لهذا. 

 ألوية. 3الوقت  ذلك

 صفحات( 4)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلي تبلغ نحو 

 الرئيس: سنأخذ اآلن استراحة لربع ساعة أو عشرين دقيقة.

 م. ديان: هل لديكم وثيقة أول أكتوبر؟

 ي. يادين: لدينا.

فيها، م. ديان: في أول أكتوبر ُعقدت جلسة في هيئة األركان العامة شاركت 

وبالطبع تم طرح هذه الموضوعات من جديد مع تقديرات رئيس المخابرات 

العسكرية وحديث رئيس األركان. وأريد ان أتلو جزءا من كالمي في جلسة 

األركان العامة المذكورة. قلت لهم: البد أن أقول مرة أخرى أن الشيء الذي 

جادلت مع رئيس يثير قلقي أكثر من أي شيء آخر هو هضبه الجوالن. وهنا ت

الركان وقلت: أريد أن أقول مالحظة ردا على ما قالة رئيس األركان )وقد 

 كان هذا الكالم يقال بروح طيبه(:

لقد كان هناك دائما إمكانية لعبور الحدود، وكان في استطاعتهم مهاجمة 

ولو  48جادوت قبل ذلك أيضا. حتى هذه الحرب لم يترك السوريون لنا منذ 

نحتله. فالمسالة هنا مسألة نظرية كنت أحاول أن أشرحها لهيئة دونم واحد ل

األركان العامة، حول الفارق بين الوضع الحالي والوضع الذي كان سائدا في 

من ناحية الحافز للتحرك لدى العرب، ألن رئيس األركان قال إن  48عام 

. 67السوريون كانت لديهم القدرة على اإلغارة علينا دائما حتى قبل حرب 

لم يتركنا السوريون نحتل ولو  1948فقلت لهم إن الفارق هو ما يلي: في عام 

دونما واحد. وأرادوا أن يتم نزع السالح من القريتين "بقرة" و"رحمة" اللتان 

قاموا باحتاللهما )وهما قريتان عربيتان(. وقاموا باحتالل جزء من الضفة 

د من تدمير دولة إسرائيل ألنها الغربية. في ذلك الوقت كان هناك زعم بإنه الب
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استولت على فلسطين. ولكننا اليوم موجودون في األراضي السورية. وهذا 

فارق كبير. ونفس الشيء بالنسبه لمصر. لم تفقد مصر ولو شبرا من أراضيها 

. على العكس، فقد كانت متجاوزة للحدود الدولية وكان قطاع 1948في عام 

يضا لم تترك لنا مصر ولو دونما واحدا. أ 1956غزة تحت إشرافها. وفي 

واآلن اختلف الوضع. فنحن موجودون في أراضي كلتا الدولتين. هنا حسب 

 التفاصيل التي ذكرتها لدينا هذه المشكلة.

 لسكوف: هل كان هذا في أول أكتوبر؟

 م. ديان: نعم.

 دينا.ي. يادين: أول أكتوبر، جلسة هيئة األركان العامة. هذه الوثيقة موجودة ل

م. ديان: لو كانت هذه الوثيقة لديكم أريد أن أقول أننا عدنا لهذا الموضوع مع 

الفقرة التي تقرر أن ما يثير قلقا شديدا عندي هو هضبه الجوالن. لو كانت هذه 

 المادة موجودة لديكم فسأنتقل لما يلي ذلك.

ان. هل أكتوبر، في اليوم التالي، كان لدي اجتماع مع رئيس األرك 2في يوم 

 هذه الوثيقة لديكم؟

 النداو: ال.

 )المقدم برأون يقدم الوثيقة المذكورة للقضاة(

 أكتوبر. 2ديان: في التاسعة صباحا يوم 

 الرئيس أجرانات: هل هذا محضر جلسة أم تدوين مختصر للجلسة؟

 المقدم برأون: هذا تدوين مختصر تم بمعرفتي.

جلسات عندما يكون لدينا من  م. ديان: نحن نقوم في الوزارة بعمل محاضر

يقوم بتسجيل محاضر الجلسات وندون ملخصا للجلسات يقوم بعملة السكرتير 

العسكري رافيف أو المقدم أرية برأون المشارك في الجلسات. وبقدر معرفتي 
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فإن أفنير سكرتير رئيس األركان الذي كان حاضرا هذه الجلسة يقوم هو 

دأت الجلسة بأن قال رئيس األركان: "لقد اآلخر بعمل تدوين ملخص للجلسة. ب

قمنا مرة أخرى بإعادة النظر في المعطيات التي لدينا، والنتيجة هي أن مصر 

تقوم بعمل مناورة، ويمكن أن نقول هذا عن يقين. تم تقسيم الطائرات ليمثل 

بعضها دور طائرات العدو، وقد اقتنعنا باختصار بان هذه مناورة. وهناك 

ور العدو في هذه المناورة. وفي سوريا رغم المعلومة الواردة، طائرات تمثل د

ال توجد أي أدلة على بداية إطالق النار. حدثت تغييرات في توزيع طائرات 

سالح الطيران السوري، يمكن القول أنها استعداد للحرب، ويمكن القول أيضا 

ن القوات أنها نشر للقوات بشكل أفضل. حدثت هناك إعادة تنظيم. لماذا ينشرو

على هذا النحو، ليس لدي تفسير. إما أنهم يخافون أن نبادر بهجوم أو أنهم 

 يتاهبون لهجوم.

يادين: وفقا لما تقولة اآلن فإن لدي شعور، وربما أكون مخطئا فيه، يجعلني 

أتساءل ما الذي جرى فجأة بعد أول أكتوبر؟ هل هذا رد على تلك الوثيقة 

الذي قال  ابه العسكرية لمساحة كلمة واحدة()حذف بمعرفة الرقالواردة من 

 إن الحرب ستندلع في أول أكتوبر أم أن هذا غير صحيح؟

 م. ديان: ربما يكون هذا صحيحا.

 المقدم أ. برأون: لقد كانوا يبحثون هذا الموضوع طوال الوقت.

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية يادين: هل يمكن اأ يكون هذا ردا على برقية 

 حسبما كان رئيس المخابرات العسكرية؟كلمتين( لمساحة 

م. ديان: كال. رئيس المخابرات العسكرية ليس هنا، وبالتالي فإنني ال أعتقد 

 هذا.

 نيبنتسال: كيف بدأت الجلسة؟
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م. ديان: بدأت الجلسة بمباحثات بيني وبين رئيس األركان، سأالتة عن تقديرة 

قرأتة لكم حتى اآلن ثم استمر للموقف وعما يجري. وقال رئيس األركان ما 

قائال: لماذا تنتشر قواتهم على هذا النحو، ليس عندي تفسير. إما أنهم يخافون 

ن نبادر بهجوم أو انهم يتاهبون لهجوم. وفي تقديري أنهم لن يبدأوا إطالق 

 النار".

 يادين: يقصد السوريين؟

ذي أعتقد إنه م. ديان: السوريون، نعم. "لقد قمنا بعمل تعزيزات بالقدر ال

دبابة،  100يكفي. ولدينا في هضبه الجوالن لواء كامل من الدبابات يضم 

وهناك كتيبة منتشرة في المواقع األمامية وكتيبة أخرى في المؤخرة، حيث 

 يضم اللواء كتيبتين".

ردا على هذا قلت له: "لقد قال لي حكة إنه كان لدية مائة دبابة عشية العيد." 

دبابة وبالمس استكملتها لتصبح  80ن: " كان لدية نحو وقال رئيس األركا

فعشية العيد كان لدينا بطاريتي مدفعية  -دبابة. وهذا باإلضافة للمدفعية 100

 مللي. 109مللي، واآلن نقوم برفع بطارية عيار  175مللي و 155عيار 

 سألتة هل قاموا بنصب المدفع "عفري"؟

أكتوبر  1سبتمبر أو  30كالم. في يوم يادين: اسمح لي للحظة. لم أفهم هذا ال

 . ألم يكن قد وصل لهناك حتى اآلن.7بمعنى أصح، تقرر نقل اللواء 

 المقدم أ. برأون: يوجد خلط هنا.

 سمعتموة من نائب رئيس األركان. 7م. ديان: ما يتعلق باللواء 

 يادين: من رئيس األركان أيضا.

 دبابات لديهم.م. ديان: أنا أهتم باألرقام هناك. كم عدد ال



165 

نيبنتسال: قلت أيضا في موضع سابق أن هناك أمر قيادي آخر صادر بتاريخ 

 دبابة. 111أول أكتوبر جعلها 

 يادين: فصيلتان.

م. ديان: نعم، ولذلك كنت مندهشا عندما قال لي مائة دبابة. قلت له: "كانت 

 80نت لدينا هناك مائة دبابة عشية العيد.". وهنا قال: "من الناحية العملية كا

دبابة فقط. وباألمس استكملت المائة دبابة. وفي رأيي هذا يكفي. أنا أسألك عن 

ال مدفع "عفري". هنا قال رئيس األركان لقد طلبت إنزالة وإبقاءة في أحد 

 10-8المعسكرات في هضبه الجوالن، ويمكنة أن يبدأ إطالق النار خالل 

الجوية في حالة تأهب كالمعتاد.  ساعات. هذه هي حالة التأهب. وكانت القوات

 والسؤال هو هل هذا يكفي؟"

رئيس األركان. وواصل قائال: "وفقا لرأيي هذا يكفي، ولو أرادوا  ههذا ما قال

االستيالء على هضبه الجوالن بالكامل فال يمكن أال نعرف." هذا يكفي 

لمواجهة حالة اختراق، ولو أرادوا االستيالء عليها بالكامل سنعرف مسبقا 

 وسنتمكن من إضافة قوات.

الرقابه العسكرية لمساحة )حذف بمعرفة هل من خالل الشغل  هوهنا سألت

فرد بالنفي. وأضاف رئيس األركان: "أنا ال أقترح أن يكون  نحو نصف سطر(

االنتشار على نطاق أقوى. أضف إلى هذا أن هذا ليس مقاما على جسر من 

الفوالذ وليس لدي إثبات كما هو الحال في مصر حيث تأكدنا أن هذه مناورة." 

 كان هذا تقدير يدعو للسخرية.

نا سؤاالن: األول، ما سبب تأهبهم على هذا النحو ؟ من المحتمل أن تكون لدي

لديهم مشكالت داخلية. وعلى أي حال هذه مسألة تتطلب شرحا. وربما بمضي 

)حذف بمعرفة الوقت نعرف. والسؤال الثاني هو: المعلومات التي تأتي 

  الرقابه العسكرية لمساحة سطر ونصف(
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 ه العسكرية لمساحة أربعة سطور()حذف بمعرفة الرقابيادين: 

 )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة سطر واحد(م. ديان: 

 )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة ثاثة سطور(

 والسؤال هو هل لدينا تأكيد من مصدر آخر."

)حذف بمعرفة الرقابه في هذا الصدد يقول رئيس األركان: لدينا معلومتان 

واحدة من عميل للموساد. " وردا على هذا  كلمة واحدة(العسكرية لمساحة 

قلت: توجد هناك معلومة بخصوص تجنيد مركبات وهذه معلومة غريبه جدا. 

لدي معلومة من سوريا بخصوص تجنيد آخر للمركبات؟" فقال: "هذا هو 

 ملخص المعلومة فقط.

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة خمس يادين: هذه معلومة من 

 ما هو رأيك بالنسبه لتجنيد المركبات؟ لمات تقريبا(ك

م. ديان: هذه معلومة غريبه جدا. وقال ردا على ذلك: "هذا ملخص المعلومة 

 فقط، وستصل المعلومة ومعها رسالة مكتوبه إلسرائيل".

قلت: "الشيء الثالث: ما مدى قدرتهم على الحرب بدون مصر؟ بالنسبه 

أكتوبر هناك؟ وردا  -تبدأ األمطار في سبتمبر للفصول واألحوال الجوية: أال

 على هذا قال رئيس األركان...

 الرئيس أجرانات: مسألة الفصول؟

م. ديان: الفصول واألحوال الجوية. هل يمكنهم الحرب بدون مصر، ومسألة 

الفصول واألحوال الجوية، ما هو المناخ الذي سيكون سائدا في سوريا، إذا 

م بعملية، ماذا لو كانت السماء غائمة أمام القوات كانوا يفكرون في القيا

الجوية، فقال رئيس األركان: هذه فترة مناسبه. وسأعطيكم الوثيقة، فأنا ال أريد 

 قراءتها كلها.



167 

يادين: لو كان لديك تفسيرات فقط، ألن التدوين متقطع أليس هذا محضر 

 جلسة؟

نت أريد أن أتلقى منك م. ديان: ال. ليس محضر جلسة. وفي النهاية قلت لة "ك

ورقة تحتوي على األشياء التالية: ما مدى االختالف في توزيع قواتهم مقارنة 

بالماضي، ما هي التغييرات التي جرت في المدفعية وفي الطيران وفي 

المدرعات؟ هذا هو أول شيء. ثانيا: ملخص للمعلومات مع تفاصيل توضح 

. وكذلك انتشار قواتنا مع من أين وردت، من الذي أرسل هذه المعلومات

تفاصيل بالتعزيزات، وهل قمنا بتلغيم أماكن اخرى. بالنسبه للتلغيم أضاف 

رئيس األركان "نعم، لقد بدأ "حكه" في ذلك، وسأقوم بتدعيمه. طلبت منة 

هذا أمر ليس مكلفا، ولنبدأ في عمل  -بحث تجهيز خندق آخر مضاد للدبابات

اء تتطلب تصديقا من الحكومة، في وقت ما خندق آخر." سألته: "هل هناك أشي

كنت تريد طريقا." رئيس األركان كال. ال حاجة لذلك. والسؤال الرئيسي: هل 

نكتفي بهذا". وأجبتة على هذا قائال: أنا اآلن ليس لدي اقتراح آخر، أردت أن 

أقابل "حكه" ولو كنت تريد هذا فتفضل. لنقم مرة أخرى بجولة ميدانية 

المنطقة. والبد مرة أخرى أن أبحث مع "جليلي" ومع وندرس تضاريس 

"جفاتي" الورقة التي تتضمن نتائج عمل اللجنة. فقد كانت هناك لجنة مرافق 

 كان يجب أن تتخذ قرارا بخصوص المرافق.

أكتوبر، ولم أقترح فيه أي أشياء أخرى، ولكني طلبت  2كان هذا اللقاء يوم 

 ورقة توضح التعزيزات.

 قيتها؟يادين: وهل تل

 م. ديان: الورقة ليست معي هنا. وأعتقد أني تلقيتها.

المقدم أ. برأون: تلقيناها ولم نجدها. ولكنة ذكر تفاصيل ذلك في مقابلة مع 

 رئيسة الحكومة.
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أكتوبر قدم الرد على األسئلة  3م. ديان: في اجتماع جرى في اليوم التالي يوم 

 نا الورقة، ولكنة لم يجدها.التي طرحتها. وحسبما يتذكر أريه، فقد تلقي

 الرئيس أجرانات: الورقة التي توضح انتشار القوات؟

م. ديان: التي توضح التعديالت التي طرأت على انتشار القوات السورية في 

المدفعية وفي قواتهم. واالختالف الموجود بين انتشار القوات في الماضي 

والمدرعات. وملخص وانتشارها في الحاضر، في المدفعية والطيران 

بالمعلومات وممن وردت هذه المعلومات، وكذلك انتشار قواتنا مع تفاصيل 

 التعزيزات وهل قمنا بتلغيم مناطق أخرى.

 صفحات( 4)حذف بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بنحو 

ة. أكتوبر لدى رئيسة الحكوم 3الوثيقة التالية موجودة لديكم، وهي مؤرخة في 

أنا أفترض أن هذه الوثيقة موجودة لديكم. وأريد هنا فقط أن أقول، أن لدينا هنا 

رد على تلك الورقة. في البداية سوف أسأل وأعرض تلك األسئلة التي طلبت 

من رئيس األركان ورقة بخصوصها، وتتناول التقديرات والتعزيزات بالسالح 

 وكذلك عن مصر، والمعلومات وما إلى ذلك.

 ال: كان هذا في اليوم الذي عادت فيه من كرايسكي وفيينا.نيبنتس

م. ديان: هذه هي المقابلة التي طلبت من جليلي تنظيمها. هنا أريد فقط أن 

أذكر تلك األجزاء من حديث رئيس األركان. فقد قال في مستهل حديثة إنه 

يعتقد أننا ال نوشك على مواجهة هجوم مصري سوري مشترك. وقال: "أنا ال 

قادمة". في أعتقد أن الخطر الذي نواجهة هو خطر محدد يتعلق بالفترة ال

وهذه الورقة ليست معي  -يرد على األسئلة التي طلبتها في الورقة 8صفحة 

ويقول: "نتيجة لالنتشار الحالي للقوات قمنا بتعزيز انتشار قواتنا ولذلك  -هنا

دبابة، وأفترض أننا  113لدينا في هضبه الجوالن اليوم لواء دبابات به 

كرية لمساحة سطر ونصف تقريبا( )حذف بمعرفة الرقابه العسسنتلقى إنذارا 
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وقال: "عندما نستخدم آلة كبيرة أو جهاز كبير البد لنا من فهم مئات األشياء 

وبالتالي فإن هذا األمر سوف يتسرب من عندهم وسنعرف بشأنه". وأنهى 

قائال: "أنا أوصي باإلبقاء على النهج الحالي القائم على قدر من تعزيز القوات. 

 اءات معقولة".واعتقد أن هذه إجر

رت أنا نظريتي بخصوص الفارق بين سوريا ومصر وأفترض أنكم  -وهنا طوم

 قرأتم هذا الكالم.

 يادين: لدينا هنا حدود بدون مستوطنات وهناك مستوطنات بدون حدود.

م. ديان: نعم. وليس هذا فقط. ربما قبل هذا، سأل أحد الوزراء رئيس األركان 

ع قوات االحتياط الخاصة بنا في الشمال (: "كيف سيتم تجمي13)في صفحة 

ساعة  24فيما يتعلق بالمسافات؟" وأجاب رئيس األركان: "لدينا القدرة خالل 

دبابة  50دبابة الموجودة لنا هناك، قوات تقدر ب   113على أن نضيف إلى ال  

 33دبابة، ويمكن أن نضيف على الفور  160-150أخرى وبذلك نصل لقوة 

 ساعة." 24لمدفعية ولكن هذا سيستغرق دبابة من مدرسة ا

بعد ذلك، من الناحية الفعليه، لم يقترح أي من أعضاء الحكومة أن نقوم بحشد 

أكتوبر  3ساعة، ولكن في يوم  24هذه الدبابات، بعد ذلك وصلنا لها بدون ال  

 30ساعة أن نضيف  24دبابة ويمكن خالل  113قال رئيس األركان" لدينا 

ساعة سنقوم بتعبئة االحتياط وخالل  24د قال: " خالل أخرى". عفوا، فق

 دبابة تقريبا". 170دبابة اخرى وسنصل إلى  33بضع ساعات سنتلقى 

 على أي حال، لم يفكر أحد، حتى أنا، في أن هذا غير كاف للوضع الراهن.

لو كانت هذه الوثيقة موجودة لديكم، أريد أن أنتقل للوثيقة التالية، والتي ليس 

أي ارتباط بهذا الموضوع بشكل فوري، ولكنها على أي حال تضم  لديها

 أكتوبر. 4مباحثات لي مع قيادة المنطقة الشمالية جرت يوم 

 يادين: هل كان رئيس األركان حاضرا؟
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م. ديان: نعم، رئيس األركان واللواء طل واللواء حوفي وأ. شاليف باعتبارة 

 رئيس المخابرات العسكرية.

 في ذلك الوقت للواء زعيرا؟ هل كان مريضا؟ يادين: ماذا حدث

 الرئيس أجرانات: هل هذا محضر جلسة؟

 .73\10\4م. ديان: نعم. محضر جلسة بتاريخ 

 .260الرئيس أجرانات: هذا مرفق رقم 

 -م. ديان: كان الموضوع هو هل يمكن عمل أشياء أخرى في هضبه الجوالن

من أجل تحصين  -لطويلليس على المدى القريب فحسب وإنما على المدى ا

هضبه الجوالن. ودخلت في الموضوع أيضا القضايا المعتادة المتعلقة بما 

نفعلة اآلن وما إلى ذلك، ولكن كان األساس في المباحثات هو هل يمكن عمل 

شيء آخر جوهري ليس للغد أو بعد الغد، ولم أكن مدركا أن الحرب ستبدأ بعد 

 يومين.

لتوجهات. قلت: "لنضع ألنفسنا خطة متفائلة. سأقرأ هنا فقرة واحد توضح ا

فاالفتراض العام هو أنهم اآلن ال يريدون القيام بعمل بدون مصر. 

والمصريون ال يريدون. فلنفرض على أي حال إذن أننا لن نقلب العالم خالل 

هذا الشهر، وبعد هذا الشهر سيبدأ الخريف وفي الخريف ال تحدث حروب 

ام التالي، فما الذي يمكننا عملة إذن للمدى البعد. جدية، وبالتالي سنصل للع

كان هذا هو موضوع المباحثات. وفي ختام المباحثات قلت: "ما يمكن عملة 

يجب أن نجهز لة خطة  -في هذا الشهر البد من عمله. وما ال يمكن عمله

 ونرى كم ستتكلف ونراجع الخطة واآلثار االقتصادية للموضوع.

عندما دعوت لعقدها قدمت عدة اقتراحات بعيدة األمد، بالنسبه لهذه الجلسة، 

مثل تجميع أحجار ثقيلة وعمل ساتر من الحجارة الثقيلة، وكانت فكرتي أن 

فلو كان هناك  -نضيف المزيد ألشياء مثل الخنادق المضادة للدبابات واأللغام



171 

الكثير من حجارة البازلت وبينها حجارة ضخمة، نقوم بتحريكها وتجميعها في 

كومات، من أجل تمهيد األرض للزراعة في أماكن أخرى، أال يمكن أن نصنع 

منة ما يشبه التبه، أو جدار من حجارة البازلت بأن نقوم بدفعها في جانبنا 

باستخدام البلدوزر، لتصبح مثل السواتر التي عند قناة السويس. وقلت: 

شكلة، كيف "المشكلة السورية هي ما نقولة ألنفسنا، كيف نتصرف لحل الم

نرد على هذا السؤال، لو لم يقم السوريون بعمل سالم بالسرعة المطلوبه، 

وأصبح لدينا مستوطنات هناك، وكانت لدينا مشكلة القصف، فإن مشكلتنا 

ستصبح كيف ندافع عن هضبه الجوالن للمدى الطويل، فقال قائد المنطقة 

كمل هناك حقل ألغام الشمالية: "نحن نقوم بتلغيم شمال مدخل القنيطرة، ونست

آخر وهذا الحقل ليس ممتدا، وستكون هناك ألغام وخنادق وسينتهي العمل 

خالل ثالثة أيام. يوجد اليوم عائق بطول الجبهة تقريبا، وهذا يمثل أكثر من 

في ذلك اليوم عقدت جلسة  مشكلة للسوريين، فهناك خندق وهناك حقل ألغام".

أكتوبر حول  4ي تسجيل لها، في يوم أخرى مع قنطور مفوض المياه، ليس لد

نفس الموضوع، وبحثنا هل يمكن أن نعمل هناك برك تجميع مياة مثل خزان 

"كيشون" بجوار "كفار باروخ". حيث تقوم هيئة المياة في إسرائيل في 

الخريف بإعداد بحيرات صناعية لتخزين المياة في الخريف وتستخدم هذه 

وجد خزان من هذه النوعية في "عيميك المياة طوال الصيف ألجل الري. وي

أردت أن أستوضح منه، هل يمكن  نتوفا" وفي "كيشون" وفي أماكن مختلفة.

باستخدام ميزانيات من الحكومة ومن وزارة الدفاع أن نقيم في مناطق معينة 

من هضبه الجوالن برك مياة تستخدم في وقت الحق للري ويمكن استخدامها 

نها "قناة سويس" صناعية عميقة يمكن أن تمثل كحاجز مضاد للدبابات، كأ

كان قنطور يميل لهذا. فقد كانت الحرب تدور من أجل المياه. فالمياة  عائق.

الواردة لهضبه الجوالن هي مياة يجري سحبها من أسفل من اليرموك وهي 

مكلفة للغاية. وتوجد هناك موارد مياة باألعلى من جليد جبل الشيخ لو قمنا 

 مكننا أن نفعل كما قلت.بتخزينها ي
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كان ردة إنه سيرسل شخصا ليقوم بالفحص هناك، وإنه توجد هناك موارد مياة 

يجدر أن نستغلها، ألن المياة التي يستخدموها والواردة من أسفل الهضبه 

وكما قلت فقد شارك في هذه الجلسة أيضا نائب رئيس األركان،  مكلفة للغاية.

مناقشة ولم يكتف بمجرد الحضور. وبالنسبه وقد شارك بشكل فعال في هذه ال

للناحية النظرية، قال إن كل ما أقترحة هي مقترحات مكلفة للغاية وأن 

االحتفاظ هناك بوحدات أكثر من الدبابات أرخص بكثير من عمل تالل من 

حجارة البازلت وكل هذه األشياء. وال أريد الدخول اآلن في التفاصيل، ولكنة 

سة وكان موضوعها التخطيط للمدى البعيد، ولم يقل في كان حاضرا في الجل

هذه الجلسة ولو كلمة واحدة مثل، "قبل أن تتمكن من عمل بحيرات أسماك هنا 

 ستكون الحرب قد نشبت".

يادين: نعم، ولكن هذه المالحظة مناسبه للمعلومات التي لدينا والتي تفيد بإنه 

 كان يضغط طوال األسبوع.

في النهاية يقبل برأي م. ديان، ويقول "أعتقد انك على  برأون: كال. فقد كان

 حق وهذا واضح لي".

م. ديان: قلت لة إننا لو اضطررنا لالحتفاظ بدبابات كثيرة فسنضطر الستدعاء 

قوة احتياط طوال العام، واألسهل لدولة إسرائيل أن تقوم باإلنفاق لمرة واحدة 

حدث عن شيء يتعلق باالحتياج بدال من أن تحتفظ بوحدات عاملة أكبر. ولم يت

 الفوري لمزيد من الدبابات.

نفنننتسئيل: ما هو المدى الزمني الذي كنت تتوقعة لبناء العراقيل. كم من 

 الوقت كان هذا سيستغرق؟

 م. ديان: لفترة العام القادم. كانت تلك خطط ألجل الصيف القادم. 

تتعلق باألحداث الجارية ثم سأقرأ كالم اللواء طل. في البداية تحدثنا عن أشياء 

أكتوبر سنضيف المزيد من األلغام". كانت هذه أول مرة  9قال: "حتى يوم 
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أراة يشارك في الحديث. بعدها قال: "أنا ال أعترض على وجود عراقيل 

أرضية، أنا أؤيد وجود عراقيل أرضية. البد أن نتذكر أن هناك أسئلة 

يكون أكثر فعالية، العائق  بخصوص هذه التكلفة، فأي األمرين يمكن أن

األرضي سيتسبب في إنه لن يكون من الممكن التحرك. ولكنة يتطلب عمل 

استعدادات أخرى. لماذا االستعدادات، لكي يكون من الممكن العبور عليه، 

مثل رأس جسر، ومعدات ميكانيكية لعمل فتحة كافيه. ولذلك فالعائق األرضي 

ال يهمني أيضا وجود رأس جسر. ال يكفي يمكن أن يمثل إضافة مع األلغام. و

متر، ولذلك، فإن أغلب المبلغ يجب إنفاقة لالحتفاظ بقوة  4عمل فتحة 

متحركة". وأنهى حديثة بقوله: "أقترح أن نقوم بعمل بحث عن هذا". وقلت لة 

ردا على ذلك: "قوة متحركة، بالنسبه لدولة إسرائيل سيكون هذا مثيرا بالنسبه 

ب: " أعتقد أنك على حق وهذا واضح لي. أريد أن أؤكد أن للكثيرين". فأجا

 مثل هذا العائق بهذه النفقات الضخمة، ستكون فاعليتة محدودة للغاية.

يادين: هذا، حسبما أفهم، يرتبط بالجدل حول وقف التحركات وكذلك حول 

 القوة المتحركة. وسوف نصل إلى هذا الحق.

ألجل المدى البعيد بخصوص ما سنفعلة م. ديان: كان هذا نقاش جرى تلقائيا 

أكتوبر. بعد ذلك يوجد لدي شيء عن جلسة  4وما لن نفعله. كان هذا يوم 

أكتوبر )الوثيقة موجودة لديكم( والمشاركون هم: رئيس  5عقدت يوم 

 األركان، وتسفي تسور، وعيروني، واللواء طال، وزعيرا.

 ي. يادين: وبرليف؟

 م. ديان: ال، ال.

 أكتوبر عقدت جلسة أسبوعية لدى وزير الدفاع. 5يوم برأون: في 

 النداو: هذه ليست لدينا. لدينا محضر جلسة رئيسة الحكومة.

 .9:00أكتوبر الساعة  5م. ديان: عقدت هذه الجلسة يوم 
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 نيبنتسال: وردت إلينا هذه الوثيقة من رئيس األركان.

 .242النداو: هذه الوثيقة هي المرفق رقم 

نتم طالعتموها، فإنها تتحدث عن الترتيبات التي قاموا بها، وهي: م. ديان: لو ك

إلغاء األجازات في الجبهتين، وإلغاء األجازات في سالح الطيران، ورفع 

 درجة التأهب.

الرئيس أجرانات: لم يكن هذا لدى رئيسة الحكومة، فهل حدث قبل الذهاب 

 إليها؟

 .242نيبنتسال: هذه هي الوثيقة ذات الرقم التاريخي 

م. ديان: وقد قال اللواء زعيرا مرة أخرى إن معلوماتنا أن الترتيبات التي 

اتخذها المصريون دفاعية، ونفس الشيء بالنسبه للسوريين فمعلوماتنا أن 

ترتيباتهم دفاعية دافعها الخوف منا، وكذلك الحال بالنسبه لمصر. فالمصريون 

وليال، جوا وبرا، والسوريون يتحدثون طوال اليوم، عن أننا سنهاجمهم، نهارا 

يقولون أننا سنستغل جبل الشيخ وندخل قوة، وهم قلقون. وأبدى غضبه مني 

بسبب ما قلتة في هضبه الجوالن وقال: "عشية رأس السنة قلت ما قلت، وقد 

 فسروا هذا على إنه حالة تأهب."

، بعد ذلك قال رئيس األركان في مؤتمر للمظالت: "إلى أي حد ذراعنا طويلة

 وقد قمنا بعمل مناورات على طلعات جوية وهم...

هنا سأكرر كالما قلناة سابقا، سألت" هل )حذف بواسطة الرقابه العسكرية 

كلمات(: أال يوجد أي شيء خاص هناك؟ وعندئذ قال:  5لمساحة تقدر بنحو 

المناورة فقط، ولم يكن يعرف من أي نوع كانت المناورة، وكان يواجة 

 مشكلة.

شيء عن سفر تسفيكا )لست أدري هل هذا يتعلق بالسفر( إنها إشارة  وهنا لدي

 إلى سفر تسفيكا.
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 نيبنتسال: ماذا قال؟

الرئيس أجرانات: تلقى تسفيكا الليلة معلومات من مصدره. هل هذا مصدر 

 جيد؟ وأصدر تحذيرا من أن هناك شيء ما سيحدث.

أن يحضر م. ديان: أصدر تحذيرا من أن هناك شيء ما سيحدث، وطلب 

تسفيكا فورا لمقابلته. "سوف يراة الليلة في العاشرة. وأعددنا قائمة من 

 األسئلة.

 يادين: هل رئيس المخابرات العسكرية هو الذي يقول هذا؟

م. ديان: نعم، رئيس المخابرات العسكرية. وأود أن أضيف إنه أعلن أن جدول 

 مواعيدة يتضمن لقاء مع تسفيكا الليلة.

 لرقابه العسكرية لمساحة تقدر بنحو سطرين()حذف بواسطة ا

 ي. يادين:هل ستقول شيئا عن تسفيكا أيضا؟

م. ديان: نعم، سأقول شيئا عن تسفيكا، وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع السالح 

الذي يريدونة من االتحاد السوفيتي ويشترونة عن طريق ليبيا وما إلى ذلك. 

ة أن المسألة ستستغرق بضع في هذا الصدد يقول رئيس المخابرات العسكري

شهور أخرى إلى أن تصبح لديهم أطقم تشغيل، ولن يدخل الخدمة اآلن". 

وأعتقد إنه يقصد بطاريات الصواريخ التي يشترونها عن طريق ليبيا. وفي 

هذا الصدد قلت أنا أن المسألة اآلن هي أنهم عند التوجة للحرب يقدمون قائمة 

 بأشياء...

 ي بطارية الصواريخ هذه؟الرئيس أجرانات: ما ه

م. ديان: صواريخ ال  س. أ. ت. وهنا قال تسفيكا، كال ربما يكون زعيرا هو 

الذي قال معنى أنهم يشترون هذه الصواريخ اآلن أنهم لن يكون لديهم أطقم 

تشغيل لها اآلن. وبالتالي فإنهم يخططون لفترة أطول. وردا على هذا قلت له: 
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التوجة للحرب يقدمون قائمة بأشياء، وهذا ال يعني "المسألة اآلن هي إنه عند 

انهم سيستخدموها جميعا في اول أيام الحرب. ومن الواضح بالتأكيد من نوع 

السالح الذي طلبوه، كما سبق أن طلبوا قاذفات بعيدة المدى، يمكنها من ناحية 

 السرعة أن تتنافس مع الطائرات المقاتلة. واآلن فقد أعطوها لهم."

قلت مرة أخرى عن هذا الموضوع أنهم يريدون السالح في بداية  بعد ذلك

 الحرب حتى لو كانوا لن يستخدموة اليوم. 

وهنا سألت: هل هذه األخبار معروفة لرئيسة الحكومة؟ مكتوب هنا ما يلي: 

"إن العراقيين غير ممثلين في الجبهة المصرية. وقد قالوا إن في استطاعتهم 

ك، وأن سوريا اعترفت الليلة باألردن، وربطوا نقل فرقة عسكرية إلى هنا

 الخيوط. فهل تعرف جولدا كل هذا؟" 

رد رافيف على هذا بإنه تحدث صباح اليوم مع يسرائيل ليئور وأطلعة على 

 كل المعلومات.

 ي. يادين: هل كانت عائدة للتو من الخارج؟ ألم تكن في إسرائيل؟

"قد تكون مناورتهم هذه تغطية، م. ديان: نعم. هنا قلت بالنسبه للمناورة: 

 فلنفكر في أن هذه تغطية". 

ي. يادين: هنا اردت أن أسألك ما األمر بالتحديد: "ما معنى "هذه تغطية، 

فلنفكر في أن هذه تغطية"؟ أنا أفهم أن تقول أن هذه تغطية، أو أن تقول نعتقد 

 أن هذه ليست حربا. ولكن ما معنى تغطية وأنها تغطية؟

ندما يريدون شن الحرب، يقومون بعمل تغطية بمناورة، حتى نفكر م. ديان: ع

 نحن في التغطية ونرى هذه التغطية، ولكن من الناحية العملية فإن هذه حربا.

، لو كنا وصلنا إليها، حيث تقول لرئيس 7النداو: هناك يوجد شيء في صفحة 

أن تضيف إلى  األركان: "كل ما فعلتة بالنسبه لعيد الغفران جيد وجميل، والبد

هذا. أنا أفترض إنه لن تكون هناك مشكلة لو احتجنا للذهاب غدا إلى أي 
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مكان، ويجب أن تكون هناك مروحية جاهزة. في هذه األمور ال توجد مشكلة. 

ما معنى "البد أن تضيف إلى هذا" في هذا الموضع. هل تقصد المروحية أم 

 تتحدث بصفة عامة؟

 هذا اآلن. م. ديان: لست قادرا على تذكر

ي. يادين: وفقا للسياق يبدو أنك تتحدث في نفس الموضوع، أي حتى يمكننا 

 عمل ترتيبات للتنقل ألن غدا عيد الغفران.

م. ديان: أعتقد أن المسألة تتعلق بالترتيبات التنظيمية. فالجميع في تل أبيب، 

 وسيكونون جميعا في بيوتهم والبد أن يكون هناك اتصال بينهم ولو كانت

هناك حاجة للذهاب إلى أي مكان يجب أن تكون الهليكوبتر متاحة على الفور 

 وكل هذه األمور.

 النداو: ألم تقصد إنه يجب إضافة قوات؟

م. ديان: كال، ال أعتقد هذا. البد أن أرى ما قالة رئيس األركان أوال، وكان 

كونون ردي عليه كل هذا الكالم. أعتقد أن رئيس األركان قال إن الجميع سي

 في بيوتهم وما إلى ذلك من كالم.

 برأون: هل االستعدادات تخص القوات النظامية: مثل حالة التأهب وغيرها.

 م. ديان: كان المقصود أمورا إدارية فحسب.

ي. يادين: نحن نسأل هذا السؤال، إلنه من المدهش أن هذا محضر جلسة 

على هذا. في كتاب  ُعقدت لديك، ولست أدري هل لديك أنت أو برأون تعليقا

"التقصير"، الذي أقدمة والذي أتمنى أال تكون قرأته، يوجد ما يبدو إنه 

اقتباسات من محاضر جلسات ومن محضر هذه الجلسة. وقد ورد هناك مايلي: 

عندما قال رئيس األركان لوزير الدفاع ما فعلة رد عليه وزير الدفاع قائال، ما 

يه. نقطة. كأنهم أخذوا هذه العبارة فعلتة هو أمر طيب ويجب أن تضيف إل

 ووضعوا نقطة بعد تعبير "يجب أن تضيف إليه". 
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 كيف تتسرب مثل هذه الوثائق للخارج، على من توزع هذه الوثائق؟

 برأون: ال يمكن أن تتسرب.

 م. ديان: أقصى مكان يمكن أن تصل إلية الوثيقة هو مكتب رئيس األركان.

 مكتب رئيس األركان لم يكن معنيا بتسريبها. ي. يادين: حسنا، ومن المؤكد أن

 م. ديان: لست أدري.

 ي. يادين: هذا أمر مذهل حقا.

ح. لسكوف: واستمرارا لهذا الكالم تقول: من الصعب علىم أن أتأخر. ما 

المقصود بهذا؟ هل تقصد التأخر "في تحريك القوات"؟ هل يتعلق برفع درجة 

 عب أن أربط هذا بأي شيء.ج. أم ماذا. من الص االستعداد للدرجة

 الرئيس أجرانات: أنا بصفة عامة ال أفهم القصد من هذه الصفحات.

في موضع الحق هناك يقول رئيس األركان: هناك شيء واحد فقط يزعجني 

في هذه الجزئية، لو حدث شيء ما... هل ندفع قوات أم نرسل تحذير. وهنا 

مال المقصود بقولك "ال تحركوا تقول: ال تحركوا قوات إال لو بدأوا بالفعل. 

 قوات"؟

م. ديان: المقصود هو ما يلي. نحن نتحدث عن الوضع في يوم عيد الغفران، 

حيث ال توجد وسيلة اتصال وال أي شيء. هنا قال رئيس األركان: سنضطر 

للتفكير في هذا، المشكلة هي في هذا العيد حيث تكون البلد بالكامل ميتة. أنا 

يزعجني". رئيس األركان: "هذا يزعجني في شيء واحد أقول "إن هذا ال 

فقط، من هذه الناحية لو حدث شيء فإننا نريد الحديث بلغة واضحة هل نقوم 

بحشد قوات أم إطالق إنذار". وكان ردي على هذا: "ال تحركوا قوات إال لو 

 بدأوا بالفعل. فالطرق خالية اليوم".
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أو لحشد قوات، فنعم. ولكن لو كان  بتعبير آخر، لو كان البد أن ننبري للحرب

هذا شيء آخر فال. إلنه سيكون ظاهرا للعيان، فكل الطرق اليوم خالية. وكل 

ما سيتم عملة سيكون واضحا هكذا. إذن لو كان البد أن نبدأ فلنبدأ، ولكن لو لم 

 يكن هذا ضروريا فال يجب أن نحرك قوات.

 ت االحتياط؟ي. يادين: هل تعتقد أن هذا الحديث كان عن قوا

م. ديان: لست أدري. أنا أتخيل أن الحديث كان عن االحتياط. فقد كان الحديث 

عن أنهم لو بدأوا تحركا ما فستكون هناك حاجة للتنقل في عيد الغفران، ولم 

أقل هذا بسبب قدسية العيد ولكن ألن هذا سيجعل الجميع يعلمون أننا نستدعي 

بيعي أن السيارات ال تتحرك على الطريق االحتياط. وإال فإنه حيث أن من الط

في هذا اليوم فإن أي شيء سنفعلة سيكون ظاهرا. ففي األيام العادية يمكن نقل 

 وحدات من مكان آلخر دون أن يالحظ أحد ذلك ألن الطرق مزدحمة.

ي. يادين: أريد أن أفهم هذا، وسأقول لك أن هذا لة تأثيرة على شيء آخر يثير 

ا ال زلنا متوقفين بالطبع عند يوم الخامس من أكتوبر. ال، في اهتمامي. قلنا إنن

أكتوبر. لم تكن هناك بعد معلومة تفيد بأن الليلة أو غدا ستندلع  5يوم الجمعة، 

طالما أننا ال نعرف أن  -لو كنت تريد أن تقول لي -حرب. أريد أن افهم

 ذا بالتحديد؟الحرب ستبدأ، فهل المقصود هو أال تحركوا قوات في المدن أم ما

)مساحة محذوفة بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي ثاثة 

 عشر صفحة(

 ---م. ديان: أكثر مما هو موجود هنا

 يادين: أنت قلت هذا.

 م. ديان: نعم. أنا أقول إنه قال.

أ. برأون: إن المسألة بالكامل هي استخدام لغة صريحة. حيث يقول رئيس 

 ليس لدينا إذاعة. األركان ولكننا
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 يادين: اللغة الصريحة هي استدعاء االحتياط.

 أ. برأون: المقصود باإلذاعة هو إذاعة الجيش، وما إلى ذلك.

م. ديان: يقول رئيس األركان: نحن نريد لغة واضحة، وأفترض إنه يقصد لو 

حدث شيء ما. وهذا ال يسبب إزعاجا سوى في شيء واحد " لو حدث شيء 

رئيس األركان( نريد لغة واضحة هل نبدأ في حشد قوات أم حسب قول 0ما 

نقوم بإطالق إنذار". وبالتالي فأنا أقول ردا على هذا "لن نقوم بحشد قوات 

 سوى لو حدث شيء ما. إال لو بدأ شيء ما بالفعل.

لسكوف: سألنا رئيس األركان في هذه النقطة. فقال: حيث أن هذا كان عيد 

أن نأخذ رجال اإلطفاء أو الشرطة اإلسرائيلية  الغفران فقد كانت فكرتنا

 ليقوموا بعمل جوالت بين الجمهور ويصيحون:افتحوا الراديو".

 يادين: أنا افترض أن الموضوع متعلق باستدعاء االحتياط ولكني لست متأكدا.

أ. برأون: لم يكن هذا عن استدعاء االحتياط. ولكنة كان عن االستعدادات. 

الحديث عما قالة الوزير، فيقول: ليس لدينا إذاعة. وقد وهو بعد ذلك يواصل 

بدأنا نفكر في أننا يمكن أن نلجأ إلذاعة الجيش. ولكن االستعداد الستدعاء 

 االحتياط علنا هو أمر لم يسبق أن حدث في الجيش.

 النداو: المقصود هنا هو القوات.

 أ. برأون: في الجيش يعتبر رجال اإلطفاء من ضمن القوات.

او: أنا أرى في هذا أول إشارة لألشياء التي نراها بصورة أوضح في اليوم الند

التالي، حيث كنت شديد الحرص على عدم إثارة الفزع حسبما قيل هنا. هذه 

 أول بادرة لهذا التوجه.

يادين: عفوا، لم أكن أريد الوصول لهذا اآلن. أنا أرى هنا بادرة لشيء مختلف 

د حضر هنا رئيس األركان ونائب رئيس ال يمكنني أن أعرف مصدره؟ لق
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األركان ولكن لم يحضر أي من قادة المناطق العسكرية. أليس هذا صحيحا؟ 

هذا األمر غامض بالنسبه لنا وأنا أقول لك هذا مسبقا. وال أعتقد أنك ستستطيع 

لو أن أحدا شاهد محضر هذه الجلسة حسبما هو، دون  -أن تحل هذا الغموض

ء القادة، كيف يمكن أن يفسر هذا؟ لدينا لغز هنا، فهذا أن يشعر بوجود هؤال

األمر ليس من طبيعتك، يمكن أللبرت أن يصدر أمرا يحظر تحريك دبابات 

 -وتحريك ألوية دبابات حسب العملية التي لديهم والتي تسمى شوفيخ يونيم

أقصد أن ينقل اللواء الموجود شرق الممرات إلى الغرب. والمبرر الموجود 

و إنه ليس من الواضح بعد هل هناك حرب أم ال، وكل تحرك من هذا هناك ه

النوع )حسبما يشرح للقادة هناك( يمكن أن يتسبب في استفزاز للمصريين، 

وهذا يمكن ان يجعل الموقف يتدهور. واالن لم نتمكن من الوصول إلى 

 المصدر من أين جاءت هذه النظرية. من أين يمكن أن يأتي هذا.

 هذا واضح هنا. لقد قال الوزير هذا أكثر من مرة في اليوم التالي. النداو: كال.

 يادين: سنصل لليوم التالي.

 النداو: ولكن ألم يكن هذا في اليوم التالي.

م. ديان: بالنسبه لما قيل هنا، وبقدر ما أستطيع أن أفهم من سياق عيد الغفران، 

ان، فال توجد إذاعة، فإن الطرق تكون خالية، وهذا يثير مشكلة في عيد الغفر

وكنا نقوم بتقييم األمور بيننا، فقلنا: ما هو تفسير هذا الموضوع إذن، كيف 

سيتصرفون وكيف سيستدعون االحتياط؟ قال رئيس األركان: لو حدث شيء 

ما لن يسبب هذا مشكلة سوى في شيء واحد: "لو حدث شيء ما نريد استخدام 

طلق إنذار لو حدث أي شيء؟ وهنا لغة واضحة، هل نبدأ في حشد القوات أم ن

قلت: "ال تحرك قوات سوى لو بدأوا بالفعل". وكان هذا ردا على قولة إننا 

نريد حشد قوات لو حدث شيء ما. ولكن لم تكن هناك خالفات بيننا في صلب 

 الموضوع.
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ال تبدأوا سوى لو حدث شيء ما، سوى  -فهو يقول لو حدث شيء ما وأنا اقول

لفعل. هذه إذن ليست خالفات، ولكنة يقول: "لو حدث شيء لو بدأت الحرب با

نريد استخدام لغة واضحة". وهنا قلت له: لو حدث فقد حدث، ولكن ال تبدأوا 

 قبل أن يحدث وال تحركوا قوات.

يادين: لقد فهمت هذا. أنا أحاول الفهم فقط اآلن، وأنا مستعد لقبول أن نصل 

مشاورات يوم السبت. ولكن بالنسبه لهذه لهذه المشكلة عندما نصل لمشكلة 

الجملة، أنا ال أقول أن هذا ما حدث، ولكن لو أخرجنا مثل هذه الجملة من 

سياق هذه المشاورات، ولو فرضنا أنها وصلت بطريقة ما إلى ذلك القائد، ال 

تحركوا القوات سوى لو حدث شيء ما. أال يمكن أن يعطي هذا انطباعا بأن 

 ور طالما لم يحدث شيء؟تحريك القوات محظ

 —م. ديان: المسافة بين هذه المقولة وبين ألبرت كبيرة

 يادين: يوجد هناك نفس الجدل، ولكن، ال بأس سنصل إلى هذا في يوم السبت.

النداو: إنه يقول: الطرق اليوم خالية. وأنت تقول: ليس هذا بشيء فظيع، هل 

 يمكننا إذن تحريك القوات بسرعة؟

مكانية األخرى المتمثلة في أن هذا سيكون ظاهرا. ربما يكون أجرانات: أو اإل

القصد أن هذا سيسبب فزعا، ألنك بعد ذلك تشير إلى الخوف من أن يسبب 

 هذا فزعا.

م. ديان: بالنسبه لمسألة الفزع، لو أعلنوا مسبقا إنه يجب االستماع ل ذاعة في 

التالي أيضا وهو  عيد الغفران، عندئذ من يدري ما الذي سيجري. في اليوم

يوم عيد الغفران قلت لهم: لو قمنا بعمل تعبئة عامة فهذا دليل على أننا نتوجة 

للحرب. ولكن المسالة هنا كانت هل نعلن للجميع أن عليهم االستماع إلذاعة 

لو فعلنا كان هذا سيسبب فزعا بالغا. وإذا لم نبلغهم  -الجيش في عيد الغفران
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اعة؟ البد إذن أن نبلغ الجميع أن يستمعوا ل ذاعة، بهذا فمن الذي سيسمع اإلذ

 وبعدها من يدري ماذا سيحدث.

هذه هي الوثيقة التي يكرر فيها زعيرا أنهم قالوا هذا. وهنا المباحثات التي 

استمرت فعليا بعد ذلك أيضا بخصوص التأثير السياسي الذي سيحدثة استدعاء 

للغاية أفترض أننا سنصل  االحتياط وكل هذه األمور. وهذا موضوع خطير

 إلية غدا.

 يادين: تقصد غدا بالنسبه للجدول الزمني للحرب.

 أجرانات: هنا يتحدثون عن إمكانية حدوث مفاجاة. أليس كذلك؟

 م. ديان: من الذين يتحدثون؟

أجرانات: تسور. ويقول: "نفرض أنهم ينوون الحرب حقا. وبالتاكيد يريدون 

 .8أو  7ر معتاد". هذا في ص عمل هذا بشكل مفاجيء بشكل غي

م. ديان: تسور يقول "ربما يمكننا أن نجعل المصريين يعرفون أننا نستعد 

 للحرب فربما يردعهم هذا". أو شيء من هذا القبيل.

 يادين: هل يقصد تعبئة االحتياط؟

م. ديان: بكافة األساليب. إنه يقول: "في اللحظة التي يعرف فيها المصريون 

ما نفكر فيه، ربما يفكرون في شيء آخر. من األجدر أن أن هذا هو نفس 

يعتقدوا أننا نظن أنهم يتوجهون لتحرك ما. هذا التوجة صحيح في المقام 

األول، البد من جعلهم يعرفون هذا، إما بشكل غير مباشر عن طريق 

األمريكيين، أو بأن تقول هذا )بشكل علني( وكإنه شيء بمناسبه عيد الغفران. 

أن نجعلهم يعرفون أننا نأخذ هذا األمر بجدية". وأعتقد إنه قال في  ربما يجدر

 موضع آخر أن هذا ممكن عن طريق استدعاء االحتياط.

 أجرانات: نعم، لقد قال هذا في وقت الحق.
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النداو: هنا نرى توجهين في هذا الشأن، والسؤال هو كيف يمكن منع التدهور. 

تأثير ممكن، وال سيما عن طريق هنا يقول اللواء تسور أن تحقيق هذا ال

استدعاء االحتياط. بينما تقول أنت إنه البد من التزام جانب الحرص الشديد 

 في هذا الشأن.

يادين:ولكن الحقيقة هي إنه حتى مبرر تسور الستدعاء االحتياط، لم يكن إلى 

 حد كبير لدعم انتشار قواتنا وإنما كتحذير أو إنذار.

الحتمال. وبعد ذلك قال: هل تريد بديال. البديل هو أن أجرانات: إنه يذكر هذا ا

 نطلب من األمريكيين أن يقولوا للروس ليقولوا للمصريين.

 م. ديان: وافقت الحكومة على هذا في وقت الحق. وطلبت من األمريكيين.

 أجرانات: أعتقد أن هذه الفكرة نشأت هنا. أليس كذلك؟

هو أيضا الذي تحدث  -ن أهضم حقهالذي ال أريد أ -م. ديان: هنا كان تسور

 عن إبالغ األمريكيين. وكان يتحدث عن إبالغهم في اليوم التالي فحسب.

أجرانات: أنا ال أقول إن تسور اخترع هذا الخيار فأنتم تتحدثون عنة طوال 

 الوقت.

يقول تسور: "لو كنت اليوم قمت  10النداو: على العكس. في صفحة 

سفل الهضبه، ربما كنت منعت هذاالموضوع". ثم باستدعاء االحتياط وبقينا أ

قال: "ولكن هل تريد بديال. أن نقوم بالحديث معهم ونقول، أيها الرفاق، لدينا 

 شعور بأنكم ستفعلون شيئا. فاعلموا ذلك".

أجرانات: ما أريد أن أعرفة حقا، لو كنت قادرا على تذكر هذا، هو هل طرح 

كوسيلة للردع؟ أم إنه كرر هذا فحسب، هناك حقا اقتراح باستدعاء االحتياط 

 ثم انتقل إلى بحث موضوع الردع عن طريق نقل المعلومات لألمريكيين؟
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م. ديان: لم يكن هذا اقتراحا عملياتيا محددا. ولكن كان حديثا عن كيفيه 

 ردعهم، ولكن لم يكن مطالبه باستدعاء االحتياط.

 أحدهم. وهذا واضح.النداو: حسنا. لقد ألقى بالفكرة لكي يتبناها 

ديان: ما أريد أن أؤكد عليه من حديثي هنا هو النظرية، وكيف يجب علينا أن 

نعالج هذا الموقف، وموضوع الردع، واألمريكيين والروس والعرب، وهو ما 

تأجل لليوم التالي، وهو في رأيي مجرد أمر تمثيلي فحسب. واآلن سأقرأ فقرة 

جولدا. وأن نقول لها أن الحل الذي لدينا  فقط: "من الواضح أننا يجب أن نسأل

هو: أ( التعلل بأننا سنعمل أي شيء. وهنا أقول لمن كان يتحدث سابقا، سواء 

كان إيلي أو غيره، "كل المحاضرة التي قلتها وقلت فيها أننا فعلنا كذا وقلنا 

كذا، يجب علينا أن نزيل هذا االنطباع الذي احدثته. نحن نحتاج أوال إلى حجة 

جعلنا ال نتوجة للحرب، لكن إيلي زعم أننا بشرحي للموضوع خلقنا انطباعا ت

بأننا سنتوجة للحرب. وهنا أقول لة إننا يجب أن نزيل هذا االنطباع. ب( "لو 

كان يمكن الحصول على رد عن طريق األمريكيين، وليس فقط عن طريق 

صل على المخابرات المركزية األمريكية، بل عن طريق كيسنجر، أو أن نح

ضمان من الروس أيضا بأن كل المعلومات التي تلقيناها هي معلومات 

مغلوطة أو أنها صحيحة. وإذا كان الروس ال يريدون أن يقولوا فليخبرونا 

أنهم ال يريدون أن يقولوا. فلنحاول عن طريق كيسنجر أن نحصل من الروس 

. وفي على رد يوضح ما إذا كان المصريون والسوريون يتوجهون للحرب

هذه الوثيقة أنا أستند إلى وجود تعبئة للمركبات في سوريا. وقد جاء هذا من 

مصدر )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمة واحدة تقريبا( هذه 

القصة. وقد قلت إليلي إن هذا جاء من مصدر )حذف بمعرفة الرقابه 

تلقينا  -لألمريكيين ولنقل لهمالعسكرية اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا( فلنتوجة إذن 

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمة واحدة تقريبا( هذه 

المعلومة. ربما ال تكونوا تعرفون ما يفعلة السوريون، ولكن الروس يعرفون 
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ما يفعلة السوريون. إسألوا الروس. وشيء من اثنين: إما أن تقولوا لنا أن هذا 

المعلومة. أو تقولوا أنكم ال تريدون أن تقولوا، لو أن ال شيء أو أن تؤكدوا 

 الروس ال يريدون أن يقولوا سيقولون إنهم ال يريدون أن يقولوا".

ولكن فلنجرب شيئين: أوال خلق انطباع بأننا لم نكن نحن الذين بدأنا الحرب، 

وذلك لو زعموا بإنه كانت هناك بيانات في راديو موسكو وما إلى ذلك. 

 لنحاول أن نعرف ما الذي يجري هناك في الحقيقة.وثانيا، 

النداو: ولكن هنا يثور سؤال بدا لي شديد الخطورة_ عندما يقوم العدو بحشد 

كل ما لدية عند الحدود، لماذا يكون محظورا علينا أن نحشد في مواجهتة كل 

ما لدينا، حتى لو كان هذا راجعا لتقييم سياسي؟ لماذا هذا التخوف؟ وقد أشار 

البعض إلى هذه الفكرة قائال إنه على العكس، يمكن لهذا األمر أن يردع، إذا 

إنه باإلضافة لهذا سيعطي هذا أقصى قدر من التأمين للدولة. لماذا كنا 

 حساسين إلى هذا الحد للرد األمريكي؟

م. ديان: أريد أن أشرح موقفي. لماذا كنت حساسا في هذا الشأن. ولكن لو كان 

عد إذنك، هل يمكن ان نتناول هذا األمر غدا، ألننا هنا لم نعد هذا ممكنا، فب

 نتحدث عن االحتياط.

 )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لثاث صفحات تقريبا(

ديان )يواصل( في هذه المرحلة، طالما لم يكن رئيس الموساد قد عاد أو لم 

سكرية اإلسرائيلية لكلمة ترد معلومات تفيد بما قالة )حذف بمعرفة الرقابه الع

 لم يتحدث أحد عن استدعاء االحتياط. -واحدة تقريبا(

 النداو: ذكر أحدهم هذا.

ديان: نعم ذكروا إمكانية هذا. لقد تحدثنا جميعا عن هذا وكيف ستكون 

الترتيبات الفنية، وهل يجب استدعاء االحتياط وكيف يحدث هذا في عيد 

ال يمكن إذاعة نداء االستدعاء. وقد اقترح الغفران، بينما ليس لدينا إذاعة و
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تسور هذا كوسيلة لردع العرب، ولكن ليس كوسيلة للدفاع عن الدولة. لم يقل 

 إننا يجب علينا اآلن أن نستدعي االحتياط في هذه الليلة. 

نيبنتسال: ولكن كان يجب أن يتم اللقاء مع )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية 

تقريبا( في الثامنة مساء، ليس ألن )حذف بمعرفة  اإلسرائيلية لكلمة واحدة

الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمة واحدة تقريبا( قال:"ال يزال هناك وقت. فال 

تسرع"، ولكن إلنه ال توجد إمكانية ملموسة لوصول بسرعة. ويبدو إنه كان 

يجب أن نستنتج من هذا إنه في العاشرة مساء على ما يبدو سيظل لهذه 

لومة قيمة، ولكن ال يمكن أن نستنتج أنها ليست أكثر إلحاحا من تلك التي المع

رد عليها، نظرا ألنها سرعان ما ستصبح علنية. ألن الحديث يدور عن شيء 

عاجل، وكان سبب التأجيل إنه ليس من الممكن الوصول في وقت مبكرا أكثر. 

المتاح، ومن ولكن ليس معنى هذا إنه ال يجدر بنا محاولة استغالل الوقت 

المؤكد إنه لم يقل إنه سيرسل لكم إنذار قبل الحرب بيومين أو ثالثة أو ما إلى 

ذلك. كان من الممكن أن يحدث هذا بالتأكيد حتى لو قالوا إنه كان في أوج هذا 

الموضوع وأن أمامة حتى العاشرة ليسمع الموضوع. كان من الممكن أن 

بالليل. كان يجدر بنا أن نهتم  12:00يكون هذا شيء ما إذن، حتى في الساعة 

 بالموضوع حتى عندما كنا ال نعرف بعد التفاصيل.

ديان: نعم كان األمر يستحق. ويمكنني أن أقول ما الذي فكرنا فيه في ذلك 

 الوقت. ليس ما كان ينبغي أن أفكر فيه.

الرئيس: السؤال هو، ليس فقط فيما كنتم تفكرون وقتها، ولكن فيما كان يجب 

تفكر فيه في حينه، وليس بعد أن تعلمت مما حدث. يبدو لي أن هذا هو أن 

الموقف. ولكن بما أنكم كنتم تعرفون الموقف، وعرفتم في حينه، ماذا كان 

 القرار النهائي في ذلك الوقت وفقا لألمور التي كانت معروفة لكم؟

ا فكرنا في ديان: على العموم، ما فكرنا فيه في ذلك الوقت )وأنا أعتقد اآلن أنن

ذلك الوقت بالطريقة التي كان يجب أن نفكر بها وقتها. أنا ال أستطيع اآلن أن 
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نتحدث عن نفسي. وأنا اآلن أكثر ذكاء وكنت أتمنى لو كنت أستطيع العودة 

بالساعة إلى الوراء. ولكننا في ذلك الوقت فكرنا هكذا أن الموقف شديد 

ء )حذف بمعرفة الرقابه الخطورة بما في ذلك استدعاء رئيسة الوزرا

العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا( حتى يكون من الممكن عمل كل 

الترتيبات لرأب صدعين: األول، العمل على إيجاد قوات في حالة تأهب من 

الدرجة الثالثة، قوات في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية على الفور، 

 178دبابة في الجنوب و 300ي نفس ال  وقوات تتواجد لفترة معينة، وتلك ه

في الشمال مع عمل تعبئة كاملة للمدفعية والقوات الجوية  177أو  175أو 

وما إلى ذلك، وثانيا، إعداد آلية الستدعاء االحتياط في حالة اضطرارنا 

الستدعاء االحتياط. لم نفكر في ذلك الوقت في عنصر االستعجال الذي 

حذف بمعرفة الرقابه العسكرية وساد لمقابلة )تنطوي عليه دعوة رئيس الم

)هذه إحدى النقاط التي ال أستطيع التعليق عليها،  اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا(

ألني لم يصلني نص الدعوة. ولكن مما أعرفه، وقبل أن تأتي الدعوة )حذف 

 بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا( يمكنني فقط ألجل الجدل

النظري أن أقول أن )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين 

 12تقريبا( كان في استطاعتة بنفس القدر من النجاح تقريبا أن يقول "بعد 

 6يوما من بداية الحرب )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة 

هناك وهو يعرف  سطور تقريبا( وهنا كان في استطاعة تسفيكا أن يعود من

)وأنا اقول هذا الكالم اآلن بغرض التسلية( أن )حذف بمعرفة الرقابه 

العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا( أبلغة أن هناك حرب وشيكة، ولكنها 

ستكون في أول نوفمبر. )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين 

وعندما يخبرة سيقول " البد أن تقريبا( كان يقول أن لدية معرفة عسكرية 

أذكر لك، وما إلى ذلك". ولكنني أقول هذا الكالم ألجل التوضيح فقط )حذف 

بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لكلمتين تقريبا( نقل معلومة منقوصة 
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مضمونها أن الحرب وشيكة، وربما تكون معلومة تفيد بأن موعد اندالع 

 الحرب متأخر عن هذا الموعد.

نيبنتسال: سيدي الوزير، لقد ضربت لنا سابقا مثاال طيبا، رغم أن الواقع هو 

أن الواجب اليومي لوزير الدفاع ال يقتضي السفر للجوالن ورؤية الموقف عند 

خطوط القتال وما إلى ذلك. ليست هذه هي الوظيفة المعتادة لوزير الدفاع. 

ن قد رأيت النقطة ولكن في ظل الظروف التي كانت سائدة هنا ربما تكو

الحرجة، حينما كان لديك شعور قوي طوال الوقت بإنه ربما تحدث حرب، 

حتى لو لم يكن في هذا التوقيت. ولو كان هذا هو الشيء المهم فقد أردت أن 

تخلق لنفسك انطباعا خاصا بك، وأال تعتمد فقط على ما تسمعه. وأنا أسأل، 

ن تقديرات زعيرا تكون مقبولة حتى لو كان الوضع في الحياة اليومية هو أ

وليس في استطاعتك أن تطلع على آالف التفاصيل التي ينقلها شاليف إلى 

زعيرا، والتي يؤسس عليها شاليف تقديرة للموقف، ثم يعتمد زعيرا على 

شاليف وما إلى ذلك، ورغم ذلك جاءت فترة كهذه جاءك فيها شعور قوي بأن 

و هل ستجري اآلن، ألم يكن هناك هناك حرب ستجري، وكان السؤال فقط ه

محل ألن تتوجة لمرة واحدة إلى زعيرا ورجالة وتقول لهم: "اسمعوا يا 

شباب، دعونا ننسى التفاصيل الصغيرة. ضعوا المعلومات الرئيسية التي لديكم 

على المائدة ولنقم بتحليلها معا، لنرى هل يختلف مغزاها عن مغزى 

ت من بين كل هؤالء الذين يشغلون مناصب المعلومات التي تبلغونا بها. فأن

ذات صلة بهذا الشأن، لديك سعة أفق أكثر تتيح لك تقدير الموقف من الناحية 

السياسية ومن ناحية الوضع الدولي كلة بالنسبه لما قد يكون عليه مزاج 

شخص مثل السادات. لو كان هناك شخص قريب إلية في المكإنه وفي 

بكثير من زعيرا. وأنا أسأل ما إذا كنت رأيت  اإلمكانيات، فإنه أنت أكثر

أكتوبر )وبالطبع  4سبتمبر و 30في تلك األيام الحرجة التي بين يوم  -محال

أن تتولى  -أكتوبر مهما( 6أكتوبر. حيث لم يعد األمر في  5بعد ذلك في 
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بنفسك بعض العمل شبه األسود المتعلق بتقدير الموقف في مثل هذا األمر 

 المصيري؟

أكتوبر لم يكن عندي أي شك أو خوف من الجانب  5ن: حتى يوم ديا

المصري. كانت كل أفكاري تدور حول ما يجب عملة بالنسبه للجانب 

السوري، سواء نظرا للدافع القوي المتعلق بإسقاط الطائرات، أو بسبب 

المستجدات الميدانية، التي تتمثل في دفع المدفعية لألمام ودفع الصواريخ 

جالء األسر الروسية التي غادرت على عجل والمعلومة التي وردت لألمام وإ

 5بخصوص عمل تعبئة لمركبات الشحن في سوريا. كل هذا حتى يوم 

 أكتوبر. كل هذا كان يدور حول سوريا.

أن من بين األسباب  -نظرا ألنك قلت هذا من قبل -يادين: وانا أضيف لك أيضا

 الستوطنات وغيرها. أن هضبه الجوالن تعتبر نقطة ضعف. بسبب

ديان: وهذا أيضا. وسوف أصل لهذه النقطة في الحال. صحيح أني لم أكن 

أعتقد أن سيناء نقطة ضعف. )يادين: تقصد من ناحية المستوطنات؟( نعم. 

ولكن لو حدثت حرب فهذا يكفي لتوجية االتهامات. ولكن )حذف بمعرفة 

ي سطرين( بخالف لواء الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوال

العمليات، والسبب المتعلق بالدافع للحرب، فما الذي يجعلهم يفعلون ذلك، ألننا 

طائرة. )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة  13أسقطنا لهم 

تقدر بحوالي سطرين( وإلى جانب هذا، كما حدث في ذلك الوقت، فقد كانت 

أن تحدثت عنها. وقد أثار هذا األمر  هناك عالمات خارجية أخرى، سبق

شكوكا ومخاوف من سوريا، وهنا ثار بالطبع السؤال: ما الذي يمكن أن يحدث 

لنا هناك، لو وقعت هناك ولو غارة، حيث يمكنهم الوصول القتصادنا 

وتدميره؟ ليس حرب وإنما الوصول لالقتصاد وتدميره، وهذه كارثة كبيرة، 

ءات الالزمة ضدها. بينما توجد هناك على الجبهة والبد من اتخاذ كافة اإلجرا

 المصرية قناة تمثل عائقا وما إلى ذلك من أشياء.
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وبالنسبه للمصريين فإن "أري" حتى وقت سفرة لمقابلة )حذف بمعرفة الرقابه 

 العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي كلمتين(

 يادين: حتى وردت نتائج اللقاء؟

عوة )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة ديان: حتى وردت الد

تقدر بحوالي سطر( لم تكن هناك أي مخاوف سوى بخصوص سوريا. حتى 

موعد توجية الدعوة إلى )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة 

تقدر بحوالي كلمة( كنت أقبل الصياغة التي تقول إننا نعرف بالفعل ما يجري 

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي  هناك.

سطر( وفي اللقاء السابق قال لي رئيس األركان العامة: "لقد توصلنا إلى 

%. لديهم مجموعتان من القوات 100نتيجة مفادها أن هذه مناورة بنسبه 

ر بحثنا تمثالن الطائرات المعادية وطائراتنا". ورغم هذا فبدءا من أول أكتوب

التعزيزات في الجبهة المصرية، ألننا قلنا إنه حتى لو كانت هذه مناورة، كما 

ورد لنا إنذار أمريكي وأمور أخرى. هذا التحليل )حذف بمعرفة الرقابه 

العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي ثالث كلمات( عندما يقول رئيس 

ة اإلسرائيلية لمساحة تقدر األركان أن هناك )حذف بمعرفة الرقابه العسكري

بحوالي نصف سطر( وأن هذه مناورة. وبعد ذلك جرى اجتماع، ومرة أخرى 

قال رئيس األركان أن هذه ليست سوى مناورة، وإنه ليس لدية ذرة شك في 

هذا، أو شيء من هذا القبيل، وأن كل هذا مناورة. هنا أدركنا بشكل نهائي أن 

 أكتوبر. 5لخطر حتى يوم هذه مناورة. وبالتالي لم أشعر با

أكتوبر تبدأ هذا  5أكتوبر؟ ألنك في يوم  5النداو: هل كان هذا حتى يوم 

االجتماع بقولك: من األرقام فقط يمكن أن يتكون لدينا شك". فهل هذا بالنسبه 

 لمصر؟

أكتوبر. ألن تسفيكا كان البد أن يسافر ليرى )حذف بمعرفة  5ديان: حتى يوم 

إلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي كلمتين( وبالتالي فقد كان الرقابه العسكرية ا
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مفهوما أن المسألة ليست قاصرة على سوريا. وأن مصر أيضا ستحارب. 

وعندما قالوا إنه اسُتدعي بشكل عاجل وما إلى ذلك، وكانوا يفكرون بهذه 

أكتوبر  5أكتوبر. ولكن في يوم  5أكتوبر أو حتى يوم  4الطريقة حتى يوم 

 ن الواضح أن هذه مسألة متعلقة بمصر.أصبح م

 نيبنتسال: هل كان هذا عندما قال زعيرا أن لدية مشكلة بالنسبه للمناورة؟

 ديان: لم يكن هذا مبعث قلقي.

 نيبنتسال: ولكن ألم يكونوا يولون أهمية شديدة لهذا العنصر المسمى "رميا"؟

 ديان: أنا فسرت هذا بطريقة مختلفة.

إنه ال يجب أن ينشغل وزير في إسرائيل بهذه األوراق التي  نيبنتسال: أنا اتقبل

تتضمن المعلومات، ولكن عندما يكون هذا الوزير يشغل مثل هذا المنصب 

الرئيسي، لماذا لم يكن هناك محل ألن يحضر لك في وقت ما ما لدية من 

 وكنت سترى إنه يعرض عليك معلومة غير صحيحة. -"رميا"

ل، في المقام األول، إنه لم يقل أن لدية مشكلة بالنسبه ديان: سيدي، أريد أن اقو

للمناورة، بل قال أن لدية مشكلة بالنسبه لنوعية المناورة. وثانيا، فقد قال لي 

هذا الكالم في سياق رد عام. حيث سألت سؤاال بخصوص )حذف بمعرفة 

جري الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي كلمة( مفتوحة. ماذا ي

هناك؟ فقال لي: لدينا مادة غزيرة )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

 لمساحة تقدر بحوالي كلمة( مفتوحة، ولكن التزال توجد هناك مناورة.

ال أعرف ما االنطباع الذي تكون لديكم من حديث اللواء زعيرا. فهو حسب 

صرا على شيء ال تقديري واحد من األشخاص األذكياء. ربما عندما يكون م

يكون لدية القدر الكافي من التركيز لينظر يمينا ويسارا. ولكن لو كان هناك 

من لدية القدرة على تحليل المادة التي وردت )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية 

اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي كلمتين( لو كنت أنا كنت سأعتمد على إيلي 
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كن إيلي. وإنما كان جهاز المخابرات كله. لو في هذا الموضوع. ولكن هذا لم ي

كان قال لي أن هذه المادة فيها أشياء مشتبه بها. في كل مرة كنت أطلب منة 

االطالع على المادة الخام. في بعض األحيان كنت اتلقى أيضا أشياء تدعو 

للضحك، عندما كنت أتلقى خطابا لهيكل أو مقالة له، وال تبدو لي كلمة مكتوبه 

رية في موضعها، كنت أقول: اعرضوا المادة األصلية لنرى ما كان بالعب

مكتوبا فيها بالعربية. أو عندما قالوا لي "يجري إعداد عبمارات لعبور قناة 

السويس" قلت: أروني عن أي شيء يتحدثون، هل يتحدثون عن عبمارات أم 

تكن  عن نقل كل تلك األشياء. ولكن لو لم يثر هو من ناحيتة أي أسئلة فلم

وبالتالي يعمل فيها  -هناك مشكلة. وقد قال لي: هناك مناورة ولدينا مادة غزيرة

جهاز هائل، وليس جهازا واحدا بل اثنين، الموساد والمخابرات العسكرية. كل 

ما يتعلق ب   )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي 

 كلمة( يخص الموساد.

كان االتجاة هناك هو إنه حتى لو افترضنا أن هذه مناورة،  الرئيس أجرانات:

فإن في استطاعتهم التحول على الفور للهجوم. ولو كان األمر كذلك فإن 

المناورة كان من الممكن أن تكون غطاء لنية الهجوم، وأقصد للهجوم 

المفاجيء. ألم يكن من المفترض أن يكون هذا االعتبار في أذهانكم على هذا 

؟ أنت تقول أن هذه في تقديرك مناورة. ربما يكون هذا صحيحا، ولكن  النحو

 ال يمكن الثقة في هذا ألنها يمكن أن تتحول إلى هجوم مفاجيء.

إنه بالنسبه  -في جلسة الحكومة التي انعقدت في وقت الحق -يادين: قلت أيضا

على بدء ل عدادات، والوقت الذي يحتاج إلية الطرف اآلخر، فإن لديهم القدرة 

التحرك خالل بضع ساعات. فقواتهم تربض عند القناة وفي هضبه الجوالن، 

ويمكن تلقي إنذار مسبق. ولكن إلى أن نرى هذا األمر سيكون الهجوم قد بدأ 

 بالفعل.
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م. ديان: هذا صحيح. كانت هذه هي المأساة في موقفنا طوال شهور عديدة. 

لرد بقوات نظامية مع وكان ردي أن ما سيجري عندنا يجب أن يكون ا

االستدعاء السريع لالحتياط، طالما ليس لدينا معلومة مسبقة. ألن انتشار 

قواتهم على هذا النحو، أو قدرتهم خالل ليلة على أن يقوموا بالقفزة األخيرة 

كانت واضحة، سواء بالنسبه لسوريا أو بالنسبه لمصر. وقد قلت عدة مرات 

كم. وهذا هو المكتوب  50القوات لمسافة  أن في استطاعتهم خالل الليل نقل

كم(، والمسافة بين دمشق وهضبه 50هنا وموضوع عليه عالمة استفهام )

كم. والبد أن يقوموا أيضا بدفع ما نصفة بإنه "تشكيل  61الجوالن تبلغ 

عسكري ساكن لدى السوريين" إلى األمام. فهم يحتفظون بهذه القوات لدى 

كم  50اع عن دمشق. والبد أن تتحرك مسافةدمشق، ونحن نقول أنها للدف

لتدخل في النسق الهجومي. ويمكنهم عمل هذا خالل الليل. ولن نعرف شيئا 

عن هذا ولن نسمع شيئا عن هذا. خاصة لو كانوا يريدون بدأ الهجوم في 

صباح اليوم التالي، ففي ذلك الوقت لن يقوموا بدفع آخر المدفعية التي لديهم أو 

، ما بين 6وحدة س. أ.  16ل اليوم األخير. كانت لديهم غيرها سوى خال

راكب وراجل. وكانت المأساة من هذه الناحية، في رأيي )ولدينا بضع مآسي 

أمنية( هي أن القوات السورية والمصرية كانت في حالة تعبئة عامة لفترة 

، بين القاهرة وقناة ---ألف جندي في المنطقة 800طويلة حدا. كان هناك 

س، مع شبكة من الطرق، مع كافة الترتيبات. وكان ردنا يجب أن يكون: السوي

ما الذي يمكننا أن نفعلة في حالة هجوم مفاجيء؟ لو كانت ستأتينا معلومة فال 

)حذف بمعرفة الرقابه  بأس. وهذه هي المعلومة. لقد وثقنا في مصر أكثر

ال، أنا على أي ح ولكنالعسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بنصف سطر( 

أدلي بشهادتي، البد أن نكون في وضع يسمح للقوات النظامية هناك باحتواء 

 48ساعة،  36ساعة،  24الهجوم حتى نقوم باستدعاء االحتياط، أي حوالي 

ساعة. من الممكن أن نجد أنفسنا نواجة هذا الموقف سواء في الشمال أو في 

 الجنوب.
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دما تبلورت لدى هيئة األركان لسكوف: في فترة سابقة على هذه الفترة، عن

النظرية التي ترى أن القوات النظامية إضافة إلى القوات الجوية يمكنها 

احتواء الهجوم، هل قدمت قواتنا أيضا تقدير موقف، إضافة إلى ما قدمتة 

المخابرات العسكرية، يفيد بإنه لو حدثت مساواة في أامور أخرى، فإن هذا ما 

ن أو الثالثة أيام، أو بصياغة أخرى فإن مساحة سيمكننا عملة خالل اليومي

التجاوز للتقديرات ستكون في حدود كذا وكذا. حيث نفرض إنه أمكن حدوث 

اختراق لكيلومتر أو اثنين في مواضع معينة، ثم بعدها تراجعوا أو أن التقدم تم 

 إيقافة في أطوارة األولى بالمناورات المختلفة؟

التقييم لو حدث خطأ. وقد كان التقدير هو أننا م. ديان: إن ما أعرفة يتناول 

نستطيع باستخدام القوات النظامية باإلضافة للتعبئة الكاملة للقوات الجوية، 

على امل أن يتوفر لنا إنذار معين، ونتمكن من إصدار أمر باستدعاء االحتياط 

بدرجة محددة إلى أن يتوفر لنا إنذار أفضل أو أسوأ حتى نتمكن من احتواء 

 لهجوم المفاجيء إلى أن يتم استدعاء قوات االحتياط.ا

هل تمكنت بعض قواتنا من عمل تقدير موقف لنتائج المواجهة المذكورة إلى 

أن تأتي قوات االحتياط، أو مع وصول قوات االحتياط األولى للجبهة، ال 

 استطيع أن اقول لك هذا بيقين. أنا سأنتقل قليال إلى األمام. لدي هنا االفتراض

يم" و "جير" وكافة الخطط األخرى. ومن  -والخطط التي تعرفونها مثل "حول

الناحية الفعليه فإنهم في الجنوب يعتمدون إلى عدد الدبابات حسبما جرى. وفي 

دبابة البد أن تكون  111يبلغ  -الشمال يعتمدون على عدد أاكبر أو أقل

جودة فعليا دبابة كانت ستصبح مو 177موجودة بشكل مبدئي، في مقابل 

ساعة حسب التخطيط المسبق. كان البد أن تكون  24باإلضافة إلى ذلك خالل 

دبابة عشية عيد الغفران، أقصد أني اآلن أقول نتائج وهي إنه بعد  222هناك 

 .222دبابة وليسس  392عيد الغفران، كانت هناك 

 الرئيس أجرانات: متى اكتمل هذا العدد؟
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 ساعة. 24اط بنحو م. ديان: بعد استدعاء االحتي

 ؟222الرئيس أجرانات: هل كان يجب أن يكون عدد الدبابات 

وإنما  111م. ديان: نعم، وفقا للتخطيط. ولكن حيث أن العدد المبدئي لم يكن 

بل  220ساعة لم يكن لديها  24، فإن قيادة المنطقة الشمالية فعليا بعد 177

اوز بكثير اإلعدادات لعيد دبابة. بمعنى أن العدد تج 400، أي ما يقارب 392

دبابة، وكذلك زاد العدد  11دبابة بدال من  177الغفران، حيث أصبح هناك 

 ساعة. 24الذي وصل إلى هناك خالل 

أود أن أضيف إلى هذا، أننا قد قفزنا إلى موضوع شبه رئيسي فيما يتعلق بهذا 

 الموضوع.

أيضا سألت رئيس  يادين: ربما لكي تجيب على هذا السؤال، أقول لك أني أنا

األركان عن الخطط. وقد صدقت بالنسبه لخطط "جير" و"حول يم" وفي حالة 

الجيش المصري ما يطلقون عليه "شوفيخ يونيم"، فكلها تستخدم الجيش 

النظامي قبل أن تتوجة الستدعاء كامل لالحتياط، والخطط التي رأيتها بالكامل 

، وهناك كان يقال دائما: بالنسبه تعتمد على االستدعاء المسبق لقوات االحتياط

الستدعاء االحتياط، سيكون لدينا مع االحتياط كذا وكذا من الجيش النظامي، 

وبعد ذلك تأ تي ساعة الصفر، وهي ال تعني وصول االحتياط. حيث ستكون 

" ساعة. وبتعبير آخر، فقد سألت 48" أو ب  "24ساعة الصفر بعدها ب  "

ألني لم أر أي خطة، وإن كان هذا ربما يكون رئيس األركان أيضا عن هذا، 

قد قيل خالل األحاديث، ماذا سيحدث لو اتفق توقيت االستدعاء )ت( مع ساعة 

الصفر )س(؟ أو لو صغناها في معادلة رياضية، ماذا يحدث لو كان )ت(= 

 )س(؟

 الرئيس أجرانات: أتقصد إطالق النار؟
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االستدعاء ويوم بدء الحرب. في يادين: نعم. عندما يكون هناك اتفاق بين يوم 

ساعة أو  24كل الخطط التي رأيتها كان هناك حديث عن إنذار قبل الحرب ب  

ساعة. وقد سمعت في المباحثات أن رئيس األركان يقول أن هناك إنذار  48

ساعة. هل هناك خطة لهذا. ال توجد خطة ل نذار. أنا لم  48سيتوفر قبلها ب  

 أر هذه الخطة.

 سأرد على سؤال يادين أوال. م. ديان:

 يادين: كنت أعتقد إنه األولى بالرد.

م. ديان: يمكن أن تكون ساعة الصفر محسوبه بشكل يتفق مع االستدعاءات 

ساعة نتلقى  24فقط في حالة الهجوم. حيث نعلن عن ساعة الصفر وخالل 

جأة. في مزيدا من القوات وما إلى ذلك. وإال، فإن كال الشيئين يتفقان في المفا

 اللحظة التي يبدأ الجانب اآلخر الهجوم فيها، تصبح المفاجأة في االثنين.

 يادين: هذا ما حدث؟ 

م. ديان: كنت أعرف هذه األشياء بالفعل ليس من المناورات أو الخطط 

فحسب، بل من أحاديثي مع القادة، في المخابرات العسكرية بقيادة المنطقة 

األسبق برليف وقائد المنطقة الجنوبية شارون. الجنوبية وكذلك رئيس األركان 

وفي هذا الشأن نفسه: لو حدث هجوم مفاجيء، هل يمكننا باستخدام القوات 

النظامية والمالجيء الحصينة أن نصد الهجوم؟ أن نصد هجوم قوي إلى أن 

 تأتي قوات االحتياط؟ وكان الرد باإليجاب.

 سيجري؟ الرئيس أجرانات: لو حدث هجوم مفاجيء ما الذي

دبابة  300والتي تقدر ب   -م. ديان: هل باستخدام القوات النظامية المتاحة لنا

وبعض المالجيء الحصينة، باإلضافة إلى القوات الجوية في حالة تعبئة كاملة 

سيكون من الممكن الحيلولة دون أنهيار الخط، سواء حدث عبور هنا أو عبور 

 الرد باإليجاب. هناك، إلى أن تصل قوات االحتياط؟ وكان
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 الرئيس أجرانات: باإلضافة إلى المالجيء الحصينة؟

 م. ديان: نعم. هذه النقاط الحصينة هي خط برليف.

الرئيس أجرانات: أنا أتحدث عن أنهم كانوا يعتمدون على المالجيء الحصينة 

 أيضا في الحيلولة دون أنهيار خط برليف.

اليب التفكير المختلفة. في أي شيء م. ديان: بالتأكيد. هنا يجب أن ندخل في أس

فكر "تليك" وفي أي شيء فكر "أريك"، كيف ندافع، ما أهمية الدور الذي 

 تلعبه المالجيء الحصينة. هنا البد أن أعود للحظة لما قلته.

كان تجهيز الميدان أحد األشياء التي تم القيام بها طوال السنين منذ حرب 

. وبالتالي تم إعداد المالجيء الحصينة األيام الستة إلى حرب عيد الغفران

أوال، ثم السواتر الترابية وبعدها خط الدفاع الخلفي. هنا أردت أن أقول 

ليادين، وفي نهاية األمر أنا أتحدث من وجهة نظري، أن البنية األساسية هناك 

كانت صالحة لتطبيق كل النظريات، سواء نظرية "تليك" بخصوص خط 

ة "أريك" بخصوص خط الدفاع المتحرك، إذ ماذا قال الدفاع الثابت أو نظري

كل واحد منهما؟ كانت نظرية "تليك" تقول إنه البد من االحتفاظ بالقوة 

المدرعة في الخلف قليال عند الخط الثاني، على أن نجهز هناك كل ما نحتاج 

إليه، وفي وقت الحرب تندفع القوات لألمام. ماذا كان الرد من جانبنا، من 

زارة الدفاع، ووزير الدفاع/ والحكومة؟ حسنا، عليك ببناء الخط الثاني جانب و

أيضا. هل سيكون في المالجيء أفراد أم ال؟ هذه قصة أخرى. ولكننا في 

كم، مع وجود  10حاجة إلى قصة أخرى تعتمد عليها المدرعات، عند خط 

طرق عرضية وطولية من خالل المستنقعات، على أن يكون كل هذا  -طرق

ه شبكة طرق. ولو كانت نظريتك هذه صحيحة وهي من وجهة نظري كإن

صحيحة في أساسها، ألن سالح المدرعات البد أن يكون قادرا على التجمع 

في المؤخرة، لو كان غير قادر على التجمع بجوار المالجيء. بهذه الطريقة 

ب سيكون لدينا أساس لهذا األمر ايضا. وبالتالي سيكون لدينا مالجيء لمن يح
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المالجيء وسيكون لدينا تحصينات الخطوط الخلفيه لمن يحب تحصينات 

الخطوط الخلفيه، وكل الطرق الطولية والعرضية حتى في منطقة البالستيك 

ومنطقة المستنقعات لمواجهة أي احتمال عملياتي يتضمن استخدام القوة من 

 كافة األطراف.

ة تم استكمال الخنادق في هضبه الجوالن أيضا وال سيما في الشهور األخير

المضادة للدبابات، فضال عن استكمالهم لحقول األلغام حتى يوم عيد الغفران. 

الحمد للة هناك مزيد من األراضي ألجل زراعة مزيد من حقول األلغام، وقد 

كان لها فائدة كبيرة. ولكن عند حساب القوات المطلوبه، وهل ستتمكن القوات 

إلى أن تأتي قوات االحتياط، البد أن نضع في النظامية من احتواء الهجوم 

االعتبار بشدة أيضا تجهيز الميدان. وهذا في تقديري أمر لة أهميته، لو 

اهتممنا به على النحو السليم بالطبع. فليس لأللغام والخنادق المضادة للدبابات 

ها أي قيمة إذا لم تكن بجوار القناة، ولكنها لو كانت تدافع عن القناة فستكون ل

 أهمية.

 الرئيس أجرانات: حسنا، سنتوقف اآلن. 

 م. ديان: اسمحوا لي بفقرة واحدة فقط، لو لم يكن لديك اعتراض.

أكتوبر قال قائد القوات الجوية أنهم لن  6في الساعات السابقة على يوم 

يتمكنوا من التعامل مع الهجوم لو حدث ليال، ولن يتمكن سالح الطيران من 

اليوم التالي، في الصباح فقط. وقد سألته: كم من الوقت  العمل جوا سوى في

تحتاجون للتعامل مع الهجوم؟ فقال قائد القوات الجوية: بالنسبه لقوات الجوية 

ال نحتاج ألكثر من ساعة، بشرط أن تكون األحوال الجوية مناسبه. وسنقضي 

 على شبكة الصواريخ قبل الظهيرة، وسنتفرغ من بعد الظهر لمصر.

 س أجرانات: متى قال هذا؟ الرئي
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صباحا. قال لي: "لو قاموا بهجوم اثتاء  11:00أكتوبر الساعة  6م. ديان: يوم 

الليل، فلن يمكننا عمل أي شيء خالل الليل. ولو كانت األحوال الجوية مناسبه 

في اليوم التالي، فسوف نقضي على سالح الطيران السوري بالكامل خالل 

سورية خالل نصف يوم، وبعد الظهر يمكننا ساعة وسندمر الصواريخ ال

اإللتفات إلى مصر". وهنا قلت له: "هل ستنتهي من الدولتين في يوم واحد. 

 فقال: إال لو حدثت معارك جوية".

ردا على سؤال يادين "هل كانت هناك تقديرات موقف من جانب بعض القادة" 

ل شارون وكذلك أود أن أنقل أيضا ما قالة سواء الجنرال برليف أو الجنرا

الجنرال بيليد قائد المنطقة العسكرية فيما يتعلق أيضا بقدرة القوات الجوية، 

حول القدرة المتاحة قبل استدعاء االحتياط. حيث قال الجنراالن برليف 

وشارون هذا أمام قيادة المنطقة الجنوبية، وقال بيليد هذا عن سالح الطيران 

عاءات، ما مدى قوة سالح الطيران بعد أن يصبح كامل القوة بعد االستد

وقدرتة على التعامل مع الصواريخ ومع القوات الجوية للطرف اآلخر. ففي 

خالل ساعة من المفترض أن ينتهي من القوات الجوية السورية، وهنا بالطبع 

 سيكون متفرغا الحتواء الهجوم ولكل هذه األشياء.

رات. ولكن هل تلقيت من ح. لسكوف: كان هذا تقديرا تقدموا به أثناء مشاو

 هيئة األركان العامة مستندا يحمل تقدير موقف من هذه الناحية؟

 م. ديان: لم أتلق سوى تلك الخطط.

 يادين: ولكن، ألم يتحدثوا عن أن الموقف حرج؟

 م. ديان: حيث أننا سنأخذ استراحة، فسوف أبحث هذا األ مر.

 الرئيس أجرانات: يفتتح الجلسة.
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أن أعود للموضع الذي توقفنا عنده، بالنسبه لمسألة رفع درجة م. ديان: أريد 

االستعداد، لماذا كنت أعتقد أن القوات النظامية في حالة الهجوم المفاجيء كان 

 في استطاعتها احتواء الهجوم إلى أن يتم استدعاء االحتياط.

محتم أريد أن أورد هنا ثالتة أشياء. اثنان ذكرتهما قبل الظهيرة، والثالث لو س

 لي سوف أتحدث عنة وكإنه حكاية ثم سيتبين لكم كيف تترابط األشياء.

ديسمبر من العام الماضي، أثناء جلسة اللجنة المركزية لحزب  5في يوم 

العمل، كان هذا الكالم جزءا مما قالة ح. تسادوك رئيس لجنة الخارجية 

ت بعد الحرب. واألمن. وقد كان هذا بالطبع بعد الحرب، في الجلسة التي انعقد

. وقال فيها: "لو أننا على سبيل المثال سمعنا 1973كانت الجلسة في ديسمبر 

في المستقبل كالما مثل أن الفجوة بيننا وبين العرب ليست باقية على حالها 

فحسب بل أنها تزداد لصالحنا، وأن القناة هي عائق أمام أي جيش، وال سيما 

نا بقواتنا النظامية في حالة تأهب سوف الجيش العربي بما عليه من قيود، وأن

ننهي أي محاولة الختراق الخطوط في مهدها، وأن قدرة المصريين على 

عبور القناة وتحقيق إنجاز تكاد تكون صفرا، لو سمعنا كالما مثل هذا في 

 المستقبل، فال يجب أن نعتبرة توراة وردت من موسى في سيناء".

ي سيناء" ظننت إنه ينقل عني شيئا عندما سمعت "توراة وردت من موسى ف

قلته، وأنا أعلم أني لم اقل أبدأ كالما كهذا. توجهت إلية وسألته: "عمن نقلت 

هذ الكالم"؟ فقال: "أنا أنقل ما قالة الجنرال شارون عندما كان قائد المنطقة 

العسكرية الجنوبية أمام لجنة الخارجية واألمن عندما كانت تقوم بجولة في 

 المنطقة".

 يادين: كان هذا أثناء الجولة وليس أثناء جلسة. أليس كذلك؟

ديان: أثناء جولة ميدانية. وربما يكون هناك محضر جلسة بهذا الكالم في 

غرفة العمليات لدى شارون في رفيديم. وقد قال هذا الكالم للجنة الخارجية 
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ينة واألمن. وهذا الكالم صادر عن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في ح

الجنرال شارون، عندما كانت اللجنة تزور المنطقة الجنوبية. طلبت منة أن 

يعطيني هذا الكالم مكتوبا، في قصاصة تشهد على أن هذا كالم شارون، ثم 

عدت وجلست في مكاني بجوار برليف. وقلت لبرليف: "هل تعلم من الذي 

برليف: "ولكن كان تسادوك ينقل كالمه؟ كان ينقل كالم شارون". هنا قال لي 

شارون على حق، فالواقع إنه يمكن بالقوات النظامية احتواء الهجوم وما إلى 

ديسمبر اتصلت هاتفيا ببرليف من  8ذلك، وبعدها في اليوم التالي، يوم 

المكتب، وسأقدم لكم على الفور المستند، حيث قامت السكرتيرة بتدوين 

س، والذي يفيد بإنه في تقديرك، المكالمة، وقلت لة "بناء على ما قلتة لي باألم

مع وجود الترتيبات المناسبه في الجيش النظامي يمكن احتواء عبور للقناة، لو 

سألتني لجنة أجرانات، هل يمكن أن أقول أن هناك نظرية ترى أن الجيش 

النظامي كان قادرا على احتواء الهجوم، ولو سألوني عن سندي في ذلك هل 

ليف قائال: "يمكنك هذا بالتأكيد. أنا ال أقول إنه لن أحولهم إليك". فرد علي بر

 يعبر أحد القناة. ولكن الجيش النظامي يمكنة احتواء العبور".

كل هذا وصل إلى علمي عن طريق تسادوك، الذي قال هذا الكالم، وسألتة 

عن شارون. ولو وجدتم أن من الصواب استدعاء شارون، فإنه قال هذا الكالم 

صحفيه في وقت الحق. وقد سألت برليف هل يمكنة أن أيضا في أحاديث 

يقول هذا الكالم امام لجنة تحقيق، ولكني لم أسأل شارون عن شيء، بل قرأت 

كالمة في الصحف التي قال فيها كالما مماثال لهذا، وقد نقل تسادوك عن 

شارون هذا الكالم الذي قالة وهو في منصبه عندما كانت اللجنة تقوم بزيارة 

 ية.ميدان

 .261الرئيس أجرانات: سيكون هذا مرفق رقم 

م. ديان: واآلن أريد أن أرد على سؤال لسكوف ويادين. بخالف الخطط 

النظرية البحتة، التي لم تختبر، هل كانت هناك مناقشات موضوعية أيضا، 
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قيل فيها أن الموضوع يجري بحثة وإنه سيكون في محك اختبار. وهكذا، من 

إن مشاورات التخطيط األكثر جدية التي أجريناها في الفترة الناحية العملية، ف

السابقة على حرب عيد الغفران كانت في حدود مايو، حيث كنا نخشى في ذلك 

الوقت أن تتجدد الحرب، وهنا تم عقد سلسلة من المشاورات، افترض أن 

محاضر جلساتها لديكم، بعدها تبلورت خطة "كاحول الفان" التي تم عرضها 

 لحكومة، ويمكن القول أن الحكومة صدقت عليها أو سجلتها.على ا

 يادين: على الحكومة بالكامل؟

م. ديان: أعتقد أنها عرضت على الحكومة بالكامل. تم عرض الخطة على 

الحكومة. تم إرسال الخطة لرئيسة الحكومة وإبالغ الحكومة بذلك. مكتوب 

 أعرف هل ُعرضت الخطة عندي هنا أنها أُبلغت للحكومة. وبالتالي فإنني ال

التفصيلية على الحكومة أم ال. وأعتقد أنها لم ُتعرض. ألننا ال نعرض خطط 

العمليات على الحكومة. ولكن لو أن المدون عندي أنها أُبلغت للحكومة فال 

شك إنه تم إبالغ الحكومة بها. ولكن الخطة نفسها ُعرضت بالتفصيل في 

رئيسة الحكومة ووزير الدفاع. ولديكم مايو، بحضور  9غرفة العمليات يوم 

 بالتأكيد محضر الجلسة التي تم فيها عرض خطة "كاحول الفان".

ما أريد أن أقرأة من هذه الوثيقة هو بضع سطور من كالم رئيس األركان 

، وهو يشرح موقف انتشار قواتنا 12وهو يعرض هذه الخطة في صفحة رقم 

في مواجهة مصر وسوريا اللتين طائرة قاذفة  357فيقول: "ستكون لدينا 

طائرة". وأريد أن أذكر فقط أننا في يوم عيد الغفران كان  990سيكون لديهما 

 طائرة. 392لدينا 

ولكن ما لدية صلة بالموضوع هو ما يلي، وأنا هنا سأقرأ حرفيا من كالم 

رئيس األركان: "بالنسبه لتوزيع القوات على الجبهات، أنا أفترض أننا 

 24قف من ثالثة: أوال، أن يكون لدينا إنذار قبل وقوع الهجوم ب  سنواجة مو

ساعة. في ظل هذا الوضع سنكون في سيناء ولدينا فرقة واحدة مدرعة تضم 
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ولدينا خطة  -مدفع. ولو كان لدينا وقت الستدعاء االحتياط 56دبابة و 358

استدعاء ( 2( كما هو الحال اآلن و1فإن لدينا اليوم ثالث خطط.  -استدعاءات

( حالة تعبئة عامة شاملة للشعب 3ألف فرد، و 30 -20جزئي لالحتياط 

 اإلسرائيلي.

 6)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي 

 صفحات(

م. ديان: "في هذه الجبهة لن يكون هناك فارق سوى في بعض وحدات 

حتياط هنا. فما لدينا هنا يكفي المدفعية. نحن نشعر بإنه ال حاجة الستدعاء اال

 الحتواء الهجوم، لو أضفنا إلية القوات الجوية سيكفي الحتواء الهجوم."

 الرئيس أجرانات: ألن يكون هناك حاجة للمزيد في ظل هذا الوضع؟

م. ديان: نحن نشعر بإنه ال حاجة الستدعاء االحتياط هنا. فالجيش النظامي 

إلية القوات الجوية سيكفي الحتواء الهجوم. يكفي الحتواء الهجوم، لو أضفنا 

 دبابة. 358وعندما قال ما لدينا هنا كان يقصد فرقة مكونة من 

 ، مرة أخرى ورد باألسفل ما يلي...15وفي الصفحة التالية لذلك وهي صفحة 

 الرئيس أجرانات: هل هذا الرقم بالنسبه للجبهة المصرية؟

قديري، إلنه يقول فرقة. والفرقة حسب م. ديان: نعم. هذا الرقم هنا هو رقم ت

دبابة. ولو شاهدتم الفرق التي تم استدعاؤها في  358حساباتة تتضمن نحو 

حرب عيد الغفران، فلم تكن أي منها تتماثل مع األخرى في العدد. يقولون 

فرقة مدرعة. وعندما يخططون يأخذون أكبر عدد ممكن. ولكن في الواقع من 

 أقل إلى حد ما. وفي الغالب يكون أقل.الممكن أن يكون العدد 

ي. يادين: أعتقد أنهم بعد ذلك استبعدوا من الفرقة وحدات االستطالع 

 ووحدات الهاون وأشياء كثيرة من هذه النوعية فأصبح حجمها أصغر.
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مدفعا. ولكني  56دبابة و 358م. ديان: ولكنة لم يحسب هنا سوى الدبابات. 

كانت في الجنوب. وأقول أني ليس لدي شك دبابة  300أقول هذا مقارنة ب 

 دبابة. 358في أنهم عندما يقولون فرقة يكون المقصود هو ال  

أسفل الصفحة، يواصل رئيس األركان قائال:  15في موضع الحق في صفحة 

"إن كون توازن القوى البرية على النحو الذي عرضته، وكوننا نجرؤ على 

نا تنبع من أننا نثق في قدرة القوات عدم استدعاء االحتياط، فذلك ألن ثقت

 الجوية على احتواء الهجوم لو حدث هجوم في إحدى الجبهتين".

هنا يوجد تعبير ثقة في القوات الجوية وهجوم في إحدى الجبهتين. ولكنة من 

الناحية العملية ينقل هنا ما قالة سابقا من أننا نرى أننا أقوياء بالقدر الكافي 

عندما تحدث سابقا عن هجوم على الجبهتين، حيث  للتعامل معهم جميعا،

يمكننا في إحداهما أن نسمح ألنفسنا بعدم استدعاء االحتياط. قبل هذا يوجد 

عرض الحتماالت متنوعة للهجوم المصري: بالنهار والليل، وكل هذه 

 االحتماالت معروضة هناك.

ات على النداو: معنى هذا أن االفتراض المطروح كان إنه في إحدى الجبه

األقل ستمر بضع ساعات على األقل بدون القوات الجوية وباستخدام الجيش 

 النظامي فقط؟

م. ديان: ما كنت ألقول هذا عن تلك الخطة المسماة "كاحول الفان". ما أريد 

أن أقولة هنا هو إنه عند تقييم المعلومات التي تفيد بأن لدى قيادة المنطقة 

ضين عن أنفسنا للغاية، ولو أضفنا لذلك وجود دبابة، سنكون را 358الجنوبية 

القوات الجوية يمكننا أن نسمح ألنفسنا بعدم استدعاء االحتياط، ليس ألننا لن 

يكون لدينا وقت، بل ألننا سنتمكن من توفيق وضعنا. أنا أقول هذا ألني أنا 

دبابة في الجنوب سيكون لديها القدرة  300والجيش اإلسرائيلي كنا نعتقد أن 

لى احتواء الهجوم إلى أن تأتي قوات االحتياط، بمساعدة قوات معينة من ع

سالح الطيران، ليس اعتبارا من اليوم األول، بل اعتبارا من اليوم الثاني. 
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وعندما ُسئلت هنا قبل الظهيرة: هل يظهر هذا فقط في هذه المناورة أو تلك، 

الخطط لدينا دائما  وكان يادين بشكل أساسي هو الذي لفت نظري إلى أننا في

إنذار مسبق، وبالتالي فباإلضافة إلى االقتباس عن كالم الجنرالين برليف 

إنه في هذه الحرب أيضا كان يمكن صد  -بعد التجربه -وشارون اللذان قاال

 دبابة.300الهجوم ب 

النداو: أريد أن أفهم دور القوات الجوية. كما رأينا الحقا يجب أن نفكر أين 

واضح من خالل المشاورات أن القوات الجوية ليست قادرة على نبدأ؟ من ال

أن تهاجم في نفس التوقيت شبكة الصواريخ سواء في سوريا أو مصر أو في 

 الجبهة الشمالية أو جبهة القناة.

م. ديان: لو قلت رأيي بالنسبه للقوات الجوية ردا على السؤل فيما يتعلق 

الة، فإنني أقول ما يلي: بطريقة منظمة بقدرتها على احتواء الهجوم في هذه الح

بأقصى قدر، يجب على القوات الجوية في المقام األول أن تنتهي من تدمير 

سالح الطيران المعادي والصواريخ. وبعدها، بعد أن تصبح المنطقة نظيفة، 

يمكن أن تساعد وتعاون قوات المشاه، لو لم تتعرض قوات المشاة لمشكلة قبل 

بالشكل المنظم في الخطط، يجب على القوات الجوية أن ذلك. وبالتالي، ف

تصمد بدون سالح الطيران، إلى أن يدمر سالح الطيران مطارات العدو 

وصواريخه، وبعد ذلك يمكنة بدون اي مشاكل أن يساعد قوات المشاة. ولكني 

هنا سأنقل عن قائد القوات الجوية الحالي وكذلك عن قائد القوات الجوية 

لو كانت هناك مشكلة، فرغم الصواريخ التي لم يتم تدميرها ورغم  السابق، إنه

وجود طائرات لم يتم تدميرها بعد، ورغم أن الوضع غير مريح، إال أن 

 كالهما قاال...

 ي. يادين: من المقصود بكليهما؟

 م. ديان: قائد سالح الطيران الحالي بيليد والسابق موتي هود.
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 أبريل موتي هود؟ي. يادين: هل كان القائد في 

م. ديان: كال. أنا أقول اآلن، بالنسبه لهذه الحرب، أنهما يقوالن، أن التخلص 

من الصواريخ هو أمر طيب، ولكن لو لم نتخلص من الصواريخ، حسبما 

يقوالن، ال يمكن أن نقول أن القوات الجوية ليست قادرة على تقديم المساعدة 

بالقدر الذي ستفعلة في االحتواء الذي  في احتواء الهجوم. ربما ال تكون مؤثرة

يمكن أن يجري بعد تدمير شبكة الصواريخ، ولكن لو حدث موقف اخترقت 

فيه قوات العدو الخطوط، ولم يكن الطيران قد دمر الصواريخ بعد، هل يمكنة 

 المساعدة في احتواء الهجوم أم ال.

 النداو: هل هذا ما يقوإلنه اليوم، بعد معرفة ما جرى؟

 يان: نعم.م. د

النداو: كانت انطباعاتي من الشهادات التي سمعتها هي أن مساعدة القوات 

الجوية في جبهة القناة لم تكن مؤثرة، وخاصة في اليوم األول. كيف يمكنهم 

 إذن أن يقولوا هذا بعد أن تكشفت لهم الحقائق اليوم؟

ق أني كنت أفضل م. ديان: هذا ما يقولونة اليوم. وبالنسبه لمسألة التأثير، والح

أن تسمعوا هذا منهم، إال أني سأنقل ما قالوة فحسب. بالنسبه لمسألة التأثير 

لديهم عدة ردود: فمن ناحية يقول "موتي باين" على سبيل المثال "أن القوات 

الجوية هي التي قامت باحتواء الهجوم في محور رافيد، ومنعت الدبابات 

 السورية المعادية من التقدم".

 دين: في أي شهادة ورد هذا الكالم؟ي. يا

م. ديان: في شهادة شفوية. حيث كان سبيكتور قد عاد وقدم تقريرا عن قصف 

لدمشق، ببضع طائرات فانتوم، لم يتم بسبب وجود غيوم، وكان من حسن حظ 

شعب إسرائيل أن دمشق كانت غائمة وأن الطيار كان سبيكتور، ألنهم وجهوة 
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المدرع الذي كان يتقدم على محور رافيد، وقام  بعدها إلى الطابور السوري

 هو والقوات الجوية فقط بصده.

 أكتوبر؟ 9النداو: هل كان هذا يوم 

 .8ي. يادين: كان هذا يوم 

م. ديان: من الممكن أن تكون الصواريخ قد ُدمرت قبل ذلك. لست على دراية 

 بهذا، أنا أرد فيما يتعلق بسؤال القاضي النداو.

لقد ذكر لنا قائد المنطقة العسكرية الشمالية أيضا أن هذه حالة ي. يادين: 

 واحدة ووحيدة تم فيها إعادة توجية الطائرات بسبب الغيام.

م. ديان: أخشى أني سأضطر في وقت معين للحضور للشهادة أمامكم 

بخصوص فترة ما بعد الحرب أيضا. وعندئذ ربما نضطر للعودة لذكر ما 

متداخال في هذا الموضوع. ولكني اآلن أرد على  حدث. وبالصدفة فقد كنت

سؤال القاضي النداو فيما يتعلق بفاعليه القوات الجوية. أوال، سالح الطيران 

يعترض على االفتراض الذي يرى إنه لم يكن يتمتع بالفعالية في بعض 

المواضع، ولكنة يقول إن هناك عناصر أخرى مؤثرة. وفي المواضع التي 

الطيران بعدم فعاليته، لدية مزاعم ليس بخصوص  يعترف فيها سالح

الصواريخ وإنما بخصوص القوات البرية، التي كان يجب أن توجهة وتطلب 

منة المعونة. وقد كان زعم سالح الطيران هو أن الوضع لدى القوات البرية 

التي كان يجب أن تستدعي الطيران وتطلب منة المعونة الميدانية، كان غير 

كبير، لدرجة أن الطيار كان يذهب وال يعرف ماذا يريدون أن منظم إلى حد 

يفعل. ولكنهم يؤكدون أيضا إنه عندما كانت هناك صواريخ كانت لديهم 

إمكانية للبقاء في المنطقة لفترة قصيرة فحسب، حيث ال يمكن للطيار التجوال 

هناك لفترة طويلة. ولكن لو وردت معلومات دقيقة مثل موضع الجسور التي 

لى القناة، هنا ورغم وجود الصواريخ، يجب تدمير الجسور، وحسبما يقول ع
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بني بيليد فقد دمرنا كل الجسور. ولو كانت الصواريخ موجودة، فما السبب؟ 

السبب هو أننا لم يكن من الممكن أن نتلقى مؤشرات من المعلومات الميدانية. 

ريخ فقد فقد كانت القناة واضحة وكانت الجسور واضحة، ورغم الصوا

دمرناها. ولو احتجنا لعمل نفس الشيء مع طابور مدرعات معادي يتقدم نحو 

خطوطنا، فإننا لن نعرف هل هذه دباباتنا أم دبابات العدو، وهي في الغالب 

مختلطة ببعضها، فالذنب ليس ذنب الطيارين في عدم قدرة سالح الطيران 

السليمة التي توجهة  على التعامل معها، والسبب هو إنه لم يتلق المؤشرات

 للعمل.

الرئيس أجرانات: كانت هذه إحدى المزاعم التي طرحها أمامنا قائد سالح 

 الطيران، حيث قال إنه لم يتلق معلومات دقيقة من الميدان.

النداو: وهذا بالطبع ما نفاة ضابط مخابرات المنطقة الجنوبية، الذي سألناة 

 الحقا. توجد هنا مزاعم وردود عليها.

ديان: لقد قلت هذا ردا على مشكلة لنقل أنها تتعلق بالتخطيط. هل يستطيع  م.

سالح الطيران احتواء الهجوم إذا لم تكن الصواريخ قد ُدمرت بعد؟ ولو كان 

قادرا، فلماذا لم يكن فعاال في هذه الحرب. قلت لهم في أحد المواضع إنه يزعم 

ليس بسبب القوات الجوية  إنه كان فعاال. وفي موضع آخر إنه لم يكن فعاال،

 ولكن بسبب المخابرات البرية.

وآخر شيء أود أن أقولة في هذا الصدد )وربما تكون هذه المادة موجودة 

لديكم( ما الذي حدث عمليا في الجبهتين في اليومين األولين مع عبور قوات 

 العدو؟

 أكتوبر 7ويوم  6أكتوبر، في التاريخ ما بين يوم  7في مصر، حتى يوم 

دبابة. في الجبهة المصرية بعد الليلة األولى، حتى يوم  300عبرت القناة نحو 

أكتوبر  7دبابة للضفة الشرقية. وفي يوم  320أكتوبر عبرت القناة نحو  7
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أكتوبر لم يتغير  8دبابة. وفي يوم  936وصل عدد الدبابات التي عبرت إلى 

، لو كانت المعلومات، دبابة، وهكذا 970أكتوبر زاد إلى  9العدد. وفي يوم 

التي حصلت عليها من المخابرات العسكرية، دقيقة، ويمكن أن يكون بها فارق 

ساعة األولى لم تكن قوة  24بضع ساعات، ما أريد أن أقولة هو إنه في ال  

دبابة  1370دبابة أو أكثر من ألف دبابة أو  2000الدبابات التي عبرت تبلغ 

، لم تعبر الدبابات كلها في الموجة األولى، كالتي كانت في الموجة األخيرة

 دبابة قامت بالعبور. 300ولكن في البداية كانت هناك 

النداو: حسنا، كانت لديهم خطة. ألم تعبر الفرق المميكنة أوال، وكان يجب أال 

 تعبر القوات المدرعة سوى بعد يومين.

ها احتواء دبابة الخاصة بنا كان يمكن 300م. ديان: والسؤال هو هل ال  

الهجوم أم ال؟ كان السؤال إذن: كم كانت قوات العدو إلى حين وصول قوات 

 االحتياط؟

 صفحات(  4)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية لمساحة حوالي 

م. ديان: إلنه لو كان الوضع لدينا أن التعزيزات تأتي تدريجيا ولديهم تأتي 

نت قواتهم هم أيضا تعبر مرة واحدة، فسيكون الفارق كبيرا جدا. ولكن لو كا

تدريجيا، فإن هذا سيسهل األمور. ولكنة ال يحل المشكلة. فالمشكلة تتكون من 

الصواريخ وصواريخ ساجر. ولكني لم أكن متأكدا أن هذه الصورة واضحة، 

دبابة، بحيث كانت هناك حاجة في الضفة  300أكتوبر عبرت  9حيث في 

 دبابة مرة واحدة. 1200 دبابة وليس على 300الشرقية للتغلب على 

 يادين: لقد دمرت الصواريخ ساجر دباباتنا.

م. ديان: نعم، أنا أؤكد هذا. والمشكلة أن الصعوبه التي واجهتها دباباتنا لم تكن 

بسبب الدبابات إلى حد كبير وإنما كانت بسبب الصواريخ ساجر، وهذه مشكلة 

 ولها حل هي األخرى.
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ئية الخاصة بحالة التأهب. في الجبهة السورية أنا أريد فقط أن أنتهي من الجز

أكتوبر أضيفت إليها  7دبابة، وفي يوم  500أكتوبر، قامت بالهجوم  6في يوم 

دبابة أخرى. وهو ما يعني إنه  200أكتوبر  9دبابة أخرى، وفي يوم  300

دبابة التي لدينا هناك في اليوم األول  177من الناحية التخطيطية كانت ال  

دبابة. وكانت القوات الجوية في حالة تعبئة كاملة، ولكن  500جوم ب تواجة ه

كانت لدية مشاكلة المتمثلة في الطقس السيء والصواريخ. ولكن كانت القوات 

 الجوية لدينا في حالة تعبئة كاملة.

والسؤال هو ماذا كان يمكنللقوات الجوية أن تفعل، ولماذا كانت هناك حاجة 

 مشكلتان مختلفتان. إلرسالها أوال، وهاتان

 أكتوبر؟ 6النداو: هل كان الطقس جيدا في يوم 

لقد أحضرت هذا الكالم بناء على سؤالين تلقيتهما قبل  م. ديان: أعتقد هذا.

الظهر بخصوص األساس الذي استندت إلية في افتراض أو في قبول افتراض 

يكون لنا  رئيس األركان العامة، وهذا لم يكن اقتراحه، أننا سنتمكن دون أن

خيار آخر من احتواء الهجوم في الجبهتين باستخدام القوات النظامية إلى أن 

تأتي قوات االحتياط؟ هذا ليس وضعا مثاليا، لو كان من الممكن تحاشيه. فال 

أحد يعتقد أننا يجب أن ندخل الحرب مع المصريين والسوريين بالجيش 

قد سئلت، هل يمكن أن أرد النظامي. ولكن هل كان االحتواء ممكنا أم ال. و

أيضا بالحكمة التي اكتسبتها من خوض التجربه، وقد أحضرت مستندات 

الحقة على الحرب أيضا من قيادة المنطقة الجنوبية، وكذلك كالم رئيس 

األركان عن قيادة المنطقة الجنوبية في خطة "كاحول الفان"، باإلضافة لما 

ا في اليوم األول وفي اليوم الثاني كانت عليه عمليا قوات العدو ففي مواجهتن

على الجبهتين. ولو عدنا بصورة أكثر نظاما إلى الموضع الذي توقفت عندة 

في الصباح، وقد قارنت هذه المعطيات بالتخطيط النظري الذي كان لدى هيئة 

األركان العامة قبل ذلك سواء في اليوم األول في قيادة المنطقة الشمالية والذي 
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دبابة، أو في اليوم  177دبابة، وقد كان لدينا  111ى وجود كان يعتمد عل

دبابة، ووصلنا إلى  222الثاني الذي كان يجب أن يصل عدد الدبابات فيه إلى 

دبابة، وهو ما يعني أن الوضع المبدئي للقوات النظامية كان أكثر مما  392

ب  كان في خطة "كاحول الفان"، وكذلك كان أفضل مما ورد في خطة "جير" 

دبابة. لم تكن هناك اختالفات  300دبابة. وفي الجنوب وصل العدد إلى  24

 بين هذا الوضع والوضع المبدئي.

 دبابة في الشمال؟ في اليوم الثاني؟ 300أجرانات: متى وصلنا إلى 

أكتوبر  7أخرى يوم  24في اليوم الثاني. باإلضافة إلى  400م. ديان: حوالي 

دبابة في ذلك  400عدد الدبابات فعليا لم يكن صباحا. أقصد أن  11الساعة 

 الوقت، ألن كثير منها أُعطبت. وكذلك دبابات العدو أُعطب بعضها.

 يادين: هل هذا هو العدد الذي تم إرساله؟

 م. ديان: نعم، هذا ما تم إرساله، وهو ما وصل للجبهة.

أكتوبر عندما عرضت وجهة نظري  5أعتقد أننا كنا قد وصلنا إلى يوم 

المبدئية بشأن كيفيه عرض الموضوع على الجانب األمريكي، حيث سيكون 

أكتوبر على استدعاء االحتياط. ولذلك انتقلنا مؤقتا  6لهذا األمر تأثير في يوم 

إلى مسألة حالة التأهب. وأود أن أعود اآلن لهذا الموضوع. لقد نقلت جانبا من 

أن نسأل رئيسة الحكومة.  أكتوبر عندما قلت أننا يجب 5حديثي في لقاء يوم 

ولكن وجهة النظر التي عرضتها كانت تسعى لتوضيح أننا ال نتوجة للحرب، 

وأننا سنطلب ردا من الروس لو أمكن بالتأكيد أو النفي أو الصمت بخصوص 

ما إذا كان العرب يريدون حقا شن الحرب. وبعد ذلك جرت مباحثات 

يين، وماذا نطلب منهم، بخصوص مدى احتياجنا لمعدات أخرى من األمريك

وماذا نطلب منهم لو صدقوا أن هناك حرب وشيكة أو لو بدأت الحرب فعليا. 

وأفترض أن لديكم محضر هذه الجلسة وبالتالي ال حاجة ألن أقدمة لكم. بعد 



213 

ذلك ذهبنا لرئيسة الحكومة. وقد طلبت رئيسة الحكومة إبالغها بالمستجدات. 

ا مباشرة من هذه الجلسة. ولو كان محضر ، عندما انصرفن9:45كانت الساعة 

 الجلسة عندكم فسأكتفي بالقراءة فقط.

 النداو: أليس هذا ملخصا للجلسة؟

 يادين: لدينا تدوين تم بمعرفة رئيس مكتب رئيس األركان.

 أ. برأون: وهناك تدوين قمت بعملة أنا أيضا. وسلمتة للرئيس.

ي أو يسرائيل ليئور، وهو م. ديان: ستجدون تدوينا تم بمعرفة إيلي مزراح

ليس عندي. يمكنكم المقارنة بين التدوينات... يبدأ رئيس المخابرات العسكرية 

بقوله: "حدث في الليلة الماضية شيء غريب. أصدر الروس تعليمات بإخالء 

األسر الروسية من سوريا". وأنهى كلمتة االفتتاحية بقوله: "لدينا شعور بأنهم 

نا أنهم خائفون من انتشار قواتنا، ولكن الشيء الواضح لن يهاجموا. وفي تقدير

هو المسألة الروسية". ثم قال بعدها: "وقد تلقى تسفيكا الليلة معلومة من 

 ".22:00مصدرة تفيد بأن هناك شيء سيحدث، وسافر ليقابلة الليلة الساعة 

 يادين: هل تقرأ من المحضر كلمة بكلمة؟

 مخابرات العسكرية سوى الفقرة األولى.م. ديان: لم أقرا من كالم رئيس ال

 يادين: وماذا عن موضوع تسفيكا؟

م. ديان: نعم. بعد كالم رئيس المخابرات العسكرية تقول رئيسة الحكومة: 

"على ضوء حقيقة تلقينا معلومات )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

 لمساحة تقدر بسطر واحد(.

بقة )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية يسرائيل ليئور: توجد برقية سا

لمساحة تقدر بكلمتين( رئيس المخابرات العسكرية: تلقى تسفيكا الليلة معلومة 
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تفيد بأن هناك شيء سيحدث، وسافر ليقابلة الليلة الساعة  همن مصدر

22:00." 

 يادين: من المهم أن يبحثوا الصياغات ذات مرة، فكالهما يقوالن نفس الشيء.

وهذا صحيح. في النص الموجود لدينا كتب شاليف: "سافر تسفيكا صباح 

اليوم. حيث دعاة صديقة على عجل ليكون ضيفا عليه. وسوف يلتقيان الليلة 

 ، وسيبلغنا تسفيكا الحقا الليلة بأشياء هامة".22:00الساعة 

 أ. برأون: قبل ذلك بساعة لديك تدوين قامت به سكرتيرة بشكل مختصر. 

ديان: رئيس األركان: بالنسبه للتفسير أنا ال أعتقد أنهم سيهاجمون. ليس م. 

لدينا معلومات إيجابية بأن هذا ليس انتشار في تشكيل هجومي. ومن الناحية 

الفنية يمكنهم عمل هذا. وبالنسبه لالستعداد لهذا العيد فإن هناك حالة تأهب 

والمدرعات مع الدفع  قصوى، وإلغاء لألجازات وال سيما في القوات الجوية

 ببعض األطقم أقرب للجبهة. "وسألت رئيسة الحكومة: "في المكانين؟"

 النداو: عفوا، من الذي يقوم بدفع األطقم؟

 م. ديان: نحن.

وسألت رئيسة الحكومة "هل هذا في المكانين" تقصد سواء في الشمال أو في 

الداخلية. بالنسبه الجنوبل ورد رئيس األركان: "نعم. سنقوم بعمل ترتيباتنا 

ساعة فقط. ولذلك سنقوم بعمل  12لهم، سيكون نجاحا لو عرفنا قبلها ب  

ترتيبات ونتمنى أن تكون لدينا مؤشرات في وقت سابق على هذا. وسنقوم 

 اليوم بمزيد من التصوير في الجوالن". لو كان المحضر قُدم لكم، ربما.

 مختلفة قليال.يادين: ال بأس، فهناك فارق كبير. فهذه صياغة 

 م. ديان: هل أقرأة كلة إذن؟

 النداو: نعم.
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رئيسة الحكومة: هل مستوطنات الجوالن مستعدة؟  -م. ديان: )يواصل القراءة(

رد عليها رئيس األركان: أنها مستعدة في المجمل. ولكننا لن نصدر تعليمات 

الدفاع: تم بالنزول للمخابيء. فهذا عيد سعيد والجميع باقون في البيت. وزير 

عمل الترتيبات فيما عدا استدعاء االحتياط. نحن لسنا قلقين من الجبهة 

المصرية. نحن قلقون طوال العام من هضبه الجوالن. وال جدوى ألن نقول 

للمستوطنات، فسنتسبب في حالة هلع. أقترح أن نقول لألمريكيين. أوال، لكي 

لى العرب أننا ال ننوي نتوصل من هذا إلى أن ينقلوا للروس وعن طريقهم إ

مهاجمتهم. نحن نعرف أنهم في كل مرة يصدقون، ولذلك جدير بنا أن نزيل 

هذه المخاوف. وأفترض أنهم خالل السؤال سوف يقترحون على الروس كيفيه 

التعامل مع هذا الموضوع، ألني ال أعتقد أن أيا منهما )األمريكان والروس( 

بقة نقلنا لهم المعلومات فيما عدا موضوع لديهما اهتمام بهذا. في الليلة السا

األسر )مغادرة األسر السوفيتية(. لدينا معلومات بأن احتماالت الحرب اآلن 

أكبر. ولدينا نتائج تصوير توضح إدخال دبابات ومدافع للخط األمامي، تمثل 

% )وهذا التصوير في الجوالن، في الجبهة السورية فقط، 25زيادة بنسبه 

ة المصرية(. رئيسة الحكومة: كانت هناك معلومات عن الدفع وليس في الجبه

بصواريخ "فروج" لألمام. رئيس األركان: هذا احتمال كبير للغاية. وزير 

الدفاع: تم شغل المواقع القابلة للعبور )وهذا في الجنوب( وهذا نشر للقوات 

 %، ولكن كل العناصر تتآلف معا."100بهدف العبور بنسبه 

هنا: "استكمال الدبابات كإنه تمهيد للعبور، ليس بنسبه يادين: مكتوب 

%، وإنما قرابه ذلك." لن ننساق للحديث عن النسبه اآلن، ولكن هذا 100

 الفت للنظر.

م. ديان: اللغة عندي أيضا ليست واضحة تماما. حيث ورد: "بهدف العبور. 

 % ولكن جميع100ولكن كل العناصر تتآلف معا". ربما ال يكون بنسبه 

 العناصر تتآلف مع بعضها.
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 يادين: حسنا القصد واضح.

م. ديان: )يواصل القراءة( "لو كان من الممكن أن نقول لكيسنجر، ولكن 

سيمحا موجود هنا. رئيسة الحكومة: شاليف موجود، يجب أن نرسلة ونخبرة 

بالتحديد ما الذي سيقوله. وزير الدفاع: اآلن تجمعت لدينا معلومات، 

أيضا  1967ارد ليس مؤكدا، ولكن المخاوف زادت. في عام واالنطباع الو

كان هناك سوء تفاهم. وقل لدوفرينين )يبدو أني أنا الذي أقول هذا الكالم 

لمردخاي جازيت( إنه في الجانب اإلسرائيلي ال تود توجهات عدوانية، واسألة 

عن التوجهات لديهم )لدى العرب(. رئيس الحكومة: ولو كان كيسنجر في 

يورك فإن إيفن هناك، ولو كان في واشنطن فشاليف هناك. )أقصد أن هناك نيو

 من يتصل به(.

وزير الدفاع: يمكن أن تقول لة أن التفاصيل ُنقلت للمخابرات. رئيس 

المخابرات العسكرية: يمكن أن نعطي لكيسنجر المعلومات التي أرسلناها 

لو لم نتلق تأكيدا، وكالعادة للمخابرات. وزير الدفاع: وليقل لنا الحقا ما الرد. و

 نحن نحتاج لمعدات،، ولو كان األمر كذلك، فإننا نحتاج إلى كذا وكذا.

أقصد أن نقول لألمريكيين: لو لم نتلق تأكيدا بإنه لن تكون هناك حرب فإننا 

كالعادة سنتقدم لهم بقائمة معدات حربية نحتاج إليها. لو لم يكن لدينا تأكيد بإنه 

نكون في حاجة لعتاد إضافي. رئيسة الحكومة: قلنا يوم ال توجد حرب فس

األربعاء أننا يجب أن نضيف للقوائم األشياء الرئيسية التي تنقصنا. ويمكن أن 

أقول له: لو تلقيتم ردا من الروس يفيد بأنهم يستطيعون التأثير فال بأس، وإذا 

أن نقول في  كان الرد غير ذلك فهذه قائمة باألشياء التي نحتاج إليها. أقصد

نفس اللحظة: لو كان الروس سيقولون إنه ال توجد حرب، فال بأس، وإذا لم 

يقولوا ذلك فإننا سنحتاج إلى هذه المعدات لتكفل لنا النجاة. وزير الدفاع: على 

مستوى الدول العظمى، كلتا الدولتان ال تهتم بهذا. رئيسة الحكومة: هناك 

عليهم لعمل شيء ما. فالجمعية العامة عنصر تقييم جانبي آخر يمكن أن يؤثر 



217 

لألمم المتحدة تجتمع اآلن، والجميع فيها يهاجمون إسرائيل. وربما يكون 

تفكيرهم العقيم يقول إنه يجب وضع الجمعية العامة أمام األمر الواقع، لكي 

يعلموا أن المنطقة ليست راكدة ولكنها نشطة. وزير الدفاع: لست أدري، ربما 

الحق من اليوم في إطالع المزيد من أعضاء الحكومة على ترغبين في وقت 

الموضوع. رئيسة الحكومة: لنتأكد هل هناك أحد من الوزراء موجود في تل 

أبيب. وزير الدفاع: أقترح إرسال رسالة )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية 

اإلسرائيلية لمساحة تقدر بثالثة أرباع السطر(هل يوجد )حذف بمعرفة الرقابه 

 عسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بكلمة واحدة( أي شيء جديد.ال

لنداو: هل فهمت جيدا أنك تقول أننا لم نكن قد أخبرنا األمريكيين بعد بمغادرة 

 األسر الروسية.

 م. ديان: أعتقد أن هذا يتعلق بالروس.

يادين: هذا شيء غير معقول. "قبل ذلك لدى رئيسة الحكومة في المكتب جرى 

 يل. وتقرر إبالغ األمريكيين".نقاش طو

م. ديان: أنت على حق. وما أقولة هو: " أنا أفترض أنهم خالل التحقق من 

الموضوع سيقترحون على الروس كيفيه التعامل مع هذا الموضوع، ألني 

أعتقد أن كال الطرفين مهتم بهذا. وفي المساء أرسلنا لهم المعلومات، فيما عدا 

 إلى األمريكيين. -مة إليهمموضوع األسر. المقصود بكل

 يادين: هل تقصد موضوع الطائرات؟

 م. ديان: نعم.

لنداو: ولكن هل تقرر لديك في ذلك الوقت عمل شيء ما أيضا بخصوص 

 إرسال إخطار بمغادرة األسر الروسية؟

. وأقول لكم أن المعلومات التي 9:45م. ديان: نعم، كان هذا في الساعة 

تكن تتضمن موضوع األسر الروسية. وربما يكون أرسلناها في وقت سابق لم 
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موضوع األسر قد تم اإلبالغ به في ذلك الوقت. يجب أن نسال لدى 

 المخابرات العسكرية، لنبحث التطورات ساعة بساعة.

يادين: وفقا لمحضر الجلسة التي ُعقدت قبل ذلك بنصف ساعة بينك وبين 

 زعيرا.

)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية  م. ديان: أنا أفترض أن البرقيات موجودة

 أكتوبر. 5اإلسرائيلية لمساحة تقدر بنصف سطر( في 

يادين: بالنسبه لموضوع البرقية )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

 لمساحة تقدر بكلمتين( لست متأكدا.

م. ديان: اقترحت على رئيسة الكومة أن ترسل برقية )حذف بمعرفة الرقابه 

اإلسرائيلية لمساحة تقدر بكلمتين(. وقد أرسلت )حذف بمعرفة  العسكرية

 الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بكلمة واحدة( برقية.

 يادين: أعطنا البرقية أو اقرأها لنا.

م. يادين: أنا مستعد إلعطائها لكم. وكنت أعتقد أنكم ستتلقون من رئيسة 

العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بكلمتين( الحكومة )حذف بمعرفة الرقابه 

 برقيتها.

 يادين: هل تلقت رئيسة الحكومة ردا أيضا؟

م. ديان: ال أعرف. أعتقد أن هذا لم يحدث. أتذكر أن هناك شخصا كان يسأل 

 وماذا عن الرد؟ وقالوا له: لم يرد رد. ولكنني لست متأكدا.

 هذا غير ممكن فيمكن أن أتنازل. يادين: هل يمكن أن تقرأ لنا البرقية. لو كان

الرئيس أجرانات: من حقك أن تتلقى ردا. فهو ببساطة لم يكن راغبا في تقديم 

 هذا.

 يادين: أنا أفهم إنه لم يرغب في تقديم الوثيقة.
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 م. ديان: إعطاءك الوثيقة أسهل لي من قراءتها.

مريح الرئيس أجرانات: لو كانت معك من حقك تقديمها. ولو كان هذا غير 

 بالنسبه لك، فيمكن أن نتلقاها غدا. ال يوجد أي مانع من أن تقدمها.

يادين: وفيما يتعلق بالموضوع، هل توجد في البرقية أمور تتعلق بالموضوع. 

 أكتوبر(. 5بتاريخ  263)قرأ الجنرال يادين باإلنجليزية جزءا من الوثيقة 

أكتوبر تفيد بأنهم  5يخ م. ديان: ومرفق لدي أيضا معلومة من األمريكيين بتار

 "مرتابون...

 الرئيس أجرانات: في أي وقت وردت رسالة األمريكيين؟

 أكتوبر. 5م. ديان: بتاريخ 

 يادين: وردهم؟

 م. ديان: هذا ليس لة عالقة بأمريكا.

 يادين: رد األمريكيين.

م. ديان: ال أعرف هل هذا رد أم معلومة. نفس البرقية موجودة عندي. لست 

 أدري.

 ؟263رئيس أجرانات: تقصد الوثيقة ال

 يادين: نعم.

م. ديان: وعندي هذه البرقية، لو كنتم تعرفونها، والتي تقول: )يقرأ 

 باإلنجليزية( )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بسطر(

يادين: )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بأربع 

 كلمات(.
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ديان: هذا )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر  م.

 بكلمتين( )يقرأ باإلنجليزية(

الرئيس أجرانات: هذا نفس )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

 لمساحة تقدر بثالث كلمات(

 م. ديان: كال. لست أدري من كان مصدرهم.

أكتوبر  5( بتاريخ 263رقم  الرئيس أجرانات: لدينا البرقية )وثيقة

 باإلنجليزية. ولها ترجمة بالعبرية.

 يادين: زعيرا قدمها. كانت هذه بالنسبه لة قضية خطيرة.

أكتوبر. وكذلك  5أكتوبر وتوجد برقية بتارخ  3م. ديان: يوجد برقية بتاريخ 

ما قلتة قبل الظهيرة من أن األمريكيين، فيما عدا رد الفعل في البداية الذي 

قالوا فيها أن العرب سيهاجمون، بعد ذلك أرسلوا فيضا من المعلومات 

 المطمئنة.

أكتوبر، قرأت في الصباح أنهم أرسلوا معلومات مطمئنة مرتين في  6في يوم 

نفس اليوم. وقد سأل سكوركا المخابرات. وقال: سألت الخابرات مرتين. في 

يضا الموجود عندي باللغة أكتوبر أ 5أكتوبر الذي قدمتة إليكم وفي يوم  5يوم 

العبرية، والذي أتخيل إنه أيضا لديكم، والذي يفيد بان العرب لن يهاجموا. أو 

 شيء من هذا القبيل.

 أكتوبر؟ 5الرئيس أجرانات: ورد هذا يوم 

 أكتوبر. 3م. ديان: التاريخ عندي يوم 

 أكتوبر. 6( بالعبرية بتاريخ 264الرئيس أجرانات: توجد البرقية رقم )

 ادين: هل توجد بعد ذلك جلسة للحكومة؟ي

 م. ديان: نعم.
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ي. يادين: أريد أن أعود للموضوع السابق الذي تحدثت عنه. وإن كان من 

الممكن أن يكون تكرارا. أريد أن أفهم بالتحديد النقطة التي استندت إليها التي 

مة. ترتبط بعدم المطالبه باستدعاء االحتياط في ذلك اليوم لدى رئيسة الحكو

فحتى عندما سألت رئيسة الحكومة عما إذا كان قد تم اتخاذ كل ما يلزم من 

إجراءات، كان ردك: عملنا كل شيء. وفي صياغة شاليف توجد أيضا كلمات: 

ال نريد االحتياط. ولكن لو أنني فهمت بشكل صحيح فإن ما يبدو لي هو أن 

، وللمناورات التي مبررك كان: وفقا لكل الخطط، ووفقا ألقوال رئيس األركان

جرت وفحص خطة كاحول الفان وغيرة وغيره، كانت هناك معلومة واضحة 

دبابة الموجودة في الجنوب، وما  300تفيد بأن من الممكن احتواء الهجوم بال  

دبابة في المنطقة الشمالية. هذا الوضع لم يكن بالطبع الوضع  200يقارب 

الجوية يمكن احتواء الهجوم. السؤال المثالي. ولكن لو أضفنا لة وجود القوات 

لماذا لم ترد على هذا الكالم رغم أن الرد  -الذي اريد أن أطرحة عليك إذن هو

معروف وهو أن من الواضح أن هذا ممكن، وإن كان هذا ليس الوضع 

األفضل: لماذا إذن في ذلك اليوم، في يوم الجمعة لم تقترحوا استدعاء 

عك( فرغم كل شيء ألم يكن من المحتم أن االحتياط )وأنا االن أتحدث م

إضافة لوائين أو ثالثة إلى هذا الوضع، الذي كان طيبا بالفعل، كان بالضرورة 

 سيجعلة أفضل؟ ماذا كان تقديرك؟

م. ديان: ما كنت سأقولة اآلن هو أني سأتأكد، ربما أكون قد أخطأت. وأعتقد 

ركان على األقل عن إنه في ذلك التاريخ جرى الحديث بيني وبين رئيس األ

التعبئة الكاملة للقوات الجوية ألجل استكمالها، وللوحدات النظامية، ألجل 

استكمال قوة الوحدات النظامية، وقد تطور هذا في اليوم التالي إلى استكمال 

آالف فرد أو شيء من هذا القبيل. وقد اعتمدت  10استدعاء ما يصل إلى 

نت كاملة، هي وتلك الوحدات التي حددتها كثيرا على أن القوات الجوية لو كا

في أماكنها، وبعد بضعة ساعات نسمع من تسفيكا خاللها ما سيجري، عندها 

وهل هناك  -سنضطر التخاذ قرار بما نحن مضطرين التخاذ قرار بخصوصه
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معنى الستدعاء قوات االحتياط أم ال. وباإلضافة إلى حالة التأهب من الدرجة 

لنها منذ سنوات، فهذه هي المرة األولى التي يجري فيها الثالثة، التي لم نع

إلغاء اإلجازات وتعزيز الخطوط حسبما جرى. واآلن أنا أعرف أننا كان يجب 

أن نستدعي المزيد من قوات االحتياط. ولكني أرجح اآلن أني في ذلك الوقت 

اعتقدت أن كل هذه الخطوات ليست بالشيء القليل )رفع درجة االستعداد في 

لقوات الجوية إلى الحد األقصى وإلغاء األجازات(، وأن هذا سيكفل الحفاظ ا

على استتباب األمر بقدر أو بآخر حتى اللحظة المطلوبه. كان هذا هو التقدير 

 بكل بساطة.

وأريد أن أعرف منك هل األمر كذلك  -يادين: فهمت هذا. والسؤال الذي أسأله

قلتة سابقا، من أن مهمتنا مع أفهم أنك زعمت في ذلك اليوم ما  -أم ال

األمريكيين في هذه المرحلة هي: أوال، خلق مبرر في مواجهة األمركيين 

لمواجهة حالة... وكل ما إلى ذلك من أمور. هل كان من بين التقييم بوعي أو 

بغير وعي، أننا لو كنا قمنا باستدعاء االحتياط يوم الجمعة ونحن نسأل 

قضيتنا بخصوص المبرر ستصبح خاسرة في األمريكيين عما نسأله، كانت 

 هذه المرحلة. هل كان هذا االعتقاد موجودا أم ال؟

م. ديان: كان تقييم الوضع بالنسبه لألمريكيين عنصرا رئيسيا بخصوص 

استدعاء االحتياط. بالنسبه الستدعاء االحتياط كان العنصر األمريكي أساسي. 

ماالت، أقصد هل فكرت في ولكن من الصعب علي اآلن أن أتحدث عن االحت

أكتوبر أننا يجب أن نستدعي أعدادا أقل من جنود االحتياط، وهل كان  5يوم 

األمريكيين في هذا الصدد عنصرا مؤثرا ألني بالفعل ال يمكنني أن أقول اآلن 

أكتوبر في استدعاء بعض األلوية هل كانت  5بجدية، لو كنت فكرت يوم 

ال. لقد كان الموضوع األمريكي يحتل مكإنه هناك أهمية للعنصر األمريكي أم 

هامة بالنسبه لي عند بحث استدعاء االحتياط، وسأصل لهذا الموضوع الحقا، 
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أكتوبر أم ال، هذا ما ال أستطيع أن أقولة  5ولكن هل كان هذا على هامش يوم 

 اآلن.

يادين: أقصد أني لو فهمت ردك، فقد كان إيجاد مبرر لألمريكيين مهما. ولكن 

بدو لي أنك تقول لنا أنك لو كنت فكرت وقتها أن هناك أهمية الستدعاء ي

االحتياط، فإنك تفترض أن هذا كان سيكون لة السبق، أي سيكون لة السبق 

 على المسألة المريكية. هكذا قلت لنا.

م. ديان: واألكثر من هذا. إن المسألة األمركية هي مسألة رئيسية بالنسبه لي 

الحتياط أو في أشياء أخرى، وسأحاول أن أقول هذا عندما سواء في استدعاء ا

نصل إلى الجزئية المتعلقة بهذا بشكل منظم. وأنا أفترض أن استدعاء عدة 

ألوية لم يكن سيضر باالعتبارات الخاصة بي والتي تتعلق باألمريكيين. فما 

ة يمكن أن ينظر إلية األمريكيون هو االستدعاءات واسعة النطاق. نحن في فتر

سلم، وعندما نريد استدعاء ثالثة ألوية للتدريب، هل سيقول األمريكيون شيئا 

عن هذا؟ أقصد إنه بالنسبه للموضوع الذي تسألني عنة اآلن، من الصعب 

أكتوبر في  5علي أن أقوم باستحضار أفكاري ألعرف لماذا لم أفكر يوم 

 استدعاء ثالثة وحدات.

واحدا، ويمكن أن تجيب عليه لو كنت  الرئيس أجرانات: أريد أن أسأل سؤاال

قمنا  1967ترتاح لذلك في سياق كالمك. بالنسبه للعنصر األمريكي، في عام 

بمفاجاة العرب )يادين: واألمريكيين أيضا(، ومن الواضح أنهم في هذا الصدد 

 67يتذكرون الصدمة التي أحدثتها لديهم مفاجأتنا. لست أدري، هل حدث بعد 

ا بخطوة كهذه وأرسلنا للعرب رسالة تتسبب في نوع من في وقت ما أن قمن

الردع، مفادها لو فعلتم شيء معين، فستعرفون أننا مستعدون لتوجية ضربه 

لكم. ألم تفكروا في أن إرسال رسالة كهذه إلى مصر وسوريا عن طريق 

األمريكيين، من خالل الروس، يمكن أن يقودهم إلى نمط تفكير يجعلهم 

 يجب أن يتوقعوا الشر مسبقا، لو فاجأونا؟يفكرون في أنهم 
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 م. ديان: أنا مستعد للخوض في هذا...

 الرئيس أجرانات: هل تستطيع أن تتطرق إلى هذا في إطار حديثك. أنا فقط..

م. ديان: كال، كال، على العكس. أنا مستعد أن أعرض اآلن وجهة نظري كلها 

 في هذا الشأن.

ية، هذا الموضوع ينتمي إلى وقت يتأخر الرئيس أجرانات: من الناحية الزمن

عن الذي نتحدث عنة اآلن بأربع وعشرين ساعة، ولكني مستعد ألن أعرض 

 وجهة نظري في هذا الشأن اآلن.

الرئيس أجرانات: مرة أخرى لو كان هذا في وقت الحق يمكن أن تتحدث عنة 

 الحقا.

خر عن هذا بأربع م. ديان: توجد نقطة واحدة على األقل هنا ترتبط بأحداث تتأ

وعشرين ساعة، لو كنتم ال تعرفون المادة التي لدينا. )حذف بمعرفة الرقابه 

العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بثالث كلمات( لو كانوا يعرفون أنهم ليس 

لديهم فرصة لتحقيق المفاجأة، ربما ما كانوا سيقومون بالتحرك، وقد عرفنا 

 أفترض أنكم تعرفون هذا.هذا في اليوم التالي فقط، وأنا 

 الرئيس أجرانات: أنا لم اكن أعرف هذا.

م. ديان: )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بكلمة 

 واحدة( قال هذا.

 الرئيس أجرانات: ربما كان األمر يستحق التحرش بهم.

لمساحة بالمعلومة التي جلبوها )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية 

أكتوبر، )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية  6تقدر بكلمة واحدة( في يوم 

 اإلسرائيلية لمساحة تقدر بأربع كلمات(

 ساعة، ولكننا ال نعرف هذا إلى حد كبير. 24م. ديان: هذا بعد 
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 الرئيس أجرانات: حسنا، يمكنك الرد على السؤال الحقا.

الذي يدعونا للتحرش بهم، إذا أن م. ديان: هذا سينضم إلى السؤال عن السبب 

هذا ربما يجعلهم يمتنعون عن التحرك. )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية 

 اإلسرائيلية لمساحة تقدر بخمس كلمات(.

 الرئيس أجرانات: األفضل أن تسير حسب ترتيبك لألمور فهو أكثر وضوحا.

الساعة  م. ديان: وفقا لترتيبي لألمور، لدينا اآلن جلسة حكومة، انعقدت

. ولديكم محضر الجلسة، وبالتالي فسوف أؤكد فقط على الكالم الذي 11:30

 أريد التأكيد عليه، وهو الكلمة االفتتاحية التي قلتها أنا.

 الرئيس أجرانات: هل هذه هي الجلسة التي حضرها الوزراء؟

 م. ديان: نعم.

 الرئيس أجرانات: الوزراء الذين يقطنون في تل أبيب؟

 نعم م. ديان: 

 في يوم الجمعة الخامس من أكتوبر.

 يادين: حضر الجلسة برليف وديان وهليل وحزاني وجليلي وبيريس.

 لم أقرأ سوى أسماء الوزراء.

 م. ديان: نعم. 

لو كنتم تعرفون البروتوكول، فسأؤكد فقط أني افتتحت الجلسة ببيان قلت فيه 

واإلشارات الميدانية تفيد بتعزيز إنه "في الفترة األخيرة ورد العديد من األنباء 

 القوات"...

 سوف أتجاوز هنا بضع سطور.

 يادين: عفوا، في أي وقت انعقدت الجلسة؟
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 .11:30ديان: الساعة 

يادين: يجب أن تطلبوا من مدوني المحاضر أن يذكروا الساعة أيضا. ال يوجد 

 محضر جلسة بدون ساعة.

ة قلت: "في الليلة األخيرة أو في ديان: في السطر األخير من كلمتي االفتتاحي

األربعة وعشرين ساعة األخيرة وردت أنباء أخرى غيرت إلى حد معين من 

تقييمنا السلبي، وهذه اآلنباء )األولى(، ما كنت ألصفها باإليجابية، ولكن التقييم 

أقصد أننا لسنا متأكدين أن الحرب ستقع، ولكن  يكفي لكي أستدعيكم إلى هنا".

ساعة الماضية جاءت لتقويض التقدير السلبي  24ي وردت خالل ال  األنباء الت

بعد ذلك تحدث رئيس المخابرات العسكرية  الذي يفيد بأن الحرب لن تقع.

ورئيس األركان. وأنهى رئيس المخابرات العسكرية حديثة بقوله: " ومع هذا 

رية فإننا نرى حتى اآلن أن هناك احتمال كبير ألن تكون حالة التأهب السو

والمصرية ترجع إلى الخوف منا وأن هناك احتمال كبير ألن تكون النية 

الحقيقية للسوريين والمصريين تتجة لتنفيذ عمليات عسكرية ذات أهداف 

محدودة. ورغم هذا فإن الشيء غير العادي في كل هذا الموضوع هو اإلحدى 

لها. هنا  طائرة التي وصلت لمصر وسوريا والتي ليس لدينا بعد تفسير عشرة

 نحن نرى تصرف شاذ".

 -واختتم رئيس األركان حديثة بقوله: "إن التقييم األساسي للمخابرات العسكرية

هو التقييم األكثر معقولية في نظري،  -الذي يفيد بأننا لسنا موشكين على حرب

ومن الممكن تماما أن يكون انتشار القوات والتأهب الذي نراة لهما كل مالمح 

 ات الدفاعي.انتشار القو

الرئيس أجرانات: إنه يشير إلى أن "هناك طائرتان أقلعتا عائدتين واحدة من 

 سوريا واألخرى من مصر"، ألم يقل هذا؟
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يادين: أريد أن أطرح عليك سؤاال: هل في مثل هذا االجتماع، يمكن أال يقدم 

رئيس المخابرات العسكرية كل المعلومات التي عنده، بالضبط على النحو 

ي يعتقد إنه يجب تقديمة لألمريكيين؟ إنه لم يتحدث هنا عن إخالء األسر. الذ

وذكر فقط أن الطائرات وصلت، وقال إننا ال نعرف لماذا جاءت هذه 

 الطائرات. بينما كانوا قد علموا بإخالء األسر في هذا الوقت.

م. ديان: ال يمكن بالتأكيد أن يحاول عن قصد تحريف الصورة. هذا غير 

لى اإلطالق، ولكن من المؤكد أننا في جلسات الحكومة نحترس من ممكن ع

شيئين: االحتماالت العملياتية المستقبلية، حيث ربما ال تجري العملية ويخيب 

التخطيط، وأنا أفترض أن رئيس األركان يتحدث عن استنتاجات وليس عن 

 تفاصيل وأدلة يمكن أن تحرق المصدر أو شيء من هذا القبيل.

صباحا:  11:30 أقرأ لكم من الصفحة الثانية، وكان هذا في الساعةيادين: س

"في الليلة الماضية حدث أمر غريب، حيث أرسل الروس بشكل مفاجيء 

إحدى عشرة طائرة نقل ركاب إلى الشرق األوسط. خمس طائرات إلى سوريا 

وست إلى مصر، ونحن ندرك أن هذه الطائرات مخصصة إلخالء شيء ما، 

نه ليس معدات وإنما أشخاص. ونحن ال نعرف بالتحديد ماذا ومن الواضح إ

وال كم. حتى اآلن أقلعت بالفعل طائرتان عائدتين، واحدة من سوريا واألخرى 

من مصر. وفضال عن ذلك فجميع القطع البحرية الروسية التي كانت في 

 اإلسكندرية تقريبا غادرت الميناء، وهو ما لم يحدث من قبل". ال توجد هنا أي

 إشارة ل خالء العاجل لألسر، على العكس، فهو يقول إنه ال يعرف السبب.

 الرئيس أجرانات: إنه يقول "ربما أشخاص".

 يادين: "ليس معدات وربما أشخاص".

م. ديان: لست أدري، هذا سؤال يجب توجيهة لرئيس المخابرات العسكرية. لو 

 كان عندي رد واضح لقلته. لست أدري.
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لسكوف: بالنسبه للكالم الذي قالة رئيس المخابرات العسكرية، ومن بعدة 

رئيس األركان، هل غيمر رئيس األركان شيئا، وكان هناك شك في تقييمة أكثر 

 هل فهمت ما سمعتة بشكل سليم؟ مما في كالم رئيس األركان؟ 

رة م. ديان: هنا كما هو الحال في األجزاء المقتطعة التي قرأتها، هناك فق

لرئيس المخابرات العسكرية يؤيد فيها احتمال وقوع الحرب أكثر مما في كالم 

رئيس األركان العامة، ولكن البد من قراءة كالم كليهما كامال. فرئيس 

األركان يواصل ويختتم بقوله: "وحيث أني ال أعمل في التحليل، فمن األهمية 

لى أن هذا نشر هجومي بمكان رغم هذا أن نتحقق، مما إذا كان لدينا دليل ع

للقوات، والبد أن أقول أننا ليس لدينا دليل كافي على أنهم ال ينوون الهجوم. 

ليس لدينا مؤشر كاف على أنهم يريدون الهجوم حقا، ولكن ال يمكنني استنادا 

إلى المعلومات أن أقول أنهم ال ينوون الهجوم". وهكذا ففي موضع معين 

 يتوازن الكالم.

 ماذا قلت؟ أنهم ال يخبرون الحكومة بخطط العمليات؟ النداو: عفوا،

م. ديان: ليس قبيل العملية. حتى يمكن أن تبقى العملية ممكنة، لو كان يجب 

القيام بها الليلة، مثل عملية بيروت أو ما شابه ذلك، وبعدها يبلغون الحكومة. 

وا ولكن لو كانت هناك خطة مثل "كاحول الفان" فمن المؤكد أنهم لن يذكر

الخطة بالكامل، ألنها ربما تحتاج لشهور، وهناك خوف من أن تتسرب. ليس 

من المستحسن الكالم عن أشياء ال تزال في الملفات ولم يتم تنفيذها ليعرفها 

جمهور أكبر. وأنا أفترض أن المخابرات العسكرية أيضا عندما تذكر 

قت الحق أن االستنتاجات، ال يجب أن تذكر تلك التفاصيل التي يمكن في و

تصعب األمر عليها، لو ُنشر الموضوع بشكل أو بآخر. ولكن هذا مجرد 

 افتراض مني.

 النداو: لو ُنشر هذا، تعني أن هناك خوف من حدوث زلة لسان؟
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م. ديان: أريد أن أتحدث بضمير المتكلم باعتباري عضوا في الحكومة. 

يمثلون جهات  الوضع في الحكومة على النحو التالي: تضم الحكومة أعضاء

أكثر اتساعا، وفي بعض األحيان تكون هذه الجهات خارج الحكومة، هي 

 صاحبه السلطة األكبر التي تفوق سلطة ممثلها في الحكومة.

 هل يمكن أن أطلب للحظة عدم التدوين في محضر الجلسة؟

الريس أجرانات: أنا آسف جدا، ولكن كل ما يقال هنا البد أن يتم تسجيلة في 

جلسة. لو كنت ال تريد فيمكن أن تتراجع ونمحو هذا الكالم من محضر ال

 محضر الجلسة.

م. ديان: بما أن محضر الجلسة يجري تدوينه، فلن أضرب أمثلة شخصية، 

وسأقول فقط أن من الواضح أن أعضاء الحكومة البد أن يأتوا لقادة الحزب 

هذا الذي يمثلونة ويبلغوهم لتلقي توجيهات بخصوص موقف الحزب في 

الشأن. وهنا يذهب الموضوع لدائرة أكثر اتساعا، تضم من ال يتحملون 

المسئولية الجماعية وليسو أعضاء في الحكومة، ولكن هذا أمر معروف وأنا 

مستعد ألن اقول إنه من المتعارف عليه أن هناك ممثلون في الحكومة يمثلون 

ء أنفسهم أن جهات أكثر اتساعا، وليس في استطاعتهم أن يقرروا من تلقا

يلزموا حكومتهم بموقف معين يتصل بعمل عسكري. ولذلك فهذه ثغرة تجعل 

 هناك فرصة جيدة لوصول كالم يقال في الحكومة إلى إطار أكثر اتساعا.

ي. ي ادين: هل ترجح أن موضوع ذكر معلومات عن اإلخالء العاجل لألسر 

 مر على هذا النحو لهذا السبب؟ -في هذا اإلطار

ال. أنا أعتقد أن المخابرات العسكرية عندما تأتي للحكومة بصفة  م. ديان:

عامة تقول النتائج التي لديها ولم تعتد على عرض إثباتات لهذه النتائج. ال 

 أعتقد أن هذا كان السبب.

 ي. يادين: إنه يقول: "توجد طائرات وال نعرف ما هذا."
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ل لرئيس المخابرات م. ديان: لست أدري وأعتقد أن األفضل هو توجية السؤا

 العسكرية.

ي. يادين: كال. كنت أريد أن أعرف ردك فيما يتعلق بخطورة ذكر معلومات 

سرية للحكومة وهل ينطبق هذا الكالم على موضوعنا هذا بالنسبه لرئيس 

 المخابرات العسكرية؟

 م. ديان: ال أعرف.

عدم نيبنتسال: هل يمكن أن يكون من األكثر راحة لبعض أعضاء الحكومة 

 إخبارهم للسبب الذي ذكرته؟

 م. ديان: أنا ال أظن أن هذا وضع مريح.

النداو: هذا أمر خطير جدا وستكون هناك أسئلة أخرى بشأنه، وال أريد أن 

 تتملص من الموضوع اآلن.

الرئيس أجرانات: في أحد محاضر الجلسات هناك تلميح بأن رئيس المخابرات 

ض شيئا في جلسة الحكومة إلنه عرف ليس العسكرية يتلقى التهنئة عندما يعر

 فقط ما يحكية ولكن ما ال يحكية أيضا.

م. ديان: بالنسبه لهذه الجلسة أردت أن أؤكد على شيئين، وكالهما بالنسبه 

لخدمة االحتياط: أوال، من كالم رئيس األركان عندما حكي للحكومة عن 

حالة تأهب قصوى اإلجراءات التي تم اتخاذها للتأهب، كتب إنه تم إعالن 

وإلغاء اإلجازات، وأن كل الوحدات في الخطوط، وخاصة في القوات الجوية 

والمدرعات، لتصبح حالة تأهب قصوى. لم أقم بتعبئة االحتياط وحالة التأهب 

تجري كلها باستخدام الجيش النظامي ونحن نؤجل مسألة استدعاء االحتياط 

مؤشرات أخرى". وهذا في وغيرها من اإلجراءات األخرى إلى حين وجود 

 في الجزء العلوي. 3صفحة 
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والشيء اآلخر فيما يتعلق بكالمي بخصوص الجانب الرسمي للتعبئة. وهذا 

في الصفحة الرابعة حيث أقول: "سوف نكتفي بتصديق رئيسة الحكومة في 

كل شيء، سواء في استدعاء االحتياط أو البدء في قصف مضاد". وهذا بعد 

 األركان، في الصفحة التالية له.كالم رئيس 

الرئيس أجرانات: هذا بعد وقت طويل من حديث رئيس األركان. أنت تقول: 

"كنا ننوي في كل األحوال عرض الموضوع في جلسة الحكومة يوم األحد. لو 

لم تكن الحرب قد وقعت بعد فسيمكننا أن نعرض على الحكومة مسألة تعبئة 

 االحتياط."

ا يلي: "لو حدث شيء في عيد الغفران سوف نكتفي يادين: ورد هناك م

 بتصديق رئيسة الحكومة على أي شيء سواء استدعاء االحتياط..."

نيبنتسال: هل ينظم القانون األساسي ما يحتاج لعرضة على الحكومة بما في 

 ذلك بخصوص القصف؟

م. ديان: كال. القانون األساسي هو مؤسسة في حد ذاتة ويختص فقط 

حددة من الموضوعات. يسري في زمن السلم وال يتضمن هذا بمجموعة م

مسألة االحتياط، وإنما األعمال التي يفوض الجيش بعملها مثل عمليات الرد 

 على هجوم.

نيبنتسال: أناأ سأل إلنه من بين كافة االحتماالت لم ُيذكر سوى القصف 

ا المضاد، والقصف في القانون األساسي هو مسألة تخص الحكومة. بينم

 ال. فهو يمس المواطنين. -على سبيل المثال -القصف المضاد

م. ديان: هنا، كان هذا خطأ أشد. كان الحديث هنا يدور عن قصف في إطار 

 الحرب بينما يتناول القانون األساسي أعمال الرد وما شابهها.
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ي. يادين: أنا أدرك أنك تقصد بالقصف المضاد هنا الهجوم االستباقي في هذه 

ة ألن هذا هو الموضوع الذي ورد بعد ذلك. ألنهم لو قصفوا وقصفت المرحل

 من جديد...

 م. ديان: نعم.

نيبنتسال: في محضر جلسة الحكومة، هل ظهر مصطلح "قصف مضاد" بدال 

 من "هجوم وقائي"؟

م. ديان: أنا أتأمل قليال فيما كنت أفكر فيه فيما يتعلق بهذه الفقرة، ولكن 

ببدء  -وأقصد مصر -ح كان هل ستقوم دولة واحدةالسؤال الحقيقي والواض

إطالق النار وهل سنقوم نحن بمبادرة من جانبنا بإطالق النار على سوريا 

دون أن تفعل هي ذلك، أو ربما حالة أخرى: لو كنا متأكدين تماما أنهم 

سيقصفون تل أبيب وأردنا أن نستبق الضربه بضربه، فلن تكون هذه ضربه 

دقيق.. وأعتقد أن السؤال الفعلي كان: لو بدأت إحدى الدولتين وقائية بالمعنى ال

الحرب هل نهاجم نحن الدولة األخرى لنخرجها من دائرة الحرب، أو 

لنخرجها من اللعبه، أم ال. أعتقد أن هذا هو السؤال الذي كان مطروحا في 

 الخلفيه.

ل حتى الرئيس أجرانات: لقد ثار هذا في جلسة الحكومة. كان هناك جدل طوي

 اندلعت الحرب وحلت المشكلة.

م. ديان: أعتقد أنكم ال تعرفون كيف انتهى األمر. )في اليوم التالي( إنتهى بأن 

أصر الوزير سابير على إنه ال يريد أن يصوت تأييدا ألن نقوم بمهاجمة 

سوريا قبل أن تدخل الحرب لو بدأت مصر الحرب. ولم ترغب رئيس 

ا يتعارض مع رأية وعندئذ اقترحوا أن تمتد الحكومة في اتخاذ القرار بم

الجلسة فقال: "لنعقد جلسة تكميلية ونأتي قبيل المساء". وفي النهاية إتخذوا 

 قرار بهذا بطريقة ما.
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الرئيس أجرانات: في النهاية اندلعت الحرب ولم تعد هناك حاجة الستئناف 

ب رأيي الجدل. أريد تذكيركم فقط بأني لو كنت سأتحدث عن الحرب، فحس

هناك أشياء مثيرة لالهتمام جدا بالنسبه لموقف بعض أعضاء الحكومة في 

بخصوص ما يمكن تحقيقة أو عدم تحقيقة في  -مراحل متقدمة من الحرب

 الحرب، أقصد إللقاء المصريين على الجانب اآلخر من القناة.

وجدت نفسي ذات مرة كأني ال أريد إلقاء المصريين إلى الجانب اآلخر من 

لقناة، عندما كان سابير يحاسبني حسابا طويال بسبب ما وصفتة على هذا ا

النحو . كنت قد جئت للتو من قيادة المنطقة الجنوبية وقالوا أنهم غير قادرين 

على هذا. سألني: أليسو قادرين؟ وقال: "أنت لم تكن أبدا راغبا في البقاء على 

 أخذ القناة؟ حدود القناة وال تريد أخذ القناة". أنا ال أريد

هذا هو ما أردت أن أؤكد عليه، فالحكومة تعرف أننا ال نستدعي االحتياط 

اآلن وأصدرت تصديقا بأن يكون استدعاء االحتياط بموافقة رئيسة الحكومة، 

ونفس الشيء بالنسبه للعمليات. ويوجد صياغة للوزير جليلي في هذا الشأن 

 وما إلى ذلك. تقول أننا نفوض رئيسة الحكومة ووزير الدفاع

ي. يادين: كان اآلنطباع الذي تلقيتة من الوزير جليلي في تلك الجلسة هو إنه 

يشعر بقلق شديد، حسبما قيل، من بعض الناس، وقد كرر وإن كان هذا بلهجة 

مهذبه: "تأثرت بشدة من طريقة حديث رئيس المخابرات العسكرية ألني أعتقد 

تنبهت إلى ما قالة رئيس األركان من أن أن لدينا أجهزة مخابرات متميزة، كما 

هناك احتمال غير كبير، وإن كان لم يأخذ على عاتقة أن يقول أن هناك أدلة. 

ولذلك كنت أود بالفعل أال تكون هناك أي عراقيل أمام النشاط العملياتي في 

حالة عدم وجود تفويض". وجدير بنا أن نفترض إنه كان رغم هذا مبالغا إلى 

 حد ما.

يان: طوال السنين أيد الوزير جليلي بشكل قاطع، وبشكل بناء حسب م. د

رأيي، زيادة التفويض الممنوح لرئيس الوزراء ولوزير الدفاع قدر اإلمكان، 
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التخاذ قرار باسم الحكومة، لو كانت هناك حاجة لذلك، في التصرفات التي 

م تأخير تدخل في سلطة الحكومة بصفة عامة. وأال يكون هناك تأخير، فال يت

تنفيذ عملية عسكرية لعدم انعقاد جلسة حكومة. وقد كان هذا بالنسبه لة موقفا 

قاطعا طوال السنين. فعندما ُيعرض موضوع ما يقول إننا نفوض رئيسة 

الحكومة ووزير الدفاع، ولو احتاجت للتشاور مع شخص ما، يمكنها االتصال 

تيجة العتقادة أن شيئا كهذا هاتفيا والتشاور معه، بدون تأخير. وليس هذا فقط ن

 يمكن أن يحدث، ولكن هذا بالنسبه لة موقف مبدئي للغاية طوال السنين.

نيبنتسال: من ناحية أخرى، تكون لدينا انطباع بإنه يحرص على أن يكون 

هناك بالفعل تصديق بهذا. بحيث يتم الحرص بشكل إيجابي على صدور 

 ن الناحية الرسمية. التفويض، بحيث تكون األمور على ما يرام م

م. ديان: نعم، هكذا األمر على وجة التحديد. فرئيسة الحكومة ليست واعية 

وليست خبيرة في الصياغات وال في الجانب الرسمي، بحيث في ختام جلسة 

معينة يصدر قرار واضح بإنه يمكن تفويضها، وهو يرى من واجبه في كل 

تعبر عن موقفها منه، أن  موضوع عندما تعرضة رئيسة الحكومة مبدئيا أو

يضع الموضوع في اإلطار الرسمي، بحيث يكون هناك قرار مناسب في 

الجلسة. كما إنه يقوم بإعداد ملخصات الموضوعات المعروضة مع سكرتير 

 الحكومة.

الرئيس أجرانات: ما قالة هنا هو ما يلي: "هناك مناخ متقلب. ولذلك يمكن أن 

ن أحجب سلطتنا عن رئيسة الحكومة ووزير تحدث مفاجآت. كنت أود بالفعل أ

الدفاع". وهناك شيء آخر هنا: "ُدعينا هنا اليوم، ولو كان األمر ضروريا فإننا 

نقبل أن تجتمع الحكومة". لقد أراد أن يعطي التفويض حتى يمكنهم التصرف 

 على الفور لو حدثت مفاجأة.

 ع ذاهبين لبيوتهم.م. ديان: نعم، وهذا بالطبع كان عيدالغفران. وكان الجمي
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 الرئيس أجرانات: وقد كان هذا في يوم الخامس من أكتوبر.

 لو اضطروا التخاذ قرار. -م. ديان: نعم في يوم الخامس من أكتوبر. وقد قال

نيبنتسال: كما فعلت أنت وكان معك حق بحرصك على وجود مروحية، فقد 

 حرص هو على وجود تفويض.

ي "عيد الغفران في يوم السادس من أكتوبر في م. ديان: الوثيقة التالية لدي ه

صباحا. وربما أبدأ بما أذكره. أذكر أني تحدثت سواء مع رئيس  5:45الساعة 

المخابرات العسكرية أو مع رئيس األركان أو مع العاملين في المكتب قبل أن 

أصل إلى المكتب. وإذا لم أكن مخطئا فقد قال رئيس األركان أننا قبل أن 

إنه يريد أن يسبق ويبدأ في تلقين هيئة أركانه. وأتفقنا على اللقاء في نتقابل ف

 السادسة.

 ؟5:45الرئيس أجرانات: تقول أن هذا كان الساعة 

 .5:45م. ديان: تسجيل مالحظاتي يبدأ الساعة 

 الرئيس أجرانات: مع رئيس األركان العامة؟

كانت هذه الوثيقة م. ديان: كال، لقد وصل رئيس األركان في السادسة. لو 

 عندكم فلن أقدمها.

 الرئيس أجرانات: ال. أنا لم أرها.

 ي. يادين: يبدو لي أن رئيس األركان قرأ لنا شيئا منها.

 .5:45م. ديان: كان أول حديث في الساعة 

 .265الرئيس أجرانات: سيكون هذا مرفق رقم 

 ؟265ي. يادين: هل تقرأ علينا اآلن من هذه الوثيقة رقم 

 ديان: نعم. لقد وضعت لنفسي عالمة هنا على عدة أشياء.م. 
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ي. يادين: هل هناك تدوين تم بمعرفة رئيس المكتب من هذه الوثيقة، منقول 

 عنها.

 ح. لسكوف: لقد قدم تحليال.

م. ديان: أنا سأتحدث بصفة عامة، وربما في وقت الحق أقرأ فقرات معينة. 

يكون التدوين تم بمعرفة رئيس  ولو كنت تريد أن تسألني، فمن المحتمل أن

تم في هذه  المكتب لصالح رئيس األركان، من وثيقتي هذه الموجودة هنا.

الجلسة بصفة عامة بحث شيئين أساسيين: األول بشكل أساسي ميداني. واآلخر 

بشكل أساسي. ما تم بحثة بشكل أساسي ميداني هو هل يجب القيام بضربه 

هو مسألة استدعاء االحتياط. وقد عرض  وقائية؟ وما تم بحثة بشكل أساسي

فرق عسكرية واقترحت أنا استدعاء فرقتين.  4رئيس األركان استدعاء 

باإلضافة لهذا جرى الحديث عن أرقام مختلفة بخصوص معنى التعبئة العامة، 

الف شخص وما إلى ذلك.  200ألف شخص أم  300وهل ستتضمن استدعاء 

لي مبرراتي فيما قلتة وسأشرح ذلك جرى الحديث عن هذا الموضوع وكان 

الحقا، ألننا في كل مرة كنا نؤجل الحديث في هذا الموضوع إلى أن نصل 

لهذا اليوم، وها نحن قد وصلنا إليه. وفي نهاية الجلسة قلت، حسنا، سوف 

أعرض االقتراحين على رئيسة الحكومة، ولتتخذ هي القرار الذي تريده. وبعد 

 ل لرئيسة الحكومة.ذلك انتقل الموضوع بالفع

ي. يادين: بالنسبه للضربه الوقائية وفقا لما نقلتة لنا فقد فهمت أن موقفك 

المسبق كان ضد هذا الموضوع. وقد أضفت قائال: "أنا ال أعتقد أن رئيسة 

 الحكومة ستصدق على شيء كهذا".

م. ديان: باستثناء شيئين: األول هو أننا كنا سنهاجم سوريا لو بدأت مصر 

وم أوال. والثاني إنه لو وقع حدث غير متوقع، أعني لو وردت معلومات الهج

 تفيد بأنهم سيقصفون تل أبيب أو شيء من هذا القبيل فال مبرر لالنتظار. 
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 ي. يادين: هل كان هذا في الجلسة التي بدأت في السادسة؟

 م. ديان: نعم.

لقد  األركان:ي. يادين: أريد أن أسألك هنا سؤال مقاطعة وجهتة أيضا لرئيس 

فهمت أنكما كنتما متفقين على شيء واحد، وهو استدعاء فرقتين. ال يوجد 

جدل في هذا. والسؤال الذي سألتة هو: إذا كنتم متفقين بالنسبه الستدعاء 

فرقتين لماذا لم تتصلوا فورا برئيسة الحكومة، لو كان يجب أن تصدق على 

جدل بيننا سنعرضة عليك. هذا، وتقوالن نحن متفقان على فرقتين، وهناك 

وبذلك كان من الممكن من الناحية الزمنية ربما كسب نحو ثالث ساعات 

 لحساب نداء االستدعاء األول؟

م. ديان: لقد سألت نفسي هذا اآلن أيضا وأنا أجهز هذه المادة. ويمكنني أن 

أقول أني لم يتكون لدي وقتها انطباع بأن هناك دافع لدى رئيس األركان للبدء 

في تعبئة االحتياط، وليس فقط ألن التدوين ال يتضمن أن رئيس األركان قال: 

دعنا نبدأ استدعاء االحتياط وأنا قلت: لحظة، تعالى نسأل رئيسة الحكومة. 

وهو أمر كان من الممكن أن أفعلة بال شك، ولكني أقصد أن ما فهمتة من 

 أو أثناء الجلسة رئيس األركان، سواء عندما قال لي إنه سيذهب للمكتب أوال

هو إنه في غضون ذلك في نفس الوقت تتواجد في هيئة األركان جهة تهتم 

باإلعداد للتعبئة، ويجري استدعاء البعض بالفعل، بما في ذلك في القوات 

آالف شخص. ويمكن أن أقول اآلن فقط،  10الجوية، حيث تم استدعاء أول 

ان خالف ذلك، لن أدعي إنه لو قال شخص خالف ذلك، ولو قال رئيس األرك

ألف لو  60إنه مضلل. لقد كان لدي انطباع بإنه ال يوجد مانع من استدعاء 

كان يريد ذلك. ولكن لدينا مشكلة في الستين ألف اآلخرين. ولم يكن لدي 

 معلومات بشأن ما إذا كان أصدر تعليمات بالتعبئة.

 الفا... 60نيبنتسال: نفرض أن كليكما أكد على ضرورة استدعاء ال  
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 ي. يادين: لقد كنا متفقين بالفعل.

نيبنتسال: نفرض إنه لم تكن هناك خالفات على أي شيء، وإنه كان هناك 

اتفاق على عرض هذا الموضوع فقط على رئيسة الحكومة. ألم يكن لديكم 

تفويض حتى لو كنتما متفقان على ذلك، باستدعاء الفرقتين وليس األربع فرق 

ألف شخص، كان من  60 -50في عيد الغفران. استدعاء دون أخذ رأيها. هذا 

الممكن بالطبع أن تسمع عن ذلك في الشارع. ومع كل االحترام لردك فإنه 

 غير مفهوم.

 م. ديان: هذا صحيح وال بأس باالحترام.

 الرئيس أجرانات: ربما كان يقصد اإلعداد لهذا.

، بغض النظر عن م. ديان: ال. ليس أكثر من هذا. في حاالت كثيرة مماثلة

موضوع استدعاء االحتياط، عندما يكون هناك وقت يفصل بين القرار وبين 

التنفيذ الفعلي، فإنني أسمح لنفسي عندما أفترض أن رئيسة الحكومة ستصدق 

على هذا القرار، بأشياء تتطلب أيضا موافقة رئيسة الحكومة، فأقول لرئيس 

و رأت إيقاف هذا، سنتمكن من األركان: إبدأ، وسأتصل برئيسة الحكومة، ول

إيقافة قبل التنفيذ. بمعنى إنه لو طلب رئيس األركان قصف دمشق. فإنني 

أسأله، متى سيبدأ القصف الفعلي، فيجيبني بإنه بعد ساعتين، وهو الوقت 

المطلوب إلى أن أبلغ المنطقة العسكرية الشمالية وما إلى ذلك، فأقول له، ال 

ف ذلك خالل عشر دقائق فافعل ذلك. حدث هذا بأس، لو لم أخبرك بشيء خال

 حتى في حرب األيام الستة بالنسبه الحتالل هضبه الجوالن.

 ي. يادين: كنت أريد أن أذكرك بهذا، ولكن كان من األفضل أنك ذكرتة أنت.

م. ديان: نعم، في ذلك الوقت عندما سألت ددو: لو قلت لك أن تصعد إلى 

الصعود؟ فقال لي بعد ساعة. هنا قلت له، حسنا، هضبه الجوالن، فمتى ستبدأ 

حتى ذلك الوقت سيحدث شيء من اثنين: إما أن يوافق أشكول، فعندئذ لن 
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تكون هناك مشكلة، وإما أال يوافق، وسيكون عندي وقت ألبلغك أال تصعد 

ألف، لم يكن لدي شك،  50بالنسبه لتعبئة قوات االحتياط المذكورة، ال   إليها.

لدي شك، في أن رئيسة الحكومة سوف تصدق على ذلك عندما واآلن ليس 

أقول لها، وخاصة بعد الحديث الذي جرى بيني وبينها في الرابعة صباحا، 

على أساس المعلومات التي وردت، بينما الجميع يجب أن يهرولوا للدخول في 

الحرب وما إلى ذلك. عندئذ كان في استطاعتي أن أفعل شيئا من اثنين: إما أن 

أتصل بها هاتفيا وأقول لها إننا نريد أن نبدأ استدعاء االحتياط. ولم أفعل ذلك 

ألني لم أرغب أن أفعلة في الهاتف. أو أن أطلب من رئيس األركان هذا 

وأفترض أننا في الفترة بين الرد اإليجابي من جانبه أو من جانبي أو من 

ص المستدعى من بيتة جانبنا نحن االثنين، وبين الوقت الذي سيخرج فيه الشخ

سيكون لدينا الوقت الكافي لنرى رئيسة الحكومة ونقول لها أننا أصدرنا 

ألف شخص. وإذا لم ترغب في ذلك، نقوم بإلغاء هذا  50تعليمات باستدعاء 

األمر. ولكني اآلن فقط بعد أن راجعت المادة واجهت أيضا هذه المشكلة. حتى 

 األيام األخيرة...

على رئيس األركان أن يخمن كل هذا بشكل واضح، ألنك نيبنتسال: هل كان 

 لم تقل شيئا من كل هذا.

م. ديان: إلنه رئيس األركان العامة وليس سائقي. لو كان يريد استدعاء 

االحتياط، فإنه هو المسئول عن الحرب، ولو كان يريد البدء في استدعاء 

ن متفقان على االحتياط يمكنة أن يقول لي بوضوح، سيدي وزير الدفاع، نح

ألف شخص، وكل لحظة ضائعة هي خسارة، هل يمكن أن ابدأ استدعاءهم  50

 اآلن أم ال؟

نيبنتسال: أنا متفق معك في أننا يجب أن نسألة في هذا، وسوف نسأله. ورغم 

هذا فإنني أسألك أنت أيضا باعتبارك الطرف اآلخر. هذه مسألة توضيح، 

 ويجب أن يقال الكالم بوضوح.
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ولكن شيء من اثنين: إما أن يكون قد أعتقد إنه مسئول عن استدعاء  م. ديان:

هؤالء بناء على ما قلتة له، أو أن يكون قد أعتقد أن األمر غير ملح. ولكن 

بالنسبه لي فإنني أعتقد إنه كان يظن أن األمر ملح، وهو ليس الجنرال طل، 

ان عندما الذي صور نفسة هنا على إنه ال يعرف كيف يطلب. فرئيس األرك

ألف جندي، لو كان يريد أال يفقد وقتا، فإنه يحاول أن يرتب  50يريد استدعاء 

األمر بكلمة واحدة فيقول، فلنبدأ التعبئة. ولو كنا في حاجة لتصديق من رئيسة 

 الحكومة فاتصل بها هاتفيا.

النداو: حسنا، هذا الموضوع ينقسم بينكما، فقد كان في استطاعتة أن يقول لك 

 في استطاعتك أن تقول له.وكان 

الرئيس أجرانات: من ناحية القواعد، فإنني أفهم أنك أنت الذي كنت يجب أن 

تعطية التعليمات، ألني فهمت إنه ليس لدية السلطة لذلك أصال. أنا ال أتحدث 

عن إنه كان يمكنة التصرف، من الناحية العملية. من الناحية العملية كان في 

ادات. ولو لم يصدر تصديق يمكنة أن يوقف هذا. استطاعتة عمل كل اإلعد

هذا من الناحية العملية. ولكني فهمت حسب القواعد القانونية، إنه كان في 

 حاجة لتلقي تعليمات من السلطة.

ي. يادين: أود أن ألفت اآلنتباة هنا إلى وجود عدم فهم في هذا الموضع. عندما 

م تبدأوا استدعاء االحتياط؟ وجهت هذا السؤال إلى رئيس األركان: لماذا ل

 أجابني: عندما تسألني اآلن ال أجد ردا.

النداو: كان لدية رد ما، وأعتقد إنه البد أن يقال. لقد قال إنه كان هناك توتر 

معين بينكما في هذه الجلسة. لذلك لم يتم االتفاق في هذا الشأن. وأنكما 

تما، حسنا ال بأس، انفصلتما هكذا تقريبا كشخصين غاضبين إلى حد ما وقل

 دعنا من هذا ولتتخذ رئيسة الحكومة القرار إذن.
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الرئيس أجرانات: ولكنة لم يقل هذا بكلمات صريحة على هذا النحو، وربما 

 يكون هذا ما بدا من كالمه.

 النداو: لقد قال، إنه كان متوتر وغاضب..

ندوب م. ديان: ال شك إنه كان في حاجة لتلقي تصديق من الحكومة، وكنت م

الحكومة. ال يوجد أي شك. وال يوجد أي خالف في إنه لم يكن مخوال بعمل 

التعبئة دون تصديق مني. وال أقول إنه كان يمكنة عمل التعبئة بدون تصديق 

مني. ولكن السؤال هو: لو كان يريد البدء في عمل التعبئة لماذا لم يطلب 

يطلب وأنا لم أكن  ويحصل على التصديق على الفور. أنا أقول إذن إنه لم

مدركا، هل بدء بالفعل التعبئة أم لم يبدأها. وحتى لو كان بدء التعبئة قبل ذلك، 

قبل أن يحضر للمكتب وقال لي: أصدرت تعليمات بالبدء في استدعاء هذه 

 المجموعات أو تلك لم أكن سأرى في هذا أي خطأ.

 صفحات( 3بـ)حذف بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر 

وكنت سأجد أن الطريق الصائب هو أن نتلقى التصديق من رئيسة الحكومة 

وكنت سأتلقاه. فالمسئولية عن صدور التصديق تقع على عاتقي. وبدون مثل 

هذا التصديق لم يكن في استطاعتة استدعاء االحتياط. وأنا مستعد ألن أقول 

واجبي بما ال يقل عنه. أيضا أن الدعوة الستدعاء االحتياط يمكن أن تكون 

 وهذا األمر مقبول من جانبي.

لسكوف: هل تم طرح موضوع نشر القوات النظامية في مواقع عملياتية أم ال؟ 

 هل كانوا في الحالة ج؟

 11:00م. ديان: تم ذلك في مجموعة نقاش موسعة في ذلك اليوم الساعة 

 لسكوف: صباحا أليس كذلك؟ 

في مجموعة النقاش الموسعة سألتة  ة أخرى.م. ديان: البد أن أراجع هذا مر

عن انتشار األلوية في منطقة القناة. عندئذ قال أن هناك لواء واحد مقسم بين 
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المواقع في القناة ولوائين وراءه. ولو حدثت محاولة اقتحام سوف يتحركان 

 لألمام.

لسكوف: النقطة هي أن الحالة كانت ج. وأنهم انتظروا إلخطار آخر بشأن ما 

ذا كان سيتم إدخال القوات لوضع اآلنتشار ألجل صد الهجوم أم ال. وفي إ

الرابعة والنصف جاء الخبر وتم استقبالة كإنه إنذار. والسؤال هو هل كانت 

بغض النظر  –هناك أي قيود مفروضة على رئيس األركان بعد تلقي اآلنذار 

الذي كان  تمنعة أن يطلب من الجيش العامل -عن أن هذا يوم عيد الغفران

 بالتأكيد في الميدان أن يتأهب؟

م. ديان: لم تكن هناك قيود بالتأكيد. لقد دخلت للحضور في مجموعة النقاش 

ألسمع تعليمات رئيس األركان، ثم سألت عن هذا. لم  11:00الموسعة الساعة 

 تكن هناك أي قيود. ولم يكن من الممكن أن تكون هناك أي قيود.

لى ذلك الموضوع الخاص بالقرار والمسئولية، ولنقل أجرانات: أود العودة إ

من الناحية الدستورية بالذات. هل كان في استطاعتك أن تصدر هذا القرار أم 

 ظننت أنك في حاجة لتصديق من رئيسة الحكومة؟

 م. ديان: كنت في حاجة لتصديق من رئيسة الحكومة.

من الممكن أن تقول أجرانات: فهمت، ومن الناحية العملية أيضا بالطبع كان 

 لنشرع في عمل هذا. ولكن المبادرة كان يجب أن تأتي من جانبك.

م. ديان: كنت في حاجة لتصديق من رئيسة الحكومة وفقا لقرار الحكومة الذي 

صدر قبل ذلك بيوم، حيث أن مسألة استدعاء االحتياط بصفة عامة هي من 

الحكومة. وبالتالي كنت سلطة الحكومة كلها. وتم إعطاء تفويض بهذا لرئيسة 

في حاجة لتصديق منها. وكان من الممكن أن أتلقى هذا التصديق بالهاتف، 

فأطلبها وأحصل عليه. أو شفويا، وآخذ المسئولية على عاتقي بشكل مباشر لو 

ثارت المشكلة، وأبدأ في التعبئة مفترضا أني خالل لحظات سأتلقى التصديق، 
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لتصديق سنضطر إللغاء أمر االستدعاء. وأخاطر بإنه في حالة عدم تلقي ا

ولكن الحظر كان غير متوقع بحيث لو ثارت هذه المشكلة بشكل عملي، لم 

أكن بالتأكيد سأعطل التعبئة. كنت إما سأتصل هاتفيا برئيسة الحكومة وأقول، 

حسنا سنبدأ استدعاء االحتياط، وأنا واثق أننا خالل بضع لحظات سنتلقى 

ن اللقاء مع رئيسة الحكومة تحدد موعدة في الساعة التصديق. ويخيل إلي أ

 السابعة.

تقرر أن يكون اللقاء مع رئيس األركان بخصوص  أ. برأون: كال. في الثامنة.

 التعبئة في السابعة.

م. ديان: تقرر أن يكون لقاء رئيسة الحكومة في الثامنة. فمن الممكن أال يكون 

الممكن أن ننزل لرئيسة الحكومة بعد الفارق بين اللقائين كبير، وكان من 

بضع لحظات وهكذا. أقصد لو كانت المشكلة قد ثارت. ولكن من الناحية 

العملية لم تثر المشكلة وفقا للسجالت، لم تثر مشكلة بسبب عدم البدء في 

 استدعاء أعداد االحتياط سالفة الذكر.

عليه سابقا بينكما ي. يادين: أنا شخصيا أعتقد أن هذا هو االتفاق الذي سمعنا 

هنا. لقد افترضت حسبما أفهم إنه في اللحظة التي اتفقتم فيها على فرقتين 

أصبح في استطاعة رئيس األركان البدء في التعبئة. وقد افترض هو أن األمر 

ال يزال يتطلب تصديقا من رئيسة الحكومة. ولكن عندما ذهبتم لرئيسة 

المتعلق باستدعاء االحتياط أيضا الحكومة، وإلى أن حان دور هذا الموضوع 

كان قد مر بعض الوقت، بعدها حدث جدل طويل حول استدعاء فرقتين أم 

أربعة، وحسم خالل الجلسة فقط وفقا ليوميات شعبه العمليات، وال أستطيع أن 

 .9:20أذكر التوقيت اآلن، ربما كان الساعة 

 .9:20أجرانات: انتهت الجلسة الساعة 
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إذن لدينا معلومة بإنه يمكن استدعاء فرقتين، وبعدها  9:10يادين: في الساعة 

 مباشرة بإنه يمكن استدعاء أربعة فرق.

م. ديان: أنا ال أقول أني كنت أفترض أن رئيس األركان سيقوم بعمل التعبئة. 

وال أقول أني أعتقدت إنه في السادسة صباحا بدأ في عمل التعبئة. لم يكن 

يد أن أقول إنه لو كان رئيس األركان يريد البدء هناك افتراض كهذا. ولكني أر

في عمل التعبئة فإنه يحتاج إلى تصديق مني، وكان سيحصل على التصديق. 

أنا ال أقول أن المبادرة كان يجب أن تأتي منه، ومنة فقط. أنا أيضا كان يمكن 

أن أقول أني صهيوني مثلة وأقول تعالوا نبدأ استدعاء االحتياط، فخسارة أن 

يع لحظة. أنا لم أقل هذا. ومن المحتمل إنه كان سيستجيب لو قلت هذا. ما نض

 أريد أن أقولة هو أني لم أؤجل ولم أطلب االستدعاء.

من الناحية العملية هل هناك اختالف  -نيبنتسال: أود أن أطرح سؤاال معلوماتيا

 لو كنت سأستدعي فرقتين اآلن واثنتين الحقا عن استدعاء األربعة في نفس

 الوقت؟ أم أن هذا ال يحدث فارقا ألن كل جندي يتم استدعاؤة بشكل شخصي؟

 يادين: ألجل هذا سنصل لجلسة الحكومة.

نيبنتسال: أقصد إنه لو كان المطروح هو استدعاء أربع فرق، ربما كان هناك 

 داعي اآلن لعدم استدعاء اثنتين منها بسبب دواعي الترشيد؟

 ن باالستدعاء.يادين: هذه ليست مهمة القائمي

 نيبنتسال: أفهم من هذا إذن أن هذا األمر ليس لة أي تأثير.

 يادين: "لم أؤجل ولم أطلب" أعتقد أن هذه الصياغة صحيحة.

أجرانات: ولكني أود أن أطرح سؤاال: في هذه الجلسة، أثناء المباحثات مع 

أصال. رئيسة الحكومة كان السؤال المطروح هو هل سيتم استدعاء االحتياط 

 أليس كذلك؟



245 

 م. ديان: متى؟

أجرانات: أثناء االجتماع الذي جرى في الثامنة. ألنكم بحثتم هل سيتم أصال 

ألف، وتوصلت  60-50استدعاء قوات احتياط. وكنت أنت تؤيد استدعاء 

ألف.  60-50التفاق جزئي مع رئيس األركان. ووافقت في كل األحوال على 

 احتياط. هل يعني هذا أيضا استدعاء قوات

 م. ديان: االحتياط فقط.

أجرانات: وأراد هو أكثر من ذلك، أراد الضعف. ولكن في الجلسة التي جرت 

لدى رئيسة الحكومة بحثتم ما إذا كانت هناك جدوى الستدعاء االحتياط. أليس 

 كذلك؟

م. ديان: كال. كان السؤال لدى رئيسة الوزراء هو كم سنستدعي، وليس هل 

 سنستدعي.

في محضر الجلسة الذي تلقيناة من رئيس مكتب رئيس األركان، وأنا  يادين:

أفترض إنه يخص تلك الجلسة التي تتحدث عنها، ومن الوارد أن يكون هذا 

مكتوبا عندك أيضا، ورد إنه دار جدل بينك وبين رئيس األركان بشأن ما إذا 

تسريح كان سيتم عمل تعبئة، وبعدها تبين أن هذا لن يحدث، حيث متى يمكن 

 من يجري استدعاؤهم، هل سيمكن هذا مساء اليوم أم غدا. وما الدافع لهذا؟

م. ديان: السؤال هو: لو تبين إنه لن تكون هناك حرب ويجب إعادة الجميع 

لبيوتهم، كان هذا شبه جدل اقتصادي. ويبدو لي إنه بدأ بأن الجنرال تسور قال 

سألت أنا قائال لو اتخذنا القرار هل نقوم اآلن بتعبئة جميع المركبات وخالفه، و

ثم تبين إنه ال توجد حرب وأن هذا إنذار كاذب سنعيدهم. فكم من الوقت 

سنستغرق إلى أن يعاد هؤالء الناس. وهنا تلقيت المعلومة. ولم يكن هذا تقييما 

لما إذا كنا سنفعل أم ال. كان هذا نقاشا حول كيف تبدو الصورة. كان 

موضوع على االقتصاد. وقد بدأ هذا من مسألة العدد. استيضاحا لتأثير هذا ال
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إلنه عندما قال رئيس األركان أن المطلوب هو استدعاء أربع فرق، هنا قال 

تسور، سيتم تجنيد شخص إضافي ليس جنديا في مقابل كل جندي. وما تقول 

اآلن إنه أربعين ألفا سيصبح ثمانين ألفا، بسبب كل السائقين والناقلين وما إلى 

لك. البد أن نأخذ سيارات كثيرة. ولم يكن كل هذا بسبب الزعم بأننا ال يجب ذ

أن نفعل ذلك. ولكن أثناء تبادل الكالم تحدثوا عن تأثير استدعاء مائة ألف 

شخص على االقتصاد، وكم من الوقت سيجندون. ولو تبين أن اإلنذار كلة كان 

. وهنا قال رئيس بال طائل، فكم من الوقت سيأخذ األمر إلى أن يعودوا

 األركان أنهم سيضطرون للوصول إلى ميدان القتال.

يادين: سأسألك سؤاال ليس لطيفا، نظرا ألن زمالء آخرين سألوة لرئيس 

األركان، وقد يتم توجيهة آلخرين، والسؤال هنا وهو سؤال مستفز: هل كانت 

هذا الجدل  خلفيه أحيانا التي توشك أن تجري في األيام القادمة في ذهنك أثناء

حول استدعاء االحتياط يوم السبت أو قبلها بيوم، أو هل سيتم استدعاء أربع 

 فرق أو هل سيتم تسريحهم على الفور؟

أثناء حديثي مع رئيسة الحكومة، وأنا أبرر  -م. ديان: حاشا هلل. أقول لكم إنني

ا ألفا وليس أكثر، لم يكن لدي اعتبارات داخلية في هذ 50تأييدي الستدعاء 

 الشأن. لدي محضر جلسة في هذا الشأن وسأبرره.

النداو: عفوا. هذا الكالم ليس دقيقا تماما. أنت تقول إنه يوجد هنا اعتبار 

داخلي ويوجد هناك اعتبار خارجي. بالطبع ال يوجد محل لالعتبار الداخلي. 

ن هل االعتبار الداخلي هنا هو اعتبار متعلق بالسياسة الداخلية؟ أعتقد أني يمك

أن أجد هذا في جلسة الحكومة. وهذا يعني أنك ترفض الفكرة على الفور 

 ولكنك تطرحها.

 أجرانات: هذا في الجلسة التي عقدت لدى رئيسة الحكومة؟

 النداو: نعم، هذا في جلسة رئيسة الحكومة صباح السبت.
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 أ برأون: قد يكون هناك اختالف في التدوين.

 النداو: ربما.

عندي: "من وجهة نظري المتواضعة هذا األمر أيضا ليس أجرانات: مكتوب 

 مريحا. ولكن األساس الذي يجب التفكير فيه هو االعتبار الخارجي".

 النداو: توجد هنا اعتبارات خارجية واعتبارات داخلية. ترى ماذا دونت.

 أجرانات: هل هذا في محضر الجلسة أم ال؟

 أ برأون: لم يكن هناك محضر جلسة.

ود أن أقرأ لك ما قلته: وفقا لما دونة إيلي مزراحي فإنك قلت ما يلي: النداو: أ

"ولكن ماذا عن إدخال الدولة لحالة التعبئة العامة ونحن في موقف حساس 

سواء خارجيا أو داخليا. هل يمكن أن نؤهل الروح المعنوية للدولة للحرب وما 

ي أعتقد أننا خالل شابه ذلك؟ إن االعتبار الداخلي ليس لة محل. ولكن حيث أن

 ساعة يمكن أن نسمح ألنفسنا بهذا..." 24

ما هي االعتبارات الداخلية التي تتحدث عنها هنا؟ ثم تكبتها أو تقصيها على 

 الفور.

م. ديان: أستطيع أن أقول فقط أنها اعتبارات بناءة، وليس لهذا األمر صلة 

رب، ربما بدون أي بأحيانا. ما قلتة هو أن نؤهل الروح المعنوية للدولة للح

كلمة، شيء من هذا القبيل، أقصد بالروح المعنوية حالة الفزع من الحرب، 

 فهل لهذا عالقة بأحيانا؟

النداو: رغم هذا كنت أود أن تطمئننا تماما في هذا الشأن. فالوزير، وأقصد 

وزير الدفاع، هو رجل سياسة، كائن سياسي. فهو رجل سياسة يفكر في أحيانا 

العام، ومن باب أولى في شهر أحيانا، وهو يعتقد مسبقا أننا لو قمنا طوال أيام 

بعمل تعبئة ثم لم يسفر هذا عن شيء، فستأتي المعارضة وتتهمنا بأننا أحدثنا 
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ضجة بال داعي لكي نحقق مكسبا في أحيانا. كل هذا هو أمر يمكن أن يفكر 

جمهور في فيه رجل السياسة. واألفضل من ذلك أن تكون الحكومة أمام ال

الصورة ونحن في حالة هدوء تام. أنا ال أشجب هذه اإلمكانية، ولكن هذه 

 بالطبع هي اعتبارات تصدر عن رجل سياسة وليس عن شخص عادي.

م. ديان: ليس لدي ذرة شك في أن هذا الكالم لم تكن لة أي صلة بموضوع 

أن أقرأ هذه  أحيانا، حتى لو كانت المعادلة تتعلق بالتأثير الداخلي. أود أوال

 الفقرة حسبما سجلها برأون.

 صفحات( 3)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة نحو 

"ربما كانت المشكلة في عدد المستدعين وليست مشكلة اقتصادية. أنا أدرك أن 

األفضل في حالة الحرب أن تكون حالة التعبئة معلنة. ونحن لسنا متأكدين أن 

يجب عملة صباح اليوم سنعملة بالجيش النظامي بالكامل،  الحرب ستبدأ. وما

وعندما نصل للمساء سنرى. هل سنقوم بعمل تعبئة كاملة داخليا وعالميا، إن 

االعتبارات الداخلية ليس لها محل عندي. ولكني ال أعتقد أن هناك حاجة 

للتعبئة. وأعتقد اننا حتى لو كنا سنصادف مشكالت كثيرة فيجدر بنا أن نعد 

لذلك جيدا على المستوى الدولي، ألننا ال نتمتع بنفس القدر من الحرية الذي 

. في هذه الليلة ليس هناك فارق. أقصد في هذه الليلة التي 67كان لدينا عام 

بين يومي الخميس والجمعة. فمصطلح "اعتبارات داخلية" الذي ذكرتة هنا 

 ليس لة صلة بموضوع أحيانا.

 النداو: بماذا يتصل إذن؟

م. ديان: بالحالة المعنوية، بأن يحدث تأثير سلبي على الجمهور، ولكن ليس 

المقصود "أن يصوتوا لصالح حزب العمل" إذا كنا سنستخدم مصطلحات 

الكائنات السياسية، وبالتالي لو كنا سنقوم بعمل تعبئة اآلن دون أن تكون هناك 
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أن يصوتوا  حالة حرب، سيكون لهذا األمر تأثير سلبي مفزع، ولكن ليس

 الحقا لصالح حزب العمل.

وأود أن أقول للقاضي لندأو في هذا السياق، أن رئيسة الحكومة عندما بررت 

تأييدها للتعبئة، قالت: حتى ال يتهمونا باننا لم نقم بعمل تعبئة. فهي تنتمي لنفس 

 الكائنات السياسية ولنفس الحزب.

الحرب أكدت إنه سيكون الرئيس أجرانات: نعم، لقد قالت هذا. وفي حالة 

 هناك ضحايا وما إلى ذلك.

م. ديان: حتى ال يتهمونا بأننا لم نقم بعمل تعبئة. أنها إذن ال تخشى أن يتهمونا 

بأننا قمنا بعمل تعبئة. أنتم تسألون وأنا أجيب بقدر إدراكي، بأن مصطلح 

قلت داخلي لم يكن لة عالقة بأحيانا، فالداخلي داخلي والخارجي خارجي. وقد 

أن هذه ليست مسألة اقتصاد وليست مسألة عدد المستدعين. وسأوضح الحقا 

 مسألة العدد، ألني توقفت عند العدد، فلماذا أذن ال أعتبر هذه مسألة عدد.

هنا يقول الجنرال تسور، إننا لو استدعينا االحتياط بالكامل اليوم فسوف 

ناخبين يصوتون يصاب االقتصاد بالشلل غدا، ولم يقل أن هذا سيجعل ال

 ب. بدال من الحزب أ لصالح الحزب

أكتوبر. أنا أفهم  5نيبنتسال: لقد تم سؤالك في موضع سابق بخصوص يوم 

جيدا عندما أرى مواقفهم أمامي، أنهم لم يفكروا في أحيانا في حينه. أنا مستعد 

لقبول هذا. السؤال في نظري يسبق هذا بكثير، في األيام السابقة على هذا، 

عندما كان السؤال المطروح هو إلى أي حد يجب أخذ اآلنذار بجدية. هنا كان 

لدينا محل أكبر للتردد، بين القول بأننا سبق أن جربنا هذا، والقول بإنه "حاشا 

 للة لم يكن ينقصنا سوى أن يتسبب شخص ما في نشر الفزع".

 يادين: هذا الكالم غير وارد في محاضر الجلسات.

  عالقة لة بأحيانا.م. ديان: هذا ال
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 نيبنتسال: تقصد مسألة عدم إثارة الفزع؟

 م. ديان: نعم.

نيبنتسال: من األهمية بمكان إذن بسبب هذا الموضوع أن نقول أحيانا "ال 

يجب أن نثير الفزع". وأعتقد أن مسألة إثارة الفزع ربما تكون مترتبه على 

 و لم يكن جادا فلن يثيره. جدية الموقف. فلو كان الموقف جادا فسيثير الفزع ول

 أكتوبر. 5الرئيس أجرانات: أعتقد أن مسألة الفزع ورد ذكرها يوم 

نيبنتسال: هل بالنسبه لأليام السابقة على ذلك، حسبما حكيت اآلن كانت ردود 

 أكتوبر. 6الفعل مماثلة لما حدث في 

 م. ديان: سواء كنت استخدمت مصطلح فزع، أو أي تأثير آخر على الجمهور

في البالد، فليس لهذا عالقة بأحيانا. يمكنني كوزير للدفاع أال أكون راغبا في 

إثارة الفزع أو إثارة أي شيء لة مفهوم سلبي، وليس لهذا عالقة بإنه نتيجة 

 لذلك سيجري التصويت لصالح القائمة أ بدال من القائمة ب.

ذاك. إذا كان نيبنتسال: أنا أيضا ال أعتقد أن هناك من يجعل هذا في مقابل 

يرى أن هناك مخاوف جادة على الدولة فلن يجعل أهمية لالعتبارات المتعلقة 

بأحيانا. واآلن أنا أسأل هل من خالل شبه وعي أو من خالل الالوعي أو من 

خالل التردد في رؤية خطر مهدد في هذه األشياء، بما يلغي أي جدول زمني 

يستقبلها الجمهور، والتي تتمثل تم إعداده، ويطمس الصورة التي أرادوا أن 

وفقا لتقديرك هل كان يمكن لهذا أن يلعب دورا  -في سنوات من السلم واألمن

 في تحديد المواقف التي أراد البعض اتخاذها في المجال الذي تعرفه؟

م. ديان: لم يكن هناك أي اعتبارات من هذا النوع. ولو سمحتم لي فقد كنت 

 أريد أن أشرح االعتبارات.

ادين: لو تلقينا ردا من وزير الدفاع فهذا هو الرد المطلوب. وال يمكنني أن ي

 أضيف شيئا.
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 نيبنتسال: أنا لم أتلق هنا ردا على سؤالي.

 يادين: تفضل.

أكتوبر. أنا اآلن أسأل عن األيام السابقة على  6نيبنتسال: ألم تسألوا عن يوم 

 أكتوبر. 6

السابقة أو في هذه األيام لم تكن هناك م. ديان: أعود وأقول: سواء في األيام 

صلة لالنتخابات. كانت االعتبارات الداخلية متعلقة باالقتصاد أو بغيره. 

وعندما أذكرها ال أجد محال للحديث عن أحيانا، ربما كان هناك مكان ألقول 

 هذا.

أكتوبر. وأنت نفسك قرأت هذا  5الرئيس أجرانات: لقد ورد ذكر لذلك يوم 

 أكتوبر.  5لي. وقد ورد ذكر للفزع في حسبما يبدو 

م. ديان: ليس من المحبذ إثارة الفزع. وأنا متأكد أن هناك دليل على هذا، على 

االرتباط بيننا وبين األمريكيين، وما عرضتة وما كنت أريدة وما لم أكن 

أريده. فهل يمكنني أن أقول رأيي في مسألة استدعاء االحتياط وما كان 

 لشأن في حينه.مطروحا في هذا ا

نيبنتسال: رغم كل هذا أريد أن اضيف معلومة واحدة أخرى. ثار هذا األمر 

لدينا بسبب رد غير منطقي على اإلطالق صدر عن رئيس المخابرات 

العسكرية عندما عرض عليه استدعاء عدد قليل من األفراد لدعم التنصت. 

ه ال يمكن استدعاء ولو فقال: ال يجب أن نثير الفزع. ويبدو لي أن ماقالة هو إن

نصف فرد. وهذا من الناحية الظاهرية بالطبع ليس أمرا منطقيا إلى حد كبير. 

ولكنة منطقي في سياق الخوف من انعكاساتة على الداخل، ألن تأثير هذا 

 االستدعاء ال يمكن أن يكون كبيرا سواء على االقتصاد أو على األمريكيين.

رئيس المخابرات العسكرية وليس عن أحد  يادين: ولكن الكالم هنا صادر عن

الساسة وهو يقول في هذا الموضع: أن مهمتنا كجهاز مخابرات تقضي بأال 
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نثير الفزع في الدولة طوال الوقت. وأنا ال أسمح لك باستدعاء فرد وال نصف 

 حتى ال نثير الجمهور. -هكذا يبدو لي -فرد

لمخابرات العسكرية لدية صلة نيبنتسال: ورغم هذا فإنني أسأل، بما أن رئيس ا

بقيادات الدولة، فإنه هو االخر يعيش في هذا الجو المعين، فهل كان من 

 الممكن أن يتأثر ولو بشكل غير مباشر بأي اعتبار من هذا النوع؟

م. ديان: أنا أفترض أن هذا غير ممكن. فلو كنت أنا لن أتأثر، فهل سيتأثر 

 إيلي زعيرا؟ أعتقد إنه لن يتأثر.

 بنتسال: ألم يكن هناك أي شيء في هذا االتجاه؟ني

 م. ديان: كال. 

يادين: لو كنت قبلت هذا الرأي، فإنني أريد إذن أن اقول شيئا. من الناحية 

أكتوبر، فقد سمعنا خالف ذلك،  5الشكلية إذا كان هذا االعتبار لة وجودة قبل 

فاع للذهاب أكتوبر هرول مندوب عن وزير الد 1سبتمبر أو  30إنه في يوم 

إلى هضبه الجوالن، وإلى سوريا، وأحدث ضجة كبيرة وأن رئيس األركان 

قال له: أنا ال أوصي بأن تفعل حتى ال تثير الفزع. فقال وزير الدفاع: حسنا، 

سأذهب بنفسي إذن. أقصد أني أحاول أن أصور األمر وكإنه ربما ال يكون 

 هكذا، ولست أدري هل أفلحت.

نني أن أفهم أننا كنا عشية عيد الغفران، ولو تم استدعاء الرئيس أجرانات: يمك

االحتياط سيكون األمر واضحا وستكون هناك مركبات كثيرة على الطرق، 

وهو األمر الذي ال يحدث بصفة عامة في عيد الغفران، وبالتالي ربما يمكن 

أن يتسبب هذا في توتر. ولو لم تكن هناك حاجة لالستدعاءات فاألفضل أال 

ذلك. وهذا االعتبار بالطبع ال يمكن أن يكون لة محل لو كان هناك خطر  نفعل

 فوري.
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أعتقد أن األمر واضح. ولن أكرر  -اإلجهاضية ةللضرب ةم. ديان: بالنسب

تفاصيل الكالم في هذا الشأن. وأنا ال أستند إلى محضر الجلسة الخاص 

ة ذهبنا لجلسة بالمحادثات التمهيدية التي جرت عندي. وعندما عدت من الجلس

 رئيسة الحكومة بالفعل.

يادين: بالمناسبه لدي تدوين مختلف لتلك الجلسة لدى رئيسة الحكومة. هل تم 

 تقديمه؟

 . هل سننتقل الستدعاء االحتياط؟266لسكوف: إنه في الوثيقة المرقمة برقم 

 م. ديان: أنا ال زلت أتحدث عن الجلسة التي عقدت عندي. أريد أن أؤكد.

كان موضوع الضربه اإلجهاضية أوال ثم تحول لموضوع التعبئة. لسكوف: 

 فهل ستنتقل لموضوع التعبئة؟

م. ديان: قبل ذلك. أود أن أؤكد على التقييم الذي قلتة لرئيس األركان 

بخصوص الضربه اإلجهاضية: بالنسبه للضربه اإلجهاضية فالرد هو ال. 

و بدأ المصريون الحرب وبالنسبه إلمكانية توجية ضربه إجهاضية لسوريا ل

 فالرد نعم. 

لسكوف: بالنسبه لموضوع الضربه اإلجهاضية لدي سؤال. عند بحث عملية 

"كاحول الفان" كانت هناك معارضة للضربه اإلجهاضية. وعندما تحدث 

رئيس األركان ورئيس المخابرات العسكرية أمام لجنة الخارجية واألمن 

ضية. وسؤالي هو: بعد أن تم إلغاء شرحوا مبررات المعارضة للضربه اإلجها

عملية "كاحول الفان" وجاءت مكانها عملية "سيالع جير" وغيرها، هل تم 

إلغاء القرار السياسي الذي يعارض الضربه اإلجهاضية أيضا وكانت هناك 

حاجة إلقرارة من جديد أم إنه كان ساريا؟ هذه النقطة ليست واضحة لي. في 

ركان أمام لجنة الخارجية واألمن كانت معارضة الحالة التي شرحها رئيس األ

 الضربه اإلجهاضية أمرا غير منطقي جدا جدا في الحالة التي نحن فيها.
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يادين: لقد قال إنه يفترض أن هذا األمر لن يتم إقرارة من الناحية السياسية 

 لذلك فإن تخطيطة يقتضي  ...

 لسكوف: لقد قدم أيضا مبررات.

مختلفة مع رئيس األركان ومع قائد القوات الجوية قلت م. ديان: في أحاديث 

لهما رغم كل هذا أننا لو وصلنا للحرب وتواجدت ثغرة ما، أو سبب ما وكان 

فسنحرص وقتها على أن نفعله، حتى لو كان لم يبق  -من الممكن أن نفعل هذا

سوى خمس دقائق. وتركت لهم باب األمل مفتوحا في هذا الشأن، هناك محل 

الموضوع، ربما يمكن عمل هذا بأي طريقة. فكوننا من الناحية المبدئية لطرح 

ومن الناحية السياسية كنا نجلس اآلن على شاطيء قناة السويس، بغض النظر 

 عن إننا موجودون أيضا في بئر سبع، فكوننا نبدأ الحرب اآلن ليس أمرا هينا.

لخارجية واألمن في يادين: بالمناسبه لقد رأيت، وقرأت الحقا جلسات للجنة ا

ذلك السبت في المساء ثم قرأت بعدها جلسات للحكومة ولم أر حتى في 

المعارضة شخصا عارض قرار عدم شن ضربه إجهاضية في حينه، وكأن 

الجميع قد اعتبروا أن هذا قرار ذكي. وقالت رئيسة الحكومة في إحدى 

 المرات أن ضميرها أحيانا يؤنبها في هذا الشأن.

انات: هنا قالت أن هذا األمر مغري للغاية. وقد طلب رئيس الرئيس أجر

 األركان عمل

 صفحات( 5)حذف بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بـ

 م. ديان: نعم.

 الرئيس أجرانات: هل كنت تعارض هذا؟

 م. ديان: نعم. 

 الرئيس أجرانات: ورئيسة الحكومة، ألم تكن تؤيد هذا بقدر أو بآخر؟
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 م. ديان: كال

 الرئيس أجرانات: ألم تكن مؤيدة؟

م. ديان: لم تكن مؤيدة. لقد قلت أني سأعرض الموضوع على رئيسة الحكومة 

 ولن أوصي بشيء.

 لسكوف: هل كانت رئيسة الحكومة مؤيدة؟

الرئيس أجرانات: كال. لقد قالت أن هذا األمر مغٍر جدا. ولكن يمكن أن نقرر 

 الحقا.

كانت القوات الجوية في حالة تأهب لهجوم إجهاضي حتى الرئيس أجرانات: 

 تقريبا، حسبما فهمت. 11:00الساعة 

م. ديان: كانت القوات الجوية في حالة تأهب، وكانت تقوم بعمليات استطالع 

جوي حسبما قيل لي، وكانت في الجو. وقال رئيس األركان أن القوات الجوية 

اضية بمجرد أن يصدر تعليمات كانت في حالة تمكنها من تنفيذ ضربه إجه

 بذلك. 

يادين: أقصد من الناحية العملية. فهمنا. ولكن عندما تم اتخاذ قرار بعدم شن 

ضربه إجهاضية، كم من الوقت تحتاج القوات الجوية لكي تغير تسليحها 

 بالكامل.

م. ديان: ما أعرفة هو أني سألت هل القوات الجوية موجودة في الجو، وقال 

 ست كذلك.لي أنها لي

 يادين: ألجل اعتراض الطائرات؟

 م. ديان: نعم. ولست متأكدا هل المقصود ألجل االعتراض فقط أم ماذا.
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الرئيس أجرانات: لم يتكون لدي انطباع من كالم قائد القوات الجوية بأن هذا 

الموضوع الخاص بأنهم كانوا في حاجة إلى نحو ساعتين لالستعداد كان 

 زين.حاسما. فقد كانوا جاه

لسكوف: كانوا جاهزين ولكن األمر يتطلب ساعتين من العمل لتغيير التسليح 

 ووضع ما يحتاج إليه.

الرئيس أجرانات: نعم، ولكن حتى بهذه الطريقة أنا أيضا أعتقد أنهم جاهزون، 

ولكن كانت التقديرات تفيد بأن الحرب سوف تبدأ قبيل المساء. لقد عمل حسابه 

 لي الثالثة واستعد لهذا.أن الحرب ستبدأ في حوا

يادين: هنا توجد مشكلة أخرى. بالنسبه لالستعداد العتراض الطائرات في 

الجو، كانت القوات الجوية جاهزة. وما أراد أن يوضحة هو أن هذه نوعية 

، لماذا لم 2:00مختلفة من التسليح. وعلى سبيل المثال لو أنهم سألوة الساعة 

اريخ والمطارات وغيرها، كان سيوضح إنه تتوجة على الفور لمهاجمة الصو

بعد أن أخبروة بإنه لن يكون هناك هجوم إجهاضي، قام بتغيير التسليح ليصبح 

 تسليحا اعتراضيا.

الرئيس أجرانات: نعم، ولكن لست أدري هل أثر هذا على الجدول الزمني 

 لعمله. هذا غير واضح لي. كما إنه لم يؤكد على ذلك بصفة خاصة، أو هذا ما

 فهمتة على أي حال.

 نيبنتسال: يمكن لهذا أن يؤثر لمدة ساعتين، فهذه عملية تستغرق ساعتين.

لسكوف: لقد أثر هذا األمر بالفعل ألني عندما سألتة لماذا لم تتوجة الساعة 

لضرب المطارات والصواريخ، قال إني كنت سأنتهي من المطارات  2:00

من قوتة الهجومية في اليوم  دون الصواريخ. لم يكن جاهزا، وكان سيزيد

 التالي.

 يادين: لقد أثر هذا بقدر معين على أولوياته.
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 لسكوف: ال شك في هذا.

يادين: الحقيقة هي إنه في حرب األيام الستة، وبعد الحرب تباهى )مع التحفظ 

على اللفظ( "موتي هود" بإنه أبقى طائرتين فقط للدفاع عن الدولة كلها. وقال: 

سأهاجمهم في المطارات، فما حاجتي للدفاع الجوي؟ ففي اللحظة التي طالما 

تلقى فيها قائد القوات الجوية تعليمات بعدم وجود هجوم إجهاضي قام بالتشديد 

 على اعتراض الطيران. وهذا واضح.

م. ديان: بالنسبه الستدعاء االحتياط أود أن أقول ثالث نقاط: األولى: بالنسبه 

 50اع فأنا لم أجادل في الكم. لو كان رئيس األركان قال للكم المطلوب للدف

ألف، فإنني لم أقل له: هل يمكن أقل من ذلك. بمعنى أن المسألة لم  60ألف أو 

تكن مسألة كمية. وقد وافقت على كل ما قال إنه مطلوب ألجل الدفاع. ال شك 

للدفاع في هذا. أقصد إنه كان هناك خالف حول عدد افراد االحتياط المطلوب 

في حالة حدوث هجوم من الشمال والجنوب، وهذا أيضا لم يثر اهتمامي. كان 

 80ألف أو  70سيصل إلى  -ألف 50 -40ال  –تقدير تسور أن هذا العدد 

ألف. وأنا أعلم من تجربتي أن هذا صحيح. ولكن هذا لم يكن السؤال، لم يكن 

 السؤال متعلقا بالكم.

اهما هامة، ولكن إحداهما كانت في نظري وكانت هناك نقطتان أخريان وكلت

شديدة األهمية. وكانت إحداهما سلبية واألخرى إيجابية. النقطة السلبية أخبرت 

بها رئيس األركان أثناء النقاش بيننا، ثم خبرت بها رئيسة الحكومة، وهي أننا 

ربما لو أعلننا عن التعبئة العامة لالحتياط وإرسال الجنود المستدعين للجبهة 

فإن هذا يعني أننا نشن الحرب، لو كان هناك من يريد أن يستغل هذا األمر 

 67استغالال سيئا، فسيقول: لقد تحرك اإلسرائيليون لمهاجمتنا. وكما حدث في 

حيث حذر ديجول إيفن قائال: ال تطلقوا الطلقة األولى، وعندئذ قلنا: ما معنى 

ش المصري بالكامل يقف على الطلقة األولى؟ ليس لهذا أي أهمية. لو كان الجي

الحدود فهذه هي الطلقة األولى. بخالف ذلك إثبت من الذي أطلق أو لم يطلق. 
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ما الذي تفعلونة جميعا على الحدود إذا كنتم ال تنوون بدأ الحرب؟ وحتى لو 

قال السوريون إننا رأينا اليهود قادمين جماعات فأطلقنا عليهم النار، أقصد أن 

لتعبئة العامة هو أن معناها أن شعب إسرائيل بالكامل مجند، التأثير بالنسبه ل

وهذا يعني حرب حتمية، وهذا لة تأثير سلبي. وما يجب عملة هو تجنيد أي 

عدد تطلبه للدفاع، وبخالف هذا البد أن تعرف التأثير السلبي. ولكن هذا لم 

 يكن الشيء األساسي: ما هو الشيء الذي سبب لي إزعاجا شديدا؟ ولو كان

هذا يهمكم فإنه ال يزال يسبب لي إزعاجا حتى اآلن. هذا الشيء هو العالقات 

مع الواليات المتحدة. كنت أود بشدة في ذلك الوقت، واقترحت أيضا في تلك 

ألف فرد فقط أو  50الجلسة أن نبلغ الواليات المتحدة أننا سنقوم باستدعاء 

تحدة مرتبطة بنا في هذا شيء من هذا القبيل. كنت أود أن أجعل الواليات الم

الشأن المتعلق ببداية الحرب. ما معنى هذا؟ لقد قال األمريكيون أن العرب ال 

ينوون شن الحرب، وفي ذلك الصباح في يوم السبت كان من الواضح لنا أنهم 

سيشنون الحرب، وأردت أن تكون سياستنا مع األمريكيين على النحو الذي 

حتى يكونوا شركاء لنا في الحرب التي ستبدأ  يجعلنا نضغط عليهم حتى النهاية

ضدنا. رأيت لهذا الموضوع أهمية من الدرجة األولى. ال أعرف هل لديكم 

دراية بالمشكالت التي لدينا مع األمريكيين )وهذا ليس للتصريح(. أحيانا كنت 

أعتقد أننا سنفقد الحرب في مواجهة األمريكيين أكثر مما في مواجهة العرب. 

ننا سنفقد تعاطف األمريكيين في الحرب ضد العرب. وعلى سبيل بمعنى أ

المثال ففي حديث شديد الصراحة بيني وبين كيسنجر الذي أصدق ما يقوله، 

وليس اآلن فقط فقد سبق أن التقيت معة في الماضي أيضا. عندما قلت لة أن 

 أي دولة في العالم يمكنها الذهاب إلى أي مكان في العالم وشراء دبابات

وطائرات ومدافع. وأي دولة في العالم حتى نيبال مثال أو أي دولة نائية مثل 

اإلسكيمو في جرينالند أو الدول المنبوذة مثل جنوب إفريقيا والبرتغال، يمكنها 

أن تشتري طائرات ودبابات من أي مكان في العالم. ولكن هناك دولة واحدة 

ائيل. نحن غير قادرين على ال يمكنها أن تشتري من أي مكان. وهي دولة إسر
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الشراء من أي مكان. وهذا وضع رهيب. وبالتالي إلى أين نذهب؟ إلى 

األمريكيين. في هذا السياق قلت لة هذا الكالم، وليس لكي أشرح له، فهو 

يعرف الموقف، ولذلك قلت له، أنتم في الواليات المتحدة الدولة الوحيدة التي 

سطة الرقيب العسكري لمساحة حوالي )حذف بواتؤيدنا نحن وليس العرب. 

 سطرين ونصف(

 )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي سطران(

 : )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي سطران(يادين

: )حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي خمس م. ديان

 سطور(

صحيفة معاريف فيها مقالة عن الميزانية األمريكية التي ال تتضمن نيبنتسال: 

 شيئا لنا.

والواقع أن المرء يمكن أن يصاب بأكثر من  م. ديان: نعم، في صحيفة اليوم.

واآلن نحن نتوجة لحرب، حيث كنت  خيبه أمل واكتئاب من هذا األمر.

ن أن ندخل أفترض أنهم سيهاجمونا. وكنت أعتقد أن من األهمية لنا بمكا

الحرب ومعنا األمريكيين على هذا النحو . وكنت أقول إننا من الناحية الدولية 

يجب أن ندخل الحرب هكذا بحيث نضمن فقط أال يشك األمريكيون أننا نحن 

الذين بدأنا الحرب. وليس لألمر أهمية، فسيعلمون الحقيقة وسيكونون 

فعل أقل ما يجب عملة مرتبطين بنا، وسيضطرون لدعمنا في الحرب. ونحن ن

بأن نقبل أن يقولوا لنا أن العرب ال يفكرون في الهجوم ونقول لهم حسنا، نحن 

نقبل نظريتكم وال ننوي الهجوم. ولكن لو قام العرب بالهجوم الحقا، سنكون قد 

استمعنا لكرمهم وسيقفون معنا، وسنكون قد التزمنا جانب الحذر ولم نفعل ما 

األمريكيون هو أننا لو كنا نريد أن يكونوا معنا عند حذرونا منه... ما قالة 

"تحطم الطائرة"، إذن يجب أن نأخذهم معنا عند اإلقالع أيضا. ال تأتوا إلينا 
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عند تحطم الطائرة فقط ولكن خذونا معكم عند اإلقالع. لنكن معهم "عند 

 اإلقالع" إذن حتى نهاية األمر.

 ؟الرئيس أجرانات: ما المقصود ب  "اإلقالع"

م. ديان: األمريكيون يقولون لنا، ال تأتوا إلينا فقط في وقت األزمات، ال تأتوا 

إلينا عند تحطم الطائرة. تعالوا إلينا وقت اإلقالع. إذا كنتم ستبدأون في عملية 

انتقامية، تعالوا للتشاور معنا، وال تأتوا لتصرخوا طالبين انجدة عندما 

الدخول في الحرب هو لحظة اإلقالع،  تواجهون مشكالت. في هذه الحالة إذن،

ويجب أن ننسق معهم إلى النهاية، حتى ال يكون لديهم مزاعم ضدنا ولو 

كحجة. نحن سنقوم بعمل تعبئة عامة لالحتياط، وهم سيقولون أن الحرب لن 

تقع. بعد ذلك ستحدث حرب. وعندها سيقولون: بالتأكيد لو لم تفعلوا كذا، ما 

لو قلنا لهم أن لدينا معلومات تفيد بأنهم سيهاجموننا، كانوا ليطلقوا النار. و

فتحدثوا مع الروس ومع العرب، وقولوا لهم إننا نعرف، وحذروهم ولو قبل 

األمريكيون هذه الوساطة، ثم بدأ العرب إطالق النار، عندئذ سيكونون مطلعين 

على الوضع بشكل أو بآخر، ليس من الناحية الرسمية ولكن من الناحية 

مة. لديهم نقطة ضعف، مع التحفظ على كلمة ضعف ألنها نقطة إيجابية العا

بالطبع، وهذه النقطة عي الرأي العام األمريكي. فلو ضبطهم أحد متلبسين 

بمحاولة القيام ب "عمل قذر"، وسرب ذلك للجمهور  فإنهم ال يحبون هذا، 

ة وليسو قادرين على مواجهته. أقصد إنه في الوقت الذي حدثت فيه أزم

الصواريخ، قلنا لهم أن المصريين يدفعون الصواريح لألمام، وقالوا أن هذا 

غير صحيح. ولكن عندما ضغطنا عليهم للنهاية وقلنا لهم التقطوا صورا جوية 

وخذوا صورنا الجوية، وأريناهم أنهم في يوم كذا ويوم كذا قاموا بدفع 

ذا، ألنهم يعرفون أننا الصواريخ لألمام بالفعل، هناك كان البد أن يعترفوا به

يمكن أن نذهب إلى أحد أعضاء الكونجرس أو إلى الصحف. كما أنهم ال 

يستطيعون الكذب بهذه البساطة. ولذلك فعندما قال األمريكيون أن العرب ليسو 
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على وشك شن هجوم، عندئذ طلبت من البداية أن نبلغهم بكل المعلومات وأن 

كشركاء في الصورة، حتى إذا جاءت نتحدث معهم وأن نسألهم، وأن ندخلهم 

لحظة اندالع الحرب ال تكون لديهم مزاعم، بل نكون قد تشاورنا معهم طوال 

وعندما جاءت مسألة االحتياط قلت:  الوقت، وفعلنا ما قالوة لنا بقدر أو بآخر.

قبل أي شيء ما يتطلبه الدفاع هو أمر للدفاع. ويجب أن نتصل باألمريكيين 

مع الروس ونضعهم في الصورة، بل والبد أن نقول لهم إننا ونجعلهم يتحدثون 

سنقوم بعمل تعبئة جزئية لالحتياط بالقدر المطلوب، لكيال يأتوا إلينا زاعمين 

أننا أثرنا الفزع في العالم العربي. كان يجب أن نفعل ذلك بالقدر المطلوب، 

ى الدولي ونتيجة لهذا نكون قد بدأنا الحرب على المستوى الدولي، والمستو

لدينا يعني األمريكيين، فليس لدينا غيرهم، سواء كانوا فرنسييين أو إنجليز أو 

روس. ليس لدينا سوى األمريكييين فحسب. وقد قلت هذا هنا حسب المسجل 

 من سجلنا. 4في صفحة 

 صفحات( 3)حذف بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بـ

و حدثت تعبئة عامة كاملة، ولكنني أوصي بالتعبئة أنا أقول: أنا لن أستقيل ل

العامة للقوات الجوية وباستدعاء فرقة في الشمال وفرقة في الجنوب، وإذا 

اضطررنا لعمل استدعاءات في المساء فسيكون هذا بفارق بضع ساعات، 

وهذا ليس بسبب المبرر االقتصادي. فأنا أرى أن يتحدث األمريكيون مع 

اإلعالن فليعلنوا ولكن ليس أكثر من هذا. فجميع وسائل الروس ولو أرادوا 

اإلعالم في موسكو تقول إننا نتوجة للحرب. لو أن إسرائيل أعلنت التعبئة 

العامة قبل إطالق رصاصة واحدة في الحرب، حاول بعد ذلك أن تثبت من 

الذي بدأ إطالق النار، عندئذ سنبدأ في شرح ما حدث لكي نبرر تصرفنا. 

مريكيين معلومات أخرى وكل ما يريدونه، ولو قال كارهونا من وسنعطي لأل

األمريكيين إنه ال يوجد توجة نحو الحرب فإنني أرى أن نقول لألمريكيين أننا 

استدعينا االحتياط، وأن نقول لهم كم استدعينا وأن نقول لهم أن لدينا خالفات 
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لذي يريد العرب حول هذا. نحن ال يمكن أن نقبل أن نجد أنفسنا في الموقف ا

وضعنا فيه، وحتى لو كان لدينا خالف مع األمريكيين، فال يجب أن نقبل أن 

يفاجئونا ونحن لم نستدعي االحتياط. ولو تم استدعاء القوات الجوية وفرقتين، 

فهذا إجراء سيوفر ردا على الموضوع. ولو رأينا أن الوضع يتفاقم، سنبكر 

المات تدل على أن الحرب تقترب االستدعاءات عدة ساعات. ولو رأينا ع

وهكذا فقد كان هذا بصفة عامة هو  فيمكن أن نعجل باستدعاء الفرقتين.

األساس الذي انطلقت منه، أقصد أن هذه كانت وجهة نظري. كان لموضوع 

 70-60مكونا من ثالثة أشياء: أوال، كم نحتاج للجانب الدفاعي دون جدل: 

ب أن نعلن فورا قبل انطالق رصاصة ألف والقوات الجوية. وثانيا، ال يج

واحدة عن تعبئة عامة ألن هذا يعني أن إسرائيل تتحرك للحرب. وثالثا، يجب 

أن ننسق مع األمريكيين قدر اإلمكان، وحتى لو كانت لدينا خالفات داخلية 

فيجب أن نصل لهذه الحرب ونحن في وضع ليس سيئا على المستوى الدولي، 

ألمريكيين. وقد كانت هذه وجهة نظري. وفي وأعني بالمستوى الدولي ا

الموضوع نفسة وحيث أن هذه اعتبارات سياسية فقد قلت لجولدا، هذه هي 

االعتبارات التي فكرت فيها. ولو كنت تفكرين في شيء آخر فليكن ما تريدين. 

 وهذه ليست مشكلة.

 الرئيس أجرانات: هل قلت "لن أستقيل بسبب هذا"

ولن أستقيل، هناك أشياء أصر عليها. ولكني لن م. ديان: قلت: "لن أصر 

 -أصر على هذا. لدي رأي وهذا هو رأيي. ولو اتخذت قرارا آخر فسأقبل به

أنا أفترض أنكم  وخسارة أن نضيع الوقت، يجب أن نبدأ استدعاء االحتياط.

مدركون للقرار الذي تم اتخاذة بأن نطلب من األمريكيين إبالغ الروس أن 

 ين أننا نعرف أنهم على وشك بدء الهجوم.يبلغوا المصري

 سطور( 3حذف بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي 



263 

كان هناك أيضا تلميح لهذا أيضا في االتصال الهاتفي الذي تلقيته. ولهذا السبب 

أيضا وعلى أمل أن يجعلهم هذا يقررون عدم بدء الحرب، ولكن السبب 

إدخال األمريكيين في الصورة. ولكن ليس لكي نبدو األساسي كان الرغبه في 

وكأننا فعلنا كل ما يمكن من جهود، ولكن لكي نجعلهم شركاء في الموضوع. 

 وقد تم إرسال طلب لألمريكيين ليتحدثوا مع الروس ليكلموا العرب.

النداو: نظرا ألن هذه األمور هامة، وأقصد العالقات مع األمريكيين وإدخالهم 

فإنني أسأل هل كان هذا االعتبار ساريا في ذلك اليوم، يوم  في الصورة،

الجمعة، بعد كل هذا الجدل الطويل والمعقد بخصوص كيفيه إبالغ األمريكيين 

بأن لدينا إشارة واضحة للغاية وهي مغادرة الروس للبالد. كيف نصيغ هذا. 

أن هذا بحيث ال يكونوا غير مقتنعين في نهاية األمر. بالطبع يمكن أن نقول 

 درس تعلمناة بعد التجربه.

)حذف م. ديان: طوال السنين، وأنا أعلم أن البعض غاضبون مني ألجل هذا 

ليس سطرا(.  14-13بواسطة الرقابه العسكرية االسرائيلية لمساحة حوالي 

لو كان في استطاعتنا أن نقول لألمريكيين شيئا مؤكدا يكشف  -هذا أمرا ملزما

أن هناك أشياء ضد األمريكيين، وهناك وعود  عن معلومات محددة، وعن

بالتسليح، فإن هذا الكالم سيخدمهم، ولكن األمريكيين يريدون منا مادة موثوق 

 بها.

)حذف بواسطة الرقابه النداو: أنا لم افكر كثيرا في المادة التي أوردها 

وإنما في التنصت على مغادرة الروس  العسكرية االسرائيلية لمساحةكلمة(

 وريا، وهو بالطبع أمر أقل خطورة.من س

م. ديان: لقد كان الجدل بيني وبين رئيس المخابرات العسكرية الذي لم يكن 

 يريد التصرف وكنت أضغط عليه.

 الرئيس أجرنت: وهل وافقت في النهاية؟
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م. ديان: كنت أفرض عليه وأضغط عليه، وفي النهاية وافقت على تعديل 

 المادة.الصياغة، على أن ينقل هذه 

 الرئيس أجرانات: ما الذي تم قولة لألمريكيين في النهاية؟

 م. ديان: لست أدري. يجب سؤال رئيس المخابرات العسكرية عن هذا. 

 الرئيس أجرانات: أنا أدرك أنك يمكنك العودة إلينا هنا يوم االثنين.

 ي. يادين: كنت أود أن أسأل سؤاال بعد السؤال الذي سبق أن طرحة الجنرال

لسكوف. هل كنت تعرف معنى مصطلح "صخرة" في الجنوب؟ أقصد هل 

كنت تعرف حجم الجيش العامل؟ وهل كنت تعلم أن عملية "شوفي يونيم" كان 

المقصود بها وجود لوائين في المقدمة ولواء واحد في المؤخرة، وعندما أبلغك 

ه هل قال لك إنه في هذ 11:00رئيس األركان بالبيان التمهيدي الساعة 

المرحلة هناك لواء واحد في المقدمة واثنين في المؤخرة. لدينا هنا مشكلة مع 

 رئيس األركان أيضا، إذا لماذا في هذه المرحلة تم ترك األمر على هذا النحو.

كنت أريد  صفحات( 5)حذف بواسطة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية حوالي 

هذه المشكلة، سواء وقتها أن تخبرني بأي قدر كان لك أو لم يكن لك دخل في 

 أو قبل ذلك.

م. ديان: يمكنني أن أقول لك ما قالة لي رئيس األركان: لم يكن هناك لواء 

واحد في المقدمة، ولكن كان هناك لواء واحد مقسم بين النقاط الحصينة، وهذا 

يعني أن وجود لواء واحد يعني أن تكون هناك في كل مكان بطول القناة 

 اجهة أي احتمال.بعض الدبابات لمو

 الرئيس أجرانات: من أين قرأت هذا الكالم؟

صباح اليوم. في  هم. ديان: هذا من البيان التمهيدي لوزير الدفاع الذي قدمنا

 أكتوبر بعد انصرافي من جلسة الحكومة. 6صباحا يوم  11:00الساعة 

  الرئيس أجرانات: أقترح أن ترد على هذا السؤال يوم االثنين.
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 موشية ديان، وزير الدفاعشهادة 

 1974فبراير  11الجلسة الثالثة بتاريخ 

 الرئيس أجرانات: أعتذر عن تأخر بدء الجلسة.

موشيه ديان: أريد أن أضيف الوثيقة التي لم أكن قد عثرت عليها في حينه. 

 3إنها "الورقة" التي طلبت من رئيس األركان العامة أن يجهزها لجلسة يوم 

 من الشهر. 

 أجرانات: ماهي هذه الورقة؟ هل هي معنونة؟

م. ديان: العنوان: "االنتشار في الجيش السوري وقواتنا على الجبهة 

 السورية". إنها إلى وزير الدفاع من رئيس األركان العامة.

 يادين: متى كان هذا؟ 

أكتوبر في محضر  2من الشهر. قلت يوم  3م. ديان: ُكتبت الوثيقة في يوم 

ات أجراها معي رئيس األركان العامة وسلمتها لكم: " أريد جلسة محادث

الحصول منك على ورقة تتضمن انتشارهم وتغير نسق المدفعية والقوات 

الجوية والمدرعاتل ملخص للمعلومات مع تفاصيل منك، وكذلك انتشارنا مع 

تفاصيل عن التعزيزات. هل قمنا بعمليات تلغيم أخرى وما شابه ذلك ". في 

ين حصلت على هذه الورقة التي تجيب على األسئلة التي طرحتها. ذلك الح

في  1973وسبتمبر  1973عن التغيرات في االنتشار السوري بين مايو 

 الدبابات والمدفعية والبطاريات. أعتقد أنه توجد أيضاي بطاريات صواريخ سام. 

 . 4أ. برأون: هذا موجود في البند 

 على هذه الورقة؟الرئيس أجرانات: هل يمكن الحصول 

م. ديان: تفضل. وملخص هذا الكالم قاله رئيس األركان العامة في الجلسة 

التي انعقدت في الثالث من الشهر في اجتماع مع رئيسة الوزراء وعدد من 
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الوزراء. إال أن هذه هي الورقة التي تسلمتها. فيما يتعلق بالنوايا السورية، 

 حيث جاء فيه:للنوايا،  2يتجسد هذا في البند رقم 

 أ( ال نعرف النوايا السورية على وجه اليقين،

 –)ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية ب( كانت هناك معلومة عامة 

)ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية ومعلومة أكثر تفصيالي  كلمات( 6بمقدار 

ت وما هذا رداي على سؤالي: ماهي المعلوماكلمات(.  4بمقدار  –اإلسرائيلية 

 هو مصدر المعلومات(،

بمقدار  –)ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية ج( معلومة أُرسلت 

بمقدار  –)ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية ( من مصدر آخر كلمة

أكتوبر  1سوري فجر يوم  –وحذرت من اعتزام شن هجوم مصري  كلمتين(

. ولكنهم يشيرون فيما بعد إلى أنه ال يبدو من هذه األمور المكتوبة التي 1973

 أكتوبر، 1أرسلها ذلك المصدر التحذيري ما يشير إلى يوم 

د( ليست لدينا أي دالئل كافية أخرى يمكن أن تشير إلى أن الجيش السوري 

 نوايا هجومية على المدى القريب.  لديه حقاي 

ه ( تفيد تقديراتنا أنه تم الدفع بمعظم تشكيل الطوارىء بسبب مخاوف 

متراكمة من إسرائيل. وكان اعتقادنا هو أن سوريا ال ترى أنها قادرة على 

المخاطرة بدخول حرب شاملة مع إسرائيل وعلى األقل دون مشاركة مصر 

 معها. 

معقولية أقل هو أن تشكيل الطوارىء ُوضع معظمه و( احتمال آخر بدرجة 

في حالة استعداد بسبب اعتزام السوريين القيام بعملية انتقامية ثأراي إلسقاط 

الطائرات الثالث عشرة واالنتشار في تشكيل دفاعي على أتم استعداد لمواجهة 

 أي رد من جانبنا ".
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الخطاب الملحق: " فيما  بعد ذلك جاء انتشار قواتنا. فقد جاء في الملحق أ، في

يلي تقرير عن حالة انتشار قواتنا مقارنة بالوضع العادي أثناء األمن المستديم 

 ." 

 أجرانات: أين هذا؟ 

م. ديان: إنه في الملحق الموجود معك يا سيدي. وهي الجداول المرفقة. هذا 

ي ف 2دبابة )كان هذا يوم  113أن هناك  1هو الملحق أ الذي يبين في البند 

بطاريات مدفعية باإلضافة  8الشهر، وبعد ذلك تم تعزيزها كما هو معروف(ل 

 سرايا. 3 –إلى الكتيبة العبرية وكتيبتي مشاة نظاميتين 

من هذا الملحق إلى أن القوات اإلضافية هي  2وردت إشارة في الصفحة رقم 

ل دبابة، من خال 33 –قوات تعزيز، تعزيز مرتفعات الجوالن: كتيبة دبابات 

ساعة وكتيبة مدفعية وهكذا. قيادة المنطقة  18عملية نقل جوي تتم في غضون 

العسكرية الجنوبية لديها أيضاي تفاصيل ذلك. لن أقرأ كل شيء ألن هذا ورد 

ذكره عدة مرات. ولكن نظراي ألنني عثرت على الوثيقة وعلى خطاب رئيس 

 األركان المرفق، فقد ذكرت ذلك. 

 ه وثيقة أخرى؟ الرئيس أجرانات: هل هذ

 م. ديان: ال. 

 أجرانات: هل تتضمن هذه الوثيقة تفاصيل عن الجنوب أيضاي؟

 م. ديان: نعم. في الصفحة األخيرة. 

 يادين: هل بها أيضاي تقدير موقف؟ 

م. ديان: عن الجنوب؟ ال. أعتقد أنني في سؤالي تطرقت أيضاي إلى الشمال. 

ا بالنسبة لهذه الوثيقة: بوجه عام ربما هناك نقطة واحدة أريد أن أؤكد عليه

كانت مختلف األحاديث والتقديرات بيني وبين رئيس األركان ورئيس شعبة 
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االستخبارات العسكرية ُتجرى أثناء جلسات مناقشة. في أحيان قليلة جداي كنت 

أطلب منهما تقديم معلومات مكتوبة. هذا عندما تكون هناك حاجة إما لتقديم 

وقف. أعتقد أن طلبي منهما تقديم خطط كان في أبريل خطة عمل أو تقدير م

األبيض". سوف  –مايو وهو األمر الذي أسفر فيما بعد عن الخطة " أزرق  –

في الشهر، لم  3نأتي لهذا. وبعد ذلك، وقبيل االجتماع مع رئيسة الوزراء يوم 

أكتف باألحاديث الشفهية بيننا، بل طلبت منهما تقديم الموضوعات الرئيسية 

كتابياي. كان رئيس األركان يكتب بصيغة الجمع. هذا ليس تقديراي استخباراتياي، 

أريد أن تدرسا مرة أخرى مغزى تحريك المدفعية، وال  –ولكني قلت لهما 

أعرف من الذي أشركه معه فى هذه المناقشات. إال أن هذا لم يكن إخطاراي من 

رئيس األركان وبصيغة رئيس شعبة االستخبارات العسكرية ولكن كان بتوقيع 

 الجمع، حيث يقول " درسنا األمور وهذا هو تقديرنا ". 

نبنتسيل: فهمت مما قلت أن هذه صورة أكثر رسمية ألنها تؤكد أهمية 

الموضوع وأنك ترى أن أمامك شيئاي أكثر ضماناي وُعمقاي من الموضوعات التي 

 مور بشكل أعمق؟تأتي من خالل الحديث والكالم. ربما أيضاي لكي تتناول األ

م. ديان: ال. هذا استنتاج أكثر من كونه معلومات. أستطيع أحياناي أن أطلب 

منهما تقديراي للموقف حتى أتمكن على أساس ذلك من بحث تلك األمور 

ودراستها. كان هذا مخصصاي للجلسة التي دعوت إلى عقدها فى اليوم التالي، 

ال إليه. أي أنني أريد أن أرى في الشهر. كنت أريد أن أعرف ما توص 3يوم 

ما هي المعلومات، ماهو مصدر المعلومات، ما رأيكما في  –استنتاجاي دقيقاي 

هذا. ال أعتقد أنني كنت في حاجة لهذه الورقة لكي أخرج باستنتاجات أو 

أستطيع أن أفكر أكثر بيني وبين نفسي. ولكني كنت أريد أن أعرف منهما أين 

ثر مما لو كان هذا من خالل حديث عام بشكل يقفان في هذا الشأن، أك

تفصيلي، بما في ذلك مصدر المعلومات، وما هي المعلومات التي لديهما. كان 

 هذا تقييما ي موجزاي وليس تقدير موقف. 
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نبنتسيل: أفهم ما تقوله، ولكن وفقاي لهذا، وفق تقديراتك استناداي إلى األوراق 

إلى استنتاجات أشد خطورة أو  المطروحة على الطاولة، لو كنت توصلت

 أكثر تشاؤماي، هل كنت ستتحفظ من التقديرات التي يضعونها؟ 

في  3م. ديان: استنتاجاتي من هذه الورقة ُطرحت في جلسة انعقدت يوم 

الشهر مع رئيسة الوزراء. ال أريد اآلن أن أحِسن صورتي. كانت هناك جلسة 

أريد أن أقول، وأنا أقول هذا على أساس هذه المعلومات وأبديت رأيي. فقط 

تقديري هو أن القوة التي لدينا في الشمال  –كثيراي. أريد أن أقول هذا ثانية 

وكذلك تقديري لما سيحدث، هو أنها قوة كافية للصد في حالة ما إذا طرأ 

تطور أكثر من هذا. كان تفكيري مركزاي في الشمال، ولم أفصل مطلقاي بين 

بين التجهيز لما يجب القيام به. لذلك تم من حين تقديري بشأن ما سيحدث و

آلخر تعزيز القوات بقوات إضافية وكان لي اتصال وتنسيق مع القوات 

الموجودة هناك وفق التقديرات ووفق تقدير ما يمكن أن يحدث. لم أكن أفكر 

في احتمال اندالع حرب شاملة على الجبهتين. كان تفكيري في عملية في 

عندما أقول إنني كنت أعتقد أن  –مالحظة بهذه المناسبة  سوريا. ربما هناك

هناك قوات كافية، فإنني في الحقيقة لم أتحقق مطلقاي مما إذا كانت هذه خمس 

دبابات إضافية أم خمس دبابات أقل. صحيح أن لدي طموحات عسكرية ولكن 

بين  –إلى حد معين. وأيضاي ألنني كنت بعيداي عن الجيش لمدة عشر سنوات 

. وكذلك ألنه لم يكن لي طاقم عمل. هذا عمل ال يقوم به 1967و 1957

شخص واحد. شخص واحد ال يستطيع بلورة رأي. ولكن يجب أن يكون هذا 

من خالل التشاور. حتى عندما يتوصل إلى رأي أو موقف يتساءل ماهو 

الموجود وما عدده. ولكن من أجل تحديد عدد الدبابات وعدد المدافع وعدد 

ربما  –م، ال يكون السؤال هو ما الذي يجب عمله بل ماهي كيفية العمل األلغا

هناك في الجيش من يستطيعون العمل بمفردهم. ولكني ال أستطيع ذلك. أنا 

لست رجل مدرعات ولست رجل مدفعية وال رجل مظالت، وليس لي طاقم 

ن عمل. لو كان لزاماي علي أن أكون على معرفة بخطة لحماية مرتفعات الجوال
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كنت سأشكل مجموعة من رجال الجيش وأرسلهم إلى الميدان وأقوم 

بالتصوير، وسواء شكلت المجموعة أو لم أشكلها، سأضع خطة. ليس فقط ألن 

منصب وزير الدفاع منصب سياسي، وليس ألنه مشغول بأمور كثيرة على 

مدى خمسة أيام في األسبوع. ولكن ألني لم أكن بالجيش طوال عشر سنوات. 

. وبعد ذلك لم أعد إلى 1967وعام  1957أكن بالجيش في الفترة بين عام لم 

الجيش بل كنت أعمل في شؤون أمنية سياسية. وثانياي، ليس لي طاقم عمل. 

 لدي سكرتارية وسكرتير عسكري. 

نبنتسيل: أعرف ذلك تماماي، كما لم أعتقد أن إسهام أي وزير دفاع يتمثل في 

. ولكني رغم هذا أرى اختالفاي بين وجهة النظر خمس دبابات زيادة أو نقصاناي 

التي تقول: نحن مستعدون الحتمال اندالع حرب، وبالتالي نعتمد على الجيش 

النظامي وجاهزون للتعامل مع هذا، وبين وجهة النظر التي تقول: الحرب ال 

تبدو في األفق على اإلطالق. صحيح أنه أنه من الناحية النظرية ال يوجد 

"سنستطيع  –ين هاتين الحالتين. ألننا لو قلنا: إذا نشبت حرب اختالف ب

التعامل مع هذا "، وفي هذا الموضوع يلعب علم النفس دوراي مهماي جداي. هنا 

فارق بين هذه النظرية والنظرية التي تقول على الدوام: احتمال ضئيل الندالع 

اع الذي يقول: حرب. أنا هنا أتصور أنه يمكن أن يكون هناك دور لوزير الدف

أبنائي، ال تعتمدوا أكثر من الالزم على التقديرات، ضعوا في االعتبار أيضاي 

في جميع األحوال احتماالي آخر فى هذا الوضع كما هو، كونوا على أهبة 

االستعداد، ادرسوا المرة تلو األخرى االستعدادات لتلك الحالة. أتخيل أنه في 

في الجلسة السابقة، وبهذا المفهوم أيضاي، هذا المجال بوجه خاص، أو كما قلت 

أين حدود تقدير ضابط االستخبارات العسكرية، الضابط رفيع المستوى ولكنه 

 رغم ذلك ليس خبيراي بنفسية زعماء وحكام الدول مثل الوزير. 

م. ديان: نعم، أتفق مع هذا، وما فعلته في الواقع هو أنني أصدرت أوامر 

اد للحرب. ربما لو كان رئيس شعبة االستخبارات هو ابتداءي من مايو باالستعد
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وزير الدفاع ما كان قد أصدر مثل هذا األمر. ال أريد أن أقول شيئاي في هذا 

الشأن. ولكني لم أقل، سوف أتطرق على الفور إلى هذه الجزئية... ولكن نظراي 

ى ألني أتفق على هذه النقطة، كان تقديري بشأن سوريا هو أنهم قد يردون عل

إسقاط الطائرات الثالث عشرة، وأعطيت أوامري باالستعداد لهذا. لو لم 

يحدث ذلك كنا سنقف هناك بعدد قليل من الدبابات وبدون تلك التعزيزات 

والتجهيزات، سواء النفسية أو العملية. كانت هناك تعزيزات مستمرة كل 

كان  وقد –الوقت، أكثر من أي وقت مضى. أي أنه في حالة وجود اختالف 

بين وجهة نظر رئيس شعبة االستخبارات ووجهة نظري  –هناك اختالف 

كان يصحب ذلك صدور  –حول احتمال تجدد الحرب أو عدم تجددها 

تعليمات عامة مني باالستعداد لهذا االحتمال، ليس االستعداد معنوياي بل 

ف في االستعداد مادياي، ألنه قد يتحقق ويجب أن نستعد له. لم يكن هناك اختال

الرأي حول نقطتين أو ثالث. لم يكن هناك خالف على أن سوريا لن تدخل 

 –الحرب بدون مصر. كنت متفقاي مع هذا الرأي. لم أقدر أن الحرب ستندلع 

حتى صباح يوم عيد الغفران، حتى آخر معلومات في مساء الخامس من 

ين يمكن لم أقدر من حيث التوقيت الدقيق أنه في غضون يوم أو يوم –الشهر 

أن تندلع الحرب الشاملة على الجبهة المصرية. ولم يكن هناك اختالف في 

الرأي بيني وبينهم حول مدى كفاية االستعدادات في الجيش والتجهيزات التي 

يقوم بها، السيما على الجبهة السورية، دون الدخول في التفاصيل العملية 

ة الوضع على الجبهة السورية الدقيقة. أريد أن أؤكد هنا أن أول من أثار مشكل

كان قائد قيادة المنطقة العسكرية الشمالية. أقول هذا تبرئة لساحته. حتى اليوم 

األخير، حتى آخر الجلسات، لم أسمع منه أنه يعتقد أن التجهيزات ليست كافية. 

اآلن، بعد أن حدث ما حدث، يشعر باألسف وأشعر أنا باألسف ألنه لم يطلب 

ط. هو على حق. ولكنه نادم اآلن، وأنا أيضاي نادم على هذا استدعاء االحتيا

اآلن. إال أنه كان يعي بهذا، كان يشعر به بحواسه، لم ُيشر بشيء إلى أن 

التجهيزات غير كافية. على العكس، إن لم أكن مخطئاي فقد سرحوا كتيبة 
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قوم احتياط عشية يوم الغفران، قبله بيوم أو يومين، وهي الكتيبة التي كانت ت

بتدريبات هناك. وال أتذكر إذا كانت المبادرة جاءت من القيادة أم من هيئة 

 –وقد كنت على اتصال يومي بهم  –األركان. ولكن لم يفكر أحد أن يقول لي 

كنت أتفق  –ربما نؤخر تسريح هذه الكتيبة، وهذا من منطلق فرضية عامة 

الجوالن، في إطار  بأن التجهيزات كافية من منظور خاص بمرتفعات –عليها 

 رد على إسقاط الطائرات الثالث عشرة. 

نبنتسيل: كان أحد االفتراضات بشأن الشمال هو أن سوريا لن تدخل الحرب 

بمفردها. كان الموضوع الرئيسي آنذاك هو تقدير المناورة المصرية. لو كانوا 

 قدروا آنذاك أن هذا يمكن أن يكون تضليالي، أو نقطة انطالق إلى هجوم،

ألدركنا أن سوريا ليست بمفردها، وألخذنا الوضع في الشمال بصورة أكثر 

 جدية. 

م. ديان: ال أريد أن أقفز لألمام. إال أن التقدير آنذاك هو أن لدينا في قيادة 

المنطقة العسكرية الجنوبية قوات كافية في حالة اندالع حرب. لقد شرحت 

اك تعزيزات. ليس فقط عدد النظرية أمامكم عدة مرات، وقلت إنه كانت هن

الدبابات الذي كان مضاعفاي. ألن القوة التي هاجمت في مصر لم تكن من 

الناحية النسبية ضعف القوة التي هاجمت في سوريا. إال أن القوة الدفاعية من 

حيث الدبابات في الجنوب كانت الضعف تقريباي. ولكن عالوة على هذا كانت 

فضالي عن قناة  -دبابة  300أمراي ُيستهان به.  هناك قناة السويس. لم يكن هذا

 -السويس بخالف ما يمكن أن يحدث للمستوطنات أو الخطر على وسط البالد 

هو أقل أهمية في حالة تحقيق نجاح جزئي في الجنوب مقارنة بحالة بما لو 

تحقق نجاح جزئي في الشمال. ولكن من الواضح أن الجبهة الرئيسية هي 

كانت هناك أيضاي قوة مضاعفة من المدرعات، وأيضاي قناة الجنوبية. ولكن 

السويس. هذه التعزيزات كانت في مايو. القضية في مايو لم تكن سوريا. 

)ُحذف كانت القضية في مايو هي مصر. وكانت كل األخبار والمعلومات 
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عن مصر. التعامل بمقدار كلمتين(  –بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

 تعزيز القوات تحسباي لحرب في الجنوب، بدأ في شهر مايو.  بجدية مع

يادين: أريد أن أطرح سؤاالي في هذا الشأن. ال أعرف مطلقاي الوقت الذي 

نتحدث عنه، هل هو الساعة الحادية عشرة صباحاي أم في ساعة أخرى. ولكن 

ل بسبب هذه الوثيقة رجعنا بعض الشيء إلى المشكلة. وأريد أن أسأل: أنت تقو

 –ال أعرف حالياي متى كان ذلك، نفترض أنه كان قبل يوم السبت  –إن التقدير 

كان يفيد بأن القوة التي لدينا في قيادة المنطقة الجنوبية كافية لنا من أجل القناة، 

دبابة، وكان ذلك يستند إلى التقدير الذي كان في مايو، إذاي كان التقدير  300

مع المصريين. هنا تثور مشكلة كبيرة جداي. هو أنه يمكن أن تكون هناك حرب 

باألمس شاركنا في جلسة مناقشات طويلة جداي حول هذا الموضوع مع رئيس 

األركان. من الواضح أن رئيس األركان قال إنه لم يعتقد مطلقاي أن الجيش 

دبابة وما شابه ذلك، يستطيع صد العدو المصري.  300النظامي بمفرده، أي 

على تعبئة المزيد من تشكيالت االحتياط لصد العدو. ويقول كان األمر يعتمد 

ساعة على  24إن االفتراض اآلخر هو أن يكون لدينا دائماي إنذار مبكر قبل 

األقل. كان يريد أكثر من هذا. والقوة النظامية، كما أوضح أمس، هي من أجل 

ل هو من الحيلولة دون حدوث كارثة. هذا ما قاله، وهو في الواقع ليس حالي، ب

أجل منع كارثة. عندما ُعرض األمر يوم الجمعة على رئيسة الوزراء، أو 

على من بقي من الحكومة، لم أجد ما أقوله إزاء الزعم بأن القوة النظامية هي 

فقط من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة، ولكن كان هذا هو كل شيء. الجيش 

ا كنا سنقرر استدعاء النظامي كله جاهز، سوف نتلقى مؤشرات بشأن ما إذ

كان  -في اعتقادك  -االحتياط. السؤال الذي أطرحه عليك اآلن هو: لماذا 

ي  اإلعالن عن حالة االستعداد في الجيش النظامي يوم الجمعة أمراي مرغوبا

فلماذا كل هذه الضجة، تعزيز القوات وما  -وطيباي؟ إذا لم تكن هناك حرب 

جأة، ال يكفي هذا. السؤال في النهاية شابه ذلك. وإذا اندلعت حرب دون مفا

أنا أتكلم اآلن عنك كوزير للدفاع  –هو: هل كان هناك من يعتقد يوم الجمعة 
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أنه يمكن ينشأ وضع ُنفاجأ فيه دون إنذار، والسؤال اآلن هو: لماذا هذه القوة  –

 دبابة إضافة لكل ما قلُته، ُتعد أمراي طيباي؟  300التي تضم 

عن أفكاري يوم الجمعة هو نظرية للصورة، مجرد نظرية  م. ديان: ما أقوله

وليس حقيقة. إال أن اإلحساس الذي الزمني من مايو حتى نهاية يوم الجمعة 

هو أننا سنتلقى بشكل شبه مؤكد إنذاراي مسبقاي، ولكن لدينا قوات كافية. إذا كان 

أتي قوة يمكن أن نسمي هذا كارثة، أن نمنع كارثة، أو نسمي هذا صداي، حتى ت

فهذه مسألة تعريفات. لم يكن أحد يعتقد، ولم أكن أعتقد، أننا بهذه  –أخرى 

سنصمد في الحرب ضد مصر. ولكن المسألة العملية كانت  300الدبابات ال   

في ظل احتمال دام فترة طويلة بأن يبدأوا الحرب دون إنذار مسبق. لو كانوا 

ذلك بأربع وعشرين ساعة، ما قيل  بدأوا الحرب في قيادة المنطقة الشمالية قبل

شيء عن خروج الروس أو عدم خروجهم، وما كنا علمنا به. مشكلتنا العملية 

هي أن المسافة بين دمشق ومرتفعات الجوالن وبين القاهرة وقناة السويس 

أثناء الليل  -المتحركة  6بما في ذلك صواريخ سام  -يمكن فيها تحريك قوات 

هذا هو اإلحساس العام وأعتقد أنه كان إحساسي يوم دون أن نالحظ ذلك. كان 

الجمعة. ال أختلف على ما يقوله رئيس األركان اآلن. ولكني طرحت أقواله 

بنصها. كانت هذه فى الواقع جلسة المناقشات األساسية التي انعقدت قبيل شهر 

مايو مع رئيسة الوزراء. " نحن واثقون جداي في أنفسنا من حيث قدرتنا على 

. هذا عندما 1973مايو  9صد ". أنا أنقل عما جاء في محضر جلسة يوم ال

: " نحن واثقون  -كانت خطة " أزرق  أبيض " ُتعرض على الحكومة وعليب

جداي في أنفسنا من حيث القدرة على صد الضربة األولى ". إلى حد أننا ال 

أنقل عما نعبىء االحتياط. لسنا في حاجة في هذه الجبهة لتعبئة احتياط. أنا 

: لن يكون هناك اختالف في 15. وفي الصفحة رقم 14جاء في الصفحة رقم 

هذه الجبهة سوى بعض االختالفات في المدفعية. نحن هنا نشعر أنه ال حاجة 

لتعبئة احتياط، فهذا يكفي للصد، وباإلضافة إلى سالح الطيران سيكون هذا 

 كافياي للصد ". قال ذلك مرتين وهو يعرض األمر. 



275 

 لرئيس أجرانات: في أي جبهة؟ ا

م. ديان: في الجنوب. قيل هنا: "حقيقة أن نسب القوات البرية هي بالصورة 

التي عرضتها، وحقيقة أن لدينا الجرأة على عدم التعبئة المبكرة لالحتياط، 

ترجع إلى أننا واثقون من قدرة سالح الطيران على الصد في حالة وقوع 

أبيض"، يوضح رئيس  –يتعلق بالخطة "أزرق  هجوم بإحدى الجبهتين". فيما

األركان أنه يوجد هنا عدد من القوات النظامية، ليس للمشاركة في الحرب 

كلها، بل ألننا هنا نشعر بعدم الحاجة لتعبئة احتياط. هذا يكفي للصد. هذا يكفي 

للصد، باإلضافة إلى سالح الطيران الذي سيصد. فضالي عن أن هذا كان 

م، أحضرت أيضاي بعد انتهاء الحرب ما يؤيد إحساسي على لسان اإلحساس العا

الفريق بارليف وعلى لسان اللواء شارون كقائد لقيادة المنطقة العسكرية 

أكتوبر إحساس  5الجنوبية. ال أستطيع أن أقول إنني كان لديب يوم الجمعة 

 مختلف بالنسبة لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية. ظللت بهذا اإلحساس

ومازلت به مع اثنين من رؤساء األركان وقادة المناطق عسكرية، وفي 

زيارات ال حصر لها، إحساسي بأن خط النقاط الحصينة األمامية، وقناة 

من المفترض أن  -دبابة، لو حدث عبور  300السويس، وسالح الطيران، و

 سيكون هذا كافياي لصد هجوم. ذلك –نعرف سلفاي، وحتى لو لم نعرف سلفاي 

ألن هذا يستغرق وقتاي حتى نعبىء االحتياط. إذا لم نعرف سلفاي، قيل في مايو 

إنه يجب إرسال تعزيزات، وبعد مايو تم بالفعل تعزيز القوة النظامية لتتمكن 

 من صد أي هجوم.

يادين: سالح الطيران يظهر كعنصر متكرر. في حالة اإلنذار ولم يستطع 

واريخ، من الواضح بالطبع أنه في سالح الطيران التعامل أوالي مع الص

المرحلة األولى للصد وفي غياب االحتياط، لن يستطيع الطيران مساعدة 

 -القوات البرية بشكل فاعل. االفتراض الذي تتحدث عنه يأخذ في االعتبار 

أنه في الساعات األولى في وضع كهذا،  -عندما نتكلم عن سالح الطيران 
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سها حتى يفعل سالح الطيران شيئاي ضد ستضطر القوة المدرعة للصد بنف

 الصواريخ ويستطيع مساعدة قوات المدرعات، صحيح أم ال؟

م. ديان: بالتأكيد ال. يستطيع سالح الطيران العمل حتى في وجود كل تشكيل 

ي  الصواريخ، إذا كانت هناك ضرورة للقيام بهذا في حالة الصد. وهو يدفع ثمنا

الطيران أن ثمن عمل كهذا، حيث تكون كل مقابل ذلك. سمعت من قائد سالح 

 % من خسائره.2الصواريخ في مواقعها، هو 

 يادين: متى قال هذا؟

م. ديان: اآلن. في القناة، كان أبرز شيء بجوار الكباري، ليس في ساعات 

الليل. أحد أبرز األشياء وأفضلها نسبياي لسالح الطيران العمل ضدها ألن 

ري على سطح القناة. كان صد الهجوم هناك، المنطقة كانت مرصودة والكبا

عكس صد الهجوم في الشمال، يمكن من وجهة نظري أن يحظى بمساعدة، أن 

يحظى بمساعدة كبيرة من سالح الطيران، حتى لو لم يكن قد تعامل مسبقاي مع 

الصواريخ. إال أنه كانت هناك آنذاك مخاوف من الخسائر. في مثل هذه الحالة 

أن الطيارين سيهبطون في أرضنا. عندما يتعلق األمر  كانت المزايا هي

بهجوم على هدف ونحن نحتل كل النقاط الحصينة األمامية. لست أقول إن 

الدفع بسالح الطيران لشن هجوم قبل التعامل مع بطاريات الصواريخ هو 

خطة مناسبة ومعقولة، ولكني أقول إن سالح الطيران في حالة حدوث اجتياح 

ع ال يستطيع العمل أو المساعدة في مرحلة الصد إذا كانت على نطاق واس

المهمة هي تدمير الكباري أو حتى تدمير القوات المتمركزة استعداداي لعبور 

الكباري. بالطبع سيدفع الثمن، ولكني ال أقول إنه ال يستطيع المشاركة في هذا 

مقبولة قبل أن يدمر بطاريات الصواريخ. أريد أن أقول إن أي خطة عمليات 

وُمرضية هي التي تبدأ أوالي بالتعامل مع بطاريات الصواريخ، ثم بعد ذلك 

بتدمير سالح الطيران، السوري أو المصري، ثم تأتي بعد ذلك مساعدة القوات 

ولكن في حالة الطوارىء،  -وال أريد استخدام كلمة كارثة  -البرية. ولكن إذا 
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سالح الطيران مع بطاريات  عندما يبدأ اجتياح واسع النطاق ولم يتعامل

الصواريخ، هل هناك ما يدعو لعدم مشاركته فوراي في صد الهجوم؟ أقول إنه 

 ليس هناك ما يدعو لهذا. ففي استطاعته المشاركة في صد الهجوم. 

النداو: هذا ما حدث. لقد حاول المشاركة في صد الهجوم. أعتقد أن ما حدث 

. ما حدث هنا أن جيش الدفاع في النهاية كان وفقاي ألسس تخطيط جيد

اإلسرائيلي فوجىء ونتيجة لهذا فقد توازنه. هذا أمر ُمتفق عليه. إذاي ما الذي 

 حدث؟ 

 م. ديان: هل تقصد سالح الطيران؟ 

النداو: ال. يتبين من كالمك أن ما حدث تكهنا به سلفاي، أو هذا ما كان يجب أن 

 يكون، وأنا أعرف أن هذا السؤال هو مجرد سؤال استفزازي. 

 م. ديان: استفزازي بالتأكيد. سبق أن أجبت على سؤال يادين: 

هل هناك اتفاق تام على أن سالح الطيران ال يستطيع المشاركة في صد 

بالتخطيط الجيد والسليم يجب أوالي  –بل أن يحيد الصواريخ؟ قلت الهجوم ق

التعامل مع الصواريخ وتدمير السالح الجوي للعدو. في حالة الطوارىء، 

سواء تعقد الوضع لسبب أو آلخر، ال أقبل أال يكون في استطاعة سالح 

تخفف الطيران تقديم العون مقابل خسائر كثيرة أو قليلة. كان أحد األمور التي 

من موضوع الخسائر هو أن الطيار سيقفز داخل أرضنا. من حيث المبدأ، كان 

هي التي  300مع هذا األمر. الدبابات ال  300يجب أن تتعامل الدبابات ال 

يجب أن تصد وتتعامل مع القوات التي تعبر ومع القوات التي تنشىء 

ة السويس عائقاي الكباري. ربما نكون أخطأنا، ربما أكون أخطأت واعتبرنا قنا

 رئيسياي ُيسِهل تعامل القوات على الجانب اآلخر مع القوات التي ستعبر القناة. 

 لم تكن منتشرة وفقاي لخطتك؟  300النداو: أال ترى أن الدبابات ال 
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م. ديان: ال أقول هذا، ألني لم أدرس األمر ولم أعرف ما حدث بشأن الدبابات 

أعرف أن هناك سؤاالي كهذا وأن هناك  التي وصلت أو لم تصل إلى القناة.

اختالفاي في الرأي: أين ومتى كانت هذه الدبابات؟ ليس لديب حتى اآلن استنتاج 

 في هذا الشأن. 

إال إذا  -ي. يادين: بعد السؤال األخير، وهذا ال نقاش حوله. رأينا شيئاي واحداي 

ألركان العامة مع وهو أنه أثناء لقاءات رئيس ا –أثبتب لنا العكس بالنسبة لك 

قادة المناطق العسكرية أو قبل ذلك أثناء لقاءات رئيس األركان معك ثم بعد 

ذلك مع قادة المناطق العسكرية ثم جلسات مجموعة المناقشات الموسعة مع 

رئيس األركان وجلسات مجموعة المناقشات الموسعة مع وزير الدفاع، كان 

فر لدى العدو هي العاشرة االفتراض صباح ذلك اليوم هو أن ساعة الص

صباحاي. ولم تصدر تعليمات للجميع، أنا أتكلم اآلن عن القيادات العسكرية، بأن 

المعلومات تتحدث عن الساعة السادسة مساء كساعة الصفر للعدو، ويجب 

علينا، من حيث التشكيل النظامي، أن نكون جاهزين فوراي. لماذا أقول لك هذا، 

لدينا معلومات  –نظر أخرى في هذه النقطة ألني أريد أن أسمع وجهة 

واضحة من قائد قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الذي أصدر فعالي تعليمات 

ليس  –بشأن كيفية تجهيز القوات للساعة الخامسة مساء، وقال قائد الفرقة 

للساعة الرابعة مساء، وقد قبل هذا. فيما بعد قرأ، إذا قبلنا هذا االحتمال بأن 

ب بدأت في الساعة الثانية بينما القوات لم تستعد للساعة الرابعة أو الحر

الخامسة مساء. أسألك اآلن هل كان هناك من قال: يا سادة الساعة السادسة 

مساء أو قبل الغروب، أم ماذا؟ هذه هي المعلومات، يجب أن تكون القوات 

ا سيحدث النظامية مستعدة اآلن؟ أرى أن هذا هو مصدر الخطورة، توصيف م

 في الساعة الثانية. حتى العدو كان سيهجم في الساعة السادسة.

م. ديان: أريد أن أعطي نفسي فرصة لمراجعة المعلومات. هذا السؤال 

فاجأني، أريد أن أجيب عليه، ليست لديب ذاكرة توثيقية لكل ما حدث. سوف 
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ت. ما أراجع المعلومات وإذا اتضح أن إجابتي غير صحيحة سأقول إنني أخطأ

أستطيع أن أقوله اآلن هو أنه لم تخطر على بالي مسألة الساعة السادسة أو 

الخامسة. كل هذا ال أتذكره، إال إذا اتضح من محاضر الجلسات أنني أُبلغت 

وهذه المعلومة كنت  -بفكرة مفادها أنه نظراي ألننا على علم بالساعة السادسة 

ات حتى الساعة السادسة أو قبل ذلك. لذلك لن نقِرب القوات أو الدباب -أعرفها 

كانت الساعة السادسة متفقاي عليها، وهذا أمر معروف. ولكن ُيستنتج من هذا 

دبابة الموجودة في  180دبابة الموجودة هناك من شهر مايو، أو ال  300أن ال 

الشمال، يجب أال تقترب من مواقع انتشارها قبل الساعة األخيرة، أنفي اآلن 

هذا ما قلته أنت يا  –وجهة نظري أو فرضيتي. إال إذا قالوا لي  أن هذه كانت

سيدي وزير الدفاع. أنا أراجع المعلومات قبل كل جلسة، وال أتذكر كل عبارة 

 ُتقال. 

ي. يادين: سأعطيك مثاالي واحداي على أنك قلت هذا، لم أتحرب ذلك ولكن قيل لنا 

جاء في محضر جلسات  عندما أُعلن عن انتشار القوات، 11في الساعة  –

مجموعة المناقشات مع وزير الدفاع أن الوضع في الجنوب هو على النحو 

التالي: لواء واحد موجود في األمام ولواءان في الخلف. ولو أنني أنتظر 

تقريراي من قائد قيادة المنطقة، عما يعتزم القيام به، قبيل الظهر. أريد أن أقرأ 

 المناقشات الموسعة مع وزير الدفاع ". فقرتين من " محضر جلسات مجموعة

 الرئيس أجرانات: هل تستطيع أن تقدم لنا هذا المحضر؟ 

م. ديان: بدأنا منه في المرة السابقة وأعتقد أنه لديكم. لقد دارت الجلسات في 

 الساعة الحادية عشرة. 

المستند رقم  –الرئيس أجرانات: قُدم لنا محضر الجلسات مع وزير الدفاع 

275 . 

 يادين: هل هذا محضر اختزال أم ملخص؟ 
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م. ديان: محضر اختزال. ما أراه من خالل نظرة خاطفة وسريعة، فيما يتعلق 

بالجو، هو أن رئيس األركان قال: " سوف نكون في الجو ". سألته: في أي 

ساعة، وفيما يتعلق بالدوريات الجوية سألت عما إذا كان السبب الوحيد 

لردع، ألنه ليس هناك ما يدعو لهذا )هذا موجود في للدوريات الجوية هو ا

بالمحضر( وواصلت كالمي: " ولكن إذا كان من األفضل لكم  2الصفحة رقم 

أن تكونوا في الجو فلتكونوا "، ألننا طلبنا من السفير األمريكي أن يبلغوا 

المصريين والسوريين أننا نعرف أنهم يعتزمون مهاجمتنا ونحن مستعدون، 

وا موقفهم قبل الساعة الخامسة سوف نغير خططنا العملياتية. وفيما وإذا غير

فابقوا إذا كنتم تريدون. ورد رئيس األركان العامة: "سنظل في  –يتعلق بالجو 

الجو". قيل هذا أيضاي لوزير العدل أثناء جلسة الحكومة يوم عيد الغفران، 

ئيس األركان قال له: عندما سأل: " ماذا لو أنهم بكروا بالهجوم "؟ أعتقد أن ر

. اآلن ننتقل 12إلى الساعة  11"سيكون سالح الطيران في الجو من الساعة 

ما الذي يعتزمون  –إلى مسألة المدرعات: أوالي أسأل: " إذا تكلمنا عن القناة 

القيام به، هل المدفعية والطائرات..."؟ قال رئيس شعبة االستخبارات 

عمال على النحو التالي... سيدفعون بمعدات العسكرية: " في القناة سيقومون بأ

كباري، ولكنهم  5لبناء كباري... وسيحاولون خلق انطباع بأنهم يبنون 

كباري فقط، في الوقت نفسه ستكون هناك  3سيحاولون العبور على 

مروحيات.... وفيما يتعلق بشرم الشيخ فإننا نعرف أنهم يعتزمون تدمير 

ذلك الحين ندفع دبابات إلى القناة أم ننتظر حتى النفط.... وأنا أسأل: " هل في 

ينشئوا الكباري"؟ أريد أن ألفت انتباهكم بشأن الكباري. كان هناك رأي يقول 

إنهم سيحاولون تضليلنا بشأن المكان الحقيقي لعبور القناة. سوف ينشئون 

كباري أكثر من عدد القوات التي يلزم عبورها، وهنا كان السؤال: هل كل 

بلغ النقاط الحصينة األمامية عن إنشاء كباري فيه ننقل إليه قوات أم أن مكان تُ 

هذه الكباري ربما تكون هي الكباري الوهمية وال حاجة لقوات لكي نحشد 

القوات في المكان الذي سيكون فيه العبور الحقيقي. وهنا أسأل: " هل في ذلك 
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باري"؟ فأجاب رئيس الحين ندفع دبابات إلى القناة أم ننتظر حتى ُتنشأ الك

األركان: "سيكون لنا في القناة ثالثة ألوية، لواء منتشر بطول القناة كلها، حيث 

ستكون في كل مكان بعض الدبابات للرد على أي احتمال. لواءان متمركزان 

وعلى اسعداد لقرار القائد بالدفع بدبابات". بعد ذلك أسأل: " ماذا يستطيع 

الليل؟" إذاي لم يرد هنا ذكر ال للساعة السادسة وال سالح الطيران القيام به في 

الساعة الخامسة وال ساعة الصفر. سوف أراجع المعلومات كلها وإذا كانت 

 لديكم معلومات ال أملكها وذكرتها هناك، أطلب منكم أن تطلعوني عليها. 

 ي. يادين: هل هذا كل ما قاله عن المدرعات؟ 

لم يرد ذكر  -رعات. إال إذا انتعشت ذاكرتي م. ديان: هذا كل ما قاله عن المد

 للساعة وال المكان. 

 يادين: جرى الحديث هنا عن المكان. 

 م. ديان نعم، ولكن جغرافياي لم يرد ذكره. 

 يادين: واضح، أليس كذلك. 

م.ديان: عندما أسمع وأعرف عن سيناء وأدرك أن لواء واحداي منتشراي بين 

امتداد الطريق، على هذا الجانب من الساتر النقاط الحصينة األمامية على 

الترابي، تحسباي الحتمال قيامهم بمحاولة الحتالل النقاط الحصينة، ولواءين في 

العمق سيصالن في حالة حدوث اقتحام، ويكونان متمركزين في طريق 

 المدفعية أو في مكان آخر، 

تحسباي دبابة  300يادين: هل كنت تعرف واطلعت على تفاصيل خطة ال 

الحتمال العبور؟ لماذا أسأل؟ ألن هذه إحدى المشكالت التي نحاول التوصل 

إلى حل لها منذ فترة طويلة فيما يتعلق بكل هذه المزاعم، كانت هناك الخطة 

"قلع" في الجنوب التي هي جزء من الخطة "ملع" في شهر مايو. ولكن عندما 
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، وتقول إن طريقة 1حمام"وُيطلق عليها "برج ال 250تكون متعلقة بالفرقة 

يجب أن تشمل وجود لواءين في المقدمة ولواء  –االنتشار لصد أي هجوم 

واحد فقط في المؤخرة للضربات المضادة. قائد قيادة المنطقة العسكرية يقول 

ولكن قائد قيادة المنطقة  –ورئيس األركان يقول ذلك أيضاي  –لنا صراحة 

ه كان حتى الساعة الخامسة وهو تنفيذ العسكرية يقول إن األمر الذي أصدر

وهذا مكتوب في الخطط وفي الخرائط وفي  –"برج الحمام"، الذي يعني 

يعني لواءين متمركزين في األمام ولواء واحد فقط في  –أوامر العمليات 

 الخلف. 

م.ديان: مع كل االحترام لألمر العسكري للصادر عن وزير الدفاع، أي أنه 

األركان صباح السبت لواء واحد منتشر ولواءان في عندما قال لي رئيس 

 المؤخرة ارتسمت في مخيلتي صورة المسافة التي تتمركز فيها األلوية. 

 يادين: المسألة ليست مسألة مسافة بل مسألة مساحة االنتشار. 

 م.ديان: القائد قال ذلك هنا. اآلن أريد أن أتكلم مثل أي إنسان. 

 سان؟يادين: ماذا تعني بكلمة إن

يادين: إنسان يعني قائد يتولى القيادة على القناة ويبلغونه بأن الحرب وشيكة. 

والسؤال على هذه الخلفية: هل يدفع بها لألمام أم ال. وإذا كان هذا هو القائد 

ولكنه  –المسؤول عن ذلك، وهو يمكن أن يكون في كل المستويات في القيادة 

م ومتى أبدأ في تدمير الكباري شخص يقول متى يجب أن أطلق النار عليه
                                                           

اخلطة "برج امحلام" اكنت اخلطة ادلفاعية للجيش الإرسائييل لصد أ ي جهوم مرصي عىل جهبة  .4

سيناء. اعمتدت اخلطة عىل القوات اليت اكنت منترشة عىل امتداد قناة السويس وعىل احتياطي 

من قوات املدرعات ترابض بعيدًا عن القناة وتقف عند خط النقاط احلصينة اخللفية، وذكل 

لقوات املمتركزة عىل الضفة الرشقية لقناة السويس ويف حتصينات خط ابرليف ال مامية، ملساعدة ا

 وهبذه الطريقة حيول اجليش الإرسائييل دون عبور املرصيني القناة يف بداية حرب يوم الغفران. 
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حسب الخطط. عندما قال رئيس األركان إنه مستعد وفقاي لقرار القائد للدفع 

بلواءين إلى األمام، هدأ بالي. فهناك قائد. نشر لواء في األمام، ولديه لواءان 

آخران ويجب أن يدفع بكليهما معاي إذا كان يقف في مكان ما حيث االقتحام، 

القائد موجود هناك من أجل هذا. باهلل عليك لماذا يوجد قائد؟ لذلك دفع بها. 

كنت أريد أن أعرف فقط، وإذا قلت لي ال، لن أدينك أو أُبرئك اآلن، أنا أتلقى 

اإلجابة، هل تطرقت كوزير للدفاع، أو كإنسان كما تقول، إلى مشاكل من هذا 

ن في المقدمة ، أي لواءا300النوع مع خطة الدفاع عن القناة بالدبابات ال 

 ولواء في المؤخرة أو واحد في المقدمة واثنان في المؤخرة؟ 

نشرت  –دبابة، قُل لي أين؟ قال لي  300م.ديان: ال. سألت إذا كانت هناك 

واحداي والقائد معه لواءان متمركزان. وسوف يقرر الدفع بهما إذا وجد أن 

 –أو إلى الجنوب  الضرورة تقتضي ذلك. أي أن يبدأ الدفع بهما إلى الشمال

كانت للجنوب خطة محددة ولم أعلم بها، ربما قبل ذلك بنصف سنة. ولكني ال 

 أعتقد أيضاي أن هذا كان مناسباي. 

: رغم احترامي أعتقد أن هذا مناسب. ألنه في حالة الهجوم الشامل النداو

سيظل الخط األمامي ضعيفاي جداي. لو كانت النية من البداية ليس ضربهم على 

خط المياه بل السماح لهم بالدخول، فأنا أتفهم هذا التضليل. ولكن إذا كانت 

 النية هي صدهم على خط المياه، فهنا يتمثل ضعف خطير. 

يان: عندما أقول مناسب ال أعتقد أن المناسب هو ما جاء في الخطة سيلع م.د

أو خطة برج الحمام المجردة ذات الخطوط العامة، مقارنة بالواقع الذي 

سيظهر عندما تبدأ الحرب. ال أعتقد، وأريد أن أضع نفسي مكان القائد أياي كان 

يستخدم األلوية  مستواه القيادي، فهو "القائد" الذي من سلطته وواجبه أن

الثالثة ويتعامل مع هذا األمر. لديب خطة أو أخرى لتخصيص القوات. عندما 

تبدأ الحرب، يتحتم أن أعرف ما يحدث. ونفترض أنه بناء على الخطة 

التي  2المجردة، أي أن يكون لواءان في المقدمة ولواء في المؤخرة أو الخطة 
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ف قبل الحرب. وعندما يبدأ هذا تقول العكس، وهذه األلوية تقف اآلن حيث تق

األمر أبدأ في التعامل معه. في رأيي، وأنا لم أكن القائد هناك، قد يتصرف 

ُيخرجون الملف ويقولون: هنا يجب أن يكون هذا  –آخرون تصرفاي مختلفاي 

 اللواء، 

: ليس هذا هو السؤال. لننس الخطط اآلن. ولكن الوضع كما كان يوم النداو

وف أنه بدأت حرب شاملة، ورئيس األركان العامة يقول إن السبت. من المعر

لديه لواء في المقدمة ألنه يحتفظ باللواءين اآلخرين ألنه ال يعرف أين سيكون 

الجهد الرئيسي. أعتقد أن الفكر المضاد، وأنا رجل عسكري، كان يجب أن 

في إلى أن تكتشف هذا فإنك في حالة الهجوم بطول القناة كلها تكون  –يكون 

 موقف ضعف خطير. 

م.ديان: ال أعرف. أريد أن أقول إنني أعرف اآلن أنه كانت هناك مشكلة، 

لماذا تم الدفع بها لألمام، لماذا لم يتم الدفع بالدبابات لألمام. سمعت أنه كانت 

 هناك مشكلة كهذه. 

يادين: ولكن وفق ما أفاد به رئيس األركان نجد أن المشكلة غير قائمة، 

 لتي نحقق فيها اآلن. المشكلة ا

م.ديان: ما لم أكن ُمخطئاي فيما كنت أعتقده عندما تلقيت هذه اإلجابة، هو أن 

األلوية الثالثة موجودة في مدى عملياتي وتشارك، واحد في الداخل واثنان في 

الطريق. ليسا على مسافة تجعلهما يتأخران عن الوقت المطلوب، وأن القرار 

عليه اتخاذ القرار. من المؤكد أنه سيكون واقفاي عند  في يد القائد الذي يتحتم

الخط ومعه نظارة ميدان ويرى ويسمع منه ويتلقى تقارير بشأن ما إذا كان 

 سيستخدم قوات هنا أو هناك. 

لسكوف: لديب نقطة في هذا الموضوع، كنت أريد أن أعرف إذا كان 

رضت هنا وجهة النظر كما عُ  –الموضوع ُطرح أو دارت حوله مناقشات 
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تقول إن القوة النظامية ستقوم بالصد ومعها قوة دفاع متحركة. قوة نظامية 

باإلضافة إلى قوة دفاعية متحركة تعني اقتحاماي إلى الجانب اآلخر. ألننا إذا 

اتفقنا على أنهم سيتوغلون إلى أرضنا لن تكون هذه نظرية صد بل نظرية 

يعابها وما شابه ذلك. هل كل احتواء عندئذ يلزم وضع أكمنة في الخلف واست

في الشمال خندق  –ما أُطلق عليه " منطقة القتل "، حيث ينبغي هناك قتلهم 

كيف يتم هذا  –الصواريخ المضادة للدبابات، النقاط الحصينة وحزام األلغام 

هناك هل كل قضية القناة على هذا الجانب من الضفة، على هذا الجانب من 

كيف سيقتلونهم  –وما فيها والطريق األمامي  الضفة، هي النقاط الحصينة

هناك، هل ُطرح هذا األمر للنقاش؟ هل جرى بحث تقدير موقف أو تقديم 

من حيث نسب القوى ووفقاي للخطة السورية وللخطة  –تقدير موقف يقول 

المصرية نحن في الواقع في وضع نستطيع فيه صدهم ولذلك سننتقل إلى 

و" بن حايل " وما إلى ذلك، أم بسبب مشكالت  " تسفانيا " –الجانب اآلخر 

العائق أو ألن قناة السويس لم تكن مغطاة بالنيران، كان واضحاي أنه إزاء عدد 

الدبابات التي نقترح نشرها في حالة توغلهم، يجب أن تكون طريقة القتل 

 أبيض " أم بعدها؟  –مختلفة. هل ُطرح مثل هذا األمر في خطة " أزرق 

ال أعتقد أنني شاركت في أي وقت في مناقشات متعمقة كهذه. كان  م.ديان: ال.

هناك قائد منطقة عسكرية وكنت أزوره وأسأله. كنت أعلم بالخطة كلها، 

وكنت أعرف حجم القوات. كنت أسأله عما إذا كان قد أجرى تدريباي أو 

طوابير سير على مستوى الكتائب أو عما يجري في هذا المكان أو ذاك، وعما 

ا كانت توجد دبابات وما هي النتائج. أعرف أنه كانت هناك تدريبات في إذ

"النسر الفوالذي"، هل تعرف هذا التدريب؟ عندما كنت  –القيادة واألركان 

أذهب إلى هناك يقول لي أريك شارون أو حاييم بارليف أو أي قائد إنهم 

ى أي تفاصيل يجرون تدريبات، أقول رداي على سؤالك إنني لم أتطرق مطلقاي إل

ولم أشارك في أي تقييم نظري لمسألة التدريبات، أو أنه في منطقة القتل 

سيحدث كذا وكذا. فيما يتعلق بوجهة النظر العامة التي تتحدث عن االنتقال 
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إلى الجانب اآلخر من القناة، ال أعتقد أنه كان هناك من يرى أن هذا سيحدث 

ون أو ثالثون ألفاي. لذلك كان قبل أن نحصل على قوات إضافية قوامها عشر

بما في ذلك منطقة القتل. لم أكن  –يجب أن يكون االهتمام كله بهذا الجانب 

 شريكاي في أي تدريب. 

يادين: قلت ذات مرة في إحدى الجلسات، ال أتذكر متى، وربما لم يكن هذا 

يجب النظر إلى المواقع، وليس المدرعات، على  –بطريقة مباشرة، قلت لهم 

 ها مستوطنات. أن

 م.ديان: متى كان هذا؟ 

يادين: حدث ذلك. ال أتذكر اآلن أين كان هذا. كان هذا في إحدى الجلسات في  

األيام األولى من شهر مايو. ولكن هذا ال عالقة له اآلن بالسؤال. السؤال الذي 

نريد اآلن أن نعرفه، وقد تلقيت إجابتك بأنك كنت تعلم بوجود ثالثة ألوية في 

نوب ومن أجل عمليات هجومية كبيرة مثل العبور يجب تعبئة احتياط. ليس الج

واحد في المقدمة اثنان في  –هذا موضوعنا. هذه األلوية الثالثة المنتشرة 

المقدمة، كانت هذه تدريبات لهيئة األركان واعتمدتب في هذا الشأن على رئيس 

  األركان وقادة قيادات المناطق العسكرية. هل هذا صحيح؟

لو بدالي من هذه اإلجابة قال لي  –م.ديان: بل وأكثر من هذا. أريد أن أقول 

لديب اثنان في المقدمة وواحد في المؤخرة، لسمعُت  –رئيس األركان 

وواصلُت. ما كنت أعترض على هذا. لقد قال إن واحداي منتشراي بين النقاط 

ين منتشرين بين الحصينة واثنان متمركزان. نفترض أنه قال لي إن لديه اثن

النقاط الحصينة وواحداي متمركزاي في المؤخرة. كنت سأقول له حسناي وماذا 

بعد. لم يخطر على بالي أن أتطرق إلى مسألة األلوية الثالثة في تلك المرحلة، 

هذا ما قرروه. من هم؟ إنهم قائد الجبهة، قائد الخط، ويرأسه ضابط عمليات 

قيادة المنطقة العسكرية، وضابط عمليات هيئة قيادة المنطقة العسكرية، وقائد 

األركان العامة، ورئيس هيئة األركان العامة، ثم يأتي وزير الدفاع الذي كان 
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قبل عشر سنوات بطل سيناء ويقول ال، يأتي وزير الدفاع الذي كان قبل عشر 

سنوات بطل سيناء ويقول لهم: ال، انقلوا لواء إلى هنا أو إلى هناك؟ هذا أمر 

يفعله المحترفون. أنا على قدر من المعرفة بالشؤون العسكرية بحيث لم  ال

يخطر في بالي مطلقاي أن أفرض رأياي أو أحسم أمراي، سوى أن أضع عالمات 

استفهام بشأن كيفية عملهم. في شؤون المدرعات أو القوات الجوية بوجه 

وضيح هذا من أجل ت –خاص، أسأل عما يفعلونه فيوضحون لي كيف يعملون 

األمور. ولكن لنفكر بجدية.... ال أعرف إن كنتم تدركون هذا: لقد أصبح 

%. وباقي 30% من ميزانية الجيش. والمدرعات 51سالح الطيران يمثل 

 %. 20 –الجيش 

 الرئيس أجرانات: كم نسبة سالح الطيران؟ 

% من كل ميزانية جيش الدفاع، هذا هو سالح الطيران.  52-% 51م.ديان: 

دفاع حالياي هو سالح الطيران فضالي عن المدرعات التي تبلغ نسبتها جيش ال

% هي نسبة باقي االسلحة معاي. اآلن، في 20%، و30من الميزانية 

ولكن أقول إن  –منذ ذلك الحين، ولن أرجع كثيراي إلى الوراء  –المدرعات 

حاييم بارليف، واللواء طل، وإلعازار وقت أن كان رئيساي لشعبة عمليات 

بارليف، رئيس األركان الحالي، والقائد الحالي لقيادة المنطقة العسكرية 

كانوا جميعاي من –الجنوبية، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية 

المدرعات. وألبرت وبيرن ودان لنر وكانوا جميعاي مسؤولين عن الخطوط 

يء أنا كوزير ويعكفون نهاراي و ليالي على شؤون التخطيط والعمليات. ثم أج

، وأقول: ادفع هنا أو هناك بلواء 1957دفاع، وكنت رئيساي لألركان عام 

لألمام، أو حتى أنشىء هنا نقطة حصينة أو نقطة حصينة أخرى، هذا أمر 

لم يخطر على بالي أن أقرر أين يجب أن تكون النقاط الحصينة  -سهل جداي 

لواءان.  –ع بلواءين لألمام وأين يكون الساتر الترابي وما إلى ذلك. يجب الدف

جاهزة هناك وأنها  300كان السؤال بالنسبة لي هو ما إذا كانت الدبابات ال 
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موجودة بالقرب من القناة وأن القائد يعرف أن الحرب وشيكة، وسوف 

 يستخدمها لهذا الغرض. 

يادين: شيء واحد يتضح لي من إجابة رئيس األركان، هذه بداية السؤال الذي 

د أن أطرحه، حيث لم يرد على لسان رئيس األركان رداي على سؤالك كنت أري

بشأن ما إذا كنا سندفع بدبابات لألمام أو ال، باستثناء االعتبارات التكتيكية، لم 

يرد على لسانه أن هناك أي مشكلة في الدفع أو عدم الدفع بدبابات لألمام. هذا 

 واضح.

. كان هذا واحداي من اثنى عشر م.ديان: ال جدول زمني وال مسافات، ال شيء

 سؤاالي طرحتها: ماذا بشأن سالح الطيران، ماذا بشأن شرم الشيخ. 

نبنتسيل: وال أيضاي مسألة تدهور الوضع؟ هذا من اختصاص وزير الدفاع، 

ولكنك قلت إنه لو عبرت طائرات الحدود، ال يجب أن يكون هذا قبل أن 

ألم  –قة التي نسيطر عليها يحدث شيء، ولكن تتحرك دبابات داخل المنط

 تشعر بأن هذا يمكن أن يكون تدهوراي؟ 

م.ديان: ال شائبة في هذا. قال رئيس األركان أنه دفع بلواء واحد لألمام بين 

النقاط الحصينة. لم يخطر في بالي أن يكون في هذا أي شائبة. لقد عبأنا 

حرب، في الساعة الجيش كله، دفعنا به كله، تلقينا معلومات باحتمال اندالع 

ظهراي. هنا قال لي: هناك لواء منتشر بطول القناة وفي كل  11.00أو  12.00

مكان ستكون هناك بعض الدبابات للرد على أي احتمال. كان هذا هو ما تم 

 ولم يخطر على بالي أنه لم يتم. 

 النداو: وهذا في الحقيقة لم يتم. 

 م.ديان: ال أعرف أكثر مما قيل لي.

 لقد كانت على مسافة من القناة، ولكن ليست بين النقاط الحصينة.النداو: 

 يادين: في الشمال، في الزعانف، ولكن في الجنوب...
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م.ديان: في الجنوب عندما قيل، إنه بطول القناة كلها ستكون هناك بعض 

لذلك أعتقد أيضاي أننا لم نفعل...فى أماكن معينة داخل  –الدبابات في كل مكان 

حصينة كانت توجد دبابات. ولكن كان يجب أن يكون ذلك على مسافة النقاط ال

خمس دقائق أو ثالث دقائق، من وراء الساتر الترابي الخلفي، باستثناء منطقة 

 المستنقعات. 

الرئيس أجرانات: ولكنكم حتى في صباح يوم السبت كنتم ما تزالون تأملون 

أو البالغ الذي أرسلناه أن يؤدي التحذير الذي أرسلناه للواليات المتحدة 

للواليات المتحدة، وكان يتضمن أيضاي مايشبه التحذير، إلى وقف الحرب ومنع 

المصريين والسوريين من إطالق النار ودخول حرب شاملة. ألم تفكروا آنذاك 

ي  في أنه رغم ذلك يجب تعزيز التجهيزات العسكرية واالستعداد العسكري تأهبا

ي إلى ما أسموه تدهوراي؟ حتى في صباح يوم للحرب، بالشكل الذي ال يؤد

السبت. ألنه بهذا الشكل كان يبدو على وجوه الجميع في الجنوب شعور بأن 

 القادة ال يفعلون شيئاي، على وجه ألبرت مثالي.

 أعتقد أن العكس هو الصحيح... –م.ديان: مع كل الحذر في اإلجابة 

الجنوبية، جونين، قال هو  الرئيس أجرانات: قائد قيادة المنطقة العسكرية

اآلخر إنه سمه هذا، ال أعرف ممن سمع هذا. لذلك نسعى لمعرفة مصدر هذا 

 الكالم... 

يادين: رئيس األركان يقول ال، وزير الدفاع يقول ال، محاضر االجتماعات ال 

 تتحدث عن هذا...

 م.ديان: لم أره مطلقاي، أين يمكنني أن أقول له؟ يمكنني أن أقول....

 ين: قد يكون شخص آخر، ولكني ال أريد أن أتحدث عن هذا اآلن. ياد

أكتوبر أنه يجب بذل أقصى جهد للحيلولة  5الرئيس أجرانات: كنتم ترون يوم 

 أكتوبر.  5دون تدهور الوضع. كان هذا يوم 
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م.ديان: على حد فهمي، عندما أبلغناهم بأنهم سيعرفون أننا جاهزون للحرب 

لم يكن لهذا أي معنى أو فائدة. قلنا إنه  –التجهيزات ولذلك يجب التكتم على 

يجب أن يعرفوا أننا جاهزون الحتمال هجوم من جانبهم. طائراتنا في السماء. 

ظهراي على  12.00أو  11.00لو كنت أعتقد أننا يجب أن نحرص في الساعة 

لقلت: ال تنفذوا طلعات جوية استطالعية طوال الوقت.  –أال يشتبهوا فينا 

شيء الوحيد الذي قالوه هو أنهم لن يقوموا بضربة وقائية، كانت هناك ال

كانت  –مناقشات حول هذا األمر وصدر قرار: ال. ولكن باستثناء ذلك 

الطائرات تحلق فى السماء طوال الوقت. والقيام بالتجهيزات المتمثلة في الدفع 

لحرب، بل بدبابات، ال يتناقض مع اإلعالن بأنهم سيعرفون أننا جاهزون ل

درست  –يجسده. لذلك فعندما أبلغناهم بأننا نعرف أنهم يعتزمون الهجوم 

 األمر ملياي بقدر ما استطعت...

 الرئيس أجرانات: على أي حال لم يصدر هذا منك. هذا ما نريد أن نعرفه. 

ظهراي كان ما كان... الحرب  12.00م.ديان: ال هذا وال ما يشبهه. في الساعة 

ألف  100ن هناك سؤال بشأن ما إذا كان يجب أن نستدعي هي الحرب، وكا

ألفاي. قالوا: نستدعي الجميع. هذا االعتبار السياسي حسمته رئيسة  50أم 

 ألفاي...  150ألف تعني  100الوزراء. لقد عرفت أن 

 . 30/9يادين: كان هذا يوم 

لجبهة  .ديان: نعم. كان األمر قد تقرر، تم استدعاء الجميع، الجميع يتوجهون

القتال، الطائرات فى السماء، ويتحتم على القوات أن تكون جاهزة الحتمال 

اندالع الحرب. السؤال الوحيد الذي طرحته على رئيس األركان في هذا 

الشأن: من كل تلك الكباري، ال نعرف ماهي الكباري الوهمية وما هي 

م تهاجمونها أم الكباري الحقيقية. تريدون أن تنتظروا حتى يجهزوا الكباري ث

تقتربوا أثناء إقامتهم للكباري، عندئٍذ قيل لي إنه يجب التوجه إلى خمسة 

كباري بدالي من ثالثة كباري ستعبر عليها القوات فعالي. فقال لي: سنفعل كال 
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األمرين. دفعنا ببعض القوات على امتداد القناة، وباقي القوات أبقيناها جاهزة 

السؤال الذي طرحته عليه فكان يتعلق بالكباري، ما بناء على قرار القائد. أما 

 الذي تريدون أن أصل إليه في موضوع إقامة الكباري. 

األمر  –يادين: فيما بعد سوف نقرأ ذلك في هذا المحضر، ولكنك حددت ذلك 

يتعلق هنا بالتحضيرات لخطة "بن حايل"، أم بعبورنا المبكر بالقوات 

 النظامية؟ 

 م.ديان: ال أعرف. 

 ادين: حسن، سوف نرى هذا فيما بعد. اإلجابة واضحة. ي

م.ديان: لو كانت هناك أسئلة أخرى في هذا الموضوع، تفضل. وإذا لم تكن 

فإنني أريد مراجعة جلسات مجموعة المداوالت الخاصة. إذا كنتم  -هناك أسئلة

 تريدون أن أواصل حديثي.....

ت الخاصة. كان رئيس يادين: ربما هناك سؤال صغير عن مجموعة المداوال

األركان، بعد أن تحدث مع رئيسة الوزراء وتلقى رداي يعارض الضربة 

حاول أن  –كان مايزال لديه تكتيك معين كما يقول وعن حق  –الوقائية 

يعطيك احتماالي. لقد قال: حسن، ال ضربة وقائية. ولكن من المحتمل أن 

اني أن أتخذ قراراي بتنفيذ يرتكبوا خطأ أو ما شابه ذلك، ولكن مازال في إمك

الضربة الوقائية، أي أن آخر موعد بالنسبة لي هو الساعة الواحدة، ال أتذكر 

 حالياي. هل قلت في جلسات المجموعة الخاصة شيئاي ما بشأن الضربة الوقائية؟ 

م.ديان: يلزمني أن أتحرى ذلك. أعرف أنه قال لي: لديب طائرات في الجو. 

عليك إذاي أن ُتبقي عليها.  -تعتقد أن هذا على ما يرام قلت له: حسن جداي، هل

 يلزمني أن أتحرى األمر. 

 الرئيس أجرانات: أنت ال تتذكر شيئاي عن الضربة الوقائية. 
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م.ديان: يلزمنى أن أتحرى األمر. حتى هذا األمر لم أقرأه. أقول إنني في 

 حاجة لالطالع وتحري األمر. هذا كل شيء، سِجل أقوالي. 

 ين: ليس لدي أي أسئلة أخرى في الوقت الحالي. سأقرأ ماهو مكتوب. ياد

الرئيس أجرانات: عندما كان األمل مازال يحدوكم بأن الحرب لن تندلع رغم 

هذا ما يتضح من أقوالك، ماذا لو اضُطررنا لتسريح االحتياط، في  –كل هذا 

 حالة عدم اندالع حرب... 

ما كان لدينا حتى ذلك الحين هو معلومات م.ديان: نعم. هذا احتمال. نعم. كل 

قالها )ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة( ل "تسبيكا" فى 

مكان ما. بالتأكيد كنا نستطيع التوصل إلى افتراض بأن الحرب ستبدأ في 

صباح يوم عيد الغفران نتيجة ما نراه على األرض. هذا شيء آخر. ولكن ماذا 

ينا معلومات من مدينة ما بأن شخصاي ما يقول: األمر سيبدأ اليوم في حدث؟ تلق

الساعة السادسة. لم يكن هناك ما يرجح هذا على األرض. كان يمكن أن يأتي 

قبل يومين أو بعد يومين ويقول. لذلك كان السؤال المطروح هو ما إذا كانت 

ن يطلقوا النار معلوماته صحيحة أم ال، وما إذا كانت ستتحقق أم ال. وقبل أ

 كانت التقديرات تفيد باستبعاد ذلك...

يادين: صحيح. ولكنك قلت منذ لحظة إنكم في تلك الساعة كنتم متأهبين 

 الندالع الحرب.

م.ديان: نعم. نعم. ألنني كنت أعتقد أن هذا ُيحدث تأثيراي ويترك انطباعاي قوياي، 

ن، وقد تضافر ذلك مع السيما ما قاله تسبيكا: اسمع، األمر أصبح باتاي. حس

أمور أخرى، ولكن أن أفكر فيما سيحدث لو لم يكن هذا صحيحاي، وماذا سنفعل 

 فهذا مسموح به.  –مع المائة ألف رجل 

 الرئيس أجرانات: ما الذي تريد أن نتناقش بشأنه اآلن؟ 



293 

م.ديان: أريد أن أسألكم. لقد أعددت األشياء التالية: أعددت التعليمات التي 

، التعليمات الحقيقية للجيش، من مايو حتى سبتمبر، للتجهيز للحرب. أصدرتها

هذا بالنسبة للقيادات األدنى. أما تقاريري للمستويات األعلى، أي للحكومة 

وللجنة الخارجية واألمن، بشأن كل تلك األمور المتعلقة باحتمال اندالع أو 

أن هناك احتماالي عدم اندالع حرب، فأعتقد أن واجب وزير الدفاع إذا اعتقد 

الندالع حرب هو أ( أن يصدر التعليمات المناسبة للجيشل ب( أن ُيشرك 

العناصر البرلمانية ورئيسة الوزراء ولجنة الخارجية واألمن والحكومة في 

هذا األمر. ج ( في ثالثة اجتماعات مغلقة للجيش، عقدُتها بعد شهر مايو مع 

مالية والوسطى، أي على مستوى قيادات المناطق العسكرية الجنوبية والش

كان هناك تحذير للجيش كله في هذا الشأن. وكانت هناك بعض  –الجيش 

التصريحات العلنية. كنت أولي اهتماماي أقل بالتصريحات العلنية ألن الحديث 

عن الحرب ال ُيقال علناي. رغم ذلك فإن هيئة القيادة واألركان هي محفل علني. 

بيت برينر وفي هيئة القيادة واألركان. وأخيراي،  لذلك طرحت هذا أيضاي في

ربما الشيء األهم هو االستعدادات لتسليح الجيش تأهباي للحرب، سواء في 

حتى اآلن. أنا أسأل نفسي  1967الشهور األخيرة أو في الفترة من عام 

كوزير دفاع يتحتم عليه أن يؤدي وظيفته على الوجه الالئق: أ( ماهو تسلح 

ز الجيش مادياي أم ال؟ ب( إصدار تعليمات بالتخطيط وتعليمات الجيش، أجه

بالتنفيذ؟ الحرب وشيكة هل أصدرت لهم أوامر باالستعداد للحرب، هل قلت 

هذا أيضاي لكل الجنود، تعليمات وإمدادات. هل أبلغت الحكومة، هل أبلغت 

 لجنة الخارجية واألمن. كل المحاضر الخاصة بهذه المعلومات موجودة هنا،

وتتضمن فقرات استرشادية، توجد في كل محضر فقرتان أو ثالث إذا كنتم 

ترغبون في معرفة ما تتضمنه يمكنني أن أتلوها. وإذا كنتم ال تريدون ذلك 

 يمكنني أن أعود أدراجي ومعي الملفات. 

 الرئيس أجرانات: ربما يمكنك مراجعة المعلومات مرة أخرى. 
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، وتخلل ذلك تركيز على 1973عام  حتى 1967م.ديان: التسلح بين عام 

أكتوبر، حتى يوم عيد الغفران، وفي الفترة التي  –الفترة من مايو إلى سبتمبر 

كنت أعتقد أن الحرب قد تتجدد. ب( التعليمات للجيش بإعداد خطط لدخول 

حرب. ال يكفي أن أعتقد بل يجب أن يكون الجيش جاهزاي لهذا. ج ( تقارير 

جية واألمن في هذا الشأن. استعداد للحرب، تقديري للحكومة وللجنة الخار

بشأن احتمال تجدد الحرب. د( حضور اجتماعات علنية واجتماعات مغلقة. 

االجتماعات المغلقة مع الجيش كله، قياداد المناطق العسكرية الثالث 

وتصريحاتي في هذا الشأن، التصريحات العلنية لم أجمعها كلها. هذه 

ها، وأعتقد أيضاي أن هذا ال أهمية له. ال يمكن الحديث التصريحات ال حدود ل

عن الحرب من خالل تصريحات علنية. والتسلح يدخل في إطار تعاظم الجيش 

 وزيادة قوته.

نبنتسيل: يمكن إضافة موضوعات أخرى. فعلى سبيل المثال، مدى ما قمت به 

ى مستواه، لمعرفة ما إذا كان جيش الدفاع هو ما تريده أن يكون، محافظاي عل

محافظاي على جاهزيته، على انضباطه، على مستواه األخالقي، وهل 

استعداداته تفي بكل المتطلبات. هذا األمر يمكن أن يكون في مجال اإلشراف 

 العام لوزير الدفاع. 

م.ديان: ال أعرف، ال أعرف. أعترف بأنني كلما ذهبت إلى أحد المواقع على 

وقت ما ستصل الدبابات، كنت أمسك بالسماعة القناة وقالوا لي إنه في غضون 

وأقول: من المتحث؟ يقول لي: قائد السرية هذه أو تلك، فأقول من فضلك تقدم 

لألمام نحو القناة. لم أفعل هذا بشكل جدي ولو أنني في الواقع كان يجب عليب 

أن أراقب االستعداد في الجيش وأتابعه، ربما يجب أن نفعل ما أعتقد أنه يوجد 

الجيش الفرنسي، حيث يوجد مفتش عام للجيش على مستوى وزارة  في

الدفاع، وهو يقوم بهذه المهمة. كنت آنذاك صاحب فكرة مفوض الشكاوى، لم 

يكن هناك تحمس كبير لهذا في جيش الدفاع ولكن ألني كنت أعرف أنني ال 
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ع ال أستطيع القيام بهذا بنفسي. وزارة الدفاع أو وزير الدفاع فرد واحد مع فر

يفتش على آخرين بل يتعامل في موضوعات بعينها. ربما كان السيد نبنتسيل 

أكثر مني دراية حتى في الفرع اإلداري. ال أملك أي آلية تفتيش وال أعتقد 

أنني قادر على التنقل من وحدة إلى أخرى أو من قيادة منطقة إلى أخرى 

لألركان، ولكن  والتفتيش على االستعدادات. فعلت هذا عندما كنت رئيساي 

رئيس األركان لديه طاقم كامل لهذ األمر. سوف أرسل المقدم برأون ليرى ما 

 إذا كانت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية جاهزة أم ال...

نبنتسيل: لم أقصد التفتيش على نطاق ضيق بل على النطاق األوسع بالطبع. 

ست أيضاي أن تردوا على إذا ُطرح سؤال في هذا المجال يتحتم عليكم في الكني

الموضوع. ال توجد جهة أخرى مسؤولة. ما قصدته هو معرفة ما إذا كان 

هناك حفاظ على المستوى أو ما إذا كانت هناك تطورات في هذه األمور. من 

الواضح أن وزير الدفاع ليس ُملزماي بالقيام بتفتيش ميداني، وال حتى بمعاونة 

 مساعدين. 

جداي، ولكن عندما أسأل نفسي كيف أستطيع أن أعرف م.ديان: هذا سؤال مهم 

إذا كانوا في سالح الطيران حافظوا على المستوى أم ال؟ أنا أستمع إلى تقارير 

وأرى نسبة الحوادث، أعرف ما هي نتائج المعارك الجوية. افترض أن لدينا 

سالح طيران ممتازاي جداي. من حين آلخر أستمع أيضاي إلى تقارير عن هذا 

ائد أو ذاك. ولكن وزير الدفاع ال يصدر تعييناي واحداي. أنا ال أعين عقيداي أو الق

، ولكن يمكنني المصادقة على توصية رئيس األركان. كل هذه  لواءي

الصالحيات التي كانت في حينه من اختصاص وزير الدفاع بن جوريون نقلها 

% لسالح 50ة إلى الجيش. أنا واثق أن السؤال مهم،، أن نسأل إذا كانت نسب

% للمدرعات، فهل هو على مستوى مهني جيد أم ال، هل هذه 30الطيران و

آلية حرب طيبة أم ال. أن ُيقال إن وزيراي للدفاع تابع هذا العمل أو ذاك، فإنني 

ال أريد التطرق إلى وزراء الدفاع السابقين إال من خالل المعرفة العامة، ذات 
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ي كنت أعتقد أن التدريب أثبت أنه ولكن نفترض أن –مرة حضرت تدريباي 

ليس على مستوى طيب، هل يمكن القول بأن في استطاعتي من الناحية 

المهنية أن أشير أكثر من اللواء طل أوغيره إلى أنه يجب إجراء تغيير في 

المدرعات؟ سأعطي مثاالي على حالتين في هذا الشأن: كان هناك خالف في 

. كان هناك نموذجان، النموذج "أ" والنموذج الجيش حول البندقية جليل الجديدة

"ب". أحدهما البندقية التي طوروها واآلخر البندقية التي تم تصنيعها في 

الصناعات الحربية. أبلغوني أن هناك خالفاي، وهل يسلحون الجيش بهذا 

النموذج أم بالنموذج اآلخر. قلت إنني لست من يبت في هذا األمر يمكنني أن 

مات " الذين سيبتون في هذا. ولكني ال أستطيع أن أعرف أي أحدد " الحاخا

البندقيتين أفضل. هذه أمور تخصصية. )ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية 

كلمات(، أستطيع أن أتدخل عندما يصبح األمر مبدئياي.  5اإلسرائيلية بمقدار

اماي كلمات( إذا كان لز 10)ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار

عليكم أن تكونوا قادرين على شن هجوم على االتحاد السوفيتي أو على 

العراق أو فقط على الدول المجاورة، أقول: هذه وجهات نظر كما أنني أريد 

إشراك الحكومة في هذا، وهكذا.... )ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية 

مجموعة  كلمة(. كان هناك في حينه خالف حول هيكل 30اإلسرائيلية بمقدار

العمليات. لم أكن أريد البت في األمر. رئيس األركان هو الذي يبت فيه. كيف 

أستطيع، هل على أساس مستواي المهني والرأي الفردي؟ ليجروا مناقشات. 

المناقشات في هيئة األركان مناقشات عامة واآلراء هناك مختلفة. أستطيع أن 

ألفضل، هو الجندي رقم أقول إنني أعتقد أن رئيس األركان هو الشخص ا

واحد، ويجب أن يكون إلى جواره أشخاص لهم قدرة على اتخاذ القرار. لست 

على استعداد للقول بأنني تابعت المستوى المهني للجيش أو المستوى 

األخالقي. لو كان قد اتضح لي أن هناك اختالسات ورشوة أو كانوا 

ى، وهي األمور يستخدمون السيارات في متطلبات خاصة وفي أشياء أخر

 التي يفهم فيها أي مواطن، لتدخلت في هذا. 
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النداو: لقد استمعنا واستحسنت األمر. قال أحد قادة األلوية ممن شهدوا هنا 

إنك فى اجتماع للضباط صعدت فوق المنبر وقلت: ال أريد أن تستخدم 

زوجاتكم السيارات العسكرية للذهاب إلى مصففات الشعر. أعتقد أن الدكتور 

 بنتسيل كان بسؤاله يقصد هذه األمور. ن

 م.ديان: أستطيع أن أقول ذلك، ألن كل مواطن يستطيع أن يقول ذلك. 

النداو: ولكنك بصفتك وزيراي للدفاع يمكنك إصالح هذه العيوب في حالة 

 وجودها. 

 م.ديان: السؤال ُطرح على المستوى العام للجيش. 

 النداو: والمستوى األخالقي أيضاي. 

 ان: األخالقي مصطلح غير مهني. ولكن بالنسبة للمستوى العام....م.دي

 نبنتسيل: االنضباط مصطلح مهني. 

يادين: وجهات نظر. سأترك هذه المشكلة للحظات. زمالئي سيؤكدون على 

المسألة مجرد وجهة نظر. يمكن االعتقاد بأن األمر ضروري أو  -هذه المشكلة

أعتقد أنه كان ضرورياي فيما يتعلق االعتقاد بأنه غير ضروري. ربما 

 -بمشكالت من هذ النوع في سلوك بعض الضباط. يأتون إلينا بأدلة ويقولون 

إن من بين أسباب حرب يوم الغفران هو أن  –وأنا لم أبلور موقفاي حتى اآلن 

قادة الكتائب بدالي من أن يقيموا مع وحدتهم في الميدان كانوا ينزلون في الفندق 

ن معلمين في القيادة واألركان بدالي من أن يقيموا فيها كانوا يقيمون القريبل إ

في فندق هرتسليا. إن الجيش بوجه عام أصبح قطاي سميناي ولم يعد في استطاعة 

 أحد الوقوف في وجهه. هل كان يجب التطرق إلى هذه المشكلة أم ال.....

 م.ديان: هذا ما تطرقت إليه.
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ا تقوله بأنك لم تكن تريد البت في موضوع هيكل يادين: حسن. أنا اآلن أفهم م

سواء  –مجموعة العمليات، ألنه توجد هنا مشكلة الحدود بين وزير الدفاع 

وبين رئيس األركان. ولكني أريد رغم هذا أن  –كان رئيساي لألركان أو ال 

أريد أن أطرح  –إذا لم تكن قد جهزت الملف لليوم ففي مرة قادمة  -أسمع

أسئلة على مستويات مختلفة، حيث أعتقد أنه يمكن القول بأن وزير عليك ثالثة 

 الدفاع كان يتحتم عليه أن يبت، أو على األقل أن يشارك. 

سأضرب مثاالي مبالغاي فيه، وهو يتعلق بالناحية اإلدارية. حضرت مساء أمس 

هذا أحد  –مؤتمراي صحفياي وجاءني شخص وقال لي إن حالته النفسية سيئة 

ألنهم يقولون في المكان الذي يقيم فيه: هل  –على المستوى القومي الطقوس 

ترى هذه الفيالت السبع؟ هذه فيالت مقاولي القناة. هذا يعني أن هناك أفكاراي 

وتصورات تقول إن بناء النقاط الحصينة، خط بارليف بين قوسين أو بال 

ن يجب أن قوسين، أثرى فئة كبيرة من الشعب. من المؤكد أن هذا األمر كا

يكون، بشكل أو بآخر، خاضعاي لمراقبة وزير الدفاع لكي يعرف ما الذي 

يحدث. أعني، هل كان لك موقف في هذا الشأن، أو هل اتخذت إجراء ما في 

ذلك الوقت عندما بلغك األمر. إذا كانت هناك وثائق في هذا الشأن فأنا أرحب 

سياسي.  –ستراتيجي بها. اآلن سؤال عكسي وهو في الواقع مهني. ولكنه إ

حول  1967نحن نعرف أنه كان هناك جدل عنيف في جيش الدفاع منذ عام 

تجهيز القناة، النقاط الحصينة وليس المقاولون، وجهة نظر اللواء شارون 

واللواء طل ضد وجهة نظر بارليف. ماذا كان موقفك في هذا الشأن، هل 

تحسمه. كنت أريد أن  حسمت األمر أم ال، أو كنت تعتقد أنه يجب عليك أن

أحصل على معلومات عن هذا لو كان لديك ما تقوله عنه. اآلن سأتطرق 

لمشكلة تبدو صغيرة، ومن الممكن بالتأكيد وضعها على حدود المهنية والال 

مهنية، ولكن كما قيل فإن أي مواطن يستطيع أن يعطي رأيه في هذا 

مشكلة أُثيرت. في فترة الموضوع. وأنا أطرح السؤال ليس بشكل نظري ألن ال

معينة كانت هناك خطة لعبور القناة كوسيلة للردع. تلقينا من هيئة األركان 
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العامة معلومات موثقة بأنها أصدرت تعليمات قبل الحرب بنحو سنة بحفظ 

، أعتقد 1973المشروع ألنه ُمكلف، لدينا وثائق. لدينا محضرجلسة من مايو 

من جلسة هيئة األركان العامة عندما كان  –أنك لم تحضرها ولكني قرأت هذا 

، ألنه 1شارون يقول: أعتقد أنه رغم ذلك يجب إحياء "مشروع أور يكاروت"

يمثل ردعاي. وفي النهاية نسمع أنه قبل عدة أيام من الحرب يصدر قائد قيادة 

المنطقة العسكرية أوامر بتنفيذ مشروع "أور يكاروت". كان لديه انطباع بأن 

 ال قائماي في أحد األماكن، وفي نهاية األمر لم ُينفذ المشروع. المشروع ماز

أور يكاروت، أم ال؟ هل قررت وافقتك عندما تقرر إلغاء مشروع "هل طلبوا م

 هيئة األركان العامة إلغاء المشروع دون الرجوع إليك؟ 

اخترُت أربع مشكالت عن عمد، باستثناء مشكلة المعنويات التي كان يقصدها 

الدكتور نبنتسيل. سؤال أخير: قلت إنك لن تتخذ قراراي بشأن تصنيع هذه 

البندقية أو تلك. أنا متفق معك في هذا. ال أعرف ما إذا كان رئيس األركان قد 

قت الحق، بعد الحرب، تدخل في هذا األمر. ولكننا تلقينا شكاوى كثيرة في و

تفيد بأن الجنود لم تكن لديهم بنادق. قال أحدهم إنه كانت لديه بندقية تشيكية 

حتى  –الصنع... وما إلى ذلك. وسألنا نائب رئيس االركان، هل من المعقول 

هل من المعقول أن ندخل  –بيجن أثار ضجة فيما بعد بسبب هذا الموضوع 

 التي أُنفقت على جيش الدفاع؟  الحرب بال بنادق رغم كل األموال

                                                           

1
رسائيلية الهدف مهنا   مرشوع خطة "أ ور ياكروت"، أ ور ياكروت هو امس كودي ملنظومة اإ

هجاض حماو ةل اجليش املرصي عبور قناة السويس عن طريق خلق حائط نريان ودخان كثيف فوق اإ

ل أ نه مل يُنفذ  القناة. جرى تطوير املرشوع أ ثناء حرب الاس تزناف ابلتوازي مع حتصينات خط ابرليف، اإ

 (. 1973أ ثناء العبور املرصي يف بداية حرب يوم الغفران )أ كتوبر 
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ي.يادين: عندما تقرر تصنيع البندقية " جليل " وضعوا جدوالي زمنياي معيناي. 

كان الجدول الزمني على النحو الذي يؤدي ألن تصبح البندقية " جليل " في 

يدي كل مقاتل في جيش الدفاع. ألم تكن هذه المسألة تتطلب تدخالي منك. فأنت 

لجيش في شهر مايو، في الصيف، إننا يجب أن نكون متأهبين من ناحية تقول ل

للحرب. ومن ناحية أخرى ربما كان الجدول الزمني لتصنيع البندقية يتعارض 

مع الجدول الزمني العام. هل تدخلت في مشكلة تصنيع البندقية، لم تتدخل؟ أنا 

ت كنت حالياي ال أقول ما إذا كان يجب عليك التدخل أم ال. هذه أربع مشكال

 أريد رغم ذلك الحصول على وثائق بشأنها. 

نبنتسيل: كان سؤالي يتطرق أيضاي لثالثة جوانب معينة: أ( لمشكلة االنضباط. 

االنضباط عموماي. نحن نعرف أن هذا األمر كان يشغل هيئة األركان على 

الدوام، على مدار السنين، إال أن هذا يتركز بصفة خاصة في السنوات 

 ن يجب أن يعلم به وزير الدفاع. األخيرة، وكا

ي.يادين: مجرد ُحب استطالع. بالمناسبة، كانت جلسة هيئة األركان في 

الرابع من أكتوبر، واستمرت أربع ساعات، مخصصة كلها لمشكلة النظام 

 واالنضباط. 

تقديرنا الذاتي. صحيح أن هذا يسري  –نبنتسيل: وشيء آخر وهو الشأن األهم 

ويسري األمر أكثر على الحكومة كلها. ولكن بالنسبة على الدولة كلها، 

للمنظومة العسكرية األمنية فإن األمر يكون من اختصاص وزير الدفاع بصفة 

خاصة: هل كنا نقوم بتفتش دوري ولم نكن منساقين وراء الثقة المفرطة في 

النفس، ولم ننظر إلى األمور بالمعيار الصحيح، أو ربما بسبب انتصار سابق 

 شابه ذلك تملكتنا الثقة الزائدة في النفس؟ وما 

 الرئيس أجرانات: سنتوقف قليالي اآلن، فإلى استراحة قصيرة. 
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في  –في الوقت الحالي  –الرئيس أجرانات: مستر ديان، لقد حددنا شهادتك 

( المعلومات التي 1موضوعين ذكرتهما قبل أن تبدأ الشهادة. سوف أكررهما: 

عن إجراءات العدو ونواياه المستقبلية في  13/9/1973كانت لديك من يوم 

( نوايا 2الحرب، وكذلك التقديرات والقرارات التي اُتخذت في هذا الشأن، 

 13/9/1973جيش الدفاع واإلجراءات التي اُتخذت في هذا الشأن من يوم 

فصاعداي، بخالف الخطط القتالية التي كانت لدى جيش  6/10/1973حتى يوم 

تعلق بالموضوع الثاني، أو حتى بالموضوع األول، ولو أنك لم الدفاع، فيما ي

تذكر أي شيء، لهذا نريد منك أن تضع حدوداي لنفسك. يمكنك أن تدرج شهر 

سبتمبر إذا كنت تريد، لو كانت لهذا أي تداعيات على اآلخر. سوف نعود فيما 

تعاظم  بعد إلى باقي األمور التي ذكرتها. يمكنك، إذا أردت، أن تبدأ بموضوع

سبتمبر، األوامر على مختلف  –جيش الدفاع. التركيز سيكون من مايو 

المستويات في الجيش. إعداد خطة للحرب، التقارير المقدمة إلى الحكومة 

وإلى لجنة الخارجية واألمن بالكنيست. بالمناسبة، لدينا كل محاضر الجلسات 

ي جاءت على لسانك المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي لدينا كل أقوالك الت

 بشأنه. 

المحافل الداخلية التي شاركت فيها. إذا كان هذا قبل تلك الفترة  –األمر التالي 

فإننا في الوقت الحالي ال نهتم بهذا األمر. قد تكون انتهيت. في هذه المرحلة 

يمكنك، إذا أردت، أن تقدم لنا ما ترى أنه مناسب. إذا كنت تريد، أو عندما 

 فيما بعد. كما تريد.  تدلي بشهادتك

م.ديان: أريد توجيهاتكم. إذا كان األمر مرهون بي فإنني ال أريد أن أضيف 

شيئاي. إذا كان األمر مرهون بي فإنني عندما تلقيت األسئلة التي قُدمت لي عن 

سبتمبر لم أفكر في التطرق إلى شهر مايو، حيث ُطرح خالل  13الفترة من 

رئيس األركان يعتقد أن القوات النظامية في قيادة األسئلة سؤال يقول: هل كان 

كنت في  -المنطقة العسكرية الجنوبية يمكن أن تكون كافية لصد أي هجوم؟ 



302 

. 300حاجة لمراجعة ما قيل في شهر مايو عندما قرروا موضوع الدبابات ال 

 ولكن إذا كان األمر يتوقف عليب فأقول إنني انتهيت. 

أريد أن أطرحه، وهو سؤال خارج عن  الرئيس أجرانات: هناك سؤال

الموضوع، ولكنه سؤال عام جداي وأنت في الواقع تحدثت عن هذا األمر، 

ولكني أريد أن أحصل منك على تعريف أكثر دقة، عن الحد الفاصل بين 

صالحياتك وبين صالحيات رئيس األركان. إلى أي حد تصدر له تعليمات 

در له تعليمات؟ هذا األمر له تداعيات وأين الخط الذي ال تستطيع بعده أن تص

 على مسؤوليتك البرلمانية كوزير للدفاع، على عمليات الجيش. 

إذا كان في استطاعتك القيام بهذا اآلن سيكون ذلك أفضل جداي. لقد أعطيت 

 عدة أمثلة ولكني أريد تعريفاي أكثر دقة وتحديداي في هذا الموضوع. 

 لنحو التالي...م.ديان: أريد أن أصف األمر على ا

الرئيس أجرانات: أريد أن أقول إننا في هذا الموضوع خرجنا عن السياق 

 ببعض األسئلة التي طرحناها عليك. 

م.ديان: قبل انتهاء الجلسة أريد أن أوضح لنفسي إذا كان يجب عليب أن أستعد 

لألسئلة التي ُطرحت من قبل. كنت أفضل، لو كان ممكناي، مراجعة األسئلة 

 ُسئلتها هنا قبل أن أغادر، وبعد ذلك إلى السؤال األخير إن أمكن؟ التي 

 الرئيس أجرانات: نعم.

م.ديان: ليس ألنني سعيد بهذه األسئلة، ليس بسبب الصعوبة التي أشعر بها، 

بل ألني أريد أن أحاول الرد على بعضها فوراي. إذا كنتم تعتقدون أنكم تريدون 

 –عليب أن أجهزها. بالنسبة للسؤال األول  مادة أكثر تفصيالي، سيكون لزاماي 

عن ثراء المقاولين. عن الفيالت وما يتعلق بهذا. علمت باألمر وبأنه ربما 

يكون هناك اغتناء وإثراء، هذا األمر بلغني ولكن ليس أثناء بناء النقاط 

الحصينة بل عندما بدأ الضجيج حول تحقيقهم أرباحاي مبالغاي فيها. لم أشغل 
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 -ا، ألني أفترض أن هذا من اختصاص مراقب الدولة، ولكن عندما نفسي بهذ

ولكن عندما بلغت الضجة مسامعي كان  –وأقول إنني لم أشغل نفسي بهذا 

ذلك بعد أن أقاموا فيالتهم، ولكن ليس عندما أقاموا النقاط الحصينة. لم أهتم 

 بهذا األمر. 

ن مراقب الدولة لم نبنتسيل: قد يكون هذا من اختصاص مراقب الدولة، ولك

يكن أبداي بديالي عن الوزير المسؤول. هذا غير جائز، مراقب الدولة هو فقط 

 مراقب الدولة. 

 م.ديان: ولكني لم أتعامل مع هذا األمر. من اختصاصي أن أقول. 

نبنتسيل: هذا شأن آخر. ولكن مراقب الدولة ال يستطيع المشاركة في المجاالت 

 رئيس سلطة بلدية.  200التي يختص بها الوزراء و

 –م.ديان: لم أشغل نفسي بهذا. لم أسمع أنهم يثرون قبل أن تثور الضجة 

وأنهم يقيمون ألنفسهم فيالت. عندما كانوا يذهبون لبناء النقاط الحصينة لم 

أفكر فيما إذا كانوا يحصلون على مقابل كبير أو قليل. ولست أعرف هل 

دون إعالن. إذا أرادت اللجنة  عملوا بموجب اإلعالن عن مناقصات أم

تفاصيل عن هذا يمكنني أن أستدعي العناصر التي تولت هذا األمر في وزارة 

الدفاع. لدينا شعبة إدارية تتولى ذلك وإذا كنتم تسألون عن دور وزير الدفاع 

لم أتعامل مع هذا  –أو تعتقدون أنه كان يجب أن أهتم بهذا األمر، فإنني أقول 

تكن وزارة الدفاع تعمل كشخص واحد بل كوزارة، فأنا أقول إن األمر. إذا لم 

الشعبة اإلدارية هي التي تتولى األمر، بمن تضمه من مستشار اقتصادي 

ومستشار قانوني ومراقب إداري ومستشار قانوني يشرف على اإلعالنات 

 التي تصدر بشأن المناقصات والمزادات. 

: هل في يوم ما، ربما ال تتذكر ي.يادين: ليس هذا هو السؤال. السؤال هو

هذا، من المؤكد أنك ال تتذكر، السؤال: هل في يوم ما أصدرت تعليمات لجميع 
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المستشارين القانونيين ولمقاولي وزارة الدفاع وقلت لهم: يا سادة، حدث 

صخب وضجيج بشأن كذا وكذا، بغض النظر عن مراقب الدولة، أطلب منكم 

 التحري عما حدث؟ 

م.ديان: ال، لم أصدر تعليمات. ربما تكون الشعبة اإلدارية قد حققت في هذا أو 

تحرته.أنا شخصياي لم اصدر تعليمات. لو أن الوزارة تعاملت مع هذه المسألة 

 لوجب عليب أن أتحرى األمر. 

ي. يادين: أقترح عليك، وأنا أكاد أكون على يقين من أن ما تقوله هو ما 

اي من أنه جرت آنذاك استجوابات في الكنيست ورد وزير حدث. أنا واثق تقريب

الدفاع على االستجوابات. هل كان من الممكن أن تطلب، لو كنت تعرضت 

لهذه المسألة، من المقدم برأون أن يأمر أحداي بمراجعة أقوالك في الكنيست 

 ويجمع لنا ردودك على هذه المشكلة.

عام، مثل هذه األمور  م.ديان: على الرحب والسعة، بكل سرور. بوجه

عندما تكون هناك استجوابات  –وخاصة عندما تكون لها عالقة بهيئة األركان 

فإنني في الكنيست أقول: رئيس األركان أبلغني في هذا الشأن كذا وكذا. وأنقل 

 1971ما قاله. ولكن عندما تكون هناك أمور تتعلق باإلثراء، كان هذا في عام 

نوا يقيمون النقاط الحصينة، يتحتم عليب أن أتحرى أو حتى قبل هذا عندما كا

 األمر. أنا لم أجهز نفسي لهذه الجلسة. 

 ي. يادين: لذلك لم نطلب إجابة على هذا اآلن. 

م.ديان: فيما يتعلق بوجهة نظر طل ووجهة نظر اللواء بارليف. سمعت أن 

هناك وجهة نظر كهذه، ولكني لم أتطرق للتفاصيل. سمعت عن هذا وقرأت 

وثيقة للواء طل، أعتقد أنه كان يعمل في ذلك الوقت على مشروع الدبابة 

مختلفة بشأن وكتب وثيقة. هذه الوثيقة وصلتني. إال أنه كانت هناك دائماي آراء 

هيكل وتركيبة الخط. تلقيت القرار الحاسم من رئيس األركان. أريد أن أقول 
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هنا إن التناقضات كانت بوجه عام تتمثل أكثر في االستخدام، أي أننا كنا دائماي 

البنية األساسية صالحة وفق كل وجهات النظر. في البداية أقاموا  -نضيف 

د ذلك عندما قالوا إن المدرعات يجب أن خط النقاط الحصينة األمامي فقط. بع

تعمل من الُعمق، أقاموا النقاط الحصينة الخلفية على خط المدفعية. ثم جاء 

شارون وقال إنه يجب إلغاء بعض النقاط الحصينة وإغالقها. كان رئيس 

األركان آنذاك إلعازار وقال لي: شارون يقول هذا. وقال لي شارون إنه ال 

لت له افعل ما تريد، لم أتخذ قراراي في هذا الموضوع، يريد إغالق الخط. ق

سمعت فقط. كان الوضع البنيوي يحتمل كلتا الحالتين. لم يقترح أحد الهدم. 

وكل من اقترح بناء شيء إضافي، كانوا في نهاية األمر يضيفون قليالي. أصبح 

لسؤال في اإلمكان استخدام المدرعات من الُعمق ومن المقدمة. ولكن، بالنسبة ل

المباشر عما إذا كنت كوزير للدفاع حسمت األمر بين وجهة نظر طل ووجهة 

 أقول إنني لم أتخذ قراراي في هذا الشأن.  –نظر بارليف 

يادين: إذا كنت تتطرق لهذا لمجرد اإليضاح في هذه المسائل، يمكنك أن تتكلم 

أقرأ جلسة هيئة لو أردت ألننا لم نكن نعتزم مناقشة هذا، ويمكن أن نناقشه. أنا 

األركان العامة، في مايو تقريباي. لم تكن أنت حاضراي. يقول أريئيل شارون 

أثناء المناقشات في الجلسة: " أيها السادة، أقول لكم إننا لو أبقينا على نقاط 

حصينة كمبدأ للدفاع، فإن حربنا القادمة ستكون على نقل جزر وفجل إلى 

بلغك هذا التشدد في وجهات النظر وهل النقاط، وسننكسر بسبب ذلك ". هل 

 تعاملت مع األمر أم ال؟ 

م.ديان: ال شك أنني في زيارتي لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، والتقيت 

ولم نكن نحمل جهاز تسجيل لتسجيل كل ما ُيقال  –قائد القيادة أريئيل شارون 

على حساب  من المؤكد أنه أبدى وجهة نظره. ولكني لم أرجح وجهة نظره –

وجهة نظر هيئة األركان العامة أو وجهة نظر رئيس األركان. لم أتخذ قراراي 

عملياي وألن شارون لديه اعتقاد مختلف، فسوف أفرض رأي شارون على 
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رئيس األركان وعلى رئيس شعبة العمليات وعلى هيئة األركان العامة، رغم 

 اختالف رأيهم عن رأيه. 

السؤال الذي طرحه الرئيس من قبل، أريد أن  ي.يادين: هذا يدخل في نطاق

أسمع منك وجهة النظر ألن هذه مشكلة حاسمة. لقد سأل الرئيس ما هي 

الخطوط بين صالحيات وزير الدفاع وصالحيات رئيس األركان. سأحدد هذا 

اآلن وربما توضحه لنا، أريد أن أسمع منك: لماذا تعتقد أنك كوزير للدفاع لم 

 م في مشكالت عملية؟ تكن ُملزماي بالحس

ل لي  م. ديان: ال أملك ال المعلومات وال اآللية وال المسؤولية عن هذا. لم ُتخوب

الصالحي من أجل هذا. لقد اخترت ألكون وزيراي للدفاع من خالل اختيار 

سياسي لحزب معين من أجل متطلبات معينة ومن منطلق حسابات معينة، وقد 

سياسي أو كيان سياسي، ولست الرجل رقم أكون أنا أو شخص آخر، أنا كائن 

في دولة إسرائيل من الناحية المهنية لكي أتعامل مع هذا األمر. ثانياي، ليست  1

لديب معلومات في هذا الشأن لكي أحسم في هذه األمور، ويجب أيضاي أن أكون 

 مستعداي وجاهزاي لهذا القرار الحاسم، ال يستطيع فرد واحد القيام بهذا. أنا أعمل

أيام في األسبوع، في جلسات الحزب وجلسات الحكومة، في  7أو  5-6

الكنيست وفي جوالت، وربما يذهب وزراء آخرون إلى ال "بوندز" وإلى ال  

" يو. جى. إي"، ولكي أقرر ما إذا كنا سنهاجم القناة من النقاط الحصينة أم 

درعات كياومترات، يجب أن ألتحق بدورة تحول إلى الم 10بعدها بمسافة 

كالتي اجتازها أريئيل شارون لكي أدرس هذا وأتعمق فيه، وأن أشارك في 

تدريبات لكي أجرب ذلك، ثم إذا اعتقدوا أنني لواء ناجح فهذا شأنهم وإذا 

رأي في  240اعتقدوا أني لواء غير ناجح عندئٍذ سيكون لي رأي من بين 

رية لهذا. حتى جيش الدفاع لجميع الضباط. ثالثاي، ليست لديب منظومة إدا

أريئيل شارون ورئيس األركان ال يقومان بهذا بنفسيهما. ربما هناك أطباء 

يجرون الفحص بأنفسهم. ولكن من أجل التوصل إلى نتيجة في موضوع كهذا 
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تكون هناك حاجة إلى تصور ودراية في مجال المدفعية والطيران 

ركان: ما الذي وإلكترونيات اإلنذار المبكر. لذلك عندما أقول لرئيس األ

توصلتم إليه في هذا الشأن، أي بشأن وجهة نظر بارليف أو وجهة نظر طل، 

أفترض أنه كانت هناك جلسة مناقشات، كان يجب أن تكون هناك مناقشات في 

هيئة األركان، وهيئة األركان ال تضم فقط من يمثلون مختلف اآلراء بل أيضاي 

خص يريد أن يجهز نفسه من يمثلون مختلف التخصصات، وإذا كان أي ش

ويجهز قواته، إذا كان قائد قوات المدرعات يريد إبداء رأيه يجلس مع هيئة 

أركانه أوالي ويجري مناقشات حول هذا الموضوع. إذا كان قائد سالح الطيران 

موجوداي هناك ولديه ما يقوله في هذا الصدد، فإنه مع القادة يناقشون األمر. 

دءي من مناقشة الوقت الذي سيستغرقه سالح هذا هرم متكامل العناصر ب

الطيران للوصول إلى المكان وما إذا كانت هناك معاونة أم ال. ولكن هل 

وزير الدفاع، لمجرد أنه ُعيِن ليكون وزيراي، يقرر أن طل على حق وبارليف 

ليس على حق أو العكس؟ لم يختاروني من أجل هذا، ليست لديب معلومات 

 يست لديب منظومة إدارية للقيام بهذا. شخصية عن الموضوع ول

يادين: هذا يعني أنك تريد أن تقول إنك لم تتدخل في األمور ذات الصلة 

بالعمليات ليس من قبيل الال مباالة أو التقاعس بل عن وعي وإدراك من 

 منطلق نظرتك إلى وظيفتك كوزير للدفاع؟ 

ر: مزيد من م.ديان: لم أتخذ موقفاي حاسماي. بمقدوري أن أضغط أكث

االستعدادات، مزيد من الميزانيات. ولكن في النهاية إذا جاءوا وقالوا لي: 

دبابة وما عدا ذلك يكون التجهيزات والكتيبة "العبرية" والمدفعية،  176تكفي 

 دبابة، إلى آخره.  178أقول لهم: ال. يجب أن تكون هناك 

ردد وأريد أن أعرف ي.يادين: أنا أسأل بسبب المزاعم التي ترددت أو لم تت

موقفك. في أحيان كثيرة أرى في محاضر الجلسات وسمعت أيضاي انتقادات 

خارجية بأن وزير الدفاع يقول لرئيس األركان من حين آلخر: "أقترح 
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عليك". ويقولون: "ما معنى أقترح عليك؟ إما أن تصدر له أمراي أو ال". هل 

ذلك أقترح. ربما كانت لديب هذا كما لو كنت تريد أن تقول: أنا ال أقرر ول

ال تقرر. هل هذا  –قرر. لن تقرر  –بعض الخبرة. إذا أردت أن تقرر 

 صحيح؟

م.ديان: هذا صحيح جداي. هذا أسلوب مهذب. هناك أمور أقول فيها إنني أقترح 

حتى عندما أعتزم اتخاذ قرار. األمر يتوقف على نوعية الموضوع. ولكن 

فيها إني أقترح، فإنني بالفعل أقصد أنني  هناك مجاالت كثيرة عندما أقول

أوصي، أنني أطلب، أنني ألتمس منك أو أتوسل إليك. ال أكثر من هذا. وفيما 

يتعلق بموضوع التعيينات، فأنا ال أستطيع تعيين قائد منطقة عسكرية. يمكنني 

أن أرفض المصادقة على هذا. ولكن نفترض أنه ُطرح سؤال بشأن الشخص 

 ينه رئيساي لشعبة العمليات ويكون أيضاي نائباي لرئيس األركان،الذي ُيراد تعي

الرئيس أجرانات: هل تريد أن تقول إنك في موضوع التعيينات تملك صالحية 

 المصادقة أو الرفض؟ 

 م.ديان: نعم. أو رفض المصادقة. 

 الرئيس أجرانات: أي مستويات؟ 

 م.ديان: من رتبة عقيد فأعلى. عقيد، عميد ولواء. 

 رئيس أجرانات: أين يتحدد ذلك؟ ال

م.ديان: نعم. أول وزير دفاع قصر هذه الصالحيات على رئيس األركان، 

 بتعليمات من القيادة العليا. وهذا الموضوع تم نشره. 

 الرئيس أجرانات: ربما، هل يمكننا الحصول على هذه الوثيقة؟

دقة أن م.ديان: ولكن، حتى في موضوع المصادقة أستطيع عن طريق المصا

أُصدر فيتو، ولكني ال أستطيع أن أتوجه إلى رئيس األركان وأقول له: أريد 
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منك أن تعين هذا وذاك. يمكنني أن أقول إنني ال أصدق على تعيين شخص ما 

 وأعطي مبرراي معقوالي لهذا. 

الرئيس أجرانات: أال تستطع أن تطلب ذلك؟ تستطيع أن توصي وال تستطيع 

 أن تطلب؟ 

م. ال أستطيع أن أطلب. إذا كان هناك اقتراح آخر وكان اقتراحاي م.ديان: نع

طيباي، ال أستطيع أن أرفضه. أستطيع أن أقول مبرر عدم موافقتي أو أن أبدي 

 رأيي في سبب عدم موافقتي وأقترح تعيين هذا الشخص أو ذاك. 

جب فيما يتعلق بالمسائل العملياتية، أستطيع أن أتحدث عن التوجه العام وعما ي

فهذا أقل ما أتحدث عنه.  –القيام به وما يجب التخطيط له. أما عن "الكيفية" 

سأعطي  –كثيراي ما يكون هناك مدلول لكلمة "كيف"  –كيف نقوم بهذا األمر 

مثاالي: عملية في الشمال ضد المخربين، إما أن أوافق أو أوقف الخطة وهذا 

ختلفة. اقتحام بقوات األمر يجب إبالغ الحكومة به، ولكن هذه مسألة م

مدرعات. ولكن إذا قال رئيس األركان إنه يريد ثالث كتائب، أقول له إن هذا 

سيكون له انعكاس سياسي وهذا ما لم نهدف إليه. إذا تمسكت بثالث كتائب 

وقلت إننا لن نستطيع بأقل من هذا أن نؤدي المهمة، عندئٍذ أقترح عدم التنفيذ. 

أجل هذا ثالث كتائب وليس لهذا انعكاس سياسي، ولكن إذا قال إنه يحتاج من 

عندئٍذ ال أتدخل في األمر. ولكن في حالة القيام بعملية في لبنان ضد المخربين 

نتوجه  –أو في بيروت إللقاء القبض على جورج حبش أو على ياسر عرفات 

إلى بيروت أم ال، حينئٍذ يمكنني أن أعطيه توجيهات. ولكن كيفية القيام بهذا 

نأتي عن طريق البحر أم ُنلقي قوات بالمظالت أم ننقل قوات  وهل

بالهليكوبتر، فإنني في أغلب األحوال أستمع إلى الخطة وأحياناي أقترح بعض 

التعديالت، ويكون هذا في الغالب وفقاي العتبارات عملياتية ومن منطلق تقديم 

 نصيحة قد ُتقبل أو ال ُتقبل. 
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ل الملحوظة السابقة بأنهم عينوك وزيراي للدفاع ي.يادين: أنا على استعداد لقبو

العتبارات سياسية تتعلق بحزبك، ولكني لست على استعداد ألن أفترض أن 

حزبك قرر تعيينك وليس تعيين أ.يادلين مثالي لمجرد اعتبارات سياسية، بل 

افترضوا أنك مناسب ألن تكون وزيراي للدفاع لسبب ما. سؤالي هو: إذا كنت 

فاءتك التي تؤهلك لتكون وزيراي للدفاع دون أن تتدخل في الشؤون تعتقد أن ك

العملياتية لها عالقة بالتمييز في الجوانب السياسية للعمليات، هل هذا هو 

 مفهومك لهذا األمر؟ 

م.ديان: بوجه عام، أعتقد أني أملك الكفاءة على التمييز. لست أدري ما إذا 

من حيث المسؤولية التي أراها  –أنني كان حزبي قد عينني لهذا السبب. أعتقد 

كفء عملياي، ولكن إلى حد معين. فأنا ال أدقق وال أتمسك برأيي. سأعطي  –

مثاالي: نفترض أننا نتحدث اآلن عن الحدود األمنية لدولة إسرائيل. السؤال هنا 

يتعلق بماهية الحدود األمنية. هذا السؤال مهم جداي. لديب تصور للخريطة 

، تلك القمم الجبلية التي توجد بها سيطرة إلكترونية. هذه خريطة اإللكترونية

إلكترونية أتمسك أو أوصي بها كحدود أمنية لدولة إسرائيل، من واقع رؤية 

عملية وليس من واقع االرتباط بتراث األجداد. ولكن عندما يأتي قائد سالح 

ن الحاجة الطيران ويقول إنه يستطيع بجهاز رادار أن يتعامل مع األمر دو

لهذه التلة، أو قبل أن أعمل وفق هذه الخريطة سألت قائد سالح الطيران عن 

مدى أهمية وجدوى هذا األمر فيقول لي: أنت مخطىء، ال أهمية لهذا، أو أن 

هناك أجهزة أخرى يمكنها أن تحل محل هذا أو عن طريق القمر الصناعي أو 

أكن أعتقد هذا، لقد أخطأت. أي  باستخدام منطاد وما شابه ذلك، عندئٍذ أقول: لم

أنني أعتقد أن لديب نظريات عملية وأضعها على المحك مع المتخصصين 

العسكريين، وإذا أصُروا على أني مخطىء ال أفرض رأيي عليهم بل أقبل 

 رأيهم في الموضوعات المهنية المتخصصة. 
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دائماي تكون هناك المشكلة العملية العامة. وهذا يكون في كل شأن تقريباي. في 

الوقت الحالي يتطرق السؤال ليس إلى نوع القطع البحرية فقط، بل إلى ما إذا 

 كنا قادرين على التدخل في باب المندب أم ال. 

 عملياتياي.  –ي.يادين: سياسياي 

لتدخل وما إذا كنا قادرين على القيام م.ديان: نعم. لذلك فإن السؤال يتعلق با

بشيء عملي أم ال. في استطاعتنا أن نرسل سفينة ما ُتغرق هذه المدمرة أو 

تلك. ثم ماذا بعد؟ ولكن هل نستطيع أن نرسل إلى هناك سفينة وتتمكن من 

هذا هو السؤال، لذلك فعندما أقول  –الوصول والعمل إذا لم ُيغرقوها مسبقاي 

ي المالحة اإلسرائيلية في باب المندب، تكون هذه وجهة نظر إننا يجب أن نحم

سياسية. ثم إذا كنت في حاجة إلى وضع خطة، ما الذي يجب القيام به، سأكون 

مضطراي للتوجه إلى سالح البحرية. وإذا اتضح بعد ذلك أن األمر مستحيل، ال 

أفرض رأيي عليهم. لذلك أرجع إلى "أور يكاروت" وإلى وجهتي نظر طل 

وبارليف، وإلى البندقية من نوع "أ" أو من نوع "ب"، مادامت المسألة ليست 

 سياسية بل عسكرية.

من هو إذاي القائد األعلى، في قوانين دولة إسرائيل؟  –لسكوف: في هذه النقطة 

 من الذي يملك صالحيات مناظرة لصالحيات الرئيس في الواليات المتحدة؟ 

ن هذا. أعتقد أنها الحكومة. في كل م.ديان: أجد صعوبة في اإلجابة ع

األحوال، أي عمل عسكري تقوم به إسرائيل وكل ما يمكن طرحه على 

الحكومة في الوقت المناسب، ليس التخطيط الُمسبق بل القرار بإصدار أوامر 

للجيش ليس فقط الحتالل القاهرة بل دخول بيروت للقيام بعمل ما، يكون 

فاع. ربما كان الوضع مختلفاي عندما كان منوطاي بالحكومة وليس بوزير الد

رئيس الوزراء يتولى منصب وزير الدفاع. ولكن في الوقت الحالي أي إجراء 

يتطلب قراراي من الحكومة.  –عبور القناة مثالي في هذه الحرب  –عسكري 

ليس بدء الحرب وليس القيام بعملية استباقية، بل العبور. وكان وزير شؤون 
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ا بشدة وقال إن قواتنا ستتعرض لمشكلة إذا عبرنا للجانب األديان يعارض هذ

اآلخر، وكان وزير الدفاع يرى أنه ليس هناك رأي أهم من رأي وزير شؤون 

 األديان. 

 يادين: بصورة رسمية؟ 

 م.ديان: ال، بصورة عملية. 

ربما طرأ هنا تغير ما بعد اندالع  –النداو: نظراي ألنك تطرقت لهذا الموضوع 

عتقد أنه قبل اندالع الحرب نرى من خالل محاضر الجلسات أن الحرب. أ

سياسي كان في أحيان كثيرة يصدر من  –القرار الحاسم في شأن عسكري 

جهة أخرى. كما سمعنا رئيسة الوزراء تقول إنه من الصعب طرح كل 

القضايا أمام الحكومة. بسبب مشكلة تسريب المعلومات وألن القرار الصائب 

ت كاملة، وهذا ما نراه في محاضر الجلسات، نجد أن القضايا يتطلب معلوما

ال ُتطرح كلها على الحكومة. هذه مشكلة خطيرة. ماهو الحل الذي تقدمه لهذه 

 المشكلة؟ 

م.ديان: أريد أوالي أن أعرض الحقائق. أنا بصفة عامة أعرض على الحكومة 

هذا األمر له ثقل % منها. 99مقترحات وافقُت أنا وهيئة األركان العامة على 

كبير. ألنك أن تذهب إلى هيئة األركان العامة وتقول افعلوا شيئاي آخر غير ما 

يكون  –اقترحتموه، ال أن يقول هذا وزير شؤون األديان بل يقوله وزير آخر 

لذلك وزن وثقل أقل بكثير مما لو عرض وزير الدفاع وهيئة األركان العامة 

% من الحاالت. 99م توصية مشتركة في خطة أو توصية بعمل ما. كنا نقد

في أحوال كثيرة كنت أختلف وأقول: هذا ما تقترحه هيئة األركان وأنا أقترح 

شيئاي آخر. لم يكن هذا في الغالب تنوعاي عملياي بل كان رأياي سياسياي. في هذا 

الشأن كنت إما أن أختلف في الرأي أو أقترح شيئاي آخر. ثانياي، مثلما قالت هنا 

يسة الوزراء فإنه كانت هناك دائماي مناقشات ُمسبقة مع رئيسة الوزراء رئ

أحياناي في مجلس أوسع نطاقاي تشكله هي. بالتالي عندما كنا نذهب لحضور 
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جلسة الحكومة وتكون هناك أفكار مختلفة تتم تسوية األمر وُيطرح اقتراح 

د.هذا ما أقوله بالنسبة لهوية القائد. اليوم قرارات، و لو حتى إجراءات موحب

معينة، ولو حتى عمليات قصف، أي لن تكون هناك عملية استباقية، بل 

في حالة عدم وجوب تحديدها أثناء  –إجراءات عملياتية تقررها الحكومة 

الحرب، ويقررها هيئة األركان العامة ورئيس األركان إذا كان هذا أثناء 

 الحرب. 

 أجرانات: إجراءات عملياتية؟ 

 إستراتيجية.  –ياتية م.ديان: عمل

 أجرانات: لها مثالي تداعيات سياسية؟ 

 م.ديان: ليس بالضرورة تداعيات سياسية. 

أجرانات: حتى اإلجراءات العملياتية التي ليست لها تداعيات سياسية ُتعرض 

 هي األخرى على الحكومة؟ 

تنفيذ م.ديان: أعتقد أنه من الصائب أن نقول هذا. قلت مثالي إن المشكلة في 

عملية اقتحام أثناء حرب االستنزاف إلى الضفة الغربية للقناة لن تكون في 

االنعكاس السياسي الناجم عن هذا، بل فيما إذا كان هذا االقتحام سينجح أم ال. 

 وقد أوصى رئيس األركان بهذا االقتراح وأتذكر أن بعض الوزراء...

 يادين: هل هذا من نوع عملية نجع حمادي؟ 

نعم. هذا النوع. كان هذا في القطاع الشمالي. في ذلك الوقت قال  م.ديان:

بعض الوزراء إن هذا سيكبدنا خسائر فادحة وصوتوا ضد االقتراح. على أي 

حال كانت االعتبارات عسكرية بحتة وتتحدث عما إذا كانوا ينتظروننا على 

خسائر الجانب اآلخر أم ال وهل سنتمكن من مفاجأتهم أم ال، وما هو عدد ال

وهكذا. وجرى تصويت في الحكومة وكان مطلوباي تحقيق أغلبية من أجل 

 المصادقة على هذه العملية. 
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النداو: أعود إلى السؤال: هل حدث واتخذ المجلس الضيق قراراي بعدم عرض 

هذا األمر على الحكومة ألن المعلومات تتسرب من هناك إلى الخارج؟ خاصة 

 ديرات االستخبارية؟ المعلومات االستخبارية، التق

 م.ديان: كنت أفضل أن يكون هذا السؤال موجهاي إلى رئيسة الوزراء. 

 النداو: لقد سألناها. 

م.ديان: ما هي مبررات رئيسة الوزراء بشأن عرض هذه األمور على 

بعد مناقشة هذا في محفل رئيسة الوزراء يصدر  –الحكومة أو عدم عرضها 

دم العرض من رئيسة الوزراء. ما يجعلني قرار العرض على الحكومة أو ع

أقول إنه مما ال شك فيه أن احتمال التسريب في حالة العرض على المحفل 

الموسع يكون أكبر بل ومؤكداي. من المؤكد أن هناك اعتبارات لهذا، ليس لديب 

شك في ذلك. رغم عرض األمور على الحكومة. إذاي ماهي وجهة النظر 

عينها، وإذا كانت رئيسة الوزراء تريد تحمل مسؤولية الخاصة في هذه الحالة ب

ذلك، أو تحميله على غيرها، فهذه مسألة أخرى. ولكن إذا كان السؤال هو ما 

إذا كانت هذه وجهة نظر، أقول نعم بالتأكيد. وهل كانت وجهة النظر على 

 حق؟ نعم بالتأكيد. هناك واقع كهذا. 

ين تتحمل مسؤوليته في كل األحوال، هناك تعي –نبنتسيل: في مجال التعيينات 

ولو أنك لست من ينفذه. تعيين رئيس األركان. وهذا بالطبع عمل يحدث لمرة 

واحدة بل يفرض عليك مسؤولية ما بالمتابعة الدائمة ومعرفة ما إذا كان رئيس 

األركان يؤدي وظيفته على الوجه الالئق. هذا السؤال ليس فيه أي إحراج. 

صالحيات والمسؤوليات، أتكلم من أجل إكمال الصورة عن ولكني أتكلم عن ال

 هذا الموضوع. 

م.ديان: واجب وسلطة وزير الدفاع هو أن يقدم للحكومة توصية بتعيين رئيس 

أركان. والحكومة تعينه. وأنا أتخيل إذا كان وزير الدفاع يعتقد أن رئيس 
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األركان ال يؤدي وظيفته، سيكون من واجبه أن يعمل من أجل تغييره. 

غلبية في وأفترض أنه سيتشاور مع رئيسة الوزراء وسيتحتم أن تكون هناك أ

الحكومة مؤيدة لتعيين رئيس أركان آخر وإلقالة رئيس األركان هذا. وإذا لم 

تتحقق هذه األغلبية ستكون النتيجة إحراج رئيس األركان الحالي دون فائدة. 

لذلك ال أوصي أي وزير دفاع بتغيير رؤساء األركان دون أن يضمن تأييد 

 رئيس الوزراء وتحقيق أغلبية في الحكومة. 

 نتسيل: لم يكن سؤالي يتعلق بهذا الجانب. نب

 أجرانات: من الناحية القانونية. 

نبنتسيل: أ( من الناحية القانونية. ب( التأثير هنا نفسي. أن يتابع وزير الدفاع 

على الدوام أداء رئيس األركان ليرى ما إذا كان يؤدي وظيفته. دون التدخل 

 في العمل. 

ع مسؤول عن وزارة والرجل األول في هذه م.ديان: بالتأكيد. وزير الدفا

الوزارة هو رئيس األركان. ووزير الدفاع مسؤول عن الوزارة من الناحية 

 البرلمانية. 

أجرانات: هل أفهم من هذا أنك من الناحية القانونية صاحب قرار تعيين 

أم  –شخص في وظيفة رئيس األركان أو إقالة رئيس أركان واستبداله بآخر 

 والصالحية العليا في يد الحكومة؟  أن السلطة

م.ديان: في يد الحكومة. الحكومة هي التي تختار رئيس األركان وتعينه. 

 يستطيع وزير الدفاع أن يطرح توصية، ولكنه ال يستطيع تعيين رئيس أركان. 

نبنتسيل: معنى هذا أن الحكومة تعين رئيس األركان قبل توصية وزير الدفاع، 

 لمؤكد أنه ال يمكن تعيينه عكس رغبة وزير الدفاع. على حد علمي. من ا

 يادين: ولكن يمكن أيضاي أن نقول العكس. 
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م.ديان: إذا كان لوزير الدفاع مرشحان وحتى لو كان يفضل المرشح "أ" على 

المرشح "ب" واتضح أن الحكومة لن توافق إال على المرشح "ب"، فإنه 

 يوصي بالمرشح "ب" وليس بالمرشح "أ". 

انات: أنا ال أسأل عن الجانب العملي في هذا الموضوع أو عن فرص أجر

المرشح الذي ال يوصي به وزير الدفاع وتوصي به الحكومة ويعتقد هو أن 

بالحكومة أغلبية لصالحه. أنا أريد أن أعرف من حيث القانون هل هناك قانون 

 في هذا الشأن؟ قانون صادر عن الكنيست؟ 

 قد أنه صادر عن الكنيست. م.ديان: هناك قانون وأعت

هناك قانون صادر  –أجرانات: سأعطيك مثاالي: بالنسبة للمستشار القانوني 

عن الكنيست ينص على أن وزير العدل يقترح على الحكومة تعيينه، فتعينه 

 الحكومة أو تسمح بتعيينه فيتم التعيين. ال أتذكر صيغة القانون. 

 م.ديان: سوف آتي بالصيغة. 

يمكنك أن تنبهنا إذا كان هذا قانوناي أم قرارا من الحكومة أو شيء أجرانات: 

 من هذا القبيل. أريد أن أعرف فقط. 

يادين: أريد أيضا أن أعود إلى هذا الموضوع، ألن هذا هو محصلة السؤال 

الكبير الذي طرحه هنا الرئيس من قبل: لقد فهمت كل ما قلته من وجهة 

وزير الدفاع ورئيس األركان في الشؤون نظرك عن اختالف الصالحيات بين 

العملياتية وأنا أفهم ذلك تماماي. لكي أسهل عليك أريد أن أسمع هذا. عندما 

ُعينت وزيراي للدفاع وربما كان هذا في جزء منه استناداي إلى ما تسميه "بطل 

كل ما أريده هو أن أتيح  –سيناء" أو ال، كان يمكنك أن تقول في هدوء وثقة 

عندما كنت أثناء حرب األيام  –نية اإلجابة عن ذلك على هذا النحو لك إمكا

الستة وزيراي للدفاع وكان هناك رئيس لألركان، لم تتدخل في إجراءات 



317 

عملياتية إال إذا كان اإلجراء العملياتي يقتضي تغييراي من أجل تحقيق غاية 

 سياسية إستراتيجية أخرى. 

 م.ديان: نعم. 

التفاصيل عن هذا. ألنه قد يأتي شخص ويقول: لقد  يادين: ربما تعطي بعض

 اعتقد أنه وزير دفاع ومن حقه التدخل وفجأة غير رأيه. 

كنت  –م.ديان: أريد أن أكون واثقاي من هذا، ولكن على حد ما أتذكر شفوياي 

أعتقد أنه يجب تأجيل احتالل قطاع غزة إلى وقت الحق. ذلك ألنه سيسقط من 

ن نشغل أنفسنا بهذا. وعندما نحتل سيناء سوف تستسلم تلقاء ذاته وال يجب أ

القوات المصرية في غزة ألنه ليس أمامها خيار. وقد أصر قائد قيادة المنطقة 

العسكرية على هذا ومعه كل هيئة األركان بسبب الضغط على المستوطنات 

التي كانت تتعرض للقصف وما إلى ذلك. وقالوا إنه من المهم احتالل قطاع 

عندئٍذ قلت لهم: ليس هناك خيار، أنتم تقولون إنه يجب احتالله أوالي، إذاي غزة. 

عندما تلقيت الخطة لم تكن  –في المقابل، بالنسبة الحتالل سيناء كلها  افعلوا. 

شرم الشيخ ضمن الخطة وال أيضاي هجوم على الجزء الغربي من سيناء. كانت 

وأجريت تعديالي على هناك وجهة نظر أخرى. قلُت: هذا األمر فرضُته 

التخطيط وهدف الحرب هو احتالل شبه جزيرة سيناء كلها، بما في ذلك شرم 

الشيخ، من فضلكم قدموا لي خطة عن كيفية قيامكم بهذا، من ثم قدموا لي 

خطة. لم تكن هناك قبل ذلك أي خطة الحتالل شرم الشيخ. ولكن لو كانوا 

لبحر وليس من الجو ومن البر قالوا في إطار تلك الخطة أن ننفذ هذا من ا

لقلت حسناي، درستم األمر، ذلك أفضل على هذا النحو،  –وليس من البحر 

نفذوا. وأتذكر إجراءات كثيرة من بينها الوصول إلى القناة، كان ذلك ضد 

رغبتي وليس بالمخالفة لألوامر. إال أنني قلت مرة أو مرتين لرئيس األركان 

صول إلى قناة السويس في مصلحتنا. ولكن عندما السابق إنني ال أعتقد أن الو

 تطور القتال أبلغني أن قواتنا تصل حتى سيناء، ولم أمنعه.
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 –يادين: حسن، هذا يمكن قوله في مجال القرارات العملياتية أو السياسية  

 سواء اتخذتي قراراي أم ال.

وات، م.ديان: نعم. نفس الحال اآلن. لم أتدخل ال في تخصيص قوات وعدد الق

وال أيضاي في محور معين، وال حتى عندما كان لهذا أهمية كبيرة، مثل التبكير 

باحتالل قطاع غزة قبل االنتهاء من احتالل سيناء. هذا أمر لم أعتقد أنني يجب 

أن أفعله، وكان هذا إجراء حربي من الدرجة األولى، ولكن لم يكن لهذا جانب 

لمساس بغزة. في ذلك الوقت قالت سياسي، ليس ألني كنت أظن أنه ال يجب ا

 أن يبدأوا باحتالل قطاع غزة.  –هيئة األركان إنه يجب البدء بقطاع غزة 

النداو: مازلنا في نفس السؤال، لمجرد تقديم نموذج. كانت هناك شهادة قبلك، 

ولو أن هذا يتعلق بفترة الحقة، فترة صد الهجوم، قيل فيها إن اللواء شارون 

يلة من قائد قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، من جونين، بشن تلقى أمراي ذات ل

هجوم في مكان معين، وقد اعتقد أن هذا األمر غير سليم واتصل بك على 

 الفور في نفس الليلة ونتيجة لهذا االتصال أُلغي األمر. هل حدثت واقعة كهذه؟ 

من مرة. ولكن  بالتأكيد، بالتأكيد، أكثر –م.ديان: ما أتذكره هو أنه اتصل بي 

 ما أتذكره.....

 الرئيس أجرانات: من الذي اتصل بك؟ شارون؟ 

 –م.ديان: شارون.... عندما اتصل، أو كلما كان يتصل ألي شأن عملياتي 

قد  –وأعتقد أني أتذكر ذلك  –كنت أُحيله إلى هيئة األركان العامة. قد أكون 

يقول إنهم يريدون أكون اتصلت باللواء طل وقلت له: اتصل بي شارون وهو 

منه أن ينفذ عملية، ويعتقد أنها ليست عملية صائبة، تحرب األمر وقرر ما تريد 

أن تفعل له. لم أصدر في أي وقت أمراي عملياتياي، أي أن أقول: افعلوا هذا 

 وذاك، أنا وزير الدفاع أصدر لكم أمراي.

 القرار. النداو: معنى ذلك أن اللواء طل في هذه الحالة هو الذي اتخذ  
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يادين: أقترح ما يلي: أنت، القاضي النداو، طرحت هذا اآلن كمثال. ولكننا 

سنضطر للتطرق إلى هذه المشكلة من حيث األهداف وليس من حيث ما حدث 

 في هذه الحالة أو غيرها.... 

م.ديان: حتى عندما كنت في قيادة المنطقة وكان لي قرار، كنت أقول: هذا 

رئيس األركان وخذوه كأمر. أنا واثق أن رئيس رأيي وسوف أنقله إلى 

األركان سينقل هذا إليكم. ما أفعله هنا ليس إصدار أمر، أنا أمثل رأيي. كنت 

أحياناي أطرح رأيي وأقول: اتصلوا برئيس األركان واسألوه إذا كان هو الذي 

أصدر لكم هذا األمر أم ال. ولكني لم أعتقد مطلقاي أن من حقي أن أفرض 

 .رأيي..

يادين: إذا كان قيل آنذاك، وهذا من أجل االنتهاء من هذا الموضوع، إذا كان 

وأنا قرأُت هذا: "صحيح أنني أعتقد أن موشيه ديان  –علناي  -شارون قال 

أنه لم يفرض رأيه  –على حد قول شارون  –وزير دفاع ممتاز، ولكنى أرى 

النظر التي تنادي  بالشكل الكافي في موضوعات معينة". أال توافق على وجهة

بفرض الرأي في هذه األمور؟ فهذا ليس شأنه. أريد أن أفهم: هذا ليس ألنك 

حالياي وزير الدفاع وفالن هو رئيس األركان، بل هذا وفق نظرية أساسية 

 تتمثل في مواجهة بين وزير دفاع ورئيس أركان. 

 م.ديان: هذا تعميم.... إذا لم نكن نتحدث عن واقعة بعينها...

 دين: ال، أنا أتكلم عن المجاالت العملياتية. يا

م.ديان: أتصور من وجهة نظري أنه يمكن الضغط أكثر وفرض الرأي. في 

مسألة التعيينات مثالي. ال يستطيعون تعيين أحد إذا لم أوافق عليه. لذلك وفقاي 

لنظرية شارون، أستطيع لفترة طويلة أال أوافق حتى ُيضطروا لتنفيذ ما أريده. 

أني أريد أن أقول إذا كان شارون سيتكلم عن واقعة بعينها: لماذا لم يصدر أي 

وزير الدفاع أمراي بعبور القناة أو بوقف العملية على ميسوري أو أي شيء 
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فإنني أقول: هنا توجد بيننا اختالفات في الرأي. ولكنه إذا قال: من  –آخر 

ان يمكن الضغط منطلق وجهة نظر عامة وحتى من وجهة نظرك يا موشيه دي

ال بأس،  –أكثر ويمكن أقل، ومن الممكن أو كان يجب عليك أن تضغط أكثر 

 هذه وجهة نظر، وهذا مرهون بمدى قانونية ممارسة ضغط أكثر. 

الرئيس أجرانات: أريد أن أعطي مثاالي آخر وبعد ذلك سنسمح لك باإلجابة 

ن رئيس األركان عما تريد اإلجابة عنه. تتذكر أنه كان هناك جدل بينك وبي

 70 – 60أكتوبر حول العدد الذي يجب تعبئته. أنت فكرت في  6صباح يوم 

ألفاي إن لم أكن مخطئاي، أنت فكرت في  120ألفاي بصفة إجمالية، وفكر هو في 

فرقتين وهو فكر في أربع فرق. كان بينكما جدل كبير في هذا الموضوع إلى 

حت هي وجهة نظره. ماهو سبب حد أنكما توجهتما إلى رئيسة الوزراء ورج

اقتراحك آنذاك؟ ثانياي، هل هذه واقعة تبين أنك لم تفرض رأيك عليه في هذا 

الموضوع. أو أن هذا شأن يتعلق باالحتياط ولذلك فهو في حاجة إلى موافقة 

 وزير الدفاع ورئيسة الوزراء وربما الحكومة ذاتها. 

مثال، فيما يتعلق بالسؤال م.ديان: أنا في الواقع سعيد ألنك ذكرت هذا ال

الخاص بوجهة النظر فقد وافقت على كل عدد قال رئيس األركان إنه مطلوب 

ألفاي. قال رئيس األركان: للوفاء بالمتطلبات  50، 70، 60للدفاع. لم أجادل، 

ليس الصد الذي ستتواله القوات النظامية، بل الدفاع في حالة  -الدفاعية

اج عدداي ما من قوات االحتياط. قلت له: ال أحت –الحرب، الحرب الكاملة 

خالف حول هذا، ولكن المسألة هي التحول للهجوم. كانت هذه خطة للتقدم 

إذا كان يجب تعبئة هذا العدد فوراي أم ال، بسبب  –بعض الشيء نحو دمشق 

االعتبارات السياسية، نذهب إلى رئيسة الوزراء وسأوضح لها تحفظاتي ليس 

ياتية لما تقوله فأنا أوافق على أي عدد تقوله، بل من وجهة من الناحية العمل

نظرك بشأن التحول للهجوم، وبشأن قرارنا التبكير بهذا أو ال. قلُت: أنا لست 

متمسكاي بشدة بهذا اإلجراء، أن نتقدم اآلن صوب دمشق وقبل ذلك نعبىء 
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ت في االحتياط لهذا. ولكن نظراي لوجود اعتبار سياسي هنا، أو بسبب خالفا

نطرح األمر على رئيسة الوزراء للبت فيه. إال أنني لم أختلف معه  –الرأي 

ألف  100حول تقدير العدد المطلوب للدفاع. لو قال إنه يحتاج أربع فرق، أو 

لقلت له: ال أجادلك في هذا. أنا أجادلك في  –ألف من أجل الدفاع  200فرد أو

جل التحول للهجوم. لم إجراءات الحرب ومتى يجب أن نعبىء قوات من أ

 أجادله بشأن العدد أو عدد الفرق، واألعداد المطلوبة للدفاع...

فرق، بافتراض أنه ال يوجد هجوم اآلن،  4الرئيس أجرانات: متى ينبغي تعبئة 

ال توجد خطة هجوم، أو ال توجد خطة هجومية بل خطة دفاعية. هذا ما 

 أفهمه؟ 

ل عدة ساعات من بدء الحرب أو ال. كان م.ديان: نعم. إذا كان يجب تعبئتهم قب

 االختالف على فرقتين.... 

الرئيس أجرانات: هل كانت المشكلة حول ما إذا كانت الخطة دفاعية أم 

 هجومية؟ 

م.ديان: متى يجب تعبئة الفرقتين اإلضافيتين، كان رئيس األركان يرى أنه 

هل ينبغي  –تكفيه فرقتان من أجل الدفاع. ولكنه يحتاج فرقتين أخريين 

تعبئتهما فوراي أم في وقت الحق، وذلك العتبارات سياسية تجاه الخارج، هل 

تكون التعبئة كاملة أم ال... وما إلى ذلك. ما أريد أن أؤكده هو أنني لم أجادله 

بشأن عدد الفرق أو عدد األفراد الالزمين للدفاع. أُي عدد كان يقوله كنت 

 أوافق عليه. 

تحدث أيضاي في المحاضر التي حصلنا عليها منك عن خطر النداو: أعتقد أنه 

االقتحامات. وهو ال يتحدث عن الهجوم فقط بل أيضاي عن سد الثغرات. هذا 

سنكون في وضع أفضل. قيل هذا  –يعني أنه في حالة حدوث عمليات اقتحام 

 في موضع ما.
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ه للدفاع م.ديان: أعتقد أنني أستطيع العثور على هذا، قلت له: أي عدد تحتاج

لن يكون هناك خالف عليه. لم أتحدث معه عن أي أرقام. قال لي: إذا كان 

ألف فرد على أقصى تقدير. سألته:  50الهدف هو الدفاع فقط كنت سأطلب 

لكل أنحاء البالد؟ فقال: نعم. ولكني قلت له عدة مرات: ال خالف بشأن العدد 

. كل ما تحتاجه للدفاع الالزم للدفاع، وال خالف بشأن العدد الذي تحتاجه

 ستحصل عليه.

 الرئيس أجرانات: هل تريد إضافة شيء آخر؟ 

م.ديان: نعم. أريد أن أجيب عن بعض أسئلتكم، أعرف أن الوقت متأخر، 

ولكن لكي ترضيكم إجاباتي أحتاج إلعداد معلومات عن هذا. قلُت آنذاك: فيما 

بشكل أكثر تفصيالي كيف  إذا أردتم أن تعرفوا –يتعلق بمسألة ثراء المقاولين 

تعاملت الوزارة مع هذا الموضوع، سوف أجهز المعلومات. ال أتكلم عن 

تعاملي الشخصي بل عن تعامل الوزارة، استجوابات في الكنيست، أو نتحرى 

األمر ثم أرد. وإذا لم تعودوا إليب مرة أخرى سأقول: أنا شخصياي لم أتعامل مع 

وبارليف، قلت إنني أعرف أن هناك هذا الموضوع. وعن وجهتي نظر طل 

اختالفاي ولم أبت فيه. وفيما يتعلق بخطة " أور يكاروت "، كنت أعرف أن 

قابلة هناك خطة كهذه ثم فيما بعد قالوا لي إنها خطة ليست جيدة وإنها "غير

في ذلك الوقت عرفت في البداية أن هناك خطة ثم بعد ذلك أنه ال  للتنفيذ".

 أيضاي لم أحضر.... توجد خطة. أعتقد أني

 الرئيس أجرانات: من قال هذا؟ طل؟ من قال إنها غير جيدة؟  

م.ديان: ال أتذكر اآلن. إال أن هيئة األركان حسمت األمر، رئيس األركان أو 

شخص آخر. قيل لي ذات مرة إن هذه الخطة ليست وسيلة طيبة وإنها غير 

وجد خطة، درسوها ثم جيدة. ولكنها كما جاءت ذهبت. قال لي شخص ما إنه ت

بعد ذلك قالوا إنها ليست جيدة. لم أشهد خالفات في الرأي داخل هيئة األركان 

أو أن هناك رأياي ورأياي آخر، ولم ُتعرض عليب هذه اآلراء المختلفة للبت فيها 
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وال لمناقشتها. بالنسبة للبنادق، كنت بصفة عامة أعرف هذا الموضوع وأنهم 

سوف يستغرق هذا وقتاي معيناي أو وقتاي طويالي حتى يعتزمون تصنيع بنادق، و

يتم تسليح الجيش كله بها. و في جلسات مناقشة عديدة تم إيضاح الخطوط 

العريضة بشأن الخطوات التالية: هذه المستويات القيادية ستوافق، وهذه 

المستويات القيادية لن توافق، ستكون بندقية غير جيدة، سيكون هناك احتمال 

حتى عندما صدرت تعليمات في مايو باالستعداد العملي للحرب لم  أو آخر.

أتدخل في توزيع العتاد أو في معرفة أي األسلحة ستكون في حوزة أي 

وحدات وماهي األماكن التي تحتاج أسلحة معينة، هل في الدفاع على مستوى 

القطاعات أم على مستويات المؤخرة، وكيف ستنتقل األسلحة من وإلى 

. لو أن رئيس األركان قال لي: هناك مسألة يجب البت فيها، هل الوحدات

لتدخلت في األمر. ونظراي ألن  –نشتري المزيد من البنادق أم نفعل شيئاي آخر 

الجميع كانوا راضين عن الخطة العامة في إطار االستعداد للحرب فقد وافقت 

صاحب فكرة  على هذا. معنى هذا أنني أعلم بوجود مثل هذه المسألة. لم أكن

القيام بدراسة جذرية عن كيفية استطاعة الجيش تسيير أموره بعدد قليل من 

البنادق. وعلى حد ما أتذكر فإنهم لم يعرضوا عليب هذه المسألة على أنها غير 

قابلة للحل ويجب البت فيها، أقصد شراء طائرة أو شراء مزيد من البنادق، 

وهو موضوع  –ن االنضباط وضرورة أن أبت في هذا الموضوع. أما بشأ

فإنني أريد أن أكرر ما قلته: بلغني في حينه  –أعتقد أنكم تطرقتم إليه 

موضوع النفقات الشخصية لذلك درست النظام المعمول به وما هو مسموح 

لكل ضابط بإنفاقه، وتقديم كشف حساب عن النفقات الشخصية. واجريت 

لسات مع األطراف المعنية. تعديالت على هذا النظام. كانت هناك جلسة أوج

على  –ليس كل اإليصاالت بل عينة من اإليصاالت  –طلبت كل اإليصاالت 

أي شيء ينفق الضباط، االستضافة والوجبات وكل هذه األمور، وأجريت 

تعديالت على هذا حتى ال يستطيعوا أن يفعلوا هذا كما كانوا يفعلون من 

 قبل....



324 

 يادين: هل لديك أي وثائق عن هذا الموضوع؟ 

 م.ديان: بالتأكيد. 

 يادين: أريد أن أحصل عليها. 

 م.ديان: على الرحب والسعة.

يادين: ألن أحد الضباط قال لنا إنهم أجبروا بعض الضباط أن يكذبوا في 

كان هذا من العوامل التي  –موضوع إيصاالت نفقات أُنفقت رغم أنها لم ُتنفق 

 لى التدهور األخالقي. أدت إ

م.ديان: سوف أحضر الوثائق. ذات يوم سمعت شائعات لم ترضني. سألت 

عن الُعرف السائد فأبلغوني به. لم أرض عن هذا. قلت إنني أريد أن أعرف 

كل التفاصيل، وأدخلت تعديالي على الُعرف المعمول به. مآدب يقيمونها داخل 

لك. وفيما يتعلق باالنضباط أعتقد أن القيادة وأموال من الفنادق وما شابه ذ

رئيس األركان تحدث معي بشكل عام وقال إنه يهتم بهذا األمر ويعقد جلسات 

ويجري مناقشات، رئيس األركان الحالي، ويريد أن يشدد على االنضباط. 

كنت على علم بهذا بوجه عام، ما يجري كان بمبادرة منه، من رئيس 

اي في هذا الشأن. السؤال األخير الذي طرحه األركان. أما أنا فلم أفعل شيئ

الدكتور نبنتسيل عن ثقتنا المفرطة تجاه الدول العربية وما إلى ذلك، فإنني أجد 

صعوبة اآلن في أن أشارك في هذا القول. القول بأنه كانت في إسرائيل أو في 

أعتقد جيش الدفاع أو لديب ثقة مفرطة ومبالغ فيها في قوتنا أمام الدول العربية. 

أننا لم نقدر كفاءة وفاعلية قواتهم في الهجوم التقدير الالئق، سواء القوات التي 

كانت في مرتفعات الجوالن أو القوات التي كانت في مصر. نعم، لم نقدر أو 

لم أقدر بشكل كاٍف كفاءة وفاعلية الجيش المصري في هذه العمليات أو تلك، 

درات الجيش السوري. أو نقول على وقدراته المحتملة في تلك الفترة، أو ق

رت هذا تقديراي صحيحاي ربما فكرت في أنه يجب أن  سبيل المثال إنني لو قدب
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تكون هناك قوات أكثر، من الناحية النظرية. من الناحية النظرية لو كانت في 

دبابة إضافية، الستطعنا الصمود أمام هذا الهجوم.  200قيادة المنطقة الشمالية 

دثنا عن مجمل القدرات القتالية العربية وعن مجمل القدرة القتالية ولكن إذا تح

اإلسرائيلية، عن كل أنواع األسلحة وكل الخطوط دون التطرق إلى مسألة ما 

دبابة، فإن المقولة التي أتفق عليها  300دبابة أو  180إذا كانت ستقف هناك 

غاي فيها. ربما نكون قد هي أن الثقة في قواتنا لم تكن مبالغاي فيها، لم تكن مبال

أخطأنا بنظرتنا إلى الحرب على أنها حرب سهلة جداي. ربما كانت التقديرات 

متفائلة أكثر من الالزم بشأن حجم الخسائر وشكل الحرب. ذلك ألنهم يمتلكون 

أسلحة أكثر فاعلية وتأثيراي كما أنهم يقاتلون بشكل أفضل. هذه األمور لها نتائج 

كن بافتراض أن إسرائيل تستطيع أن تهزمهم وال يكون في تلك العملية. ول

التفوق لهم لو كان لدينا قوات أكثر في الميدان ومن خالل عمل صائب، كنت 

 سأرى أن هذا األمر سليم وال غبار عليه.

يادين: هذا بالتأكيد رد على السؤال، ولكني قرأت مثالي في أحد المحاضر، في 

ة الوزراء سألت اللواء زعيرا عن قدرة شهر مايو أو في وقت آخر، أن رئيس

أحد الطيارين المصريين على القيام بشيء ما فقال لها: األفضل أن يكتب 

وصية. كانت هناك نغمة على األقل عند اللواء زعيرا، ال أدري إذا كانت 

 متالزمة عامة للغرور. 

 الرئيس أجرانات: أنت بالذات أبديت اعتراضك على هذه الموقف. 

 نا ال أتحدث عنك، بل أتحدث اآلن عن جيش الدفاع. يادين: أ

م.ديان: جيش الدفاع في هذه الحرب أسقط في المعارك الجوية طائرات للعدو 

. في المعارك الجوية التي خاضتها طائرات مصرية وسورية أو 55-1بنسبة 

. وهي نسبة 55-1مصرية أو سورية أو عراقية مع طائراتنا، كانت النسبة 

لسالحنا الجوي من النسبة في حرب األيام الستة. هذا بوجه عام أفضل بكثير 

يتخطى أي نسب. عندما يقول سالح الطيران إن سالح طيران الجانب اآلخر 



326 

ال أعتقد أنه يبالغ. الوضع يكون خطيراي مع وجود صواريخ  –ليس منافساي لنا 

 . 7و 6سام 

 يادين: ربما أخطأوا هنا. 

 إن هذه وسائل غير فاعلة أو كفء. ديان: لم يقُل سالح الطيران

يادين: لقد أعطيتنا وثيقة. كانت الوثيقة تتضمن وقائع جلسة في مكتب قائد 

سالح الطيران في مايو تقريباي. ولكني فوجئت عندما قرأتها أن هر ليف قال 

: ال نعرف بالضبط ما هذا، ولكن سام 6رداي على سؤال بشأن الصواريخ سام 

 ليس مشكلة.  6

 م.ديان: ربما قال هر ليف هذا. سالح الطيران ال يستهين بالصواريخ. 

 يادين: بالطبع ال يستهين بها اآلن. 

م.ديان: وال قبل ذلك. الضربة القاسية التي نالها سالح الطيران كانت في 

عندما شنوا الهجوم األخير، وفي المرة األولى كانت هناك  1970أغسطس 

ث طائرات، ألنني أعتقد أنه كانت هناك بطارية بطاريات متحركة وفقدنا ثال

 متحركة وقبل أن يعرفوا مكانها كنا قد دخلنا في مشكلة كبيرة. 

 ، هذا ما أعرفه. 6الرئيس أجرانات: كان هذا سام 

م.ديان: نعم. أعتقد هذا. ربما حركوا بطاريات. ولكن قبل أن يعرفوا مكانها 

 كانت المشكلة. 

 دمة.منظومة متق 3لسكوف: سام 

نبنتسيل: هل أنت مقتنع أن تفوقنا في مجال جمع المعلومات مازال كبيراي كما 

 كان من قبل؟ 

 م.ديان: آمل أال أكون قد تكلمت ذات يوم عن تفوق سالح االستخبارات.
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يادين: باألمس قال لنا رئيس األركان العامة شيئاي من المؤكد أنه ليس ضمن 

سؤال عن سيناء: رغم كل شيء إال أنني اختصاصاته، ولكنه قال لنا في إطار 

أكدت اليوم فيما يتعلق بالدفاع عن سيناء أننا سنحتفظ بسيناء هذه المرة أيضاي 

من منطلق فرضية مؤكدة بأنه ستتوفر لنا وسائل إنذار. قد يكون ُمحقباي أو ال. 

 إال أنه أعرب عن ثقة تامة في قوتنا السياسية. 

ركبة. أحد عناصرها المعارك الجوية وال نبنتسيل: صورة التفوق معقدة وم

يمكن أن يكون هناك مجال للشك في النسبة التي تحدثت عنها، فهي نسبة 

رائعة. ولكن تدخل الصورة عناصر كثيرة، أمن الميدان، االستخبارات، 

 وأيضا مستوى العتاد الشخصي، كل تلك األمور التي تتضمنها صورة تفوقنا.

مسألة التوصيف. أعتقد أننا في أمور معينة لم نقِدر كما م.ديان: قلُت إن هناك 

ينبغي قوة العدو. ولكني ال أرغب في صياغة هذا في عبارة تقول إنه كانت 

لدينا ثقة زائدة ومفرطة. لديب رغبة شديدة في صياغة هذا في عبارات 

ر إيجابية، السيما وأنا أخشى المستقبل وأفكر فيه. أعتقد أنه كان ينقصنا التقدي

ربما كانت  –الكافي لقوة العدو. إذا كانت هذه الصيغة تعني تماماي الثقة الزائدة 

هذه هي النتيجة. ولكني قُلُت وأقول إنني أعتقد أننا لم نقدر كما ينبغي كفاءة آلة 

اي أو كيفاي، وال أيضاي  الحرب المعادية، ال في الجنوب وال في الشمال، سواء كمب

انت تقديراتنا لهم أقل للقتال. نحن لم نقدر هذا، كاالستعداد الشخصي للعربي 

لم نقدر التقدير الكافي. إذا أردتم وثائق عن أي سؤال من األسئلة من الواقع، 

التي ُطرحت من قبل سأحضرها. أما فيما يتعلق بموضوع الحسابات 

فسوف أُحضر وثائق. وبشأن االستجوابات في الكنيست حول  –الشخصية 

والسؤال عما إذا كانت هناك موضوعات جديدة، فقد فتحتم  إثراء المقاولين،

صفحة جديدة تمتد على سنوات، وال أعرف متى أو ماذا، ولكن هذا يمتد على 

 . 1971و 1970سنوات، ال أعرف متى، كان هذا يرجع إلى عامي 

 يادين: أنا شخصياي أكتفي بالردود على االستجوابات بالكنيست. 
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د أننا سنتطرق لهذا جذرياي. وكذلك سؤالنا بشأن الرئيس أجرانات: ال أعتق

 صالحية الحكومة في تعيين رئيس لألركان. لمجرد معرفة الوضع القانوني. 

يادين: الوثائق التي جهزها وزير الدفاع ولم نسمعها اليوم ليس لديك اعتراض 

 من أي نوع على أن تقدمها لنا، وسوف نناقشها ونبحثها فيما بعد. 

تم تعتقدون أن لديكم الوقت والرغبة للقيام بذلك اآلن، سوف ديان: إذا كن

أسلمها. وإذا تعذر هذا فسوف أعيدها للوزارة ومتى أردتم يمكنكم أن تحصلوا 

 عليها. 

يادين: هل كل التصريحات الموجهة للمستويات العليا والموجهة للمستويات 

 األدنى يتضمنها ملف مستقل؟ 

لف للحكومة ولجنة الخارجية واألمن. م.ديان: هذا ملف واحد. هناك م

التصريحات بصفة عامة تشمل أربع فترات مختلفة، في قيادة المنطقة 

في بيت برينر، في  -في مايو  -العسكري الوسطى، في قيادة المنطقة الشمالية 

 القيادة واألركان. هذا ما جمعته. 

 يادين: كنت مهتماي بهذا الملف. 

 ف قائم بذاته. م.ديان: وتكثيف الجيش له مل

 لسكوف: قلت لنا إن هناك تعليمات للجيش. 

م.ديان: توجيهات وتعليمات للجيش باالستعداد للحرب وزياراتي لمختلف 

قيادات المناطق العسكرية. تلقيت تواي رد المستشار القانوني بشأن التعيينات. 

جاء أن " تعليمات القيادة العليا ال تنص على مشاركة وزير الدفاع في 

التعيينات، إال أن هناك ُعرفاي معموالي به من أيام بن جوريون بأن ُتطرح 

التعيينات من رتبة اللواء فأعلى على وزير الدفاع للمصادقة عليها، وهذا 

بالفعل ما كان سائداي على الدوام ". هذا ما أبلغنا به المستشار القانوني لوزارة 

على يدي رئيس األركان، ولكن الدفاع، حيث أفاد بأن التعيينات ال تتم إال 



329 

اإلجراء المعمول به هو تقديمها للمصادقة عليها. ليست تعليمات وقوانين بل 

إجراء معمول به. أما فيما يتعلق بتعيين رئيس األركان، فإن وزير الدفاع 

يطرح تعيين رئيس األركان على الحكومة، والحكومة تصدق عليه. يكتب 

عه وتسلم رئيسة الوزراء خطاب التعيين وزير الدفاع خطاب التعيين ويوق

لرئيس األركان من خالل مراسم يحضرها وزراء الحكومة وقادة الجيش 

 وتعلن فيها عن قرار الحكومة. 

 الرئيس أجرانات: كنت أريد أن أعرف المصدر القانوني لهذا. 

 م.ديان: عن الوثائق الخاصة بالحسابات الشخصية؟ 

، ملف التوجيهات 276لنية وارد في المستند يادين: نعم. )ملف النفقات الع

المستند  –والتعليمات لهيئة األركان باالستعداد للحرب باإلضافة إلى الزيارات 

، التقارير المرسلة إلى القيادة المدنية وإلى الحكومة وإلى لجنة الخارجية 277

 ( 279 –، ملف تكثيف الجيش 278 –واألمن 

مغادرة الدكتور نبنتسيل مجلسنا. أعتقد أنه النداو: هناك أمر يضايقني، رغم 

أمر مهم. أنت تصف موقفك يوم السبت بصورة واضحة جداي، تبعيتنا للواليات 

المتحدة في اإلمداد بالسالح، واالعتبارات التي يتحتم علينا أن نسير وفقاي لها 

نحو هذا الوضع. قرأت اآلن عن الجلسة التي انعقدت في مكتب قائد سالح 

. أنت تقول في تلك الجلسة 1973، كان هذا في شهر مايو. في مايو الطيران

 كالماي حول هذه المسألة يمكن أن نسميه "عقدة ديجول"، وأريد أن أقرأ هذا. 

 الرئيس أجرانات: ماهو تاريخ ذلك؟ 

. ليس ألن هذا كان في شهر مايو بل ألني أريد منك 73مايو  22النداو: 

استباقية. أنت هنا تقول: " لدينا تجربة تقول  توضيحاي. كان السؤال عن ضربة

إنه يمكن القيام بعمل استفزازي وبعد أسبوع لن يتذكر أحد. في بداية األمر 

احرصوا على أال تطلقوا الطلقة األولى. وبعد مضي  –جاء ديجول وقال 
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أسبوع لم يتذكر أحد من أطلق الطلقة األولى ومن أطلق الطلقة الثانية. ال 

سنواجه صعوبة خاصة مع العرب. سوف نتوصل إلى استنتاج بأننا  أعتقد أننا

يجب أن نهاجم المطارات في سوريا إذا اضُطررنا لهذا. ولكي تكون لدينا 

ذريعة، ثم بعد ذلك يكون لزاماي علينا أن نوضح ماهي الطائرة األولى التي 

أم هم، لن  أقلعت أوالي، طائرتنا أم طائرتهم، أو من الذي ألقى بأول قنبلة، نحن

يكون هذا أمراي صعباي. نحن في وضع جيد. العالم كله يقول إن العرب يريدون 

استئناف الحرب. ربما كان االختالف هنا، لست أدري. " بل إن هذا أفضل 

. لم يقولوا هذا آنذاك بصورة قاطعة، اآلن يستحقون 67مما كان في مايو 

ننا في سبيلنا للقتال، سوف الهجوم بالذات بسبب هذا األمور. إنهم يعلمون أ

نقصف تل أبيب. لم يمض يوم إال وأجرى السادات لقاء مع إحدى الصحف. 

إذا جاءوا بعد ذلك وقالوا إنهم لم يعتزموا مطلقاي شن هجوم، لن يهتم أحد بهذا. 

ستكون أمامنا صعوبة في أن نبدأ بشكل كامل وبالتالي نوجه األمور إلى 

بعد ذلك إنهم بدأوا أو لم يبدأوا، أو كانت لدينا  المسار الذي نريده، وليقولوا

معلومات بأنهم سيبدأون. سوف نرتب أمورنا إذا لزم األمر ". وهكذا على 

 نفس المنوال. كيف تبرر هذا األمر عند النقطة الحاسمة. 

م.ديان: ختمت كالمي أيضاي بالمقولة التالية: " أنا واثق من أنه في حالة 

يبدأون الحرب، سيكون من الممكن إيجاد أي ذريعة إعالنهم سلفاي أنهم س

للقيام... أعني أنني في نهاية األمر أقول إنه يمكن القيام بعملية استفزازية أو 

فبركة أو ما شابه ذلك. ال أعتقد مطلقاي أني لم أقُل إننا نريد حرباي، نريد حرباي 

ذريعة لهذا. الجانب استباقية وقائية. بل كنت دائماي أقول إننا سُنضطر إليجاد ال

هناك جانبان سياسيان: تبعيتنا للواليات المتحدة وهي قائمة  –السياسي، أوالي 

هل سندخل في مشكلة مع الواليات المتحدة إذا  –على الدوام. المسألة الثانية 

قمنا بعمل عسكري؟ إذا ُوجدت هذه الذريعة فال بأس. ما حدث يوم عيد 

مات مع األمريكيين الذين قالوا إنهم ال الغفران هو أنه كانت هناك تفاه

يعتزمون شن حرب. وأنا لم أجد مثل هذه الذريعة التي نتحدث عنها. ما لم أقُله 
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من قبل، وهذا قلته أيضاي في شهر مايو، هو أنه في عدم وجود ذريعة سنبدأ 

 –الحرب فوراي وسوف نستطيع "أن نرتب أمورنا". أريد أن أضيف شيئاي آخر 

م في كل ُخطبي وفي كل أحاديثي إن جيش الدفاع ُمرفه أكثر من لو كنت أعل

سالح الطيران، لو نظرت إلى هذا من الناحية القانونية، لوصفت الوضع 

بشكل مختلف. عندما تتعلق األمور بالتعليمات أكون أكثر دقة. هذه وجهات 

نظر: ماذا لو بدأت الحرب؟ حتى قبل يوم الغفران، قبله بأيام، قلت لرئيس 

ربما لو أُتيحت لنا الفرصة سنبحث في كل األحوال عن طريقة  –األركان 

للقيام بضربة استباقية. معنى هذا أنه لو حدث شيء، لو استطعنا العثور على 

ثغرة يجب أن نستغلها. بعد ذلك حانت الساعة صباح يوم عيد الغفران، وكان 

كنت آنذاك خائفاي جداي  السؤال: هل يمكن القيام بهذا أم ال. أو تعبئة االحتياط؟

من الموقف األمريكي. في ذلك الوقت، بين مايو وأكتوبر، أُثيرت مسألة 

الذي ُعين بعد  -الطاقة بصورة عنيفة جداي تجاه أمريكا، وأمريكا وكيسنجر 

حذرونا جداي جداي من هذا األمر. وكنت أشعر في ذلك الحين ومازلت  -مايو 

 أشعر بأنه كان ُمحقاي في هذا. 

 نداو: الحديث الذي ذكرته لنا مع كيسنجر، هل كان بعد شهر مايو؟ال

م.ديان: نعم. ولكني أجريت معه كثيراي محادثات صعبة ومضنية كهذه عندما 

التقيته بالواليات المتحدة، وليس معي فقط بل قبل ذلك مع رابين ثم بعد ذلك 

على مع دينيتس ومع رئيسة الوزراء. كان ُيخرج الجميع وُيبقي فقط 

اإلسرائيليين في الغرفة ويغلق )ُحذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

كلمة(، وكنا نخرج من هناك ُمنهكين تماماي. نظرتي إليه إيجابية  14بمقدار 

 للغاية وهو في الواقع يشعر بهذا وال يريد أن نتعثر وتزل أقدامنا. 

احتماالي لما تسميه هنا "  النداو: معنى هذا أنك يوم السبت لم تشعر بأن هناك

 الذريعة ".
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م.ديان: ربما تكون هناك " ذريعة "، ولكن دون ذريعة. ليس من السهل القول 

 بأننا سوف نبدأ. 

نكتفي في الوقت الحالي بشهادتك. عندما تأتي  –الرئيس أجرانات: كما قلُت 

 باقي الموضوعات سوف نستدعيك إذا لزم األمر. 

حتى مرحلة الصد، واآلخر يتعلق  –ي.يادين: لدينا في الواقع ملفان: األول 

 تكثيف الجيش وحالة االستعداد.  –بمرحلة سابقة 

 م.ديان: ربما أستطيع إرسال الوثائق التي طلبتوها كتابياي دون أن تحتاجوني. 

 الرئيس أجرانات: نعم، يمكنك إرسالها كتابياي. 

سابات الشخصية واالستجوابات في الكنيست، م.ديان: بشأن إيصاالت الح

 سأرسلها إليكم كتابياي. 

 الرئيس أجرانات: نعم يمكنك إرسالها كتابياي.
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 شهادة قائد سالح الطيران اللواء بنيامين بيليد

 1973ديسمبر  26لجنة التحقيق 

ا36الجلسة  رقم )  (   صباحي

 بدأت الجلسة الساعة العاشرة والربع

 

 ما اسمك كامالي؟  رئيس اللجنة أجرانات:  

 اللواء بنيامين بيليد. :  بيليد

 هل تقسم بالشرف أن تقول الحقيقة.  رئيس اللجنة أجرانات:  

 أقسم.:  بيليد

 ستكون جلسة النقاش سرية وكذلك شهادتك.   رئيس اللجنة أجرانات:  

 واضح. :  بيليد

 ما منصبك الحالي؟ رئيس اللجنة أجرانات: 

 قائد سالح الطيران. :  بيليد

 منذ متى؟ رئيس اللجنة أجرانات: 

 . 1973منذ العاشر من مايو :  بيليد

هررل يمكررن أن تخبرنررا بعررض التفاصرريل مررن سرريرتك رئرريس اللجنررة أجرانررات:  

 ؟ الذاتية

م ، أتممت دراسرتي فري مدرسرة ابتدائيرة 1928ولدت في تل أبيب عام   : بيليد

ومدرسرررة ثانويرررة فررري ترررل أبيرررب. خررردمت علرررى مررردار سرررنوات فررري حراسرررة 

م توجهرت للدراسرة فري التخنيرون معهرد 1947المسرتوطنات العبريرة، فري عرام 
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"الهندسررة التطبيقيررة"، لكننرري تمكنررت مررن إنهرراء فصررل دراسرري واحررد فقررطل ألن 

م )حرررب التحريررر فرري المصررطلح الصررهيوني( انرردلعت حينئررذ، 1948حرررب 

ا فرري الكتيبررة رقررم ) ( التابعررة للتخنيررون )لمعهررد الهندسررة 21وكنررت آنررذاك جنررديي

 التطبيقية( .  

م ُجنِّدت ألداء الخدمة العسكرية في سالح 1947وفي ديسمبر من عام 

يكي طائرات حتى الطيران، في دورة تأهيل ميكانيكي طائرات. خدمت كميكان

م ، كنت أعمل ميكانيكيميا للطيارين المقاتلين في 1948شهر نوفمبر من عام 

م قُبِلُت في دورة تأهيل 1949(. وفي شهر نوفمبر 101السرب رقم )

 م. 1950الطيارين وأنهيتها في ديسمبر من عام 

 متى بدأت الطيران؟  : يادين

بعد ذلك أُرِسلت للخدمة  م.1950في الرابع عشر من ديسمبر عام  : بيليد

(، وكمعلم في دورة تدريبات قتالية في 101كطيار مقاتل في السرب رقم )

م ابتعثت إلى إنجلترا إلكمال دراستي في 1952(. في عام 105السرب رقم )

الطيران على الطائرة النفاثة، وقضيت هناك نحو عام. اجتزت سلسلة من 

ا لقائد السرب 1953الدورات التدريبية وُعدُت في مارس عام  م، وُعينت نائبي

، وكان أول سرب من طائرات ميتيور النفاثة في سالح الطيران. وفي 117

م، بعد أن أنهيت دورة القادة واألركان، التي كانت دورة تأهيل 1954عام 

متقدمة بسالح الطيران في كلية القيادة واألركان، أُرِسلت الختبار طائرة 

فترض أن نشتريها بعد الطائرة النفاثة ميتيور من مقاتلة جديدة كنا من الم

السويد، وهو ما لم يتحقق. ومن ثم انتقلنا إلى فرنسا عندما بدأت صفقة السالح 

 (. 2مع فرنسا في التطور، من أجل اختبار الطائرة المقاتلة ميستير )

ربما يمكنني  تفصيلأنا ال أعرف إن كنتم تريدون هذا الكالم بمثل هذا ال

م أحضرت طائرات مقاتلة من طراز دراجون 54/1955ار. في االختص

ا للسرب) 4ميستير ( الذي خدم في حرب 101إلى البالد، وُعينت قائدي
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م)حرب قادش في المصطلح الصهيوني( بطائرات الميستير. وفي عام 1956

م بعد انتهاء فترة قيادتي للسرب رجعت إلى التخنيون وأنهيت دراستي 1956

كنت قائد تسليح كمهندس متخصص في علوم الطيران.  م1962هناك عام 

سالح الطيران، ورئيس شعبة التسليح في قيادة سالح الطيران منذ عام 

م ] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار ثماني كلمات [ 1962

ا للوحدة الجوية المقاتلة رقم )1964بعد ذلك في مايو عام  ( في 4م ُعينت قائدي

م. منذ ذلك 1967حاتسور الجوية، وخدمت فيها حتى أغسطس عام  قاعدة

الحين وحتى توليتي لمنصب قائد سالح الطيران، توليت مناصب قائد فصيلة 

عسكرية جوية. ويعني منصب قائد فصيلة عسكرية جوية في واقع األمر فرع 

م 1973العمليات، فرع عمليات سالح الطيران، وفي العاشر من مايو عام 

 منصب قائد سالح الطيران.  توليت

م هل كنت قائد فصيلة عسكرية 1973م حتى عام 1967منذ عام   : يادين

 جوية؟ 

ال، توليت مرتين منصب قائد فصيلة عسكرية جوية. األولى كانت قبل   : بيليد

م وبعد ذلك أُرِسلُت إلى صناعة الطائرات 1969م وحتى عام 1967عام 

اإلسرائيلية للقيام بعمل ما ] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار 

أغسطس سبع كلمات [ وعدت لتولي منصب قائد فصيلة عسكرية جوية في 

 م.1973م واستمررت  في هذا المنصب حتى العاشر من مايو 1971

 ما معلوماتك فيما يتعلق بنشوب الحرب؟ : رئيس اللجنة أجرانات

توجد بحوزتي هنا مستندات حول مسألة نشوب الحرب وكنت أريد،   : بيليد

 لو أمكن، إدخال مساعدي بالمستندات.  

 ما اسم مساعدك؟ رئيس اللجنة أجرانات:  

 المقدم يجائيل برشالوم.:  بيليد
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من المعلوم لكب )يوجه الكالم إلى المقدم يجائيل  رئيس اللجنة أجرانات: 

ا أن الشهادة هنا سرية وجلسة النقاش سرية.  برشالوم( أيضي

ا في السرب)  : بيليد ( 201يعمل المقدم برشالوم في الوقت الحالي مالحي

أن أنهى عمله كملحق جوي في السفارة اإلسرائيلية في لطائرات الفانتوم بعد 

على االلتحاق بأحد المناصب. توجد هنا مجموعة من  اآلنلندن، وهو يوشك 

المعلومات االستخباراتية وهي المعلومات الموجودة بحوزتي. خالصة 

م. لم أقدم 1973المعلومات االستخباراتية بداية من الخامس عشر من سبتمبر 

لتي بحوزتي قبل اآلن، على الرغم من أن هذه المعلومات المعلومات ا

 ستخضع للتغيير. 

 ما المعلومات الموجودة بحوزتك حتى يوم السادس من أكتوبر؟   نيبنتسال: 

موجرودة هنرا بحروزتي :   بعد ذلك، حتى الثامن من أكتوبر. تضم المرادة البيليد

المعلومررات المتدفقررة  خالصررة المعلومررات االسررتخباراتية، التقررديرات،مررا يلرري:  

الخاصة بالتقديرات، صواريخ أرض   جو في مصر وسوريا قبل الحرب وفي 

فري  6األيام األولى من الحرب، تطوير منظومة بطاريات الصرواريخ إس.إيره.

كلتا الجبهتين، المعلومات التقنية التي كانت بحوزتنا عن بطاريرات الصرواريخ 

ن الصواريخ الخفيفة، عرضت هرذه قبل الحرب، ومعلومات تقنية ع 6إس.إيه.

المعلومات كأمثلة، لكن توجد لدينا معلومات تقنية أوسع نطاقيا عن كل ما سبق 

ذكره. أشارت المعلومات التي كانت بحوزتي بشركل متردفق إلرى مرا كران عليره 

التشكيل السوري الفعلي في شهر سبتمبر، في الثالث عشرر والرابرع عشرر مرن 

وري يخضررع لحالررة الطرروارئ، وكرران يوجررد تطررور سرربتمبر، كرران التشرركيل السرر

م، ممررا أزاد بشرركل سررريع حجررم تشرركيل 1973اسررتمر حتررى شررهر ينرراير عررام 

بطاريات الصواريخ أرض     جو فوق الهضبة السورية.  في الثالث عشر من 

سبتمبر، إذا كنتم تتذكرون، نشبت معركة جوية مع السوريين في منطقة مينراء 

الحصول علرى معلومرات اسرتخباراتية ] ُحرذف بواسرطة  الالذقية، عندما حاولنا
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ت  الرقابة العسركرية اإلسررائيلية بمقردار كلمترين [ ونشربت معركرة جويرة أُسرِقطب

فيها ثالث عشرة طائرة سورية. قمنا بجولة االسرتطالع هرذهل ألنره كانرت لردينا 

معلومات ] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سرت وعشررين 

لمة [. نتيجة لذلك نشبت معركة جوية، وبعد ذلك ترقبنا ردود الفعل السرورية ك

فيما يتعلق بهرذا الحرادث، وبرالطبع مرن خرالل مراقبرة الحردود السرورية تشركلت 

صرورة محرددة. راقبنرا لنشراهد مراذا سرتكون ردود الفعرل السرورية تجراه إسررقاط 

كلت الصرورة، طائراتهم، ومرن خرالل عمليرة بحرث ومراقبرة عمرا سريفعلون تشر

ا بدون البحث والمراقبة.  وربما كانت ستتشكل هذه الصورة أيضي

يوجد معي هنا مجموعة من خالصة المعلومات آخذة في التزايد حتى تصبح  

ا، والسؤال هل ترغبون في أن أقرأها أم  مادة واسعة النطاق بشكل كاٍف جدي

 أقرأ فقط ملخصاتها.

تخص شعبة االستخبارات  هل هذه مجموعة خالصة معلومات : يادين

 العسكرية )أمان(؟ 

 التابعة للقوات الجوية؟العسكرية شعبة االستخبارات هل تخص السكوف: 

، إنها تخص  بيليد:   قسم استخبارات القوات الجوية. سأضرب لكم مثالي

:  بالغ للطيارين اشهر سبتمبر، وموضوعهمن  (15)رقم المعلومات  خالصة

المصري بالعودة إلى قواعدهم جراء  الطيرانسالح الشخصيات في كبار و

 المخاوف من عملية إسرائيلية.

 بحوزتنا. إنها، (47)رقم هي خالصة المعلومات  هالنداو: هذ

ا للقراءة، ألن  ا.بحوزتي بيليد:  هل هي في أيديكم، لست مضطري  مثلها أيضي

مت لنا بالفعل، وخالصة المعلومات  رئيس اللجنة أجرانات:   هي هذه قُدِّ

 .(111)مستند رقم ال

 .الخالصةمن هذه  4أريد فقط أن أقرأ لكم الفقرة رقم  بيليد: 
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من ، (47)رقم  خالصة المعلوماتمن  (4))اللواء بيليد يقرأ الفقرة رقم 

 (.111 رقم مستندال

خالصة لدي هنا معلومات عن نشاطهم، وإن كانت لديكم توجد اآلن 

 .هالن أكررفهذه،  المعلومات

االسكوف: ربما   .تذكرها لنا تباعي

ابعد هذه  التالية خالصة المعلوماتبيليد:  المعلومات ب تتعلق، تتعلق بي شخصيمي

من طراز صواريخ بطاريات  (4) تنصيب عدد ي، وهبحوزتيالتي كانت 

سبتمبر،  17أنشاص، وهذا بتاريخ      في منطقة مطار بلبيس  6ه.إس. إي

  .(300)الجوية رقم االستخبارات معلومات  خالصة

هذه االستخبارات الجوية المعلومات  خالصةكون تكان يجب أن  يادين:  

بواسطة رئيس استخبارات القوات الجوية  تسلمناهي ذال الملففي موجودة 

ا.  فقدرفائيل هرليف.   موجودة هنا. إنهاقدم مستندات أيضي

 . شهادتيتقبل خالصة المعلومات هذه على أنها بيليد:  يمكن أن 

من صواريخ بطاريات  (4) تنصيب عدد ةمعلومإلى سر فقط  أشير إنني 

 دون أن، تلقيتها كماأنشاص      في منطقة مطار بلبيس  6ه.طراز إس. إي

 .تفاصيلهاأتدخل في 

 ما الذي ورد هنا في هذه المعلومة؟ رئيس الجلسة أجرانات:  

أن أربع ب لمعلوماتنا السابقة اورد أننا وجدنا في الصور تأكيدي لقد بيليد: 

     في منطقة مطار بلبيس  ُنصبت 6 ه.من طراز إس.إي صواريخ بطاريات

 أنشاص.

 في سوريا؟ رئيس اللجنة أجرانات: 

 ال، في مصر. يادين: 
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سبتمبر،  20بتاريخ  (48)االستخبارات الجوية رقم معلومات  خالصة بيليد:  

اء التأهبلديكم:  رفع حالة موجودة   المخاوف من نشاط جوي إسرائيلي. جرَّ

 

 ( ـ قبل الظهيرة36الجلسة  رقم )

القوات  إعادة انتشارتغييرات في  حولسبتمبر معلومة  28 يومتلقيت  بيليد: 

. الجوية وتعني هذه التغييرات في التشكيل تحريك القوات ،الجوية السورية

 .(49)رقم  علوماتسبتمبر. خالصة ال 28 يوم في وحدث هذا

 تعزيز الطائرات؟من أجل السكوف: 

سبتمبر، جرى تغييران في  28صباح يوم  ما حدث.بنعم، سأخبركم  بيليد: 

، (21)ميج  اتطائرانتقل سرب . ة هذا اليومحيصبالسورية  انتشار القوات

. الِصقبالإلى مطار  الُضميراستطالع ألغراض التصوير، من مطار  ودورية

من  (7). ُنقلت طائرات سوخوي دفعة واحدة ئرةطا (16) نقل وقد تم رصد

 الُضمير.  إلى مطار( 4تي )مطار 

] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطرين من عشرين 

 كلمة[

، حول التقدير االستخباراتي الذي تسلمته عرن 3و 2أريد أن أقرأ لكم البند رقم 

طريق رجالي. تتسم أسرباب هرذه التغييررات فري انتشرار القروات السرورية بأنهرا 

غير واضحة بشكل كاٍف. يبدو أن الحديث هنا يدور عرن تغييررات فري انتشرار 

خاللهررا سررُتنقل  دائررم للقرروات السررورية بواسررطة أسررراب الطررائرات الترري مررن

وعلرى مرا يبردو  الُضرمير. إلرى مطرار (4) تيمن مطار ( 7)طائرات سوخوي 

 الُضرميرمرن مطرار  ألغرراض التصروير لهذا الغرض، ُنقرل سررب االسرتطالع

الِصقبال. وربمرا السربب الرذي يقرف وراء ذلرك هرو التكردس فري عردد إلى مطار 

طررائرات (، وسررربا ال4طررائرات سرررب الطررائرات سرروخوي فرري مطررار ترري )
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(. يوجرررد احتمرررال ضرررئيل أن 20( وسررررب الطرررائرات سررروخوي )7سررروخوي )

ا لنشراط 7إمكانية نقرل طرائرات سروخوي ) ( إلرى مطرار الُضرمير، يمثرل تجهيرزي

ميداني ضد قواتنا كرد فعل على المعركة الجوية في الثالث عشر من سبتمبر. 

 لكررن فرري الوقررت الحررالي ال توجررد معلومررات عررن الغرررض مررن نقررل طررائرات

 ( إلى مطار الُضمير. 7سوخوي )

، أي الثانية 14،00أخرى في الساعة سبتمبر معلومة  29بيليد: تلقيت في 

ا، خالصة معلومات استخباراتية فورية.  ظهري

 ؟تخصك أم تخص شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( :  يادين

شعبة وردت من شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( ولكن بالتنسيق مع : بيليد

االستخبارات بسالح الطيران. كان موضوع خالصة المعلومات يتمثل في أن 

حالة االستعداد والنشاط في الجيش المصري تشير في المجمل إلى حالة تأهب 

قصوى، غير أن هذا االستعداد كله يتعلق بحادثة الطائرات السورية التي تم 

ملخص خالصة إسقاطها والتي وقعت في الثالث عشر من سبتمبر. يفيد 

"في تقديرنا أن المخاوف المصرية من نشاط هجومي  : المعلومات هذه بأنه

إسرائيلي     وال سيما بواسطة سالح الطيران اإلسرائيلي     من شأنها أن 

تستمر على األقل خالل األيام القادمة. ستستمر على ما يبدو حالة التأهب على 

ى الرغم من هذا كما ورد آنفيا، مختلف المستوياتل بسبب هذه المخاوف. وعل

استمر نشاط التدريبات على مختلف المستويات في أسلحة الجيش المصري، 

بما في ذلك استعدادات إلجراء مناورة عسكرية الستدعاء قوات االحتياط من 

م. تشمل هذه 1973فئة الجنود القدامى الذين تم تسريحهم في مطلع يوليو عام 

الجنود في الوحدات وتدريب عسكري تنشيطي،  المناورة العسكرية انتشار

 . 1973ومن المفترض أن تنتهي المناورة العسكرية قبيل منتصف أكتوبر 

أريد أن أتدخل هنا بجملة اعتراضية   أنه طوال هذه الفترة   اختبرنا تشكيالت 

العدو، سواء بالتصوير أو بتجميع معلومات إلكترونية تنفذها شعبة 
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ية على أعلى مستوى بشكل متزامن. وعلى هذا النحو لم االستخبارات العسكر

رة حول انتشار القوات ونشر صواريخ أرض      تكن تنقصنا معلومات مصوَّ

 جو.

إنك تقول، لم تكن تنقصنا، أنت تقصد انتشار سالح الطيران لدى  : يادين

 العرب، وليس انتشار قواتهم البرية.

 البرية.وال حتى بشأن انتشار قواتهم : بيليد

 إنها معلومات حول انتشار قوات العدو في الجو والبر. : أجرانات

 بما في ذلك الصواريخ؟  نيبنتسال: 

 أينما تكون موجودة. أنا أتحدث عن معلومات تيكتيكية. :  بيليد

رنا حالة التأهب على  أنا ال أتحدث عن معلومات تفسر حالة التأهب. لقد فسَّ

 نحو مختلف.

 ؟ناحية كمية الصور وكيفهامن : نيبنتسال

ا بالمعلومات. في مصر في : بيليد أغسطس في منطقة  21سأقرأ لكم هنا بياني

ا في عمق  ا لمنطقة اإلسماعيلية، التقطنا صوري القناة بالطبع، التقطنا صوري

ا أخرى للجزء الغربي من  25المنطقة. وفي يوم  أغسطس التقطنا صوري

ا البحيرات الُمرة، وفي اليوم نفسه  ا أيضي لقطاع كبريت فايد. كما التقطنا صوري

أغسطس.  أنا في المجمل أحاول التوضيح أنه كانت لدينا  27في يوم 

أغسطس. حدث  28و 27، 25،  21معلومات مصورة متدفقةل في أيام 

سبتمبر في مصر بحسب  6أغسطس و 28توقف في التقاط الصور بين يومي 

منا طلعاتنا الجوية  مختلف التقديرات. والسبب في ذلك يكمن في أنه عندما قدَّ

للتصديق عليها، لم نحصل على الموافقة على تنفيذ طلعاتنا الجوية بانتظام كل 

ا ألن التقدير العام تمثل في أن حالة  يومين أو بالوتيرة التي أردناها. نظري

التأهب ومخاوف لدى المصريين هي أشد من منع حادثة أو منع زيادة 
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] مر المطلوب هو عدم إثارة غضبهم. ومنحهم فترة راحة. االستفزاز، فاأل

ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية سطر ونصف بمقدار عشرين 

 كلمة[.

 ] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار عشر كلمات[.: أجرانات

   لمات[.] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار عشر ك :  بيليد

 م تلقيت مادة أخرى. 1973في األول من أكتوبر 

 صور جوية؟: يادين

ا أن أعطيكم إياها،  :  بيليد  إنها من مصر، أستطيع أيضي

.:  يادين لقد تلقينا هنا   ال ال، لقد أردت على إثر ذلك أن أطرح سؤاالي

ا في الصور  معلومات، أو بصورة أكثر دقة أدلة على أنه يوجد نقص شديد جدي

ت  الجوية كلها، دون أية عالقة في الوقت الحالي بوتيرتها، حيث إنها الُتقِطب

ا بشكل مائل، ونتيجة لذلك لم نتمكن من مشاهدة الصور الجوية في عمق  دائمي

كيلومتر  20      10ق الذي يتراوح مداه الجبهة المصرية، وهو بالطبع العم

ا في الجبهة السورية.  من غربي القناة في اتجاه الغرب، وبقدر معين أيضي

أعتقد أنه يجب أن ُتعاد صياغة هذا التصريح. ال يوجد أدنى شك أنه  :  بيليد

بسبب وجود صواريخهم األرض     جو كنا علينا أن نلتقط الصور من 

ا، مما أدى بنا إلى ارتفاعات عالية، أي أ ننا اتبعنا أسلوب التصوير المرتفع جدي

الحصول على نتائج التصوير المائل. منحنا الغطاء المدفعي داخل األراضي 

كيلومتر، لكن من  50و 40المصرية فيما وراء القناة غطاءي يتراوح بين نحو 

ا ولذ ا صعبي لك ال الواضح أن البحث عن دبابة منفردة في هذا المكان يعد أمري

ا إال من على مسافة  كيلومتر. لكن المنشآت الثابتة  20يكون تمييز األشياء جيدي

مثل مواقع بطاريات الصواريخ، خنادق بطاريات الصواريخ، وبطاريات 

     35الصواريخ في الداخل كان يمكن تمييزها من على عمق يتراوح بين 
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ل في أن تمييز كيلومتر بسبب حجم المنشأة، كما يوجد سبب آخر يتمث 40

األشياء قد جرى على أساس معلومات سابقة لدينا. وهكذا بالنسبة لي كقائد 

سالح الطيران، لم تكن تنقصني المعلومات بشأن مكان وجود بطاريات 

] صواريخهم الثابتة. وإن كانت متنقلة، الستطعت معرفة ذلك بصورة مؤكدة 

ر ثالث عشرة كلمة[. كنا ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدا

 نستطيع التيقن من ذلك عن طريق الصور التقليدية.

 ؟وفي ذلك الوقت هل كنت تعلم إلى أي طراز ينتمي هذا الصاروخ :  نيبنتسال

ل.  بالطبع كان يصعب تحديد  2، إس.إيه.3، وإس.إيه. 2إس.إيه.: بيليد  معدَّ

ا ثابتي  6موقع الصاروخ إس.إيه.  5ا يمثل مجموعة من بدقة. فهو ليس موقعي

حفارات. وكان يصعب تمييز الموقع إذا لم تحصل على صورة  5دبابات، و

ا.   بجودة عالية جدي

سؤال واحد آخر في هذه المسألة. توجد لدينا هنا أدلة واضحة، بل  : يادين

ا حتى اليوم محصلة هذا  واضحة بشكل كاٍف، لكن بالنسبة إلي ليس واضحي

األمر. فبالنسبة الستعمال طائرات التصوير بدون طيار، وفاعليتها حتى 

ا ألنه كان يتم إ سقاطها اندالع الحرب. قيل لنا إن فاعليتها كانت ضئيلةل نظري

بنسبة واحد إلى ثالثة، ولذلك تقريبا لم يستعملوها، ماذا يمكن أن تخبرنا عن 

 ذلك ؟ 

أنا مضطر للعودة قليال إلى تاريخ الطائرة بدون طيار. بعد وقف   : بيليد

م، عندما بدأ تشكيل الصواريخ المصري 1971إطالق النار على الفور عام 

ا أن األمر س ا في الدفاع، في في توسيع نطاقه، كان واضحي يفرض علينا قيودي

مستوى السالمة الممكن، وفي وقت التهدئة والتصوير بصورة فاعلة فيما 

 وراء قناة السويس.

 أي وقف إلطالق النار؟: نيبنتسال
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م. وآنذاك بحثنا عن كل أنواع السبل 1971وقف إطالق النار عام  : بيليد

رة في العمق بأية للتغلب على هذا العائق والحصول على معلومات مصو

طريقة ممكنة. من أجل تغطية عمق التشكيل المصري، من أجل هذا الغرض 

( طائرة مزودة بكاميرات تصوير، من 12اشترى سالح الطيران عدد )

م، بعد وقف 1971( طائرة بدون طيار. في عام 12الواليات المتحدة، عدد )

ا ال يوجد بحوزتنا إطالق النار على الفور، كانت الفرضية العامة أنه طالم

موافقة سياسية لتنفيذ اختراقات في العمق المصري بطائرات يقودها طيارون، 

سوف نحصل على موافقة سياسية وعسكرية، أي موافقة من هيئة األركان 

العامة باستعمال الطائرات بدون طيار. كانت تتمثل الحقيقة في أنه عندما كنا 

ا اإلمكانية إلرسال طائرات  من هذا النوع إلى داخل العمق نحوز أيضي

المصري، لم تصدر الموافقات على استعمالها في طلعات جوية في العمقل 

 بسبب اعتبارات تخص جهات عليا.

 اعتبارات سياسية؟: نيبنتسال

يكون تقديم الحصول على الموافقة على طلعة جوية بالنسبة إلينا بشكل  :  بيليد

الطلعة الجوية للحصول على موافقة عام أمر بسيط للغاية، أقدم طلب بهذه 

رئيس هيئة األركان العامة، ويعرضها رئيس هيئة األركان العامة بدوره على 

وزير الدفاع، وعندما يدور الحديث عن فرصة أن تضيع الطائرة وتسقط في 

 -وبعكس وجهات النظر الخاصة بالطائرة بدون طيار-أيدي المصريين، عندئذ 

ية بها العتبارات سياسية حتى وإن أرادوا عدم يمكن التخلي عنها والتضح

 التضحية بها. 

ا أنا أفهم ذلك، العتبارات سياسية، لماذا : نيبنتسال وبهذا ال تفقدون طياري

يسمحون باستخدام المزيد من الطائرات بدون طيار، فهي على أية حال أكثر 

 عرضة ل صابة ؟
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فق على الشراء والحصول إنني أقول إن فرضية من اتخذ القرار ووا  : بيليد

على معلومات حيوية من هذا النوع، تتمثل في أنه في الحاالت التي يجب فيها 

الوصول إلى مناطق خطرة والحصول على معلومات حيوية، عندئذ إذا 

ا من أن يسقط  سقطت طائرة بمفردها فقط في أيدي العدو، فهذا أمر أقل خطري

هذه الفرضية في الحياة االعتيادية، أسير في أيدي العدو. لم يتم التحقق من 

بمعنى أننا لم نحصل على موافقات مختلفة تختلف فيها االعتبارات حول 

الطائرة بدون طيار عن الطائرة التي يقودها طيار. فقد كان استعمال هذه 

ا للغاية.   الطائرات حتى وقت اندالع الحرب محدودي

 ؟، أليس كذلك3إلى  1إنها تسقط بنسبة : نيبنتسال

اآلن في ظل قدرة هذه الطائرة على الصمود، ال ريب أن طائرة : بيليد

أوتوماتيكية كهذه، إن لم تحلق خارج مجال إصابة الصواريخ فهي أكثر 

عرضة ل صابة من طائرة يقودها طيارل من منطلق حقيقة أنها طائرة "غبية" 

ام من استعمال ال تتسم بالذكاء. ولذلك الخبرة التي اكتسبها األمريكان في فيتن

هذه الطائرات توضح أن قدرة صمود طائرة من هذا النوع تتمثل في تنفيذ 

ا، أي قدرتها على البقاء سليمة دون 5عدد ) ( طلعات جوية ميدانية تقريبي

إصابة. فرصتها من الناحية اإلحصائية أن تقوم بخمس طلعات جوية ناجحة 

 دون أن يلحق بها أذى.  

ا.  سمعنا عنها :  نيبنتسال  تقديرات أكثر تشاؤمي

ما سمعتوه، ال يمثل إحصائية، إنه محصلة الحرب. في هذه الحرب كان : بيليد

( طلعة جوية، لمزيد من 30( أو )21( طائرات ونفذنا عدد )10لدينا عدد )

( طائرات. كما يجب أن 7( طلعة جوية وفقدنا عدد )21الدقة، نفذنا عدد )

ا ألنها طائرة ندرج في هذه اإلحصائية األعطال ا ا. ونظري لفنية أيضي

طائرات من بين الطائرات السبع  3أوتوماتيكية، ال يوجد فيها طيار، لم تتمكن 

 على ما يبدو من أداء مهمتها. سقطت طائرتان على األقل في أرض العدو.  
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لقد قلت إن الموافقة على ذلك لم تصدر العتبارات سياسية، وحتى : يادين

 يجرى تنفيذ أية عملية تصوير جوي بطائرة بدون طيار؟اندالع الحرب لم 

أعود إلى المعلومات التي تجمعت لدينا، أنا أريد العودة إلى خالصة معلومات 

حالة تأهب  : أكتوبر. خالصة المعلومات هذه هي 2شاملة بشكل كاٍف من يوم 

ا في يوم  2ونشاط في مصر وسوريا في حوالي الساعة  أكتوبر  2ظهري

 لم تكن هذه الوثيقة بحوزتكم، فمن المهم أن أقرأها لكم.  . إن1973

 ما تاريخها؟ رئيس اللجنة أجرانات: 

 .  14لكن الصحيح هو يوم  17بتاريخ يوم  : يادين

. سأذكر فقط البنرد العرام، 14لكن الصحيح هو يوم  17لقد صدرت يوم  : بيليد

تستمر  : إنه موجود لديكم وربما من األفضل أال أكرره. لكن ورد في الملخص

في الجيش المصرري حالرة التأهرب القصروى بمناسربة منراورة عسركرية ألفررع 

ك الجرريش. يجررري نشرراط شررديد فيمررا يتعلررق بالمنرراورة العسرركرية، بمررا فرري ذلرر

تحركات إدارية بحجم ملحروظ. هرذا بجانرب نشراط روتينري مرن جانرب وحردات 

غير مشاركة في المناورة العسكرية. وكذلك التصديق على مشاركة ضباط في 

الحج وما إلى ذلك، يمكن أن نشير إلى أن الروتين المعتراد مسرتمر فري الجريش 

 المصري. 

 ؟ 29البند رقم  : النداو

. يواصل الجيش السوري حشد القروات فري اتجراه 30و 29البندان رقم   : بيليد

را  ا وإعالميمي ا سياسريمي منطقة جبهة دمشق. في الوقت نفسه ينتهج السوريون نشاطي

بغية تقديم أنفسهم كضحية محتملة لعدوان إسرائيلي. بمقتضى هذا يبقى تقديرنا 

هرة على حاله بأن التوجه األساسي من االنتشار الطارئ للقوات في منطقة الجب

 السورية هو توجه دفاعي. 
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أكتوبر، حوالي السراعة  3كما توجد نشرة استخباراتية موجزة أخرى من يوم  

ا، المعلومات هي المعلومات نفسها، تتعلق كلها بمسألة المخراوف مرن  5 عصري

 هجوم اإلسرائيليين.  

ا؟ رئيس اللجنة أجرانات:   المخاوف من سوريا، أم من مصر أيضي

من سوريا ومصرر علرى حرد سرواء. فري مصرر برالطبع كانرت  المخاوف : بيليد

 مناورة عسكرية، تستمر المناورة العسكرية. 

أكترروبر، يسررتمر  3حتررى ترراريخ  : مررن نرراحيتي كانررت اإلشررارات الدالررة التاليررة

 انتشار أفراد االحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة على حاله.

 هذه؟ نشرة االستخباراتية الموجزة هل هذا موجود في  رئيس اللجنة أجرانات: 

 المرروجزة هررذه وفرري نشرررة اسررتخباراتية نعررم، فرري النشرررة االسررتخباراتية: بيليررد

ررا بعررد ذلررك علررى خلفيررة مخرراوف انتشرررت فرري  مرروجزة سررابقة أرسررلوها أيضي

الوحدات المصرية من احتمال هجوم جوي إسرائيلي، على األقرل فري وحردات 

 دفاع عن النفس من هجوم جوي.  منطقة البحر األحمر، إجراءات لل

كانت هناك معلومتان دفعتاني في الواقع إلى االعتقاد بأن مسألة تحرك القوات 

ا إلرى المعلومرة  السورية قد تكون بالتأكيد هجوميرة. هرذا التقردير قمنرا بره اسرتنادي

الخاصررة بتحرررك الطررائرات السررورية وهررذه المعلومررة قرأتهررا لكررم مررن قبررل، 

المصريين أرسلوا أطقم لفحص كفاءة مطرار أبرو صروير، ومعلومة أخرى بأن 

فري سروريا  : ويمكن أن ننسرب مرا قرام بره السروريون والمصرريون إلرى سرببين

 4( مرن مطرار تري 20المعلومة األولى التي مفادها تحرك طائرات سروخوي )

إلى مطار بلِّي يمكن تفسيرها بأن تحريك هذه الطائرات كران إلمكانيرة الهجروم 

 ل من قاعدة أمامية. على إسرائي

 أين هذه القاعدة؟ رئيس اللجنة أجرانات: 
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ا ألنهرم يخرافون مرن هجروم إسررائيلي، فهرم يرغبرون  : بيليد فري سروريا. ونظرري

ا في المنطقرة األماميرة،  ا موجودي ا صاروخيمي بشدة أن يمنحوا هذه الطائرات دفاعي

ا في مطار تي  مطرار أبرو ءة كفا. أما المعلومة بشأن فحص 4لكنه ليس موجودي

صوير يمكن تفسيره على أنه فحص للمطار لكي تشغله القوات في حالة هجوم 

المطرررار مرررن ناحيرررة التررردريب فررري إطرررار المنررراورة كفررراءة محتمرررل، أو فحرررص 

 العسكرية. 

 منذ متى تقديركم هذا؟  :  نيبنتسال

سبتمبر. في  29بدأت النقاشات حول هاتين المعلومتين بالفعل في يوم  : بيليد

ل مرة كان يوجد تقدير للموقف بشأن سوريا لدى رئيس هيئة األركان العامة ك

سبتمبر، قبل جلسة النقاش هذه كانت هناك جلسة نقاش الجتماع  29في يوم 

ميداني عندي، بينما نجهز أنفسنا لجلسة نقاش لدى رئيس هيئة األركان العامة. 

ا ومصر. بين يومي سبتمبر كان يوجد تقدير للموقف في سوري 30أما في يوم 

أكتوبر تلقيت دعوة لالنضمام إلى رئيس هيئة األركان العامة  3سبتمبر و 30

ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( لمقابلة رئيسة الوزراء في القدس 

ا. 10أكتوبر في الساعة  3يوم األربعاء   صباحي

ن؟ رئيس اللجنة أجرانات:   شاركت في جلسة نقاش عند مب

عند رئيسة الوزراء، ليس في جلسة النقاش، بل في عرض للمعلومات.  : بيليد

كانت جلسة تشاور، كنت أقول إنه باإلضرافة إلرى حالرة عردم التريقن قمنرا برفرع 

ا رفع حالة التأهرب فري سرالح الطيرران.  ا ألنه من السهل جدي حالة التأهبل نظري

ر جلسررات قمنررا بتحررديث األوامررر، أجرينررا جلسررات إحاطررة بالوضررع، وفرري إطررا

 5النقاش جررت جلسرة نقراش لردى رئريس هيئرة األركران صرباح يروم الجمعرة   

أكتوبر. حصرلت مرن محضرر الجلسرة علرى األجرزاء التري يظهرر فيهرا كالمري، 

أستطيع أن أقرأ عليكم هذه األجزاء. جررى حرديث حرول الوضرع، وعرن تقردير 

ة أخبره صباح الوضع. قال رئيس هيئة األركان العامة إن قائد المنطقة الشمالي
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اليوم إن الفرقتين المدرعتين تقع على مسافة بعيردة مرن الجبهرة السرورية وهرذا 

األمررر يشررير إلررى توجرره دفرراعي. اعترررض رئرريس هيئررة األركرران العامررة علررى 

ا في حالة شن هجوم وقال ليس األمر  : يسرائيل تال بأن هذا موقع محتمل أيضي

ا، الموقع الطبيعي هو  ا م 65صحيحي  ن الحدود. لم نعرف كيلومتري

أين كانت هاتان الفرقتان وأردنا تصويرهما. من جانبنرا قمنرا بتسرليم معلومرات 

 5جويررة فرري جلسررة النقرراش وأنررا سررأقرأها علرريكم فقررد حرردث هررذا يرروم الجمعررة 

 أكتوبر. 

سررربان مررن طررائرات السرروخوي فرري القواعررد الجويررة الجنوبيررة تررم نقلهمررا مررن  

لُضمير والثاني إلى مطار بلِّي. لقرد أعلنرا هرذا (، األول إلى مطار ا4مطار)تي 

دفرع طرائرات   : األمر ببساطة في جلسة النقاش، األمرر ذو المغرزى المهرم هرو

 7السوخوي 

 هل هذا كالمك؟   : اديني

ا برفقتري فري جلسرة النقراش : بيليد  : إنه كالم المصحح اللغوي لكنه كان موجودي

ل المنطقررة الشررمالية مررن دولررة "هررو األمررر الررذي منحرره مرردى إصررابة فعررال لكرر

إسرائيل. فضال عرن ذلرك يضرم مطرارا "الُضرمير وبلِّري" نظرام دفراع صرواريخ 

( فقررط، فررإن هررذا كرران ألهررداف 7أرض  رر  جررو. لررو نقلرروا طررائرات سرروخوي )

ا بالنسربة 20هجومية. أما لو نقلوا طائرات سوخوي ) (    ألنره لرم يكرن واضرحي

(    فهذا ربما لحماية 20أم سوخوي ) (7لي إن كانوا نقلوا طائرات سوخوي )

ا ألن احتمال نقل طائرات سوخوي ) (    فهذا معناه أن نقل 20الطائرات. نظري

( أقررل  رر  فعلررى مررا يبرردو أن 7( فرري مقابررل سرروخوي )20طررائرات سرروخوي )

التوجهررات هجوميررة". لقررد كرران هررذا هررو التقرردير الررذي قرردمناه، وعنرردما أقررول 

ا  هجومية، فأنا أريد أن أكون منصرفيا للغايرة، فري إطرار عمليرات انتقاميرة أو ردي

 على إسقاط الطائرات. كانت هذه هي خلفية هذا الكالم. 
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فضررال عررن هررذا أعلنررت أنرره ال يوجررد تغييررر فرري انتشررار قرروات سررالح الطيررران 

( فري أسرراب طرائرات 21المصري، فيما عدا وإكمال مقردرة طرائرات المريج )

بو صوير معررض لالحرتالل فري الحررب، ( في مصر، وأن مطار أ21الميج )

 لكن أرسلت أطقم فنية اتخذت موقعها فيه. فضال عن ذلك كل قادة...

ي وكأن الحرب توشك على االندالع؟  :  نيبنتسال  هذا يدوم

لقد قلنا ذلك، إننا نعلم بخطة إنه في إطار الحرب، فإن مطار أبو صوير  : بيليد

". ما أبلغنا به كان في إطار المعلومات  ا فاعالي يجب أن يكون "عنصري

الموجودة بحوزتنا حول المناورة العسكرية، أنه توجد أطقم فنية اآلن في مطار 

لقوا تعليمات أبو صوير. فضال عن ذلك كل قادة ألوية الطائرات في مصر ت

 أن يكونوا صباح اليوم، الجمعة، في غرف العمليات.  

 أين؟ رئيس اللجنة أجرانات: 

كرية اإلسرائيلية ُحذف بواسطة الرقابة العس]في مصر. أضفنا إلى ذلك  : بيليد

 [كلمة 13بمقدار 

 أنت تقرأ كل هذا الكالم من جلسة النقاش؟ رئيس اللجنة أجرانات:  

 أكتوبر عند رئيس هيئة األركان العامة.  5من محضر الجلسة يوم : بيليد

 هل نقبل هذا الكالم على أنه مستند؟   : يادين

 نحن سنأخذ محضر الجلسة كله.  رئيس اللجنة أجرانات:  

ا ألنه يوجد لدي هنا جزء فقط : بيليد دفعتنا كل هذه الدالئل للتأكيد أن ....  نظري

ُحذف ]النقاش كلها، أنا أريد قراءة جزء آخر.  من محضر الجلسة وليس جلسة

كلمة[ لكنه عنردما ينضرم إلرى  16بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار 

ا القول إن جلسرة النقراش جررت علرى خلفيرة  عدة أمور أخرى     وأنا أريد أيضي

معلومررة أخرررى   رر  أنرره يوجررد ترحيررل عاجررل وسررريع لعررائالت المستشررارين 



353 

ن مصر، وتجري مسألة ترحيل السوفييت في األصل مرن سروريا، السوفييت م

ولكن عندما حان دوري ل دالء برأيي حول مسألة ترحيل السوفييت، فقد قلرت 

  : عدة احتماالت

كرية ُحررذف بواسررطة الرقابررة العسرر]أ( يحتمررل أن األمريكرران قرردموا معلومررات 

ا للروس ، والرروس [ ولذلك فإن األمريكان قدموهكلمات 9اإلسرائيلية بمقدار 

 اخرجوا العائالت . 

 ب( يحتمل أن الروس شركاء في تخطيط ما. 

ا ما ؟  :  نيبنتسال  هل أبديت تخميني

لمراذا يرحلرون عرائالت الرروس بشركل  : كان سؤال الترالي يطررح نفسره : بيليد

 مفاجئ ؟ 

ُحرذف بواسرطة ]أن الروس سمعوا عرن نوايرا العررب بواسرطة هرذا  :  نيبنتسال

 [ كلمات 9كرية اإلسرائيلية بمقدار الرقابة العس

 ب( الروس شركاء فيما يتم التخطيط له. 

ج( يحتمل أن الروس يتلقون معلومات زائفة من العرب عرن نيرة إسررائيل فري 

الهجوم، وقرروا المغرادرة مرن تلقراء أنفسرهم، دون أن يخبرروا األمريكران. كرل 

 هذه األمور كانت محتملة. 

ي في جلسرة النقراش ، هرذه علرى خلفيرة المعلومرات التري كانرت من بين توصيات

ا  موجودة     من أجل وضع حد لمسألة إجراء إنذار للطيارين في منازلهم، نظري

ا  : ألن كل وسائل اإلعالم كانت مغلقةغداة عيد الغفران ، لذا فقد اقترحت نظري

ا سيكون من الصعب إجراء إنذارات بسبب عيرد الغفرران، اق ترحرت أن ألنه غدي

تبث إذاعة صوت الجريش اإلسررائيلي اإلنرذار، أن تبرث برامجهرا اإلذاعيرة كرل 

ا ألن هرذا االقترراح لرم  ساعتينل من أجل إعطراء بيانرات إنذاريرة بسررعة. نظرري

يلقب قبوال، لذا ففي يوم الخميس صدر مني أمر بحالة التأهب لسالح الطيرران، 
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ا في سالح الط ا كان متبعي يران منرذ فتررة طويلرة   ر  االجتمراع ولقد اتبعت أسلوبي

برأفراد سررالح الطيررران وأمرررهم بررالعودة بواسررطة طررائرة، سررُتجرى جولررة فرروق 

المنرراطق السرركنية ، وحقيقررة ظهررور طررائرة يرروم السرربت أو يرروم عيررد الغفررران 

ا هي دليل على أنني أمرت الجميع بالعودة. وهذا ما حدث بالفعل.   صباحي

ا؟في ا رئيس اللجنة أجرانات:    لساعة السابعة صباحي

سمعنا هنا أن جميع الطيارين كانوا محتشدين في قواعدهم يوم  :  نيبنتسال

 الجمعة.

نعم، لكن تم إرسالهم إلى منازلهم، حتى يستطيع بعضهم التواجد،  :  بيليد

وليس جميعهم، استمرت حالة التأهب. صدر تصريح ألفراد االحتياط وبعض 

 العودة إلى منازلهم. من أفراد القوات النظامية ب

هل أصدرتب تعليمات باستدعائهم من منازلهم؟ حدث  رئيس اللجنة أجرانات:  

 هذا صباح يوم السبت. لكن ماذا فعلت في يوم الجمعة؟ 

لقد كانوا يوم الجمعة في القواعد الجوية، درسوا األوامر الصادرة لهم،  :  بيليد

أعدوا كل شيء. سمحوا لهم يوم الجمعة بالذهاب وأمر بأن يكونوا مستعدين 

في القاعدة الجوية خالل ساعة او ساعة ونصف من إصدار األمر، وإشارة 

ا ألن اقتراح فتح إذاعة صوت الجيش اإلس رائيلي لم العودة ستكون ،  نظري

ا أخرجنا الطائرة وتواجدوا في القاعدة في  ُيقبل . وبالفعل في السابعة صباحي

ا.  الثامنة صباحي

لقد قرأت في صحيفة "بمحانيه"     لم أسمع عن هذا بعد     شهادة  :  يادين

الطيار الذي أسقط "معسكر االستقبال"، إنه يقول دون قصد إنه بشكل عام كان 

ت قبل الظهيرة. هل تعلم عن هذا األمر أي شيء؟ هذا ما في المنزل يوم السب

 كان مكتوب في الصحيفة. 

 من هذا، كرمي؟  :  بيليد
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 ال أعرف، هذا ما كان مكتوب في الصحيفة. :  يادين

ا في القاعدة، في سكن العائالت. سأتحقق من أمر  :  بيليد ربما كان موجودي

 وجوده في منزله.  

المؤشر في كالمك، حتى في االقتراح بأن تفتح محطة إذاعة صوت : نيبنتسئيل

 الجيش اإلسرائيلي كل ساعتين، بأن يكون هناك إنذار لمدة كم ساعة؟ 

بالتأكيد، بالنسبة لي يكفي إنذار كل ساعتين في حالة التأهب التي   : اللواء بيليد

 كانت موجودة. 

من ذلك؟ مرة كل سراعتين، فلنقرل ولكن أية فترة إنذار يمكن تأويلها :  نيبنتسال

، أم الطائرة؟   إنه توجد إذاعة صوت الجيش اإلسرائيلي ، كان هذا اقتراحكب

ال. إذاعة صوت الجيش اإلسرائيلي مفتوحة، إن لم يكن لديهم ما  :  يادين

 يعلنوه، فإنهم ال يقومون بإعالن شيء. 

ش اإلسرائيلي لو كانوا قبلوا اقتراحي أن تكون إذاعة صوت الجي  : بيليد

مستعدة أن تبث على الهواء كل ساعتين، لكنت استطعت أن أصدر برقية لكل 

رجالي الذين كانوا موجودين في منازلهم، الذين كانوا ينصتون مرة كل 

 ساعتين إلذاعة صوت الجيش اإلسرائيلي. 

ا ما من إذاعة صوت :  نيبنتسال يحتمل أن تنتهي الساعتان حتى يسمعوا شيئي

 سرائيلي، وبعد ذلك تمر ساعة أخرى. الجيش اإل

القوات التي كانت مستعدة، كانت موجودة في  : أريد أن أشرح األمر  : بيليد

القاعدة. ولكن كل األفضلية التي كانت لدي بالنسبة لهؤالء غير الموجودين إنه 

 كان لدي من الوقت أن أستدعيهم خالل فترة ساعتين أو ثالث ساعات. 

 ماذا تفعل الطائرة؟   : أجرانات
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إذا ظهرت صباح يوم السبت طائرة مقاتلة فوق نتانيا على ارتفاع   : بيليد

في يوم عيد الغفران( إن هذه  نيبنتسال: منخفض من فوق كل المستوطنات )

 مناورة قمنا بها عدة مرات فيما مضى.  

 ة؟ إذن كانت هذه إشارة إلى أنهم يجب ان يعودوا إلى القاعد  : أجرانات

نعم. لكن عندما أقول العودة إلى القاعدة ال يتولد االنطباع بأنه كان   : بيليد

يجب كل سالح الطيران العودة إلى القاعدة، بل على كل هؤالء الذين صدرت 

 لهم األوامر بالذهاب إلى بيوتهم.  

ما هو اإلنذار المطلوب لك لكي يشرع سالح الطيران في عملية :  نيبنتسال

 طاق؟ واسعة الن

 في ظل حالة التأهب التي كنت أخضع لها؟   : بيليد

 نعم. :  نيبنتسال

ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمتان[ للعملية ]  : بيليد

بنطاق معين، ]ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة[ 

ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية ]    دقائق، لكن بالنسبة لعملية واسعة النطاق 

 اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة[. في ظل حالة التأهب التي كنت أخضع لها.

 هل هذا معناه من أجل الحرب؟   : أجرانات

 ليس في وقت الحرب .   : بيليد

 ال، لقد قلت من أجل عملية عادية أقل من ذلك.   : أجرانات

ا.    : بيليد  أقل من ذلك كثيري

 ] ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمتان [.   : أجرانات

 من أجل عملية واسعة النطاق؟  : بيليد



357 

ربما ، على حد تعبيرك، في حاالت التأهب كم يوجد لديك من   : السكوف

 القوات؟ 

في الصورة العامة، وفي يوم طبيعي للغاية، في حالة هدوء تام للغاية،   : بيليد

ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية ]حتفظ سالح الطيران بقوة نظامية بحجم ي

كلمات[ ، هذا ألغراض الدفاع العاجل، القصف الجوي  7اإلسرائيلية بمقدار 

 حذف]على الجبهة، االحتياج إلى تنفيذ أمر ما بشكل سريع هذا التأهب 

. اآلن، من أجل شن [كلمات عشر بمقدار اإلسرائيلية العسكرية الرقابة بواسطة

هجوم ضخم، أحد األوامر الدورية في حالة الهدوء التام لكن الطيارين في 

ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة[ ]القاعدة،     

ُحذف بواسطة الرقابة ]لكل سالح الطيران، كل طائرات سالح الطيران. 

 ت[. كلما 7العسكرية اإلسرائيلية بمقدار 

في صميم الموضوع     في يوم السبت، من منطلق أنني طلبت الموافقة على 

ا في واقع األمر لتنفيذ هجوم معد له  تنفيذ هجوم معد له مسبقيا، كنت مستعدي

ا. هذا يعني، أننا استدعينا  مسبقيا ضد سوريا في الساعة الحادية عشرة صباحي

ا الطيارين  وكبار القيادات  الذين كان بعض منهم خارج في السابعة صباحي

القواعد، وفي الساعة الحادية عشرة، الساعة الحادية عشرة معناها تنصيب 

القنابل في الطائرات، وعمليات اإلقالع قرابة الساعة العاشرة، كان سالح 

ا لهجوم ضخم على سوريا بقصف القنابل في الحادية عشرة  الطيران مستعدي

ا.   صباحي

 عليه الوقت المتوقع للوصول إلى الهدف؟هذا ما تطلقون   : يادين

، أثناء 11الوقت المتوقع للوصول إلى الهدف هو الساعة نعم ،   : بيليد

ا أن هذا األمر غير ممكن، لذا فقد ألغيت العملية. يوجد  الصباح تلقيت خبري

ا من المعلومات الفنية واالستخباراتية التي تعطي  ا الكثير جدي بحوزتي أيضي

ا لكمية ا  لمعلومات التي كانت بحوزة سالح الطيران عن العدو. دعمي
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ماذا بشأن نظام جلسة النقاش، لنعد إلى يوم السبت؟ ألنه على نحو   : يادين

مختلف يوجد سؤال يتعلق بأن ما قاله رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

 )أمان( ربما ليس من المستحسن تكراره بعد ذلك     

ال أعرف إن كان هذا األمر ينتمي إلى ما قلته اآلن، لقد أبلغنا مرة أخرى ، 

ليس من سالح الطيران على وجه التحديد، أنه بسبب هذا كنتم مستعدين لعملية 

هجوم،  بعد ذلك بساعة أخذوا منكم عملية الطائرات في الساعة الثانيةل ألنه 

 ه لنا حول هذا األمر؟ كان يجب عليكم تغيير الذخيرة. ماذا لديك لتقول

أنا أعلم، لكنني أقترح مشاهدة جدول المواعيد متى سقطت أول قنبلة   : بيليد

 على الجبهة السورية. 

 هل أنت مستعد للعودة إلى أمر العملية الهجومية في سوريا؟   : يادين

ال، سوف أجيب عن السؤال. إنني أعتقد أن هذا األمر ال يسبب ضيقيا   : بيليد

االستشهاد بالساعة التي سقطت فيها أول قنبلة في سوريا. بالطبع ويكفي 

تسببت العملية في العمل والمعاناة وتغيير الذخيرة، ولكن ليس هذا هو الذي 

 مثَّل عائقيا ما.  

 وفي الجبهة المصرية هل كان األمر مختلفيا؟   : نيبنتسئيل 

طلعة جوية هجومية  60نفذنا في الجبهة السورية حتى حلول الظالم   : بيليد

ا في المرحلة  من منطلق أن الوضع هناك من المفترض أن يكون ممتازي

طلعة جوية هجومية حتى حلول  190أو  180األولى. في الجبهة المصرية 

 الظالم. 

 هل تقول إنكم نفذتم عدة طلعات جوية يوم السبت في سوريا؟   : أجرانات

ي اليوم األول من الحرب نفَّذ سالح ف : سوف أقرأ ربما على نحو دقيق  : بيليد

ا في كلتا  405الطيران  طلعة جوية. هذا معناه من الساعة الثانية ظهري

الجبهتين وحتى حلول الظالم في الساعة الخامسة إال ربع، وفق التفصيل 
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طلعات جوية للمساعدة وتعني طلعات جوية للهجوم على القوات  : اآلتي

عة جوية، طلعات جوية إلطالق الصواريخ طل 197البرية في الجنوب بمعدل 

طلعة جوية وطلعات جوية دفاعية  26على أهداف في الشمال بمعدل 

 طلعة جوية. 182واعتراض طائرات العدو بمعدل 

 من أية وثيقة تقرأ؟  : نيبنتسال

 من ملخص أولي للغاية لألحداث اليومية في هذه الحرب.  :  بيليد

 ملخص يخص سالح الطيران؟ : نيبنتسال

 ملخص يومي من هذا القبيل، وفق جدول المواعيد.  :  بيليد

 من األفضل أن يكون لدينا هذا الملخص. : نيبنتسال

 يمكن أن أترك لكم الملخص الموجود بحوزتي.   :  بيليد

ا :  يادين هذا ملخص أولي، يوميات أحداث سالح الطيران. إنه يترك انطباعي

ا.    جيدي

ا.  :  يدبيل ا خطيري  هذا بال ريب أمر جيد، يترك انطباعي

 هل تستطيع أن تقدم لنا هذا الملخص؟  : أجرانات

تفضل. لقد صدر هذا الملخص بعد مرور نحو أربعة أو خمسة أيام من   : بيليد

ا لما  وقف إطالق النار، وهو ملخص أولي بالفعل، إال أنه يعطي وصفيا جيدي

 كان عليه الوضع.

 هل هذه هي النسخة الوحيدة لديكم؟ هل هي مطبوعة ؟    :أجرانات

نعم. أنا ال أضمن أقصى درجات الدقة الخاصة بكل طلعة جوية، ألن   : بيليد

 هذا الملخص تم إعداده بسرعة، لكن الملخص بشكل جوهري صحيح. 
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يتم تدوين ذلك في المحضر، فإنه فيما يتعلق بحالة التأهب  حتى : يادين

والقدرة بوصفك قائد سالح الطيران، إذا تناولنا يوم السبت     لقد سمعنا 

شهادات، غير أنني لن أتطرق إليها اآلن بالتحديد، بأن الحرب بدأت في واقع 

ا أم الثانية األمر في الجنوب تجادلنا حول توقيتها هل هو الثانية إال ثلث ظهري 

ا في األساس من خالل عمليات هجومية خطيرة من جانب سالح  ظهري

الطيران المصري، لقد عرضوا في شهاداتهم مسألة الحرب على هذا النحو. 

ا.  ا حوالي الساعة الثانية ظهري في الشمال سمعنا عن هجوم طائرات الميج أيضي

، كان يمكن هل هذه الهجمات، مع إدراكي أنها تمت بشكل منخفض وقاسٍ 

كنتم على علم بها قبل  -من الناحية االستخباراتية  -صدها بأي شكل كان، هل 

 أن يتم تنفيذها؟ 

نعم كانت لدينا معلومات استخباراتية بالفعل، ال أريد االعتماد على   : بيليد

ا  الذاكرة ، وبالمناسبة هذا وارد في الملخص، في الساعة الثانية إال ربع ظهري

ا من الطلعات الجوية من مصر، تلقينا معل ومات إنذارية عن حاالت كثيرة جدي

ا من الطلعات الجوية من سوريا، من خالل الكثير من  وحاالت كثيرة جدي

 الطائرات. 

 حدث هذا في أي يوم؟   : أجرانات

يوم السبت، في الثانية إال ربع، بين الساعة الثانية إال ربع والساعة   : بيليد

ا.  ا ألنه الثانية ظهري كان هذا إنذار تكتيكي موجود لدينا حول الهجمات ونظري

في الساعة الواحدة والنصف بالفعل، قبل ورود هذه المعلومة أمرت دوريات 

  استطالع جوية دفاعية بالطيران.

 ما الذي أزدت عدده؟   : أجرانات

ا     في الصباح، في الساعة   : بيليد أرغب في قول ذلك بصورة أكثر تنظيمي

أصدرت بيان بحالة تأهب قصوى لسالح الطيران كله. في السابعة  55: 6
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خرجت الطائرة الستدعاء هؤالء الذين كانوا في بيوتهم. وحوالي الساعة 

الحادية عشرة تلقيت معلومة بأن هجومنا المعد له سلفيا قد ألغي، وكانت لديهم 

ان العامة في بالفعل المعلومة الشهيرة التي تلقيتها عند رئيس هيئة األرك

ا، بأن العرب سوف يشنون هجومهم اليوم  الساعة الخامسة والنصف صباحي

قبيل المساء. وكان التقدير العام أن العرب سوف يشنون هجومهم في الساعة 

رت أن العرب سوف يشنون  . أما أنا في مجموعة أوامري قدَّ السادسة مساءي

 هجومهم في الساعة الثالثة بعد الظهر. 

ا. عالم بنيتب تقديرك هذا؟   النداو:   معذرة، ربما يكون هذا السؤال مهمي

م كنت في مناورة 1970لقد بنيت تقديري هذا على حقيقة أنه في عام   : بيليد

عسكرية في موقع القيادة العليا قائد أسلحة الطيران العربية وكان ملقى على 

عراقي عاتقي أن أخطط لهجوم من سالح الطيران المصري، والسوري وال

على دولة إسرائيل بدمج معبر قناة السويس والقتال في الوقت نفسه على 

 الجبهة السورية، ومحاولة عبور المصريين لقناة لسويس.

 ماذا كان اسم المناورة العسكرية؟   : السكوف

المناورة العسكرية كانت تحمل اسم "الضربة القاصمة ". يوجد   : بيليد

هذا، مكتوب ما الذي تم التخطيط له آنذاك المخطط بحوزتي حتى يومنا 

بوصفي عربي ضد دولة إسرائيل. وكل االعتبارات التي قمنا بها آنذاك 

أشارت أنه من المفضل أن ساعة الصفر الخاصة بالقوات الجوية في هذه 

الحالة تكون قبل حلول الظالم بساعة ونصف، لكي تتمكن من القيام على األقل 

دد من الطائرات دفعة واحدة من أجل إصابة األهداف ، بطلعة جوية كبيرة لع

التي خططت لضربها    كل مطاراتنا الموجودة في الجهة األمامية من سيناء، 

ووحدات الرادار، ووحدات الصواريخ،ومركز القيادة األمامية في أم خشيب، 

ا ألنني  ووحدة أوفير الخاصة بسالح الحدود وغيرها من أهداف. ونظري

رت األمر عندئذ بأنه من منطلق أن خططت لهذا ا لهجوم بأدق تفاصيله، فقد قدَّ
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الظالم يحل في شهر أكتوبر في حوالي الساعة الخامسة إال ربع، يمكن 

االفتراض بأن الهجوم الذي سوف يشنه العرب يجب أن يتم على أقصى تقدير 

. ا وليس السادسة مساءي  في الثالثة ظهري

ش لدى رئيس هيئة األركان في صباح يوم قلت ذلك في جلسة النقا  : يادين

 السبت.  

نعم، لكنني لم أصر على كالمي. فقد قلت إنني أفترض أن الضربة   : بيليد

الجوية ووافقت على أن العبور المصري لقناة السويس ومد الجسور على 

ا.  القناة سيتم ليال    لكنني قلت لو حدث هجوم جوي استباقي سيتم بالتأكيد نهاري

. وفي ت  قديري أن الهجوم الجوي سيكون بعد الظهر وليس مساءي

 عن أية جلسة نقاش تسأل؟   : أجرانات

 عن جلسة النقاش لدى رئيس هيئة األركان صباح يوم السبت.   : يادين

 ولكن ألم يحدث هجوم جوي استباقي؟  : نيبنتسال

يران لقد وقع الهجوم ، حدث بالتزامن، دفعة واحدة مع إطالق الن  : بيليد

المدفعية ومع بدء عبور جنود المشاة في زوارق بينما شرعوا في عبور القناة 

ا فقط. وهو ما يعني أن المصريين شنوا هجومهم في  في الساعة الثالثة ظهري

ا وشرعوا في عبور قناة السويس في الثالثة أو قرابة الثالثة  الساعة الثانية ظهري

لو حدث هجوم جوي سيحدث في  والنصف. لذا فقد قدرت األمر لنفسي بأنه

ا، أو على أقصى تقدير في الثالثة والنصف. ونتيجة لذلك  الساعة لثالثة ظهري

 التقدير أمرت دوريات االستطالع الجوية بالدفاع عن المطارات. 

 ماذا قلتب في مجموعة أوامرك؟   النداو: 

ه إعادة إن أذنت لي بالقراءة يوجد شبه اقتباس بشكل غير دقيق لكن  : بيليد

 صياغة لهذا النص. 
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أصدرت برقية  (      158لمستند رقم من ا 6سأشرع من البداية     )ص رقم 

أكتوبر في الساعة التاسعة والنصف لكل وحدات سالح الطيران  5في يوم 

تنص التعليمات فيها على الدخول في حالة التأهب )ج(. ودخلت وحدات 

ن الميدانية في حالة التأهب )ب( أخرى، والمقصد هو وحدات السالح الطيرا

ألن شغلها الكامل بالجنود يمكن أن يتم خالل ] ُحذف بواسطة الرقابة 

العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة [ ساعة، اصدر التعليمات بدخولها 

في حالة التأهب )ج(. المقصود هو وحدات الخدمات وغيرها من وحدات. 

جتماع الميداني الخاص الذي ُعقد في ُنشرت هذه البرقية بعد ملخص اال

الخامس من أكتوبر الذي ورد وفقيا له )اقتباس(     "أنه يوجد جسر جوي من 

طائرات اإليروبالس إلى مصر وسوريا، وتوجد حالة تأهب قصوى دفاعية 

سواء في سوريا أو مصر. تم االتفاق في هذا االجتماع الميداني الخاص على 

وشكله، وكذلك على تعليمات التسليح الذي سيتم  حالة تأهب سالح الطيران

( فهو عبارة عن خطة لمهاجمة 5(. أما النموذج رقم )5بحسب النموذج رقم )

تشكيل الصواريخ السوري فضال عن هجوم من ارتفاع منخفض على الجبهة 

ا، صباح يوم الس 6السورية. في يوم  بت أكتوبر في الساعة السابعة صباحي

سالح الطيران وقدمت أحدث تقدير للوضع  ر إلى قيادةأصدرت مجموعة أوام

د بالمحركات  الذي قال بأن الخطة السورية هو العبور بسالح المشاة المزوَّ

وقت الغروب     كان هذا تقدير شعبة االستخبارات العسكرية )أمان(     على 

ا، وتنفيذ هجوم بالمدرعات وقت  18كل طول الجبهة حتى مسافة  كيلومتري

. كما يحتمل أن ينضم سالح الطيران السوري إلى الهجوم بواسطة الفجر

ُحذف بواسطة الرقابة ]( وبطاريات صواريخ هوك 506مهاجمة الهدف رقم )

 العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة[ ووحدة جوية واحدة.

أما عن رد فعل سالح طيراننا. فربما نضطر إلدخال قوات جوية إلى  : بيليد

الجبهة من أجل تعطيل الهجوم السوري حتى حلول الظالم. وبعد ذلك نهاجم 



364 

بالصواريخ في عمق التشكيل السوري، ثم ننظم الصف لشن هجوم ميداني، 

 أي تنظيم الصف للقيام بدفاع جوي. 

مدفعي، وعبور قوات وموجات من أما الخطة المصرية فتتمثل في هجوم 

الجنود بدون سالح المدرعات، إقامة الجسور على القناة ليال، عبور سالح 

التي ستتحرك مع  6المدرعات حتى الصباح، بما في ذلك وحدات إس. إيه. 

ا على  سالح المدرعات. سوف يشن سالح الطيران في ساعة الصفر هجومي

( ووحدة 511ة، وحدة المراقبة رقم )أهداف في سيناء أي قاعدة رفيديم الجوي

(، بلوظة، أبو رديس، رأس سدر وقاعدة أوفير الجوية 545المراقبة رقم )

 وبطاريات الصواريخ. يمكن توقع مثل هذا الهجوم قبل آخر ضوء للشمس. 

أكتوبر الساعة الثانية عشرة والنصف ُعقدت جلسة نقاش في  6في يوم  

ع، ورد فيه ا ال توجد لدى  : لكالم التالي )أنا قلت، معذرة(اجتماع ميداني موسَّ

وزير الدفاع أية نية في أن يكون الجيش اإلسرائيلي هو الطرف المبادر 

)شاحاك(  3فانتوم )كورناس(، والميراج سي  4بالهجوم. والطائرات اإلف 

ونيشر التي تم التخطيط إلقالعها للقيام بضربة جوية ُوزعت وبقيت مستعدة 

الموضوع، أما بقية الطائرات فستكون مستعدة لهجمات جوية وفقيا للتخطيط 

خاطفة سريعة وأفقية، تحت قيود المناخ، سواء في قناة السويس أو في هضبة 

 الجوالن. 

ا على   وحسب رأي قائد سالح الطيران لن تكون هناك حاجة إلى الهجوم فوري

ا ألن القوات سوف يعبرونها في وقت  القوات التي تعبر قناة السويس نظري

متأخر )القصد هنا هو قوات سالح المدرعات(. لكن في مقابل هذا سيكون 

على سالح الطيران مهاجمة مناطق عبور القناة بأسلوب لوفاس، وهذا قبل 

آخر ضوء للشمس وفي الليل. في هضبة الجوالن لن تكون هناك أهداف 

زعاج للطائرات قبل آخر ضوء للشمس لذا يحتمل أنه على سالح الطيران إ

القوات السورية الموجودة فيما وراء الجبهة، بالرشاشات من أعلى طوال الليل 
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كله. ألن هذا بالطبع كان يستند إلى التقدير بأن لدينا ما يكفي من القوات على 

الجبهة السورية وأنه حتى آخر ضوء للشمس لن ننجح في الهجوم بالقوة 

قوات في أرضنا بل النظامية تشكيل الصواريخ ولذلك لن تكون هناك 

سنضطر إللقائها كما هي فيما وراء الجبهة، لعلمنا أن تشكيل بطاريات 

صواريخهم لم يتعرض للهجوم وسنضطر للقيام بهذا بأسلوب المقالع. ال أريد 

الدخول هنا في تفاصيل. يجب أن نضع في الوقت نفسه خطة دفاع جوية التي 

حالة إذا حاولوا الهجوم على  تشمل دوريات استطالع رادعة ودفاع ميداني في

الصفد، جبل الجرمق، ]ُحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار 

كلمة واحدة[ ورامات دافيد وغيرها من أماكن. وكما ورد سابقيا في منطقة 

سيناء ال يوصى )لم أوصي القائمين على وضع الخطط( باالحتفاظ بكل 

م. يجب االستعداد إلنزال قوات في القوات في الجو، بل إطالقها بشكل  منظَّ

)بالنسبة ت من الجو. ساعة الصفر المتوقعة منطقة أوفير وكذلك لشن هجما

ا وحتى آخر  00: 15لسالح الطيران( ستكون بداية من الساعة  الثالثة عصري

ضوء للشمس. الخطط لليوم التالي، على افتراض أن الجبهة سوف يتم 

للهجوم على مطارات في سوريا، وبعد ذلك  السيطرة عليها، كان التخطيط

مهاجمة الصواريخ في سوريا وفيما وراء الجبهة المصرية، وفقيا للتطورات 

 المختلفة. 

لو نجح سالح المدرعات اإلسرائيلي في تعطيل تقدم سالح  : أمر أخير

المدرعات المصري في سيناء، سيكون سالح الطيران اإلسرائيلي متيسر له 

ح الطيران المصري. لكن لو تسلل سالح المدرعات المصري التعامل مع سال

إلى عمق سيناء وتطلب من سالح الطيران المساعدة في صده، سنضطر إلى 

 مهاجمة الصواريخ أوال.. وما غير ذلك من أهداف.  

فيما يتعلق بهذا، هل من الصحيح     وهذا األمر ال يتعلق   : الرئيس أجرانات

ت     أنكم كنتم في األيام األولى مشغولون بشدة بالضبط بموضوع المعلوما
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بصد العدو في الجبهة السورية ولم تتمكنوا من القيام بهجوم مكثف على 

. 6، وإس. إيه. 3، وإس. إيه. 2الصواريخ المصرية، من طراز إس. إيه. 

 التي كانت الخطة تقضي بتدميرها، ألم تكونوا جاهزين لذلك؟ 

أريد أن أشرح األمر، حدث هنا تطور ما، حسبما ترى، وفقيا لعدد  : بيليد

الطلعات الجوية التي نفذناها في اليوم األول في سوريا ومصر، فقد قدرنا في 

واقع األمر مع بدء الهجوم أن الوضع األخطر موجود في قناة السويس، عندما 

ضبة الجوالن. علمنا أنه ال توجد قوات هناك. في مقابل هذا توجد قوات في ه

لذا نفذنا طلعات جوية كثيرة للغاية، قرابة مائتي طلعة جوية في مصر يوم 

أكتوبر، ومجرد طلعات جوية قليلة في سوريا. في مقابل هذا، في  6السبت 

ا     ا    إن لم أكن مخطئي الليل بين يومي السبت واألحد، في الساعة الثالثة فجري

ر الدفاع من مركز القيادة األمامية كنعان عاد رئيس هيئة األركان العامة ووزي

 : التي ينسحب إليها القادم من مركز القيادة األمامية نفاح، وقالوا لي صراحة

ا، يوجد لدينا نطاق واسع هناك بيننا  ا مهمي بيني، اترك مصر، هذا ليس أمري

وبينهم، الوضع في الجوالن حرج. خذ كل قوتك    إليقاف السوريين في 

ن، من منطلق أن الحديث هنا يدور عن الهيكل الثالث، إنه فؤاد هضبة الجوال

 الدولة.

دوا لنا بشدة على سوريا، فقمنا بتنفيذ   ا أكَّ لذا من اليوم الثاني للحرب فصاعدي

هجوم صاروخي على سوريا، وبعد ذلك فقد فرغنا لمهاجمة الصواريخ في 

( 62إجمالي ) مصر. ولكن في نهاية الحرب كان الوضع على هذا النحو فمن

( 45بطارية من بطاريات الصواريخ المصرية تدمرت في واقع األمر عدد )

   بطارية صواريخ...

 حدث هذا في السابع من أكتوبر بالفعل.   : السكوف

إن هذا األمر تطور، فقد تعاملنا مع مجموعات    مجموعات من   : بيليد

( 62عدد ) بطاريات الصواريخ. مجموعة واحدة في كل مرة. من بين
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أو سبع بطاريات صواريخ تعمل. لقد دمرنا نحو  8بطاريات صواريخ تبقت 

منها.  7    6منها، والمدرعات دمرت داخل الجيب العسكري نحو  45    42

 وفي مقابل هذا في سوريا، التي كان يوجد فيها الكثير من ...

 هذا حدث في سوريا؟   : الرئيس أجرانات

 كل هذا حدث في مصر. إنني أتحدث عن مصر.   : بيليد

 كل هذا وارد بالتفصيل في هذا الكتاب؟ : يادين

 إنه مذكور.   : بيليد

 أال يوجد ملخص؟ : يادين

 ال يوجد ملخص. هذا مجرد شخصيات، مجرد مختصرات.  : بيليد

الثانية إال  50: 13في الساعة  : أريد فقط اإلجابة في النهاية على سؤالك  

أكتوبر صدر إنذار عن إقالع طائرات وعمليات  6عشر دقائق ظهر يوم 

ا تسللت طائراتهم في  00: 14تشويش إلكترونية. في الساعة  الثانية ظهري

شمال البالد وهاجمت أهدافيا. مثل أي عملية قصف مدفعي بدأت عملية 

( على طول قناة 9القصف المدفعي المصري )هذا موجود في الصفحة رقم 

س، وهجمات من الجو في وسط سيناء وجنوبها. بذلك في واقع األمر السوي

 بدأت حرب يوم القيامة، يوم الغفران. 

لكن بدافع الفضول من األفضل اإلشارة إلى أن الطائرات التي هاجمت قاعدة  

ا وجدوا طائراتنا  05: 14أوفير الجوية في الساعة  الثانية وخمس دقائق ظهري

 12نجحت في إسقاط سبع طائرات من إجمالي  في الجو، وهذه الطائرات

طائرة هاجمت القاعدة الجوية. بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الثانية 

ا، قبل دقائق بالفعل من هجومهم، بالفعل كانت هناك طائراتنا في الجو  ظهري

بغرض الدفاع. يبدو لي أن أول قنابلنا سقطت في سوريا عند الساعة الثانية 

 ثين دقيقة ظهر السادس من أكتوبر. وخمس وثال
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أريد فقط التوضيح أنه إذا كان الموضوع هنا يتعلق بكم المعلومات التي كانت 

لدينا    كان لدينا كم كبير من المعلومات التقنية، والتكتيكية. كنا نتمتع بالتغطية 

األول هو أحدث  : من ناحية المعلومات من هذه الناحية، باستثناء موضوعين

ر الخاصة بالعمق المصريل أي منطقة القاهرة والمناطق البعيدة. كانت الصو

ا من مصادر  لدينا صور قليلة عنها، بالرغم من أن المعلومات تجمعت أيضي

غير مصورة. أما الثاني فيتعلق بعدم المعرفة التامة، الكاملة بالعوامل المتغيرة 

ا لم يتم إ 6الخاصة بالصاروخ إس.إيه. طالقه وال مرة في باعتباره صاروخي

 هذه الجبهة. هذان هما األمران، وهناك نقطة أخرى، مهمة للغاية. 

 ؟6هذه العوامل المتغيرة تتمثل في مدى الصواريخ إس.إيه. النداو: 

ا   : بيليد ا، لم يكن واضحي ال، تردداتها وأسلوب توجيهها، الذي لم يكن واضحي

 لنا وال )أو( ألي شخص آخر. 

أخرى، أعتقد أنه يجب بالتأكيد ذكرها لو تحدثنا عن وربما توجد نقطة 

منذ تأسيس سالح الطيران، مهمة توفير معلومات تكتيكية عن  : المعلومات

عدو بري يواجه قواتنا، كانت يجب أن تكون مهمة القوات البرية أو مهمة 

شعبة االستخبارات المقاتلة التابعة لوحدات الجيش اإلسرائيلي في ميدان 

من هناك كنا من المقرر أن نتلقى من خالل تشكيل شعبة القتال. و

االستخبارات العسكرية )أمان( أدق المعلومات وأحدثها عن مكان وجود 

العدو، من هو العدو، وماذا يوجد لديه. ووفقيا لهذا كنا يجب ان نستخدم نظام 

 المساعدة القريب، أو المشاركة في القتال البري. 

 ل أية تشكيالت؟ التشكيالت البرية وغيرها؟من خال  : الرئيس أجرانات

من خالل نظام االستخبارات المقاتلة التابع للقوات البرية. أعتقد لو   : بيليد

ا، كنا تلقينا هذه المعلومات بالفعل.  كان الجيش دخل القتال بصورة منظمة جدي

أعتقد أنه يمكنني القول إن هذه المعلومات كانت من المفترض أن تتدفق في 
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ه القنوات إلينا لكي نعرف ماذا نهاجم، وأين نهاجم، وأين تتواجد قواتنا وما هذ

إلى ذلك من أمور    لم تكن في واقع األمر موجودة في األيام األولى من 

الحرب. ال عن الجبهة المصرية وال عن الجبهة السورية. لذا، لو كانت 

الدقيقة في واقع  المسألة هنا تتعلق بكم المعلومات، عندئذ كمية المعلومات

ا، التي كانت يجب أن ... التي بنينا عليها نظام المساعدة  األمر، الدقيقة نسبيي

والمشاركة في الحرب    لم تكن موجودة. بمعنى أنه يجب إنشاء نظام بديل 

للمعلومات عن ميدان القتال، يستطيع أن يخدم الطائرات التي يجب أن تشن 

الواردة من ميدان القتال نفسه تتسم هجمات، حتى في حالة أن المعرفة 

 بالغموض أو االرتباك بسبب وضع بري محدد.  

 هذا يعني أن يهتم سالح الطيران بنفسه بذلك؟ النداو: 

ا على أن يوفر لنفسه معلومات في حاالت   : بيليد نعم. إنه يجب أن يكون قادري

ات، ألنه لو من هذا القبيل. بالتأكيد. نتخذ إجراءات من أجل توفير المعلوم

ا.   حدث العكس سوف يكون الوضع قاسيي

تتمثل في أننا لم نكن نعلم بوجود  : علمنا أنه كانت لدينا مفاجأة بقدر ما : يادين

ه من طراز )كيليت   (. ماذا يمكنك القول في هذا الشأن؟AS-5صاروخ موجَّ

يمكنني القول إنني لم أتلقب أية معلومة أنه يوجد لدى الروس صاروخ   : بيليد

ه من طراز )كيليت  هة على AS-5موجَّ ( شفرة نظامه الصاروخية موجَّ

كهرومغناطيسي، تكون شفرات توجيهه هي الطاقة الصادرة من  مصدر

الهدف. وقد علمنا أن الصاروخ "كيليت" له رادار ذاتي يلتقط من خالله 

لسطح األرض أو صورة للسفينة )وبناء على هذا فإنه في األساس صورة حية 

صاروخ جو / بحر(، ومن خالل صور الرادار الصادرة من الطائرة إلى 

الطائرة األم، يستطيع مركز التحكم أن يختار بكفاءة أن يتعامل الرادار مع 

لم يكن  –كما أفترض أن رجالي أيضاي  –الهدف عندما يراه. لم يكن لدي علم

 ".AS- 5ديهم أي معرفة مسبقة عن قدرات الصاروخ " كيليت ل
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 إذن كان هذا مفاجأة أيضاي.  :يادين

نعم. يمكن القول من الناحية النظرية تماماي، كنا في حاجة إلى االفتراض  بيليد:

بأنه لو كان لدى األمريكيين صاروخ موجه، فربما يكون لدى المصريين 

 أيضاي.  

قُْم به، واقتنعنا  لكن لنربط بين هذا بالطبع وبين "كيليت" وهذا األمر لم نب

 بالفرضين كنتيجة لذلك، حتى تعلمنا الدرس. 

هل هذا توليف على موجات إليكترونية، أم أنه توليف على دخان  نيبنتسال:

  ؟الهدف كذلك

 إنه فقط بث إليكتروني.  بيليد:

أال يعزى هذا إلى أشعة الرادار، أي توجيه راداري من الطائرة المطلقة  :يادين

  ؟للصاروخ

 ال. إنها ليست أشعة رادارية بالمرة.  بيليد:

ا :يادين   ؟ولكن، ألم يكن هناك استخدام ألشعة الرادار أبدي

ال. لم يكن هناك أي أشعة رادارية في أي صاروخ مما استخدموه في  بيليد:

جو/أرض، وال أرض /جو. إنها كانت من نوع )كوماند  هذه الحرب، ال

-( أو )أس أكطي 3(، أو )أس. أيه 2)أس. أيه. :جيررط( أو األنواع التالية

 (. 6بورز ( أو )أس.أيه.

نما لدى االستخبارات ما يسمونه "تصوراي" مفاده ل أن المصريين لن  :النداو

الجوي، وأنه لم تكن  يهاجموا طالما ليست لديهم القدرة على مهاجمة عمقنا

كان قد نمى لديهم حتى ساعة اندالع الحرب تلك القدرة. وتأسيساي على هذا، 

الشعور بأنهم لن يبدأوا الحرب ويتبعهم السوريون. فماذا كان رأيك في وقتها 

  ؟حول هذا التصور، وما رأيك اآلن
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كان فيه كانت لدي آراء مختلفة في أوقات مختلفة. ففي الوقت الذي  :  بيليد

موضوع إمكانية أن يتوصل السعي المصري لتحقيق انجازات محدودة في 

القناة قيد البحث، كان رأيي أنه ليس لديهم سبب وضرورة لمهاجمة العمق، 

وأنهم يستطيعون إحراز إنجازات محدودة في منطقة القناة إذا توفر لديهم إدانة 

وفجأة تحقيق عملية  سياسية لوقف القتال فوراي. إنهم يستطيعون بأي حال

محدودة بشرط أن يجمد شخص ما الموقف وال يسمحون للجيش اإلسرائيلي 

م. ولكن فيما بعد 1972و  1971أن يطور الحرب. لقد كان هذا في عامي 

وعلى امتداد السنوات كان واضحاي، بما فيه الكفاية، أن دولة إسرائيل لن تصل 

ذه العملية. كان التقدير بوقوع إلى موقف تمنعها فيه حدود سياسية عن وقف ه

حرب أكثر بكثير من كونها حرباي شاملة، ال عن أهداف محدودة. كان تقديري 

ل أنه إذا كان األمر كذلك وأن المصريين يعرفون أن دولة إسرائيل لن تتراجع 

حيث  –عن استمرار القتال على مدى عدة أيام من أجل وقف مثل هذه العملية 

دماي في القتال. وأنني ِمْلُت إلى رأي أنه بدون وسائل أنهم مضطرون للمضي ق

كافية من وجهة نظرهم، لتحييد أو حتى لشل سالحنا الجوي بصورة خفيفة 

فإنهم لن يشنوا هجوماي موسعاي على دولة إسرائيل. لكن ما  –داخل قواعده 

 :فعلوه هذه المرة هو أنهم مالوا إلى أمرين

 ن يمكن تحقيقه سريعاي بشكل نسبي.( هدف محدود بالفعل ل والذي كا1 

( الموقف الذي لم يكن فيه هناك قوات على الجبهة لتعطيل إتمام هذه 2

 العملية. 

إنني أسمع هذه النظرية الغريبة للمرة األولى، أن إسرائيل سوف  :النداو

 تتمكن من االستمرار )في القتال( لعدة أيام على الرغم من قرار مجلس األمن.

ليست هذه نظرية وإنما هي عقيدة كانت مرجحة لدي، وأنها اليوم، من  بيليد:

 وجهة نظري، حقيقة قائمة. 
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هل هذا مرجعه شعبة االستخبارات )أمان( أم كانت هذه كلها مجرد  :النداو 

  ؟تقديرات لديك

لقد صدق التقدير بأن المصريين لن يخاطروا بعملية محدودة سيتم  بيليد:

لذلك لن يكون العزم نحو عملية محدودة ولن تكون  ساعة، 24دحرها خالل 

النية لتحقيق عملية محدودة ألنه لم يكن مؤكداي لديهم أنه سيحدث جمود سياسي 

من أجل الوصول إلى تحقيق  -في الواقع  –فوري، ولذلك كان التصور 

إنجازات، فهم في حاجة إلى تحييد سالح الطيران. واآلن ما كان عشية 

يم موقف لخطة استراتيجية تقول إنهم سيحققون كفاءة من الحرب مجرد تقي

، وحيث رافق هذا تقييم 1975وجهة نظرهم إلرباك عمل سالح الطيران عام 

حسابي تقريبي بحيث إذا نجحوا في الحصول على طائرات بعيدة المدى بعدد 

مساٍو لعدد قواعدنا، فمن المفترض من وجهة نظرهم أنه قد حان الوقت لشن 

 الحرب.

سبباي دفعكم لتدركوا أن المصريين قد  يادين:  ألم يكن " صاروخ أسكود "

  يتصورون أنه قادر على اإلرباك؟

إنه لم يكن سبباي في نظرنا من قبل، بل لم يكن سبباي من وجهة نظري  بيليد:

 اليوم. 

 ليس بالنسبة لنا، بل في نظرنا مايستطيعون تفسيره.  :يادين     

ألف قنبلة  700أو  500ماي فهما معينا لدى المصريين. إن افترضُت دائ : بيليد

كيلو، هي ليس شيئاي يمكن االعتماد عليه، إال إذا أمكن القول أن هذا  500زنة 

سُيْدخل الدولة في صدمة نفسية رهيبة. وألنني لم أؤمن أنه يمكن إدخال الدولة 

ي، ولم أفكر أن في حالة فزع       إذن فإن هذا لم يبدو لي حينئذ كسالح عسكر

هذا يبدو بالنسبة لهم كذلك. و يبدو لي أيضاي أنهم يفهمون األمر اليوم على هذا 

 النحو.              
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  ؟من ناحية عدم دقة اإلصابة، هل بسبب عدم دقة اإلصابة نيبنتسال:

قنبلة كتلك على سبيل المثال، وهو ما  500حتى ولو بأقصى دقة. فإن  : بيليد

نصف يوم. ليست هذه كمية مؤثرة لسالح قتالي رئيسي والتي ألقيناه خالل 

يمكن أن تغير حرباي. ولو كانت بأقصى دقة، والدقة ليست هي القصوى، كما 

 تعرف أنت. 

فيما يخص المناورة العسكرية المصرية، ُكْنتب مشاركاي  :رئيس اللجنة أجرانات

  ؟في هذا التقدير بأن هناك مناورة، فهل اقتنعت بذلك

قبل أي شيء لم يكن هذا تقييماي، فليس هذا موضوع تقييم، غير أن  يد:بيل

 المعلومات قد أفادت أن هذه مناورة. 

 والتي يمكن أن تتطور إلى هجوم. :رئيس اللجنة أجرانات

نعم.كان تقييمي هو إمكانية أن تتطور هذه المناورة إلى هجوم.أما اآلن  بيليد:

تطور تلك المناورة إلى هجوم.المشكلة في فإن المشكلة هي تفسير إمكانية أن ت

 مجملها مجرد تفسيرات. 

ربما نبدأ من موضوع التفسيرات. إنك كنتب على علم بتداول  :السكوف

معلومات بأن هناك مناورة وأن هناك استعدادات عالية في المناورة بين 

األسلحة وغير ذلك، وأن تقييم المخابرات كان أقل مصداقية، فهل كان لديك 

  ؟لدى رجالك تقييماي مقبوالي و

 إنني أعتقد ذلك.  بيليد:

ربما أصيغ السؤال بشكل آخر، متى فكرت ألول مرة وطلبت  :السكوف

  ؟استدعاء احتياطي سالح الطيران، متى

لو أنني أتذكر بالضبط، حدث األمر بعد اللقاء عند رئيسة  :اللواء بنيامين بيليد

الوزراء  في مساء الرابع  من شهر أكتوبر. لم أتقدم بطلب مكتوب ولم أحدث 
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ضجة كبيرة، و لكنني طلبت استدعاء االحتياط من وحدات الدفاع الجوي، 

 واستدعاء عدد قليل منهم لتلبية احتياجات الوحدات المراقبة. 

  ؟اي ألي تقييم ُكْنتب تحتاج هذاطبق :السكوف

طبقاي )لتقييم الموقف في( الثالث عشر من سبتمبر وعدم قدرة السوريون  بيليد:

 على الهجوم، فلم يردوا حتى اآلن ويبدو أنهم يعدون لشيء كبير. 

هذا يعني تقييم احتمال أقل لالستخبارات على جانب، وحالة  :السكوف

 االستعداد على الجانب اآلخر. 

واالستعداد وحده. إنني لم أخرج بشكل واضح. لقد قلُت أنني أريد أثبت  بيليد:

 " في محضر الجلسة " أن افتراض المصداقية األقل هو أمر غير صحيح. 

أي الحذر من نية العدو، بالوسائل التي تحصل عليها مباشرة ليست  :السكوف

 لديك إمكانية لتقييم االستخبارات بشكل غير متوازن. 

 ال، إنني لم أرب ولم يكن مقبوالي أيضاي أن أري عنصر االرتباك السياسي.  يد:بيل

تزعم مصادرك ل إنه في الساعة الواحدة والنصف أو الواحدة  :السكوف

وخمسون دقيقة أمرت بتحليق طائرات مراقبة فوق القواعد، وإن بدأ الهجوم 

ضح أن هناك تقريباي بعد ذلك بنحو عشرين دقيقة أو نصف ساعة، عندما ات

أسراب كبيرة من الطائرات قد وصل خبرها إليك في عشرة دقائق حتى 

صحيح !(، يعني حتى خرجت الطائرات إلطالق النار  بيليد:الساعة الثانية. )

أو القيام بهجوم مضاد وما شابه ذلك.. وقد سقطت قنابلهم في منطقتنا. هل هذا 

   ؟صحيح

  ؟ي لم يكن لديك إنذارهل هذا يعني أنه في المرة الت :السكوف

كان لدي إنذار العشر دقائق، عندما كانت طائراتي في الجو قبل عدة  بيليد:

دقائق. لكن من ناحية الوصول إلى المنطقة والقبض على الطائرة، كان قد تم 
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القبض على طائرات قبل أن تلقي القنابل وكانت هناك طائرات قُبض عليها 

 دقيقة. بعد إلقاء القنابل. حدث هذا في 

هل لديك تقدير عن عدد الطائرات التي سقطت حينذاك عند  :السكوف

  ؟السوريين والمصريين كنتيجة لهذا الهجوم

نعم استطيع القول أنني اعتقد أن لدينا اآلن احصاء مجمل مسجل،  بيليد:

ألنها كانت ( 1)استطيع القول بثقة أنه قد اُسقطت سبعة طائرات في " أوفير" 

المرة الوحيدة التي هاجموا هناك. وإزاء الباقي  فإنني استطيع أن اسلمها لك 

 من تلك اللحظة حتى المساء. 

 ال. هذا ليس هاما اآلن إلى هذا الحد.  :السكوف

إنه ليس هاماي بالنسبة لي في تلك اللحظة فلم يكن لدي إحصاء دقيق لعدد  بيليد:

 كانت كثيرة.  الطائرات التي اُسقطت، لكنها

عندما نتوافق على المصطلحات، فكم لدينا من الوقت للتحذير، أو  :السكوف

ما الوقت لتلقى تحذيراي، ماذا كان مقبوال، لنفترض أن التحذير يصل من 

  ؟االستخبارات فكم يحتاج من الوقت

نعم (. كان مقبوال لدي أنه  :) السكوف ؟هل االنذار استراتيجي عام بيليد:

 ساعة ل والمرجح أنها كانت خالل عدة أيام.  24ى األقل في سيصل عل

                                                           
1  ،لمنطقة "شرم الشيخ" حيث أقامت إسرائيل فيها منطقة إستيطانهو التسمية العبرية :( أوفير 

وأقامت في الجنوب من المطار قاعدة للقوات  متر،وأقامت بها مطار مدني على بعد عشرين كيلو

وقد دارت في منطقة المطار معركة  .1968مايو  14وقد أقيم هذا المطار في  ،الجوية اإلسرائيلية

رية والقوات الجوية اإلسرائيلية في السادس من أكتوبر عام جوية بين القوات الجوية المص

طائرة هاجمت منطقة المطار وشرم  28، حيث اُسقطت سبعة طائرات مصرية من أصل (1973)

( 1982طارها إلى السيادة المصرية عام )ومع توقيع اتفاقية السالم تم إعادة شرم الشيخ وم ،الشيخ

ثم سمي بعد تطويره " ،رأس نصراني "أوالي " مطار  لمطار إلى مطار دولي سميوتم تحويل ا

  )المترجم (.  ".مطار شرم الشيخ الدولي 
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 عدة أيام.  حول موضوع الصواريخ...  :السكوف

معذرةي ! طبقاي للكلمات، مازلت أريد السؤال في موضوع المعلومات.  :يادين  

أنك طرحت بصورة عرضية في اجابتك على سؤال السكوف، مع أنني لست 

نفس اللحظة، أنك لم تكن لديك صلة بمصادر متأكداي من أنه يقصد هذا، في 

معلومات خام. لكنني أريد أن أسألك حول هذا الموضوع سؤاالي. بصفتك قائداي 

لسالح الطيران، كان هناك عدد من العمالء، أو عدد من ناقلي معلومات هامة 

جداي للموساد وأنهم كانوا في نهاية أمٍر ما طبقاي لما نعرف، من هؤالء الذين 

معلومات تحذيرية هامة. هل أنت شخصياي كنت تعرف طوال الوقت،  جلبوا

إنني ال أقصد حالياي في يوم السبت  أو الجمعة، شيئاي ما عن عدد من أولئك 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بقدار سطر من سبع [العمالء.

 . ]كلمات

ار سطر من حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقد[ :السكوف

 . ]أربع كلمات

اإلجابة هي " ال ". ما علمته كان مقبوال، فقد توليت المنصب وعينت  بيليد:

رئيساي جديداي لشعبة االستخبارات، وكان من المألوف عدم االهتمام بمثل تلك 

هوية العميل، وما  :األمور، وليس جيداي أن يتحرى قائد سالح الطيران عن

مصداقيته، وأين يكمن ومن أي األماكن تصل هذه المعلومات. إن مثل هذه 

 المعلومات هامة بالنسبة لقائد سالح الطيران  وهذا لم أالحظه. 

 هذا هو السؤال الذي أريد أن أوجهه إليك. :يادين

 اإلجابة هي  " ال ".  بيليد:

ر في هذه النقطة حتى النهاية. إنني أفهم، ومع هذا أريد اآلن االستمرا :يادين

أفهم بشكل عام، ولك أن تصحح لي لو لم يكن هذا هو السبب،وفي سالح 

الطيران بشكل خاص__أن هناك غاية للطيار أو لمن يمكن أن يقع في أيدي 
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العدو، والطيار طبعاي متوقع له هذا، إذن فكلما عرف الطيار أقل كان 

ل مثل هذا العنصر هو ما كان وراء هذا أفضل.هذا ما أفهمه. السؤال هو، ه

الموضوع الذي لم يعرفه أيضاي قائد سالح الطيران،أو بصفة عامة مشكلة أمن 

اآلن سؤاالي، ربما كخبير بعد الحدث، لكن مع كل هذا  ميدان عادية. إنني اسألك

فإن سؤالي هو أيضاي للمستقبل، ألن هدفه بالتأكيد ليس فقط للحاضر، هل حقاي 

ا صحيح، أن هذه المشكلة هي فقط قضية موضوع ل لكن ليس لهذا قولك هذ

معنى؟ صحيح. أن "قسم الجو" أو" أمان " أو"االستخبارات" هو المسئول عن 

موضوع االستخبارات. لكن هذا صحيح إزاء كل ضابط في هيئة األركان، 

حيث أنه مع كل هذا فإن القائد الذي يرأس ضابط األركان غير ملزم دائماي 

تالم المعلومات وتقييمها، حيث أن ضباط األركان غير مؤهلين، بل أنه باس

ل عن كل هذه األمور، ألنه ألماذا اسيجب أن يكون تحت المالحظة قليالي. 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار [يوجد بين كل المصادر 

 13بمقدار حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية [كان  ]كلمة واحدة

 . ]كلمة

قال أنك ربما  ]كلمة 11حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار [

 10بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار  حذف]سمعت اسمه،     

 .]كلمات

لم اسمع هذا االسم ذات مرة. لكنني أريد أن أقول شيء ما بخصوص     بيليد:

 هذا األمر. 

إنني أنهي السؤال، على سبيل المثال، كان هذا عنصراي هاماي جداي.     :يادين 

. ]حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار فقرة من خمسة أسطر)

لو أنك كنت تعرف عن مثل هذه القصة، مثالي، بأنه قائم، فإن هذا أيضاي كان 

االستخبارات الخاص مساعداي لك قليالي، على "أمان" فرع استخباراتك، ولقسم 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار [بك، للتفكير لحظة واحدة 



378 

، لو أنه يعرف أموراي كثيرة عن المعلومات إلى هذا الحد،هذا شيء ]كلمات 3

 هام. 

األول ل إجابة خبير بعد الحدث،  :إنني أريد أن أقسم إجابتي إلى قسمين :بيليد

نعم، إذ كخبير بعد الحدث  :قبل الحدث. مبدئياي اإلجابة هي الثاني ل إجابة خبير

العسكرية اإلسرائيلية  حذف بواسطة الرقابة [لو أنني كنت أعرف المصدر

. إنني افترض، كخبير بعد الحدث ارتكب جرماي رهيباي لدى ]كلمة 14بمقدار 

  رئيس "جهاز أمان " لو أن معلومة كهذه كانت تمر باعتبارها أقل مصداقية.

  ؟إنها حتى لم تصل إليك ل أليس كذلك   :يادين

 إنني اتحدث كخبير بعد الحدث.  بيليد:

 النداو: ضم سجله الكثير من التحذيرات التي ال تخطئ. 

لو كنت أعرف كل شيء وكنت أقدر أنه مصدر زائف وتقييمه غير  بيليد:

لم أكن جالساي في  :واضح، لكن المعلومات جيدة. إنني أقول كخبير بعد الحدث

صمت.   اآلن أريد أن أجيب عن سؤال، أنني أقول هذا كخبير قبل الحدث، أن 

البناء المؤسسي للجيش اإلسرائيلي هو هكذا ل أن قسم االستخبارات " أمان " 

حذف بواسطة [يسلم إلى فرع االستخبارات التابع لسالح الطيران، لكن كذلك 

المعلومات التي يجب أن  ]دار خمسة كلمات الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمق

يجمعها سالح الطيران عن سالح العدو وعن األهداف المحددة كأهداف لسالح 

الطيران. فعلى سبيل المثال ل إذا كان هناك من يقول بالضبط أين توجد نقاط 

إلطالق النارل فهذا هدف وهذا تم بحثه وتفسيره ودراسته عن طريق 

ات" أمان"، وأن القوات الجوية بشكل مؤسسي لم يكن مؤسسات قسم االستخبار

من شأنها التحري عن نظام الوقود والنفط والكهرباء لدى مصر، على الرغم 

من أنه كان واضحاي أن على سالح الطيران فقط أن يهاجم هذا وليس أي أحد 

آخر. هكذا كان الترتيب. أو لو أن هناك معلومة عن طائرة أو عن مطار، أو 
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مضاد للطائرات أإيضاي أو عن جهاز السيطرة المصري، أو عن  عن سالح

محطة إنذار مبكر، فكان هذا يحول إلى المسئولية الخاصة لقسم االستخبارات 

 لبحثه، فيبحث ويوجه وُيحلل ثم تخرج النتائج. 

واآلن أريد العودة إلى الجزء الذي يكون فيه الخبير قبل الحدث. إننا على قيد 

الحياة، لم أكن أرغب في أن يدخل هذا ضمن السجل، ألن هذه قضية غير 

 متفق عليها في الجيش اإلسرائيلي. 

 هذا تسجيل لكل شيء.  :يادين

إلسرائيلي ليس إذا أردتم التسجيل فتفضلوا. ففي البناء المؤسسي للجيش ا بيليد:

للذراع الجوي صالحية اإلركان العامة لالهتمام بكل المادة االستخباراتية التي 

 يمكن أن يستخدمها سالح الطيران كهدف. 

  ؟هل ليس لسالح الطيران ؟ليس لمن :رئيس اللجنة أجرانات

 نعم.  بيليد:

في لكنني أعود إلى هذه المشكلة. هل "هر ليف " رأى هذه المعلومة  :يادين

مصدرها. طبقاي للترتيبات التي كانت بينه وبين قسم االستخبارات " أمان "، إذ 

بسبب درجة السرية فقد كان يتم  استدعاؤه. إنني ال أتطرق اآلن إلى الوظيفة 

المحددة        كان يتم استدعاؤه إلى قسم االستخبارات " أمان" في مكان خاص 

ن أتلو عليك جزء من النبأ، لو أنك ويقوم بقراءة المعلومات وغيرها. أريد أ

إذا لم  :كنت قد رأيته في مصدره، هذا ال يتعلق بالمشكالت التقنية، السؤال هو

يكن هناك حاجة إلى قسم االستخبارات" أمان" إلعطاء أوامر، كذلك بدون 

صلة بالمفهوم األخالقي، أنت كقائد لضابط قسم االستخبارات لسالح الطيران، 

سبتمبر، وفي األول من  30وهذا المصدر الذي ذكرته       في  وهو يعلن       

أكتوبر بدأ تنفيذ الهجوم على إسرائيل تحت مسئولية وزير الدفاع المصري، 

التنفيذ هناك هو هكذا وهكذا. وكذلك ينوي السوريون المشاركة. من بين 
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األمور األخرى فإن القوات التي ستشارك سيكون بينها القوات الجوية 

مظالت. وتتجه النية إلى مهاجمة المطارات والخطوط األمامية وكذلك وال

مواقع مدفعية التمشيط، وسوف يتم مهاجمة "أبو رديس" والمواقع الدفاعية 

 . ]كلمة 40حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار[المحيطة 

إلضافة ، با] كلمة 20حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار [

إلى كل المعلومات من هذا النوع. ونظراي ألنهم قاموا بتقييمها من الناحية 

التحذيرية، فسألته االستخبارات وغيرها على الفور كشخص اعتاد في 

هل تتحدث عن مناورة عسكرية أم تتحدث  :الماضي اإلعتراض عليها أيضاي 

ورة فعاد وكرر: إنني أتحدث عن حرب وال أتحدث عن منا  ؟عن حرب

عسكرية. ليست هذه هي المناورة التي تنتهي بحرب. انتشرت مثل هذه 

المعلومة وتداولت حتى الثاني من أكتوبر. تلك المعلومات رآها "هر لف" 

كمصدر، لم ينشر قسم االستخبارات هذه المعلومة  بمثل هذا التكرار، ألن 

ة حذف بواسطة الرقابة العسكري[تقييمه كان هو نفس تقييم المصدر،

 ، إنها ليست موثوقة. ]اإلسرائيلية بمقدار سبعة كلمات

واآلن فإني أكرر القول، لنترك مشكلة المؤسساتية، إن معلومة من هذا النوع 

تعود إلى األول من أكتوبر، هذا ليس في إبريل أو مارس، هذا األمر أصبح 

في محله، إذ مع كل هذا استشعر هنا شيء من الثرثرة غامضة وهناك 

)؟(، أال تعتقد أنه كان يجب على رئيس "أمان" أو رئيس فرع  صواريخ

لتعلم أن هناك مثل هذه  :استخباراتك في مثل هذه الحالة أن يأتي إليك ويخبرك

 المعلومة، هل هي موثوقة، هل هذا هو تقييمها، لكن هاهي المعلومة. 

ة التالية: أيها إنني لسُت مقتنعاي أنه لم ينقل إليَّ خالصة المعلومة بالطريق بيليد:

القائد، هناك مصدر جيد يقول أنه ربما هذه حرب، لكنني لم استطع أن أنسب 

 إلى أي معلومة نقلت إليم هذا. 

 في مثل هذه الحالة يجب معرفة التقصير. :يادين 
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كخبير بعد الحدث، من المؤكد أنني أريد أن أكشف أي تقصير. وأنه  بيليد:

ر فقط بترتيب خاص، لكنه لن يساعده أيضاي يستطيع أن يرى هذا التقصي

 أيضاي.

 أريد أن أسألك في موضوع الصاروخ " سام ". :السكوف

كانت هناك معلومة بأنهم خرقوا حالة وقف إطالق النار في المنطقة عام 

م، حيث كانت هناك تجربة إلستخدام هذا الصاروخ في "شمال فيتنام"، 1971

ثم تمت تجربة السالح ذاته. ألم ترد فكرة إمكانية عمل مظلة جوية لمضادات 

ة لم تحظى الطائرات، حيث أنه في المراحل األولى لعمليات القوات البري

 بالحماية الجوية المطلوبة. سواء للمساعدة الفعالة أو ل قالع أو التصوير. 

إذا كان هناك مثل هذا التفكير، أليست النتيجة لهذا هو إجراء مشاورات مع 

القوات البرية، يبادر به سالح الطيران وكذلك القوات البرية من أجل إيجاد 

  ؟ع كل هذاوسيلة أخرى لتسهيل عملية مؤقتة هنا م

بناء على هذا فإن اإلجابة هي ل أن تمت هناك مشاورات مع القوات  بيليد:

البرية وفيها طلبت القوات الجوية بصورة واضحة وفاصلة، أنه من أجل تقديم 

مساعدة فعالة للمنطقة الخاضعة للغطاء الجوي والمحتشدة بالصواريخ فسوف 

ة للتخلص من حائط ساع 48تحتاج القوات الجوية إلى تكريس حوالي 

 الصواريخ قبل أن يستطيع تقديم مساعدة. 

  ؟ساعة في المنطقتين 48هل  :السكوف 

ساعة، وكان لهذا عدة  48ساعة في المنطقتين، لنقل حتى  48 :   بيليد

جوانب إذ أن السبب األول الذي من أجله دخلنا في مشاورات كان بالتأكيد 

. كما  ]كلمة 17رية اإلسرائيلية بمقدار حذف بواسطة الرقابة العسك  [جانبياي،

كيف إذن ستتصرف القوات البرية  :طرح في المقابل أيضاي هذا السؤال نفسه

ال يوجد قلق. إذا أوقفتم القوات الجوية  :كانت اإلجابة دائماي  ؟بدون مساعدة
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للعدو عن مهاجمتنا، فسيكون لديكم الوقت الكافي ل نتهاء من الصواريخ، فال 

 هذا. تقلقوا ل

 هناك سؤال آخر يتصل بهذا..  :السكوف 

إنك على أي حال سألت ماذا فعلنا لتقديم أي معلومات مهما كانت للمساعدة 

قبل اسبوع من اندالع  :واإلجابة على ذلك بسيطة جداي   ؟حول شبكة الصواريخ

الحرب وفي يوم الجمعة، عندما صرحوا بالبيان األخير عن أمر احترازي 

الهجوم الصاروخي من جانب سوريا، فإنني أبلغت قادة (، وهو أمر 5)

االستطالع أن احتمال قاطع للوضع في الهضبة السورية لن يسمحوا فيه 

لقواتنا البرية بالوقت الكافي قبل أن تحتاج إلى اإلمداد. واإلجابة الوحيدة التي 

لم أننا نوقع أنفسنا في موقف حرج إذا  :لدي لهم اليوم هي أن أقول للطيارين

 نتخلص من شبكة الصواريخ ونقدم أفضل المساعدات التي يمكن تقديمها لهم. 

كانت اإلجابة بسيطة جداي، في يوم الجمعة، قبل الحرب باسبوع عندما  : بيليد

اطلقوا التحذير األخير عن عملية هجوم الصواريخ في سوريا. ابلغُت قادة 

هضبة السورية، حيث األسراب الجوية بشكل قاطع باحتمالية الموقف في ال

توجد هناك قوات احتالل برية ولن يمنحونا الوقت الكافي قبل أن يطلبوا 

أننا  :اإلمداد. واإلجابة الوحيدة لدي والتي أقدمها اليوم هي أن أقول للطيارين

سنخفق بدون أن نتخلص من شبكة الصواريخ، ونقدم أفضل مساعدة نستطيع 

 تقديمها. 

  ؟متى قلتب هذا :سؤال 

 في يوم الجمعة ل قبل أسبوع من بدء الحرب.  : ليدبي

إنك تجرني هنا إلى سؤال ثان، عما إذا كان لديك هنا ما له  :ح. السكوف  

صلة بالوثائق، حيث كانت هناك احتياطات استرشد بها سالح المدفعية أو قسم 

اإلرشاد. تلك االحتياطات هي من أجل الحصول على مساعدة جوية عاجلة، 
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تفاع الطائرة القادمة وكل أنواع تلك التفاصيل المماثلة. ما هو ار

                                  فهل طرأ تغيير ما، أو هل كانت هناك حشود مخالفة 

لكل ما أرشد به سالح المدفعية، ففي مثل هذه الحاالت تزودك القوات الجوية 

قول أنني ال )قدم(، وحينئذ ت 3000أو 4000بمساعدة عاجلة على ارتفاع 

أستطيع أن أعطيك في مثل هذا اإلرتفاع، سيكون أفضل كثيراي من أي ارتفاع 

آخر..وهكذا. ألنه إلى أي مدى اسمع أن كان هناك في الميدان سوء فهم. في 

هذا الصدد ماذا كانت الحاجة إلى نشر الشبكات أو أنظمة الرادار الجوية، 

جيه الالزم نحو الهدف الذي حتى تستطيع القوات الجوية الحصول على التو

يجب اصابته، ولن يتم هذا إذا خرجت عن العملية بُرمتها ومن القواعد ومن 

 كتيبة المشاة ومن كتيبة الدبابات. 

كنت أقول، من حيث المبدأ، أنه لو أن هذه المنظومة كانت منشورة في  : بيليد

الميدان لكانت تعمل بدقة حسبما يتم توجيهها لترشدنا إلى مكان العدو وماهيته، 

 ثم تطلب المساعدة. 

 قالوا لك في اللحظة التي استدعوك فيها.  --قالوا لك  :ح. السكوف 

يتعلق األمر بشبكة معقدة ودقيقة لما يسمى صفحات أهداف. حيث أن  : بيليد

لدى كل فرد محدد أهداف )تابع لسالح للحرب اإلليكترونية ( صفحات أهداف 

لمنطقته   كان يكفيه للرد على سؤال كيف أهاجم هذا، أن يبلغ بأن الهدف 

ليست موجود في مكان معين، و عندما يوجد هناك صواريخ أو اليوجد، فهذه 

مشكلته. هذا يعني أنه لو كانت شبكة الغطاء الجوي منتشرة مسبقاي والخرائط 

وصفحات األهداف، ثم كانوا يعلمون ماذا يجري في الميدان، فكان الزاماي 

عليم بشكل عام تغيير أسلوب الهجوم. لقد أرشدت القوات البرية أنه في 

كون هذا هو الوضع الموقف الذي يوجد فيه تغطية صاروخية.. كاملة، فلن ي

 الذي نصل إليهم فيه وسيكون ممكناي أن يؤدي إليه. 

  ؟بماذا أرشدت القوات البرية :السكوف 
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قيل للقوات البرية أن القوات الجوية ستنفذ هجمات خاطفة. ال أعرف ما  بيليد:

إذا أرشدوا إلى هذا في كافة القوات البرية، لكن هذا ما قيل في فرع القيادة 

 والتوجيه. 

  ؟هل لديك هذه المادة :السكوف 

هناك مجموعة من المشاورات، منذ أيام رئيس قسم التدريب السابق،  : بيليد

لكنها ليست موجودة لدي، وهي بخصوص تعاون جوي مدرع في معركة 

محمولة والذي وضعنا فيه ألول مرة تلك المعطيات فوق المائدة ، بعد تدريب 

 . (2)، ثم بعد ذلك تدريب يتسوق (1)عوز

إنني أريد ببساطة تلخيص الموضوع، أن األمر الذي كان يحدث لو أن هيئة 

القادة الميدانيين كانت توزع تقارير عن مكان العدو، فربما كانت المساعدة 

متاحة بشكل فعال، ألننا كنا في حاجة إلى إنجازه بأقل مجهود وللعمل كفريق 

 واحد دون المقارنة. 

 بناء على معلومة وليس على تخمين. لكن كنا نفعل هذا  بيليد:

ماذا تعرف القوات الجوية عن الخطط الهجومية، أو عن نشاط  :ح. السكوف 

القيادة الشمالية أو القيادة الجنوبية في حالة ما إذا فوجئ هو أو أن كال القيادتين 

 فوجئتا باطالق نيران العدو. 

اإلنذار العام  ال أعتقد أن كان هناك أي نوع من الخطط قبيل : بيليد

 " أن تصمد وتقاتل ".  :واستغاثتها، وهذا يعني

                                                           
1
هو التدريب العسكري الضخم الذي قامت به القوات اإلسرائيلية في سيناء في (:  תרגיל עוזتدريب عوز )  (

، وكان قبيل اندالع حرب أكتوبر، وكان الهدف منه التدريب على عبور قناة السويس ونقل 1973صيف عام 

 الحرب مع مصر في حالة اندالعها إلى غرب القناة داخل األراضي المصرية في اتجاه القاهرة )المترجم (. 

2
هو تدريب عسكري لعملية إخالء المدنيين من المناطق التي تشهد (:  תרגיל יצוקتدريب يتسوق )  ( 

 عمليات عسكرية وحربية )المترجم(. 
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 ماذا تعني لك فكرة مثل " هجوم أولي ".  :ح. السكوف

 من جاء لقتلك فاسبق وأقتله.  :الفكرة تعني بيليد:

 ال. هذا هجوم وقائي. هذا ما يسمى هجوم استباقي. :ح. السكوف

 إنني ال أفرق بين اإلثنين.  بيليد:

.  :ح. السكوف  إنك ال تعرف  فكرة الهجوم األوليم

 بل أعرفها تماماي.  بيليد:

إن األوليم والوقائي، في رأيي مسألة تقدير، حيث أن األولي لديك يؤدي إلى 

 إعاقة هجومه.

أنه في حالة عدم إمكانية تنفيذ هجوم  :هناك فكرة في القتال تقول :ح. السكوف

بين محصنة بمثل هذه الصورة، إذ وقائي، فهناك جزء من القوة في أحد الجان

في حالة أن بدأ الجانب الثاني القتال، فإن ذات اإلمكانية للمهاجمة من أجل 

تحسين الهجوم. هذا يشبه لدى القوات البرية في المقابل ل الهجوم المضاد. لكن 

هذا في القوات البرية، أما هنا فليس بالضبط نظراي لحدود القوات البرية. إنني 

هل كانت سالح الطيران جاهز بحساباته، إنني أفهم أن الحسابات  أتساءل ل

غير موجود ألن الحديث هو عن أفكار هجوم وقائي، فهل كان مستعد لمثل 

 هذا النوع من هذا الهجوم. 

 اعتقد أنه كذلك . بيليد:

هجوم أولي ل هو هجوم تصحيح مصغر فلنأخذ نموذجنا. لقد  :ح. السكوف 

وبية والشمالية معاي، ودافعت قوة محدودة من القوات هوجمت القيادتان الجن

الجوية، أو معظم القوات الجوية من البداية على النحو التالي: أنه في نفس 

اللحظة التي بدأ فيها الجانب الثاني، وقبل أن تزيد الخسائر في الميدان، نفذت 
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ضربة عملت على عرقلة هجومه، ثم على البعض من تلك  القوة المهاجمة 

 فتعطل الهجوم. 

اعتقد أنه في الميدان، إذا دققت النظر هنا  :)سيدي( اللواء السكوف بيليد:

فسترى إذن أنه في اليوم األول كانت جميع الهجمات أولية. هاجمنا القوات 

 التي تهاجم قواتنا. 

إذا ترجمت لك كلمة "بريماتيف" إلى العبرية، فإنها تعني هجوم  :ح. السكوف 

نت المبادرة بأيدي الطرف الثاني ثم رددتم على الهجوم، الهجوم قبل الحسم، كا

 األولي، يعني أنه إذا كنت أنت المبادر بالهجوم فإنك تحول المبادرة إليك. 

اصطياد " إنه لدي. هذه المهمة  :كان لدينا مرسوم باسم مهمة " طريفا  : بيليد

 من أجل األمن المشترك في حالة الهجوم على الحدود. 

  ؟" 7هل علمتم عن ال  " سام  :سكوف ح. ال

 علمنا. فاجئتنا الكميات. وهي عدة آالالف.  : بيليد

  (70حتى  64الصفحات من حذف ) 

إنني أردت إعطاء مثال على المرسوم الذي يجيب على تعريف اللواء 

 لسكوف.

"أن سالح الطيران يكون  :. إنه يقول1973أغسطس  15هذا المرسوم من 

جاهز للهجوم باألوامر المختلفة وتنفيذها بالقدرة المطلوبة بدون إنذار مبكر في 

أقصر وقت". يكون الهجوم المنفذ بإشارة استعداد القوات ويستمر بدفع 

 :الطائرات التي يتم إعدادها بسرعة فائقة بعد إنذار اإلصابة. جبهة المعركة

تد على طول خطوط وقف إطالق النار، في البحر هي أحد القطاعات التي تم

األهداف المتوقعة هي جميع األنواع،  :المتوسط أو في خليج السويس. األهداف

والسيما أهداف المدفعية، القوات التي تخترق الحدود أو القوات التي تطلق 

 القوات البحرية من كافة األنواع.  :النار. الجبهة البحرية
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أردُت أن أسأل سؤاالي منمقاي مختلفاي قليالي. السؤال بشكل عام يتعلق  :يادين

  :بمشكلة احتياطي وأنواع القذائف التي كانت في أيدي القوات الجوية

  ؟كيف تم حسابه ؟لماذا لم يكن كافياي  –أ( هل كان كافياي، وإذا لم يكن كافياي 

آلن، إذا لم تناسبها ب( هل ناسبت أنواع القذائف تلك المهام التي تقرأها ا

ما هو الموقف في هذا  ؟هل طلبنا ولم نحصل ؟لماذا لم تناسب –جميعاي 

 الموضوع؟ 

هل تقصد القذائف جو / أرض، أم الذخائر بشكل  ؟سؤال استيضاحي بيليد:

    ؟عام 

المقصود هو الذخائر بشكل عام ل لكن بشكل خاص تشمل  :يادين  

 دنيين. الصواريخ، تلك القنابل في لغة الم

وهي سالح بأوزان  –بالنسبة للقنابل الحديدية )كما تسمى( :بذلك فإنه : بيليد

مختلفة والذي يتم إسقاطها من ارتفاعات عالية، كان لدينا منها احتياطي كاٍف، 

 1967وتقديرات االحتياطي التكتيكي بناء على الدروس المستفادة من حرب 

ناها فيما يتعلق بنطاق الطلعات الجوية "األيام الستة"،من التقديرات التي أجري

التي تستطيع القوات الجوية إخراجها أو إرسالها بسرعة من مناطق قتالها، من 

تقديرات إضافية لالحتياطي للحرب، باإلضافة إلى احتياطي ل نسحاب 

والتأمين السريع. في كل التقديرات المعقدة تلك، ما سبب هذا يوم المعركة وكم 

أنه في كل الموضوعات  :حتفاظ بمخزون ، استطيع قول اآلتينحتاج إلى اال

المتصلة بالقذائف الحديدية كان لدينا احتياطي كبير. لكن فقط من أجل إعطاء 

نموذج، سأحدد عدد من أنواع القذائف ل على سبيل المثال: قذائف من طراز 

وهي  –" وهي تقريباي قذائف قياسية للطائرات "عيم" و"كورناس" 82"

ات " سكاي هوك " و" فانتوم "، كان لدينا احتياطي في عشية الحرب طائر
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ألف قذيفة تقريباي، أي أن االحتياطي في  15ألف قذيفة. سحبنا  66يقدر ب  

 %. 86نهاية القتال وصل إلى 

% مع نهاية الحرب في أي واحدة من 88لم نهبط في أي حالة إلى أقل من 

، 81كج " من طراز  120كم "، أو"  100أنواع القذائف التالية، زنة ال  "

 750، وقذائف ال  117كج"، وقذائف طراز  360، والقذيفة "82وطراز 

، وقذائف النيران ))النبالم((، هذا 84، وبرق 83باوند، وقذائف طراز برق 

 فيما يتعلق بالصواريخ... يعني أنه كان لدينا كميات كافية

  ؟هل تقصد صواريخ جو / جو :يادين  

لم  :بل جو / أرض. فيما يتعلق بالصواريخ فإن الصورة تبدو كاآلتي بيليد:

%، بيد أنه، وفيما يتعلق بموضوع 89نهبط بأي حال من األحوال إلى ما دون 

آخر وهو ليس بالضبط تسليح، بل هو صاروخ ينشر القش، كان لدينا منه 

 كمية ضئيلة جداي. 

  ؟راتوهل هذا مضاد للرادارات، أو ضد الرادا :يادين  

 90أنه للتشويش على الرادارات، فهو ينتج غبار. وكان لدينا منه  : بيليد

 82صاروخاي مخزون احتياطي عشية الحرب، وقد استخدمنا منه حوالي 

صاروخاي. لم أكن أقول أن هذا سالح أساسي، ولكن لم نحصل على مثل هذا 

الكمية  ] مةحذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كل ]النوع 

 التي طلبناها، غير أن هذا أيضاي شيء خاص، وكان لدينا كمية ضئيلة. 

  ؟أي هل طلبنا أكثر :يادين 

إنها مجدداي قذائف سالح الطيران، قذائف   -طلبنا أكثر. الموضوع الثاني بيليد:

 جو /أرض، ولكنه سالح ميدان، وهو ما يسمي القذائف العنقودية بأنواعها. 

 نعم استنفذ احتياطنا خالل المعركة بدرجة عالية وأكثر. 
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  ؟أي نوع :رئيس الجلسة أجرانات

 سي. بي. يو ) كالستر باوم يونيزم ( بأنواعها.  –قذائف عنقودية  : بيليد

. لم نصل إلى ]حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمتين[

ف بواسطة الرقابة العسكرية حذ[االحتياطي الذي أردنا الوصول إليه.

 . ]اإلسرائيلية بمقدار سطر

كإستعاضة، تقرر قبل حوالي سنة أو سنة ونصف، أن يتم إدخال انتاج أحد 

أنواع تلك القذائف العنقودية المذكورة عاليه إلى التصنيع العسكري، غير أن 

تثمار شهراي، وبالطبع لم نستفد من االس 18الترتيبات ل نتاج كانت تستلزم مدة 

الذي استثمرناه في هذا االنتاج في هذه الحرب. إنني اختار منها نموذج واحد 

قذيفة،  4670(التي كان لدينا منها حوالي 24قذيفة عنقودية طراز) :فقط هو

، ويشمل هذا االمداد طوال القتال. لقد 6203وقد استهلكنا منها في الحرب 

 1450والتي كان لدينا منها  (49استهلكنا كافة القذائف العنقودية من طراز)

قذيفة. كما استهلكنا قذائف مضادة للدبابات من نوع "روقاي" مما كان لدينا، 

قذيفة. كان االمداد الذي  1518قذيفة، كما استهلكنا  668كان لدينا  –أي أنه 

. أي أنه تبقى لدينا اليوم مع نهاية 2230حصلنا عليه طوال الحرب يقدر ب  

قذيفة  400 ---  380فاليوم لدينا الكثير جداي (  – الحرب ) ليس اليوم

 عنقودية.  

بدون الدخول في تفاصيل، أيكون هذا صحيحاي إذا قلُت أنه قد طلبنا  :يادين 

  ؟الكثير من كل أنواع القذائف العنقودية ثم حصلنا على القليل

ألف من  20ألف حتى  15نعم. كانت لدينا النية للوصول إلى مستوى  بيليد:

القذائف العنقودية من كل األنواع وكان االحتياطي لدينا عشية الحرب يقدر ب  

قذيفة. لقد كان نوعاي واحداي من الذخائر وبالطبع كنا نريده طوال  6900حوالي 

 الوقت. 
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 ؟ماذا عن " المفريق " :يادين

لكن هذا كان يعتبر حلم  ،طلبنا " مفريق "، طلبنا كميات كبيرة ذات قيمة بيليد:

يقظة قبل الحرب، أن نحصل على هذا التصريح. وقذائف ذات مدى فيضي، 

 40أو  30وقذائف تليفزيونية ذات مجال فيضي يمتد مداها إلى حوالي 

حذف  [كيلومتر لكي تمكننا من باصابة بطاريات الصواريخ خارج المجال 

 .] ربواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سط

  ؟ما أسماؤها      :يادين

حذف  [" اكسبندر رينج فير ليفس "، و " اكسبندر رينج هوبوس ".بيليد:

إذا  –. هذا يعني أنه ] بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطرين

كان لدينا ما يكفي من  –عرفنا مصطلحاي عاماي، قذائف، ذخائر، صواريخ 

". لم يكن لدينا من تلك األمور كالسالح األكثر ناحية ما يسمى " خبز وزبدة 

" سي. بي. يوز"، و " اكسبندر رينج " أو "استاند أوف فيمون  :تطوراي، مثل

." 

بالصواريخ جو/جو، لكنك لم تسألني:إن كنا قد                                          

( في  استهلكنا صورايخ جو/جو بكثرة، ولم نهبط إلى االحتياطي )صفر

 الحرب، لكننا طلبنا من األمريكيين وحصلنا على مزيد من الصواريخ. 

  ؟هل حصلنا عليها قبل الحرب :رئيس اللجنة أجرانات

حصلنا أيضاي قبل الحرب على صورايخ بشكل مكافأة في الميزانية.      بيليد:

 700كما حصلنا أيضاي عليها في وقت الحرب. بدأنا باحتياطي يقدر بحوالي 

صاروخ، ونوينا  1600صاروخ، بينما المعدل الذي كنا في احتياج إليه كان 

اروخ ص 300الوصول إلى هذا في خطة االمداد والتموين، من هذا حوالي 

صاروخ   243صاروخ أمريكي باإلضافة إلى  400من انتاج الدولة، و

 أمريكي من طراز قديم. 
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ال أريد أن أسأل في هذا الموضوع، بل في موضوع أكبر بكثير،     :يايدن

 لكنك تستطيع أن تجيب باختصار، والتطرق أيضاي إلى المشاكل التقنية. 

كان محدد بأي مرحلة ما في هل اإلنتاج الجوي عندنا في دولة إسرائيل 

اقصد بشكل خاص أيضاي ألنواع الطائرات اإلعتراضية وكذلك  ؟الميزانية

أيضاي أنواع الطائرات الميراج وكذلك لألنواع  –أنواع الطائرات القتالية، أي 

 ) الفانتوم، سكاي هوك، ميراج (. :المتوافقة

  ؟هل المنتج أم تزود بيليد:

 لكنه انتاجنا.  –المنتج محلياي، ويشمل استخدام قطع الغيار  :يادين

هناك فقط طائرة واحدة يمكن التحدث عنها فيما يتصل بالحرب وكان  بيليد:

التي  ]حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطر ونصف  [هذا

رة تسمى عندنا " نسر". فلم تكن تلك مشكلة ميزانية، بل كانت مشكلة مقد

حذف بواسطة الرقابة ] وسعة إمكانية إنتاج. إنني أفترض أيضاي قيود أخرى، 

  [  العسكرية اإلسرائيلية بمقدار ثاث كلمات

  ؟لكن ألم تكن هناك ذات مرة مشكلة ميزانية :يادين

على حد علمي كمية الطائرات التي قررنا إنتاجها هي التي تتصل بهذه بيليد:

نية، بل كانت مشكلة وجهة نظر. لم نرغب في الحرب فلم تكن مشكلة ميزا

أكثر من تلك الطائرات ألننا خططنا لتطويرها عن طريق إدخال محركات 

 أمريكية عليها، و 

 لقد قصدت هذا.  :يايدن

لم نحصل على أي واحدة منها.ومن المزمع أن نحصل على األولى منها  بيليد:

 مغزى. . إنني أريد ببساطة توضيح ذا 1974في نهاية عام 

  ؟الطائرة " براق " :رئيس اللجنة أجرانات
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ال توجد طائرة " براق ". إن " براق " تلك هي كلمة مجلة " أفييشن  بيليد:

 . (1)ويك " 

إننا   [ كلمة 12حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار ] النسر 

طائرة، في مرحلة  50انتجنا أجزاء، تصنيع ذاتي محلي من تلك لحوالي 

متوسطة حتى ننجح في انتاج هذه الطائرة مع تعديالت معينة، لكن بمحرك 

فانتوم. هذا يعني أن الطائرات التي خرجت من خط اإلنتاج وحصل عليها 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية  [سالح الطيران قبل الحرب كانت 

". أما  9ذات محرك فرنسي ال  " براق  ،]اإلسرائيلية بمقدار ثاث كلمات 

الطائرة ذات المحرك األمريكي المطورة التي من المتوقع الحصول عليها في 

من العام القادم فقط وُتسمى "كافير". أما الكلمة " براق " فال  نهاية الصيف

 وجود لها . 

ئرة " كافير " من ناحية الكميات التي طرأ أيضاي تغييراي على الطا :السكوف  

 يجب انتاجها حسب الميزانية، وكان هذا متأخراي بسبب الميزانية.

هذا هو ما أردت السؤال عنه. فعندما كنا في زيارة لرئاسة األركان  :يادين

السابقة في الصناعة الجوية، وكان ذلك قبل الحرب بستة أشهر تقريباي، إذ ربما 

 على األقل هناك نماذج لل " كافير" موجود في الجو. خرجُت بانطباع أنه 

 هناك طراز واحد فقط في الجو، هو النموذج األصلي.  : بيليد

                                                           
1

مجلة أمريكية ل وأسمها الكامل: (   Aviation Week & Space Technology     אוויאיישן וויק אנד

أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء "، وهي مجلة أسبوعية أمريكية وباللغة العربية " مجلة: ،ספייס טכנולוג'י

تهتم بموضوعات الطيران والفضاء. وتضم المجلة تحليالت لخبراء الطيران والفضاء حول تلك 

السنوي الذي يحتوي على   "Aviation Resources bookالموضوعات. وتصدر المجلة كتابها بعنوان:"

دراسات عن أحدث األساطيل الجوية لشركات الطيران، كذلك عن القوات الجوية والبحرية العالمية، 

 )المترجم (.  
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كان عندي انطباع حينها، على أي حال هكذا قُِدمب لنا، إذ ربما لم انتبه  :يادين 

 حينها إلى مشكلة أن القيود في مجملها هي قيود اعتمادات مالية. 

أنه لم تكن هناك قيود اعتمادات مالية. لكنني  :سأكون أحمقاي لو قلتُ  : بيليد

إقامة منشاءات  –اعتقد أن القيود لم تكن اعتمادات فقط، بل أيضاي قيود وقدرة 

وتجنيد للناس وهكذا.. وهكذا. كان الجدال حول تصنيع ثالثة أو أربعة 

لتزود بحوالي طائرات في الشهر. والخالصة أن الفصل بين أن ننتهي إلى ا

هو مسار صائب لثالثة 1978أو بداية 1977طائرة " كافير" في عام 140

 طائرات. 

في هذا الصدد، هل كان لسالح الطيران إدعاءات بدت لك  :  نيبنتسال

  ؟موضوعية إزاء التصنيع الجوي، و موضوعية بالنسبة ل نتاج

الذي ينفذون به  إذا كانت ادعاءات فإنها كانت موضوعية فقط بالقدر : بيليد

التطوير والتقدم نحو اإلنتاج. لكن تلك ادعاءات مستهلك ليس ملزماي ألن يضع 

 في حسبانه قيود المنتج. 

هل يمكن أن تكون القيود نهائية أو يمكن أن تكون أيضاي بسبب  : نيبنتسال

  ؟خطة اإلنتاج الخاصة بالمنتج

  ؟هل تسألني بشكل شخصي : بيليد

 نني أسأل. نعم. إ :  نيبنتسال

استطيع القول أنه في نظام آخر وبأسلوب عمل آخر كان يمكن إنهاء  : بيليد

 هذا المشروع مبكراي جداي. هذا في مجمله شخصي. 

إنني أسألك فقط سؤال مكمل في هذا الموضوع، إنه هام للمستقبل..  :يادين  

لو أن دولة إسرائيل اليوم، نفترض على ضوء التجربة، كانت قد قررت 

بل أنه كل األموال المطلوبة  –الستثمار بكل األموال الممكنة، ال أقول عبثاي ا
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فمن ناحية قدرة اإلنتاج، هل لدينا  –ل نشاءات اإلضافية، وما إلى ذلك... 

  ؟هناك إمكانية أكبر وأسرع إلنتاج الطائرات ال  "كافير"

طة الرقابة حذف بواس [السؤال أكبر بكم، وليس أكبر بضعفين         : بيليد

. وهكذا فإن القيود عديدة , ] العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطران ونصف

وبالمناسبة ال أعتقد أنه إذا كان كل شيء أقل، لكان ممكناي الوصول في وقت 

( طائرات في الشهر. ربما، 8معقول لتحديد طاقة اإلنتاج للوصول إلى عدد)

 لكنني ال أعتقد ذلك. 

لدي سؤال آخر. هاجمت قواتنا الجوية في الحرب األخيرة العمق  :النداو 

السوري ولم تهاجم العمق المصري. هل كانت هناك خطة لمهاجمة مصر في 

  ؟العمق، ولماذا لم تنفذ

( كانت هناك خطة. بل خطط تنفيذية لمهاجمة أهداف في العمق، 1 بيليد:

هاجمة أهداف هاهي، على السجل. ففي سوريا حصلنا على التفضيل لم

اقتصادية ومدنية، وفي مصر حصلنا على توضيحاي بعدم مهاجمة أهداف 

اقتصادية ومدنية في العمق. لكن هذا اليعني أننا لم نهاجم في العمق المصري. 

هاجمنا عمق مصر، ولكن أهدافاي عسكرية فقط، مطارات وصواريخ، لكننا لم 

 نهاجم أهداف اقتصادية. تلقينا منع تام لهذا. 

  ؟هل هو منع سياسي :نداو ال

إذن ال. على  -ال   :منع من القيادة. من ناحيتي، قال لي رئيس األركان : بيليد

الرغم من أننا اقترعنا على الفائدة المتوقعة من هذا، لكن كانت هناك قيود 

أخرى. كانت هناك أوامر مكتوبة بكل تلك األهداف وما زالت موجودة منذ ما 

 قبل الحرب. 
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وهل  ؟هل كان الخوف من صواريخ " سكود " هو السبب، في رأيك : يادين 

مثل هذا الخوف مبرر من ناحية قدرة اعتراضنا الجوي بالطائرات ال  " سكاي 

  ؟هوك "

إنني فقط اعبر عن رأيي ولست على علم. اعتقد أن المنع لم ينبع من  : بيليد

أصدقاؤنا " ال  الخوف من صواريخ " سكود" وحدها، بل من مقولة بسيطة من

يجب فعل هذا ". هكذا بدا لي، كان هذا هو السبب القهري وليست صواريخ " 

سكود ". لقد كانت صواريخ " سكود" تمثل رؤية شخصية خاصة بي. ف  " 

سكود " كسالح بعيد المدى والذي يصل مداه إلى عسقالن وتل أبيب بوصفه 

 سالح عسكري،

 يصيب تل أبيب. بوصفه سالح عسكري يستطيع أن  :يادين 

لمهاجمة  مر لو كانت هناك خطة متفق عليهالم أكن ألفكر في هذا األ : بيليد

مع كل التقدير للقوات الجوية التي  :عمق مصر، ألنني هنا مضطر إلى القول

استطيع  –عملت على أال ُتقذف أي قنبلة على تل أبيب من طائرة مألوفة 

 أن هذه حالة حسابية.  :القول

أعتقد أنني استطيع أن آتي في يوم ما ألقول أن الدمار التام إلسرائيل  ال : بيليد

اآلهلة بالسكان أمام قذيفة سواء كانت سورية أم مصرية هو أمر عابر. هذا 

" في 21" أو " ميج 16يعني أنه من الممكن جداي أن تنجح طائرات "ميج 

ود " باسم قذائف على تل أبيب. كذلك إن لم يحظى الصاروخ  " سك 10اسقاط 

 مخيف كصاروخ باليستي أو كأي قذيفة حديثة.   

عن رأيك في دوافع المنع، وليس  :ال، لكن هذا رأيك. سألُت منذ برهة :يادين 

 عن رأيك حول " سكود ". 

هل افترض أن الهجوم على أهداف مدنية في الحرب والخوف أدى  نيبنتسال:

  ؟إلى تصاعد الخوف من تدخل الروس
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إذ علم األمريكيون من الروس بأنهم  –أن هذا كان الركن الثالث  اعتقد بيليد:

تلقوا تحذيراي من المصريين ضد أي هجوم في العمق، وأنني ال أعتقد أن 

رفض السماح لنا بمهاجمة العمق نبع كذلك مما سيفعله المصريون. لكن هذا 

 تخمين فقط. 

جلة " أفييشين ويك أريد أن اتطرق إلى ذلك المقال الذي نشر في م  :أجرانات

 " إنني ال أعكس الحقيقة في جوهر األمور. 

  ؟هل هذا مقال ذو مغزى قوي جداي للقوات الجوية، ومجامل جداي 

لقد أشرت فقط إلى كلمة " براق " أنها كلمة لم تعد قائمة في المخزون   بيليد:

لدينا. بالنسبة لما يقوله،اعتقد أنه مبالغ فيه قليالي، على الرغم من أن الحقائق 

 التي يستشهد بها صحيحة. 

  ؟لكن ممن يحصل عليها :أجرانات 

مع انتهاء الحرب،  ُطلِب مني، –أعرف أمراي واحداي فقط ال أعلم. إنني  بيليد:

مقابلة محرر مجلة " أفييشين ويك "، ألنه أراد أن يتحدث معي، لكنني 

رفضت. إنه لم يلتِق بي، كما أنه لم يزر القوات الجوية، ثم أنني منعُت عنه أي 

معلومات من جانبي على األقل. لكن التوجد مشكلة للحصول على معلومات 

 في دولة إسرائيل. 

  ] بة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار فقرة من أربعة أسطرحذف بواسطة الرقا [

 إنه مازال متذمراي في المقال التي لم يتسلمها من وزارة الدفاع.  :أجرانات 

 صحيح إنه صادق.  بيليد:

  ؟هل لدى الصناعة الجوية مصادرها الخاصة مع الصحافة نيبنتسال:

 لديها.  بيليد:

 اعة الجوية. لكن ال يتم التحدث عن الصن :يادين 
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 . ] سطرا   12حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار فقرة من  [

  ]أسطر  10حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار فقرة من  [

أكد لنا " بارليف " أن يوفر لنا وثائق، أنني أدرك أنها وصلت صباح  :يادين  

كم  :اليوم. لكنني لم أتمكن من مراجعتها بشكل كاف، وأنني أسألك عن معلومة

لقد زودنا  ؟"3"،و" سام  2"، و" سام  6طائرة اُسقطت لنا بصواريخ "سام 

بالمراجعة، هل  هو بالمعلومة، لكنني أردت حالياي أن أسمع، ألنني لم أكتفِ 

  ؟وجهت استغاثة

  ؟حيال ماذا : بيليد

 .6حيال  سام  :يادين 

نسبة عدم الدقة المقبولة فيها  -سأقرأ. فالمعلومة التي اصرح بها دقيقة  بيليد:

لتقييم طائراتنا طبقاي لسبب اإلصابات، سأتلوا  –% بالزيادة أو النقصان 10هو 

" 2فقدنا ثالثة طائرات قتال من نوع "سكاي هوك" بواسطة " سام  :األعداد

العادية والمتطورة. وفقدنا طائرتين من نوع "فانتوم"، و"عيط " بواسطة 

( طائرات.كما فقدنا طائرتين من طراز 6" بعدد إجمالي )6الصاروخ "سام 

( من طراز"عيط"، بعدد إجمالي 8"، وعدد)6فانتوم بواسطة صواريخ "سام 

طائرات. إلى هنا ل فإن تلك المعلومات دقيقة ومؤكدة حيث اُسقطت هذه  10

 عن طريق تلك... 

" أو "سام  2... الطائرات التي اُسقطت آنذاك بواسطة صواريخ " سام بيليد:

"، وأننا لم نستطع التفريق بين أيهما " فانتوم" وأيهما "سكاي هوك". هناك 3

" أرض / جو " من أي نوع كانت  عدد من الطائرات التي اسقطتها صواريخ

 دون أن ننجح في التحقق من نوعها. 

  ؟" 6هل من الممكن أن يشمل ذلك " سام  :يادين 



398 

نعم. طائرتان "فانتوم"، و طائرة واحدة "ميراج"، و طائرة واحدة  بيليد:

"سوبر ميستير" ما ندعوه سعر )عاصفة(، وتسع طائرات عيط )سكاي هوك( 

وبشكل واضح اسقطت طائرة واحدة  2بواسطة سام (. و13بعدد إجمالي )

(. إنني مضطر 3"سوبر ميستير"، وطائرتان " سكاي هوك" بعدد إجمالي )

إلى اإلشارة إلى أنه قد أطلق آالف كتلك الصواريخ. لسبب ما أو الحاصل من 

 اسقطت طائرتان "سكاي هوك".  –، غير معروف ماذا 7ذلك أو سام

  ؟" أم ماذا 6سام هل صواريخ "      :أجرانات

بيليد:      أو" ستارلت "، وهو صاروخ شخصي صغير. إنه مضاد طائرات 

للدفاع العادي، ومضاد طائرات أرض / جو، ومدفعية، ومدافع من عيارات 

( 3( طائرات "ميراج"، و)4( طائرات "فانتوم"، و)10مختلفة مهما كانت، و)

طائرة. وقد  30إجمالي ( طائرة "عيط"، بعدد13طائرات" سوبر ميستير" و)

 ، وأخرى طراز "" chs 3أفقدتنا المضادات العادية طائرة عمودية طراز "

205 bel  .وهليوكبتر متوسطة ،" 

 . 12إجمالي هذا العدد   :يادين

 3طائرات فقط،  6 –في المعارك الجوية بواسطة طائرات العدو  :بيليد

 ميراج.  3فانتوم، و

  ؟وكم طياراي  ؟كم رجالي  :بنتسال

ال يمكنني إعطاء معلومات دقيقة، ولكني أذكر عددا  تقريبياي، العدد  :بيليد 

إننا ننهي تلك الحرب على أفضل حال  –اإلجمالي يشمل المفقودين والقتلى 

 قتيل ومفقود.  60إلى  55وقد فقدنا ما بين 

  ؟أيشمل ذلك المالحين :يادين

 هذا يشمل جميع أفراد األطقم الجوية.   :بيليد
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  ؟األسرى : نيبنتسال

( 13إنهم ) –ال. هناك أسرى اآلن عالقون في سوريا وليسوا مفقودين  بيليد:

على ما اعتقد عالقون. هذا يعني أن ما لدينا مصدره التليفزيون أو أي مكان 

–آخر. في المجمل  كان هناك تداخل بين الطواقم الجوية في جميع اإلصابات 

 فرداي.  150ل حوالي  150

  ؟إصابة 80إذن هل هذا يبلغ  : يادين

 ال، إنني ال أقول أنهم أصيبوا. بل متداخلون. : بيليد

  ؟هل كانوا متداخلون في اإلصابات :يادين 

نعم. كانوا مضطرون لترك طائراتهم، نصفها مصاب والنصف اآلخر  بيليد:

هناك معلومة دقيقة ومرقمة استطيع أن امررها  -------سليم.. وهكذا دواليك. 

إليكم. تبين الصورة العامة أنه يمكن القول بأن عدد الطائرات التي إصيبت 

كل األنواع إصابات تقليدية تماماي وعدد الطائرات التي اصيبت بصواريخ من 

ي  6متساوية تقريباي. وقد اسقط الصاروخ " سام  " بسهولة عدداي صغيراي نسبيا

 من الطائرات، باإلضافة إلى احتماالتك فيصل هذا إلى             

  ؟كحد أقصى 12هل العدد  :يادين

"، طائرتين باإلضافة إلى  6" اسقط، لنأخذ كل احتمال ل " سام 6"سام  بيليد:

( طائرة تشمل االحتمال. إنني مضطر هنا إلى أن 12المجموع )( فيكون 10)

( طائرة ال نعرف من أي نوع هي من بين األنواع األربعة 13أضيف عدد )

 ". 6أُصيبت. يمكن أن يكون هناك دور ل  " سام 

"،  6ليست هذه هي القصة كلها فيما يتعلق بتأثير الصاروخ " سام  نيبنتسال:

 تال أو منع منا أساليب أخرى. ألنه نقل إلينا أساليب ق
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إنه في حد ذاته لم يكن الوحيد الذي فرض علينا أسلوبه. إنه لم يكن أول  بيليد:

من فرض علينا ذلك، حيث لم تكن مضادات الطائرات تفرض أكثر منه.إن 

"  7"، فرضت هي أيضاي األسلوب. كما أن "سام 3"، "سام 2صواريخ " سام 

ضت هي أيضاي. إنه لم يكن الوحيد الذي والتي تحركت بكميات ضخمة فر

 فرض علينا. إنه إضافة جديدة وغير معروفة لمثل هذا المنظومة. 

اعتقد أنه تجدر اإلشارة إلى تقديرنا بأنه تحركت ضدنا على الجبهة  : بيليد

المصرية والسورية معاي ما بين ألفين إلى ثالثة آالف صاروخ أرض / جو 

 45ريخ صغيرة الحجم. و أنهم أسقطوا كبير، من غير أن نحسب الصوا

طائرة. إن هذا رقم سالح الطيران بدون غرور، لقد نفذت صواريخ ال "هوك" 

طائرة. لقد أُطلق في  22عملية تدمير ألهداف وأسقطت  28لسالح الطيران 

طائرة  22صاروخاي. و اسقطت بواسطتها عدد  56قصفاي إجمالي عدد  28ال  

 من كل األنواع. 

  ؟هل يشمل العدد طائرات هليوكبتر :يادين

يشمل طائرات هليوكبتر. لذلك فإن مقارنة فاعلية " هوك" أمام شبكتهم  بيليد:

 كلها يظهر تفوق ال  "هوك" كصاروخ على كلتا الجبهتين. 

  ؟أم هل التحركات لديهم كانت أقل كفاءة :يادين

" بمكوناته مع أخطاءه اليقترب من اصابات 6كل شئ معاي. فإن "سام  :ب بيليد

 ال "هوك" الذي يمتلك حلول جذرية. 

  ؟ماذا عن حركته :يادين

: تقصد تحركاته. في الواقع لدينا اآلن وحدتان متحركتان حركة نسبياي، بيليد

ال   "، ولكن حركة نسبية. إننا نعتقد أنه إذا استطعنا تطوير6ليست مثل "سام 

 ". 6سام ان أداة مخيفة جداي أكثر من ال "" لك6"هوك" ليكون متحرك مثل "سام 
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هل جرت هناك محاولة لتعطيل رادارات مضادات الطائرات  :السكوف 

  ؟األخرى

 نعم.  بيليد:

 ؟هل لديك إفادة بالنتائج :السكوف

إن إحدى أصعب المشكالت للحصول على معلومات عن النتائج علمية  بيليد:

ودقيقة، أقل أو أكثر دقة هي حول ما كانت وسائل التعطيل من األنواع 

 المختلفة. 

  ؟ماذا عن األسرى :السكوف

األسرى هم ممن عملوا في مجال الدفاع الجوي، وكان هناك الكثير  بيليد:

هم. لكن ذلك ليس بالصورة التي لم منهم، األمر الذي أزعجهم حسب زعم

يستطيعوا معها إطالق صواريخ، لكن لم نعلم أبداي إال بعد إطالق الصاروخ، 

فنفترض أنه اطلق من أجل االعتراض         فهل بعد إطالق الصاروخ لم 

نواصل أن نكون فاعلين ضد الصاروخ، حيال من يرد عليه. إنه اليعرف إلى 

( طائرة رغم وجود ما يزيد 15قول له أنه اسقط )أ، استطيع الأي مدى أخط

صاروخ.أم هل جميعها بسبب عمليات ضخمة للصواريخ أو  3000عن 

بسبب مساهمة الحرب األليكترونية، يصعب عليم القول بذلك. وقد سأل 

 فقلت: اعتذر.  ؟األمريكيون أيضاي     إلى أي مدى تساعد الحرب األليكترونية

تعني "حرب أليكترونية"، من أجل معرفة هذا كنت ) ل.أ. ( ل هذه  :يادين

مضطراي يوماي ما  للطيران يوماي مع سالح الحرب األليكترونية وآخر بدونها، 

 و لم أكن مستعداي لهذا . 

أي يمكن توضيح أنني افترض أن ذلك السقوط الكبير لمضادات  :يايدن 

  ؟الطائرات كان بسبب الشكل اليآس للمساعدة التي تم طلبها
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كنت أقول أن هذا الموقف الذي دفعونا بدقة إليه بين المطرقة  ------ بيليد:

والسندان          ليس مرتفعاي قليالي حتى ال يكون مكشوفاي بقدر ما للصواريخ 

وليس منخفضاي قليالي ليكون مكشوفاي أكثر لمضادات الطائرات، إنك تصارع في 

 المنتصف وتجتهد أن تتفادى هذا وذاك.

  ]بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطر  حذف [

لكن من المؤكد أن التنسيق بين مضادات الطائرات والصواريخ يضطرك إلى 

 المناورة بكل مهارة.

إنني ممتن لك جداي لشهادتك وعلى ما تضمنته من  :رئيس اللجنة أجرانات

 توضيحات. 

طلب         ربما لديه  لحظة واحدة، هناك سؤال آخر صغير، وربما :يادين 

من بين جميع المستندات التي أحضرها، هناك مستندات أخرى لم يتثنى له 

  ؟عرضها علينا، خاصة هذا األمر، و ظن أنها يمكن أن تقدم لنا فائدة

يوجد لدي هنا، أقول ما يوجد لدي       توجد لدي كل ما حصلت عليها  بيليد:

سبتمبر. يوجد لدي أمر استعدادات  13االستخبارات. وتجمع لديها بدءاي من 

القوات التي كانت تجرى طوال الوقت، كما يوجد أمر بالهجوم على شبكة 

جمة الصواريخ في القناة قبل الحرب، كذلك يوجد لدي األمر الخاص بمها

شبكة الصواريخ السورية         أمر ُمعد لما قبل الحرب، ويوجد لدي األمر 

الذي يصف كل التوجيهات الخاصة بالهجوم على المطارات في سوريا 

ومصر، ويوجد لدي أمر االستعدادات لهجوم فجائي لقوات برية، هذا يعني أنه 

حد للصورة التي عندما يفاجئوننا يكون ذلك أمر التحام. يوجد لدي نموذج وا

تنفذ بها طائرة قتال من القوات الجوية األمر الذي أدرجته في أوامر العمل      

وكيف توزع الخطة إلى تحرك رباعيات ) إذا كان ذلك مهم (، بمعنى، وإلى 

أي عمق إداري إلعداد العمليات يستلزم النزول من أجل تنفيذ عملية منسقة 
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 يحمل توقيعي )ختمي(، ألنه ببساطة قد دقيقة جداي. كما يوجد لدى مستند ال

اندلعت الحرب، ولم يبحثوه، وهذا تقييم لوضع طبيعي لقسم العمليات الخاص 

بي وهو ليس أبداي مستند تفويضي ألنه ببساطة لم يدرسوه، كان هذا تقييم حالة 

 كتبه العقيد " جيورا فورمان " حسب طلبي على مدى ستة أشهر. 

  ؟منذ أي تاريخ :السكوف 

طبع ووزع في أغسطس )هذا عمل شهور عدة، وهي بأي حال ال تمثل  بيليد:

تقييماي لحالة سالح الطيران، لكنها مستند عمل يوضح من كان يجهز العمليات 

 ويجري تقييم للوضع(... 

 إنه كان  في العمليات خالل...  :السكوف

 نعم.  بيليد:

  ؟كيف يسمى هذا نيبنتسال:

. 29/8/1973. وقد نشر في 1974/ 1973يات للسنة تقييم موقف عمل بيليد:

أليست اإلدارة مسئولة  ؟هذا مستند هام، بصرف النظر عماأقوله، كيف يقولون

 عن أي أمر مكتوب فيه. 

إنني أفهم هذا الشرح في ذلك المقال لمجلة "أفييشن  :رئيس اللجنة أجرانات

ء منسق         ألم وييك" من أنه كان هناك قيادة وسيطرة واحدة، وكان كل شي

  ؟يكن هذا دقيق

هذا صحيحل أن هناك مركز قيادة وسيطرة واحد يقوم بتنسيق  بيليد:

اختصاصات السيطرة في سالح الطيران كافة. لكن قبل هذا فإنه ال يعرف أن 

لدينا مركز قيادة وسيطرة في قيادة الشمال، ومركز قيادة وسيطرة في قيادة 

في قيادة الجنوب وأربع أو خمس وحدات الوسط، ومركز قيادة وسيطرة 

استطالع. أي ليست هذه هي القصة كلها. صحيح أن لسالح الطيران مركز 
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قيادة وسيطرة مركزي، ونقوم هناك بأعمال تخطيط تنفيذي كثيرة جداي. كما أن 

 هناك مركز استخباراتنا، لكن فيما عدا...  

 كون كل هذا موجود في محيط ليس كبيراي...  :يادين

لكن هذا ليس مستند مازال يحمل توقيع قائد سالح  :رئيس اللجنة أجرانات

الطيران،هذا هام بالتأكيد، ال أعرف. لكن ال أعرف أي فائدة عملية نستطيع أن 

 نستخلصها من هذا. 

 استطيع فقط أن اقرأ التعليمات التي تشرح ماهية هذا المستند.  بيليد:

 تم مهتمين... لكن ذلك إن كن :رئيس اللجنة أجرانات

 إنني مهتم.  :السكوف

ها أنا أنقلها إليك يا )إلى( هذا تقييم الحالة  :مكتوب هنا، إن كنتم مهتمين بيليد:

التنفيذية. إن الموضوعات التي تم بحثها ال تشمل كل ما يتصل بالعمليات، بل 

مشكالت مركزية كنا مضطرين إلى بحثها تحت وطأة األحداث في الشهور 

مسنا هنا مشكالت أساسية والحلول التنفيذية لها. من أجل ذلك األخيرة. ل

وضحنا في كتاب تفصيالي وتقييماي لكفاءة سالح الطيران. من هنا فإن التصنيف 

إن معدل التغيير  :. المستند3األمني هو أعلى بكثير من أي مستند آخر للجو 

 :غيرت معطياتفي الشرق األوسط كبير. فما بين الكتابة والطباعة والنشر قد ت

بطاريات الصواريخ في سوريا، طيارو كوريا الشمالية في مصر، احتمال 

( إلى مصر في السنة القادمة، وهكذا. من طبيعة األمر أن 23وصول ) ميج 

يكون غير دقيق. باإلضافة إلى هذا، فإن مشكالت التأسيس وعالقات قوات 

ييم في هذه المجموعة القواعد ال تتغير سراي. ويحتمل أن جزء كبير من التق

ستناسب أيضاي لمدى بعيد أكثر من السنة القادمة. إن تقييم الحالة هي نقطة 

اقتراح لألبحاث، من عمل األركان والقيادة. وهي قبل أي شيء قاعدة لقيادة 
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عملياتنا، وهكذا حاولنا تقييمها. كان من المفترض أن يصل هذا إلىَّ لبحثه مع 

 جوية... قادة أركان حرب القوات ال

 اليوم تستطيع تقييم هذا بصورة أفضل.  :يادين

 اليوم نستطيع الجلوس أمام هذا ومشاهدة...  بيليد:

  ؟ما منصب الكاتب :النداو  

 إنه رئيس قسم العمليات لسالح الطيران.  بيليد:

 ليس هذا فقط. فقد أردنا تلك الخطط أيضاي.  :يادين

هذا مستند آخر. هناك مقتطف إحصائي أولي هو الذي قرأت منه تلك  بيليد:

 المعطيات. إنني افترض أنك حصلت عليه. 

 آه.هذا ما أحضره " هرليف " اليوم. لكنني لم أر هذا.  :يادين

( في الشرق األوسط 6جرى تطوير لشبكة بطاريات صواريخ ) سام  بيليد:

(،الرسالة التقنية ل ماذا 6ام خالل هذه السنة، شبكة صواريخ أرض /جو،)س

فيها الكفاية، لكن  ( عشية الحرب. وعرفنا أموراي كثيرة ما6عرفنا عن )سام 

مجمل أنشطة سالح الطيران المصري في مرحلة االسترخاء. ليس كل شيء. 

مجمل أنشطة سالح الطيران السوري في مرحلة االسترخاء. صورة بطارية 

الحرب، في شهر فبراير، وهي تعطي  ( التي ُضربت في سوريا قبل2)سام 

 نموذجاي. ربما من المناسب أن نرى اآلن، كيف تبدو البطارية التي هوجمت. 

لدي اقتراح. إذا كان من الممكن أن يسلمنا تلك القائمة، فربما نمر أنا  :يادين

 واللواء السكوف بعد ذلك وطبقاي لهذا نطلب منكم المستندات. 

اي ل تفضل. تقييم حالة تنفيذية لسنة حسن :رئيس اللجنة أجرانات

 . 159الوثيقة )الشاهد(   –1973/1974

 ال.  -  ؟هل أنتم حقاي مهتمون باألوامر بيليد:
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هل توضح لنا القائمة التي تقرأ منها           سنمر صامتون، وإزاء هذا  :يادين

 نحجزها لديكم. 

نسخ            فسيضطرون ألن تلك األوامر هي النسخ الوحيدة. إن أردتم البيليد:

إلى تصويرها.إنني ببساطة أردت أن أعرضها من خالل موضوع صورتين ) 

( السورية التي 2اعرض الصور على أعضاء اللجنة (. هاهي بطارية ) سام 

كانت عبارة عن وحدة قبل تطوير شبكة الصواريخ في سوريا. والتي قمنا 

مات الرد على أعمال بقصفها في إطار الغارات التي قمنا بها، وهج

)الفدائيين(. كانت هذه بطارية وتلك هي اإلصابات فيها. ُنفذ هذا بالضبط بنفس 

اإلسلوب الذي كان مخطط به للهجمات، وهي تشير إلى أن البطارية تحطمت 

تماماي.هذا أمر آخر. أمر آخر، هو أن الصورة االستثنائية األولى التي نجحنا 

" ألول مرة على الجبهة السورية. قمنا 6امفي التقاطها عندما احضروا "س

بتصوير منخفض جداي. إنها لم تكن فجأة جاهزة. ولدينا هنا بطارية صاروخ 

" 6" منصوبة. كان هذا هو التصوير األول في الغرب لبطارية "سام 6"سام 

 جاهزة. هذا في سوريا. 

 ؟هل جميع الصور الموجودة هنا بجهاز واحد :يادين

مايو. أربعة قاذفات 25الثة أجهزة. تم التصوير في حوالي ال. هذه ث بيليد:

ودبابة تموين.أجرينا تصويراي مكبراي لكي نحصل على أي معلومة عن صور 

رادارها عن طريق قياس الهوائيات. أنتم ترون الهوائي الذي يقوم بالبحث 

والهوائي الذي يقوم بالتوصيل. األمر األكثر أهمية هو أنه ال يحتاج إلى 

يل الكابالت بالقاذفات. ألنه يقوم بالتوصيل السلكياي. إنه يسير ثم يتوقف توص

 ويقذف. 

  ؟هل محدد بارتفاع :يادين

 ... 40إلى  -30ليس أكثر من  بيليد:
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  ؟هل يسمح باختراق أليكتروني نيبنتسال:

نعم. طالما أن الصاروخ عندنا في أيدينا اآلن، فإن مثل هذا الجزء،  بيليد:

ود سليم لدينا أيضاي. كما يوجد لدينا أيضاي ثالثة أو أربعة الرأس،  موج

 محركات.  

 ؟هل ذلك المحرك ينقصه المنصهر :السكوف

هذا المحرك هو تعشيق غير منصهر، وبعد هذا       يعرف في المعجم  بيليد:

ب  ) راينجر (     بالوقود المنصهر. هذا األمر الذي يحاول الغرب به تصنيع 

مثل تلك المحركات منذ سنوات عديدة ولم ينجحوا بعد. كما لم ينجحوا أيضاي 

تفاع محدد. أما في إدخالها إلى الخدمة العملية. ومثلهم الروس. وهو له ار

 إنه بطيء نسبياي.  (1)ماخ"سرعة فليست أكثر من أثنين ونصف "ال

  ؟لماذا قالوا أنهم لم يروه :السكوف

 ألنه توقف بعد ذلك.  بيليد:

  ؟"7ما هي ميزة الصاروخ " سام :رئيس اللجنة أجرانات

إنه خفيف ومتحرك. يستطيع أي شخص التعامل معه. أنه مضاد  :يادين

 للطيران ومثل صاروخ "بازوكا" في جودته. 

 إنه ماسورة في حقيقته...  بيليد:

  ؟هل هو متنقل :رئيس اللجنة أجرانات

                                                           
1
الماخ: تمثل سرعة التدفق ألي تغيمر يحدث في المحيط. في الهواء ذو الحرارة المعتادة، تساوي تقريباي   (  

تلف هذه السرعة باختالف الحرارة واإلرتفاع. نقول أن الطائرة . تخ1-كم س  1224، أو 1-م.ث  340

إذا كانت سرعتها  2-إذا كانت سرعتها مساوية لسرعة الصوت، وأنها تحلق بسرعة ماخ 1-تحلق بسرعة ماخ

ضعف سرعة الصوت، وهكذا. وسمي هذا الرقم باسم الفيزيائي والفيلسوف النمساوي " إرنست ماخ ". 

 )المترجم(. 
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 إنه سالح شخصي. يسحب مثل "البازوكا"، مع قاذف متقدم )؟(  بيليد:

 يحمل كحقيبة يد. نيبنتسال:

 و ما يرتعدون منه اليوم في أوروبا. ه :يادين

 نعم.  بيليد:

 كان يجب أن تكون.  نيبنتسال:

) هذا صاروخ  :توجد لدي صورة. إنه يشبه ما ترونه هنا في الصورة بيليد:

 أمريكي الذي أعرضه عليكم هو بالضبط هكذا لحظة اإلطالق (. 

  ؟هل هو يتآلف أليكترونياي  :يادين

 ت الحمراء. ال، بل باألشعة تح بيليد:

  ؟ما ارتفاعه :يادين

عقدة أو  350أنه ليس فعاالي أمام الطائرات التي تزيد سرعتها على  بيليد:

 قدم.  8000، أو 7000، أو 6000عقدة، وليست على ارتفاع أكثر من  400

هل لديكم أي مستند يشرح خصائص الصواريخ  :رئيس اللجنة أجرانات

 لكي استطيع أن أفهم هذا.  ؟بأنواعها

 يجب عليك أن توضح.  :يادين

أُعد في االستخبارات تقنية لنشرها في الجيش تتحدث بهذه البساطة  :السكوف

  ؟مع معطيات موجزة عن المعدات. هل تستطيع إعداد نسخة

 نعم بالتأكيد.  بيليد:

  شكراي جزيالي لك. :رئيس اللجنة أجرانات

 ، جلسة بعد الظهر 1974/ 24/7جلسة 
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 بدأت الجلسة في الساعة الثالثة وأربعون دقيقة             

رئيس اللجنة أجرانات :إنك تواصل الشهادة بالصدق التام، وتستمر الشهادة في 

كونها سرية. استدعيناك لنستمع إلى شهادتك حول حالة االنضباط في الجيش 

ح الطيران وفي الجيش بشكل عام. رأينا أن عشية الحرب وأثناِءها. في سال

هناك إبداء رأي معين في نقاشات األركان، حيث تم بحث ذلك الموضوع 

حول االنضباط قبل الحرب. إن االنطباع الذي أخذته من كالمه، أنه لم يكن 

هناك رضى تام عن مستوى االنضباط في الجيش. فهل يمكن اإلستماع إلى  

 ضوع. رأيك بإسهاب في هذا المو

بيليد : اشرُت إلى ظاهرة محددة، حول نظام العقاب ونظام الردع ونظام 

القضاء في الجيش، والذي يعمل في واحد وتسعون في المائة على إجراءات 

ضد األشخاص الذين لم ينفذوا تلك التعليمات التي هي ما تنتج عن االنضباط 

ما أذكر منذ زمن،  وليست االنضباط نفسه. ولم يحدث في الجيش تقريباي، على

اتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص لم يؤدوا وظيفتهم كما ينبغي. كان النظام 

القضائي للجيش كله حافل بالعقوبة، وبالنظر في قضية إذن شغل، أو مخالفات 

سير، أو مخالفات سطحية للنظام والسلوك والتعليمات الشكلية. وقد عمل 

أنه تم تفعيل النظام القضائي عن طريق النظام القضائي مرات قليلة جداي أو 

قادة في الجيش حول أمور عقابية. هناك سبب موضوعي لذلك. ُتنفذ هذه 

األمور في الجيش جيداي بشكل عام، لكنني اعتقد أنها لم تنفذ جيداي في نفس 

السياق، اعتقد أنه ربما لم يكن هناك سبب مشابه لألسباب األخرى لتفعيل 

ي النظام القضائي، ونظر اي ألنها تقريباي لم تكن قائمة، فهذا يعني أنها لم تكن تقريبا

أعمال قضائية حول هذا           هذا األمر استرعى انتباهي.وقد وجد الجيش 

العديد من الطرق غير الرسمية للردع في مواجهة عدم تنفيذ المهام.كان يبدو 

 ترة        لي أن هذا غير جيد، وبدا لي أن جزء من األسباب في نفس الف

 واستمر هذا أيضاي حتى اليوم        إنه عالقة سلبية ويكفي أن يستخف القائد 
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بأهمية أو بفوائد شبكة ردع قضائية حول موضوعات مهمة في حقيقتها. ألنه 

لو كان هؤالء حولوا تلك األمور إلى لكانت هناك أمور مختلفة، من المريح 

ضيحها. فعلى سبيل المثال نجد التشعب جداي مواصلة الحياة بها، لو لم يتم تو

القائم بين الصالحية والمسئولية. في النظام غير الرسمي لفرض القائد إرادته، 

كان من المفترض أيضاي عدم التعامل أكثر من الالزم في مسألة مثل : من 

المسئول عن ماذا، ومن المختص بماذا. فالمجموعة يجب أن تعمل... 

ل المثال للطيار الذي ال يتصرف كما ينبغي. حيث وسأعطي نموذجاي على سبي

أن التقليد في سالح الطيران حتى اليوم هو أنه ال يتم تحويل هذا إلى محكمة 

ليرة  20حقيقية. ال يوجد " محاكمة عسكرية "، بل يتم فرض غرامة قدرها 

إسرائيلية، وهذا إذا كان طيار صغيراي        وأسبوع حبس بشكل غير رسمي، 

دون هذا في ملفه، وكذلك ال يؤدي إلى تحقيق قضائي. هذا بالتأكيد نظام وال ي

عالقات عائلية "أليس كذلك "، وأحياناي أيضاي عالقات عقاب شديد، ربما ليس 

دائماي عادالي. لكن الشخص ال يستطيع أن يستوضح الموضوع حتى النهاية. 

 ُيحول األمر كان من المناسب لنظام معني بمثل تلك الموضوعات العامة أال

إلى محاكمة قضائية. ألن هذا كان يثير على الفور الضرورة لتحديد، بصورة 

دقيقة ال لبس فيها، من يجب عليه فعل ماذا، وإلى أي مدى تصل صالحياته، 

استطيع أن اقدم نموذجاي      أتمنى أال أدين  وهل كان كل شيء على ما يرام ؟

ك حيث أن حوادث الطيران على سبيل ال سالح الطيران وال نفسي        بذل

المثال، وهي كل حادثة تقع أثناء الطيران، وتكون بسيطة جداي، فإن هناك لجنة 

تحقيق تعمل بشكل آلي في سالح الطيران، هناك آالف من ملفات لجنة 

التحقيق في سالح الطيران منذ إنشائه. وعلى الرغم من أنه ورد في القانون 

قيق يجب أن يصل إلى المدعي العام للقوات أن كل ملف خاص بلجنة تح

الجوية لكي يتم فحص ما إذا كان هناك مقام ل جراءات القانونية بما يالئم 

مجهودات لجنة التحقيق، أو ما إذا كان هناك مجال لتعيين ضابط تحري ثم 

وتحويل األمر إلى قضية      فعلى مدى السنوات لم يرب المدعي العام العسكري 
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يران أبداي تلك الملفات. واآلن فقط، فقد انتظرت اللجنة لننقل إليها لسالح الط

ملفات لجنة التحقيق حول حوادث الطيران، إنها حوادث أقل أهمية، مثل : 

ارتفع فوق دبابة في "خط مستقيم " أو نزل عن المسار مبتعداي.وددُت أن يمر 

 ت قضائية.  المدعي على تلك الملفات وأن يقول لي هل يوجد مجال إلجراءا

إنني ال أرى في حقيقة أن هذا كان أمر معيب في جوهره. إنه معيب في 

جوهره فقط عندما يكون النظام غير الرسمي غير مجدياي، أي أنه ال يؤدي إلى 

النتائج المطلوبة. وعالوة على هذا، فإنها لم تكن مطلوبة، عندما يكون النظام 

ب تماماي ويفهم لماذا تم هذا وال الرسمي غير مستحب، وعندما يتعاون المعاق

مفر منه. وبالنسبة لألفراد المتطوعين مثل الطيارين أو جنود متدربين في 

كورس طيار أو صف ضباط متدربين، فإن األمر بديهي وال ضرورة لتفعيل 

النظام القضائي وإرفاق هذا إلى ملفه الشخصي وتعيين قاضي، إن كانت 

ب اتخاذه، فإنهم غير مقصودين باإلساءة، بل األمور المعتادة مستثناة مما وج

 يدخل في إطار التعليم والتدريب.   

بشكل عام، كان الجيش فيه ما يكفي من أحداث، وربما أقل في سالح الطيران 

ألنه منغلق على نفسه في قواعده، والقليل جداي من الوقائع التي يستمر التحقيق 

نتهى الدقة. هكذا كانت تجري فيها حتى النهاية، ويتم توضيح ما يحدث بم

ففي  –األمور عندما كان األمر يتعلق بفقد حياة إنسان، عندما يقتل شخص ما 

 مثل هذا األمر كان يتم اتخاذ الالزم. 

وفيما يتعلق باالنضباط بصفة عامة فإنني أريد أن أعبر عن رأيي. إذ أنه على 

كانت  – 1947وأنني متواجد في الجيش منذ عام  –مدى سنوات عديدة 

منظومة التكليفات إلحدى الرتب إزاء األخرى، في السنوات األولى تجري 

بصورة صحيحة. ومنذ أمد بعيد وحتى قبل عشرة سنوات، لم أجد فرد برتبة 

صغيرة يعيش طوال الوقت وهو ربما يشعر أنه بصفة عامة يقدم معروفاي 

ما يطلبه القائد  لشخص ما. ولم تظهر بصفة عامة الحاجة لدى القيادة لمراجعة
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منه حقاي متوقع أن يطلبه القائد، و متوقع حقاي أن تنفذه القيادة. لكن كنت أقول 

في السنوات األخيرة وعلى مدى الخمسة عشرة سنة األخيرة وبشكل حماسي 

تقريباي " قلبت اآلية " وتعطلت مشكلة فرض اإلنضباط عند حالة مختلفة تماماي، 

ن تأدية وظيفتهم في إعطاء األوامر حتى يتم تنفيذ خاف فيها القادة أو منعوا ع

العمل حتى النهاية، ألنهم اعتبروا طوال الوقت في عيونهم وأنفسهم يدينون 

بالوالء لقادتهم. أي إذا طلبوا من سالح في الجيش أن يكون نظيف، لكنهم 

اعطوه بذلة واحدة فقط، ولم تكن هناك اإلمكانية ألن يكون نظيف يوم األربعاء 

وإذا شعر . ن األسبوع         وقد توقفوا أيضاي عن طلب أن يكون هو نظيفم

الجيش أيضاي أن هذا األمر يسوء فسينفذ عملية "التفتيش على الزي العسكري" 

الذي كانت"الشرطة العسكرية " تقوم بتنفيذه عملياي، كان القادة بصفة عامة 

 بأنهم دائنون. يقفون إلى جانب الجنود، ألنهم شعروا في هذا األمر 

سيكون متأخراي إلى حد ما الموضوعات التي كان القادة في الواقع فيها مدينين 

للجنود، وهذا في أمور جمة، مثل : أي المالبس نزوده بها، وأي الظروف 

نتيحها لينظفها ويحصل عليها من المغسلة. وإذا ما سلم حذائه ل صالح 

فى بالمالبس لتغييرها من فسوف يحصل عليه في وقت معين، وإذا ما اكت

المخزن وبقيت أشياء كثيرة فإن القادة ملزمون بقيادتهم. كانت إحدى األسباب 

األيديولوجية هي "المدافع بدال من الجوارب". لكن نظراي لتفاقم األسباب التي 

استشعرت القيادة فيها أن القادة هم مدينون لمرؤوسيهم، اضافوا إلى منظومة 

طبقاي لها أن القادة دائنون         وأيضاي األمور التي ال يلتزم السندات التي ظنوا 

بها القادة أبداي. وحينئذ سيكون لدى القادة صعوبة نسبية لفرض اإلنضباط أو 

أيضاي قبول تنفيذ األمور التي بال شك لم يكن القائد فيها مدين للجندي بأي 

 شيء. 

الجندي ولذلك ُمنعت  أي أن الجو العام كان يتمثل فيه صعوبة الطلب من

مطالبته. سأعطي مثاالي : لو كان موضوع المبيت في القاعدة أو الحجز ليالي، 
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كان في القاعدة التي ال يوجد فيها إمكانية تقنية إلقامة الرجال فيها بشكل 

ة التي كان يمكن إعدادها للتصريح  منظم، ألن مجمل الفجوة بين عدد األبِسرَّ

أردت أن يظلوا محجوزون ليالي كان كبير جداي، فكنت للجنود وبين عدد الجنود 

ممنوعاي من معاقبة أي شخص بالحجز ليالي، إذ كان يهرب بعد الحجز إلى 

البيت، ألنه قد علمت بالفعل أنه ال مكان له للنوم. لكن بعد أن يكون قد أوجد 

 الحالة التي تكون أنت فيها دائنه والتستطيع أن تفرض عليه مثل هذه األمور،

وأنه أيضاي ُيمنع  في أوقات معينة من تسديد دينه أيضاي عندما كانت الظروف 

 مواتية له على حساب المحيط العام.

نت أقول أنه قد نتج عن هذا األسلوب ردعاي معيناي للقادة للوقوف على كل ك

جزئية صغيرة من األمور المهمة، ألنهم كانوا دائنين للجنود في األمور غير 

 المهمة. 

طيع أن أبدأ من هذا، كم قطعة سالح كانت توزع على الجنود، وحالياي است

عندما قررنا تشديد الحراسة في قواعد سالح الطيران وقيل أننا في حاجة إلى 

الخ، ويجب تسليح الرجال، وبالمناسبة ال يوجد سالح،  ---االستعداد لمواجهة 

 أو أنه غير كاٍف. 

بيليد : إننا في حاجة إلى سالح لتسليمه لألفراد، وبالمناسبة ال يوجد ما يكفي. 

لذلك يجب التوصل إلى حل وسط. فإذا ما توصلنا إلى حل على المائدة 

وبوضوح، وافتراض ما يفرضه العقل فال ضرر إذن من طلب التنفيذ. لكن إذا 

ى كل حال فإنك تم حل المشكلة بالكالم، فكما ترى ليس لدي سالح، لكن عل

. إنه  تحتاجه وعلى كل حال سيتم هذا، كما أنه بغير سالح سيبدو األمر غباءي

 وهناك مشكلة للقائد.  –غير محسوب جيداي 

إجماالي أريد أن أقول : أن مستوى اإلنضباط الميداني في سالح الطيران على 

ذا كان األقل،  مرتفع جداي على مستوى الطيران وكذا على المستوى الفني. هك
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األمر قبل الحرب وأثناءها، وأنه لم يشوه كثيراي، واعتقد أنه كان كذلك بعد 

 الحرب. 

لكن هناك السكان، فإنني ال أعرف بخصوصهم، هل بدأ تغيير جوهري أم بدأ 

تغيير كمي. احضرت معي بيان عن المتغيبون والهاربون من سالح الطيران 

حتى  1/1/1972ه من تاريخ . استطيع القول أن1974 – 1972في السنوات 

( فرد تمت محاكمتهم في المحكمة بتهم التغيب 57كان هناك ) 30/12/1972

حتى  1/1/1973والهروب. وهذا يشمل أفراد اإلحتياط أيضاي. ومن تاريخ 

 % 97( فرد للمحاكمة، ليس هذا عن السنة كلها. 75تم تقديم ) 5/10/1973

غيابهم ومحاكمتهم أمام ضابط السكوف : هؤالء المقبوض عليهم، لنفترض 

 قضائي كبير.

 بيليد : غير مشمولون هنا، إنما المحاكم العسكرية فقط. 

 السكوف : هل تغيرت النسبة أيضاي ؟ 

% من جملة المخالفات، ويزيد 91بيليد : نعم. كان " الهروب " يمثل نسبة 

ن يوم. كنت أقول أن السكان الذين جاء هؤالء الناس منهم هم سكا 21عن 

إسرائيل الثانية والثالثة. هناك قليل جداي من حاالت التغيب والهروب 

والمراوغة الواضحة موجودة بين السكان الذين يعملون بالحرف التقنية أو 

 المالحة الجوية، وبناء على هذا فليس هناك ما نتحدث عنه بصفة عامة. 

يكون لديكم بيليد : هناك نقطة أخرى واحدة أردت أن أتطرق إليها، قبل أن 

اسئلة. اعتقد أنني أريد التأكيد على أمرين. في أي موضع أهمل الجيش دعم 

الصلة القوية، أو قطع الصلة القوية بين السلوك الخارجي للجندي وبين 

التماهي المطلوب من الجندي مع الواجب. قطع الصلة أو التماهي مع المنظمة 

 أو التماهي مع الوحدة العسكرية.
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نموذجين أساسيين. أحد النموذجين، وال أريد أن ألزم أي طيار  أريد أن أعطي

أو أي فني أو أي فرد إداري حتى ولو وضع شعار السرب، الذي هو شعار 

رسمي للجيش اإلسرائيلي. بديهي أنني ال أريد أن ألزم أي طيار بتقليده وسام 

يلبس جناحين. لكن بالتأكيد أنني بحاجة إلى ألزام الجندي وأجباره على أن 

قبعة الجيش اإلسرائيلي. هذا يعني أنه من البديهي التجانس مع سالح الطيران، 

ال، إنه غير مستعد مع الرموز الخارجية للتماهي مع سالح الطيران، ألن هذا 

هو الجيش اإلسرائيلي. لكن عيد الوحدة يحل دون أن أقول له. ال أستطيع أن 

بزة الجيش اإلسرائيلي أو قبعته أقول شيء عن شعار السرب. لكن فيما يتعلق ب

أو شعاره فسيستخدمونه عالمة على التماهي مع أي فرد كان في الجيش. 

حيث فصل الجيش بين تلك العالمات الخارجية وبين الطلب الذي يكشف عن 

 تماهي الفرد. اعتقد أن هذا خطأ. إنه خطأ جوهري. 

ذا األمر. إن جزء إنني اعلم أيضاي بأي الطرق وصل الجيش اإلسرائيلي إلى ه

من األسباب موضوعياي تماماي. كان من الصعب أن ُيطلب من الجندي أن يظهر 

مرتباي، بينما تبدو بشكل ثابت وواضح المالبس التي تعطيها له عندما يبذل 

ال. لم يختلف األمر بعد   15أو  10قصارى جهده في العمل مثل مالبس حمَّ

نقصها اإلمكانية لتكون نظيفة ومكوية، سنة فيما يخص مالبس العتالة تلك، أو ت

وكذلك تغيير بذلته العسكرية يومياي أو مرة كل يومين، فإنك تدخل فجأة نظام 

أنه بالفعل يستطيع أن يفعل هذا. إنه بالفعل غير معتاد أن يرى في هذا مظهراي 

 خارجياي. 

رأيي،  بيليد :       بالنسبة للتماهي مع الوحدة أو مع الجيش اإلسرائيلي. في

ليس هناك أي خيار في منظمة كبيرة، بل هناك المطالبة. المطالبة بالمظهر 

الخارجي للفرد، حيث يشير كل يوم وكل ساعة، وفي كل موقع يظهر فيه، 

وبناء على ذلك فإنه يتجانس مع المؤسسة التي يتواجد فيها. ويستلزم لذلك 

 شروط. 
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ش بأنه يجب السير بالبذلة أخيراي ليس هناك أي سبب لكتابة أوامر من الجي

العسكرية. فمن الممكن السير أيضاي بالزي العسكري جزئياي. لقد أصدرت أمراي 

في سالح الطيران بأن الجندي الذي يشعر، ليس مهما كان مجنداي أو نظامياي، 

بأنه إذا استيقظ في الصباح وال يستطيع أن ُيخرج الزي العسكري الذي يميزه، 

دي مالبس مدنية والحضور إلى العمل. أما أن يأتي فإنه مصرح له أن يرت

 قذراي أو يأتي بنصف الزي العسكري فهذا ممنوع. 

 رئيس اللجنة أجرانات :  ماذا كانت األوامر ؟ 

بيليد : أن الجندي الذي استيقظ في الصباح يأخذ مالبسه عندما يرى أن هذه 

ترة أخرى، فليأِت المرة ليس لديه حذاء عسكري أو أن سترته قذرة وليس له س

 بالمالبس المدنية إلى العمل. وأال يأتي قذراي أو شعثي أو عاٍر. 

هناك أمر آخر ناقص، وهو أنه موضوعي. أننا محجمون بصفة عامة عن 

تعليم الجندي دستور السلوك المقبول، ألننا خائفون جداي من أنه في الواقع غير 

ألنه سيستقطب تماماي دستور مقبول. وأن هذا سيبدو مضحكاي.  سيبدو مضحكاي 

درجة  180السلوك المدني. وال يمكن إنشاء جيش يوجد فيه استقطاب بمقدار 

بين دستور السلوك الخاص بالجمهور المدني وبين دستور السلوك العسكري. 

فهذا ال يسمح بالتنفيذ إال إذا ادخلتهم إلى معسكرات تجميع، وتمنع عنهم أي 

أري في هذا أمراي موضوعياي، حيث أن سالح صلة مع السكان. لذلك فإنني 

 الطيران أكثر سهولة ألن لديه نزاهة. 

إن سالح الطيران أكثر سهولة ألنه يعيش في جماعات منغلقة. أكثر سهولة 

 لتوفير الظروف، كما أنه أسهل عليه الحصول على النتائج. 

بيليد :        لكنني على سبيل المثال ل الأستطيع أن أطلب من الطيار الذي 

يخرج عن اإلطار المألوف، وأنه لم يستهين بأي مهمة وأنه منضبط بصورة 

رائعة، فإنني ال أستطيع، وأنا مستريح القلب، أن أطلب منه بصورة شديدة 
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في شارع في  وصارمة أال يأكل ذرة وهو يسير بالزي العسكري أثناء سيره

تل أبيب. ال أستطيع أن أطلب هذا منه، فإنني لسُت واثقاي من أنني أستطيع أن 

 أطلب هذا أو أنه مسموح لي أن أطلب هذا. لكنه أمٌر يتلو آخر. 

الخالصة أنني أريد أن أقول : إنني في هذه اللحظة ال أشعر أن مهمة سالح 

أشعر أن االنضباط الطيران تضررت من نقص االنضباط التنفيذي، إنني 

المالي، والحياة اليومية والحفاظ على الممتلكات، واالستخفاف ال سيما في 

المجتمع، كذلك أن القدرة على تحقيق كفاية انتاجية في اإلقتصاد، تضررت 

 جراء تلك األمور التي من الصعوبة بمكان طلبها.  

يداي جداي لو أنني أريد أن اعطي مثاالي أخيراي ل وانتهي بهذا : أنني سأكون سع

استطعت أن آخذ فنياي أو ضابطاي ارتكب مخالفتين أو ثالث مخالفات يمكن 

إثباتها، ناتجة عن اإلستهانة بصغائر األمور،الستطعت أن أخبره : إنني ال 

أريد مثلك أكثر من ذلك في سالح الطيران، مع السالمة. إنني ال استطيع أن 

كن حينئذ يتضرر سالح الطيران على أفعل هذا اليوم، في الواقع استطيع ل

 المدى القصير. بعض الناس قد ال يفهمون أيضاي لماذا أفعل هذا. 

ح. السكوف :    أريد أن أوجه سؤاالي على ضوء خبرتك كقائد سالح تقني به 

العديد من األليكترونيات، وأطرح سؤاالي على خلفية ما قبل وفي أثناء وما بعد 

غفران(. أننا مقبلون على التزود بسالح أكثر ) يوم ال1973حرب أكتوبر 

. أما الصرف  وأغلي ثمناي. إن التسليح سيجعل الحرب أكثر تعقيداي وأكثر سرعةي

المالي فسيصير أكثر ضخامة في كافة المجاالت وعلى كل مادة متفجرة 

يمكن أن [ حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمتين] أخرى 

ع وزيادة أدوات القتال انضباط استراتيجي. ففي مثل هذه الظروف يتطلب تنوي

عندما يرتفع الثمن، هناك طلبات أكثر خطورة وأكثر صرامة وتختلف في 

)األيام الستة( 1967جوهرها قليال عما نفترضه، كانت حتى في فترة حرب 

ومن المؤكد في الفترة السابقة على ذلك. وهناك نوعاي ما من الحساب 
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يط لهذا التسليح حيث يدربون القادة وينشطون أطقم الصيانة، في حين والتخط

أن كل أولئك الناس الذين يجب أن يخدموا ويعالجوا ويطوروا ويدخلون 

اإلمدادات والقائمون على الصيانة، أنهم سيكونون على مستوى التنفيذ الذي 

وجد تغيير يالئم طلبات معدات التسليح من ناحية " تكلفة الخدمة "، حيث ال ي

 تقريباي. كيف ترى األمور ؟ 

بيليد :    إنني أراها في صورة خطيرة جداي. وهذا مرتبط فقط بتجاوز 

 االنضباط.

ح. السكوف : إنني آخذ االنضباط بالمفهوم الواسع للكلمة، ال بالمفهوم 

 الضيق. 

: استطيع القول أنه بدأ هبوط جوهرياي في نوعية األشخاص الذين  بيليد

هم الجيش اإلسرائيلي بالنسبة إلى المعدات التي يشتريها. من أجل يستخدم

أعطاء نموذج، لماذا موضوع الدائنين، موضوع الدومينو المعكوس، إنني 

 مستعد إلعطاء مثال. 

إنني كقائد لسالح الطيران استطيع في إطار الصالحيات وشكل العمل القائم 

مليون دوالر. كنت  50مبلغ  أن اقرر،على سبيل المثال، إنفاق أو عدم إنفاق

أقول ليس من السهل أن اتخذ القرار، لكنه بالتأكيد سيكون متأثراي بي. فلن 

أستطيع أن اقرر بأي حال من األحوال، ليس أنا وال الجيش اإلسرائيلي، إذ 

مليون دوالر، احتاج إلى رجال  50أنني بجانب هذه المعدات التي اشتريتها ب  

تقديرات الشراء وصيانة المعدات، وشراء وصيانة  بكيفية معينة. إن نظام

القوى البشرية ليس بينهما أي مجال من الصلة في الجيش اإلسرائيلي. أي 

مجال للصلة. وطبقاي لرأيي من هذه الوجهة، أننا واقعون تماماي في موقف 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية ] حرج. وقد جئت اليوم وقمت بزيارة السرب 

حذف بواسطة الرقابة العسكرية ] . والسرب [بمقدار كلمة  اإلسرائيلية

وسرب فاتيكا، الوضع جيد. دخلت إلى فرع [ اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة 
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األجهزة وسألت المسئول عن معدات الفحص : أخبرني، هل نحن من يقومون 

إنه لم يفطن لما اقصده من أول وهلة. فقلت له : اخبرني  -بمعدات الفحص ؟ 

ل أنت تعرف كم من المعدات موضوع فوق األرفف هنا، إذ لم يستخدمها ه

مؤكد موجود، أنا ال أعرف.  –أحد ما منذ ما يقرب من سنة ؟  إنه يقول 

يحمل هذا الرجل رتبة رقيب أول نظامي، بعد أن استخدمته... بخمس سنوات، 

وصل إلى الدرجة )ب( في فحص معدات السرب. إن قيمة هذا الرجل في 

ألف ليرة إسرائيلية سنوياي. هذا هو ما نتكلفه. إن المعدات التي  20ر الجيش نظ

مليون دوالر. ولو  15إلى  10توجد في غرفة بهذا الحجم تساوي ما يوازي 

كان لدي شخص أكثر خبرة لكان في إستطاعته أن يحصي تلك المعدات وأن 

ن أن يتدبر يفحص انتهاء مدة صالحيتها، حيث أنها غير مستخدمة وأنه يمك

واحدة بدالي من عشرة، لكنت أجمعها في هذه الغرفة، حسبما أرى، وأنني 

متواجد في تلك األمور، حيث مررُت خالل خمس دقائق واكتشفت عشرة 

أجهزة رش، حيث يتراوح ثمن الجهاز مابين خمسين إلى مائة ألف دوالر، إذ 

ستطع شراءه. من المؤكد أن شخصاي ما كان يستوجب أن يقول لي أنني لم ا

وأنني مضطر للقول : أن هناك أوهاماي اجتماعية معينة في هذه الدولة، وهناك 

طريق معينة ولكن مستوى االحتفاظ وامتالك القوى البشرية هي بال تقدير 

وأكثر بدائية، وأنه أكثر انخفاضاي مما نخصصه إلمتالك وصيانة المعدات 

 والفجوة بينهما آخذة في اإلتساع. 

هل يتعلق نموذجك باإلمتالك أم بالصيانة، ألنه عندما يكون هذا  النداو :

 موضوعاي على الرف فإن العريف ال يستطيع عمل أي شيء سوى إخراجه. 

ب.بيليد : أنه يستطيع أن يبلغني في الوقت المناسب إن كان خبيراي، وأنه ليس 

 . كذلك، قبيل سنة، حيث ال ضرورة  في نهاية السنة لشراء أجهزة مثلها

 النداو : هل هذا من مهامه ؟ 
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ب.بيليد : مؤكد أن هذا من مهامه. إذ ممن أجمع المعلومة عما يحدث في 

 األسفل هناك، كما أن ذلك مهمة قائده. 

 النداو : قائده كلف الدولة أكثر. 

(، 4: إنني مضطراي إلعطاء نموذجاي آخر. عندما انتقلت إلى السرب ) بيليد

مررت أيضاي من خالل المطبخ، الذي يطعم ألفي فرد في االسترخاء، وأربعة 

آالف وخمسمائة فرد أثناء الحرب. الرجل الذي تحمل مسئولية إدارة المطبخ 

تب.  أما الحالي بعد أن تركه مسئوله السابق. كان المسئول السابق يقرأ  وال يك

ل فإنه ال يعرف القراءة وال الكتابة. هذا يعني أنني أريد مراجعة هذا وأن أقول 

 بصورة ال تقبل التأويل. 

أنه سالح الطيران أيضاي، وأنه سالح ينتسب إلى القوات البرية، كانت له 

ظروف أفضل للنمو من حيث نوعية القوى البشرية التي اعتمد لها سالح 

ل طبيعي ميزانية للعناية بالقوى البشرية. وكان دائماي تحت الطيران بشك

المستوى، وفي إطار الالئحة. لم يكن يرد على ذهن قائد سالح الطيران تعيين 

قائد لفرع إمداد القوى البشرية بالمستوى الذي يوافق فيه على أن يكون له 

ة بين رئيس قوى بشرية. هذه حقيقة. حيث أن الفروق سحيقة في مستوى الجود

قادة أسراب القتال وبين قادة أسراب القيادة. فإذا ظهر هنا أو هناك عبقرياي من 

بين رجال الطاقم األرضي، فإننا نتلمظ، وعندنا أمثلة على هذا. يجلس هنا من 

كان قائد سالح الطيران، وجملة ما كان لدينا في كافة مهن سالح الطيران 

المستوى المتوسط في إدارة   شخصين، كان يمكن القول بأنهما كانا فوق

القوى البشرية لسالح الطيران. وبعد ستة وعشرين عاما استطيع أن أصرح 

باألسماء : أحدهما هو "بيلج تامير"، والثاني هو" ميران". كالهما شخصان 

فوق المتوسط. وما بين األثنين، وعلى مدى ستة وعشرين عاماي، خدم 

باإلضافة إلى أشخاص عديدين أقل أشخاص هم حقاي تحت المستوى المتوسط. 

 منهم بكثير. 
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مازال األمر أكثر خطورة في شعبة القوى البشرية، خطراي جداي من ناحية 

مستوى األشخاص. اعتقد أنه يجب أن نقوم هنا بترتيب )لكن هنا.. إنني 

أعرب عن رأيي ( اعتقد أنه يجب تماماي إعادة إعداد الميزانية إلى التشكيل 

لتوازن بين السالح واإلنسان هو أمر ضروري. فربما تكون والقول : أن ا

المدافع بدل الجوارب ممكنة. لكن اليقبل أن تكون المدافع بدل الذكاء، هذا 

ببساطة غير مقبول. مقدر لنا في السنوات األربع القادمة أن ننمو : ففي 

%، أما في أنظمة المعدات 50% إلى 40طائرات القتال سنزيد بمقدار 

، 1979فسنزيد مئات المرات. إذ يحتاج سالح الطيران حتى سنة  األخرى

فرد من المجندين، وإلى  8000طبقاي للتطورات القائمة إلى أقل أو أكثر من 

فرد أساسي. ليس هناك أي تقدير بأن دولة إسرائيل تستطيع من خالل  6000

. إذن فال دورة التجنيد السنوية أن تعتمد لنا ميزانية بعدد مائة أو مائتي فرد

فرد. أما اليوم فالفجوات لدينا في أعداد األفراد األساسيين،  8000حديث عن 

 فرد.  2000إذ تبلغ 

بالمناسبة ل في كافة القوى األساسية للجيش، ذلك الهيكل الذي يحدد كيف يبدو 

كيف تبدو القاعدة عندما يأتي جنود  ،الجيش اإلسرائيلي، كيف تبدو األحوال

ألف فرد،  29حارب الجيش، إنه أساسي. يبلغ عدده اإلجمالي االحتياط، كيف ي

آالف، وهو أقصى  9في الجيش اإلسرائيلي كافة. ويبلغ قوام سالح الطيران 

عدد من القوى العاملة في إسرائيل. القوى العاملة في تقارب المليون، بدون 

تعيقنا العرب. وعلى كل حال، نحن مقيدون بالروابط التقليدية والتقاليد التي 

بالطبع، أسهل لنا من شراء عتاد جيد، ليس لدينا أية إمكانيات اختصاصية 

للحصول على أشخاص جيدين، والحاجة إلى اقتنائهم لن تساعدنا في أي 

 شيء. 

ربما توجد نقطة إضافية تعيدني إلى موضوع االنضباط. إن الجيش، على كل 

عتقد من خاللها، أنهم حال، مكون من رجال يجب أن يعيشون باألساليب التي ا
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تحت تصرفه للقيام بمتطلبات الخدمة، وهو وضع منظومة الجودة وهي ليست 

أخالقية في أساسها : إنه على سبيل المثال أدى إلى ذلك، إذ قد يؤخر وليست 

لديه الجرأة في أن يطلب ما هو ضروري للجندي النظامي، وقد اعطاه جميع 

سكرية في االحتياجات الشخصية، وهذا اإلمكانيات ليستخدم وسائل النقل الع

مقبول في الجيش، أن تستخدم وسائل النقل العسكرية كوسائل نقل خاصة بعد 

( يبدو بدعة غير عادية، وفي رأيي 1953ساعات العمل، وكان هذا في عام)

هو واحد من المكاره األخالقية واالنضباطية والتي نتج عنها أمور عديدة. 

وا كل شيء بدون تصريح، بعد ذلك كانت هناك ( استخدم1952فقبل عام )

تذكرة السفر الشخصية، وبعد أن بدأت المؤسسات تدفع،بشكل مؤسسي، للرائد 

ليرة  17ليرة إسرائيلية شهرياي، إن كان شريكاي لرائدين، وأنا أدفع اليوم  7مبلغ 

شهرياي بقسيمة من أجل استخدام سيارتي "الفالينس"، وتلك المساهمة مني لقاء 

 الستخدام الشخصي للمركبة. ا

هناك موضوعات اإلسكان، فقد ُوضعت مجموعة قوانين مثل : متى يستحق 

االنسان أن يشارك في شقة ألسرته ومتى ال ؟. والتي أدت في أعقابها إلى 

اتفاق عام لكافة الجيش اإلسرائيلي ل  " كل المتدربين "،  بمعنى أنه في حالة 

فلن تستطيع مطلقاي الحصول على مساهمة  إن لم تقم في غرفة سطح سكنية،

في إيجار شقة. إن كنت في غرفة سطح سكنية تبعد خمسين كيلومتر عن 

 القاعدة التي تعمل بها ال تحصل على مساهمة في إيجار شقة.

كم، لكنت تستحق  51إن كنت في غرفة سطح سكنية رائعة على بعد 

أجروا أو اشتروا حجرة المساهمة في إيجار شقة. لذلك كان هناك أشخاص است

ومطبخ في"كرية شموناه"، ومسجلة باسمهم، وعلى هذا األساس حصلوا على 

مساهمة في إيجار شقة. وهناك أيضاي موضوع المشاركة في نفقات السفر. 

حصلنا على جزء من هذه المنظومة من الجمهور المدني، مثل كتب المراجع 

 تلك المراجع والمصادر. والمصادر، كلهم يعلمون أنه لم يحصل أحد على 
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وهذا، في رأيي، سبب فتور الصالح األخالقي لدى القادة في الجيش كهيئة. أنا 

ال أريد إظالم الصورة أكثر من الالزم. تصدر األوامر الهامة وتنفذ، ولكن في 

من يضمن لي في لحظة ضغط أن قاعدة " األسنان تدفع  –الحياة اليومية 

 تشويش األوامر.  ضريبة الكالم " لن تؤدي إلى

أريد تقديم مثال آخر، من المألوف في سالح الطيران عندما توجد عمليات، أو 

في حال وجود حرب، من الالفت للنظر إن سالح الطيران اليشيد باألبطال، 

فهم ليسوا أبطال فرادى بل كلهم أبطال، سالح الطيران يمتنع عن اإلشادة 

آلخرين. هذا ليس صحيحاي. كان من بفريق من المحاربين مقابل المحاربين ا

الرجال من هم أكثر بطولة من اآلخرين. القول لدينا أنهم جميعاي أبطال، وهذا 

في رأيي يشكل غطاء على كثير جداي من األمور. وبعد أن قلت ذلك مرة 

 واحدة، ال تستطيع القول ألي كان. ليس فقط ألنك لست بطالي، أنت جبان. 

ح الطيران القيام كل سنة بمنح شهادات تقدير يادين : أليس من عادة سال

 للطيارين الذين اسقطوا طائرات للعدو ؟

 بيليد : هذا نظام ليس رسمياي. هذا أسلوب أوجدناه من تلقاء أنفسنا. 

 يادين : أأنت تقصد الجيش بوجه عام ؟

 : الجيش اليعترف بتلك الشهادات.  بيليد

فرد نظامي. فكم عدد  9000ن : قلت أنه يوجد في سالح الطيرا نيبنتسال

 االحتياط ؟ 

 آالف دفاع جوي.  10ألف بالتحديد، من ضمنهم  28بيليد : 

: كم عدد االحتياط في المتوسط، في حالة التعبئة في وقت  نيبنتسال

 االسترخاء. 

 تقريباي.  1200بيليد : لدينا في الوقت الراهن 
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 : كم عامالي في الصناعات الجوية ؟ نيبنتسال

 ألف.  18ألف، ونعتزم الوصول إلى  15بيليد : ما يقرب من 

 : هل تبدو لك النسبة معقولة ؟   نيبنتسال

بيليد : اليمكنني إبداء رأيي بشأن النسبة العددية , هذا مرهون بمهام سالح 

الطيران. استطيع القول فقط أنه ليس هناك أية نسبة بين اإلنسان الذي يعمل 

 ين اإلنسان الذي يعمل في سالح الطيران. في الصناعات الجوية وب

: الصناعات الجوية ليست هي الوحيدة، ولكن هي األبرز واألقرب،  نيبنتسال

إن هذه منافسة لتلك القوى البشرية التي يأخذها الجيش في الحسبان، وبقدر 

معين أيضاي الصناعات العسكرية. لكن هذا أكثر اعتداالي في الصناعات 

 عماد وزارة الدفاع وليست مجرد شركة. العسكرية، ألنها 

بيليد : يمكنني أن أشير إلى أمر مناف للعقل بدرجة كبيرة. هناك مدنيون 

يعملون في الجيش في نفس الوظيفة التي يعمل بها رجال الجيش يستفيدون من 

جميع حقوق المدنية، بينما ال يستفيد منها رجل الجيش الذي يعمل في نفس 

 مكان. الوظيفة وفي نفس ال

: أنا أريد الوصول إلى نقطة أخرى. أن ميزانية الدفاع تغذي المرفق  نيبنتسال

بقدر كبير، هي المضيف األكبر في المرفق. هذا بالطبع أمر مقبول بقدر 

معين، ألنهم اليستطيعون االعتماد اعتماد تاماي على اإلمداد من خارج البالد. 

بينها وبين الجيش منافسة حادة وبذلك من ناحية ثانية، أن ميزانية الدفاع تخلق 

 فهي تزيد من سخونة االقتصاد. 

بيليد : أريد اعطاء مثال واقعي. حول طائرات النقل الموجودة في اللد. فإنه 

أسهل كثيراي علي أن أدفع للصناعات الجوية مقابل صيانة الطائرات من حيازة 

ن أدفع بال خجل أي قوى عاملة للقيام بصيانتها في سالح الطيران. يمكنني أ

ثمن لكل ساعة عمل في الصناعات الجوية. وبوسعي التوقيع على مليون 
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ونصف من ساعات العمل، هذا مرهون باإلتفاق بين مدير عام وزارة الدفاع 

ومدير عام الصناعات الجوية بشأن ما يجب دفعه في مقابل ساعة العمل. 

ل مزيد من الرجال بأجر ويمكنني أن أحلم بأن تقوم الصناعات الجوية بتشغي

ليرة للساعة. لكنني ال أستطيع بأي حال حيازة قوى عاملة من سالح  50

 الطيران للقيام بذلك. 

يوجد متنقلون في قوات سالح الطيران األساسية ينقلونها إلى " اللد ". أحد 

 األسباب هو هذا الذي أشرت إليه. بتوفير القوة العاملة القليلة. 

يبدو من ناحيتك. ولكن من ناحية ترسيخ سياسة، ألم يكن ذلك : هكذا  نيبنتسال

صحيحاي بدرجة أكثر، اليوم على األقل، لتحسين العمل في المرفق، ولالستخدام 

أكثر من الخارج، وللحفاظ على القوى العاملة القليلة وإلعطاء شريحة أكبر 

 منه للجيش ؟ 

قلت. نسعي لئال نضع  بيليد : أنا مستعد للقول أنهم يعملون ذلك، بدقة ما

 500ماوراء الحدود على الصناعات الجوية. ولكن بين القول والفعل مسافة 

فرسخ. صعب. جيش الدفاع يعمل ذلك. ال أعتقد أن الوضع، مهما كان، 

باستطاعة الجيش القيام بتهدئة السوق المحلية، ربما هو اليستطيع أن يزيد من 

أنني توصلت غداي إلتفاق مع وزارة سخونته. استطيع تقديم مثال إضافي. لو 

(،الستطعت أن أدفع له 4الدفاع إلستئجار متعهد يلتزم بالتغذية في اللواء )

 تقريباي أي ثمن.  

 السكوف : جربوا مرة عمل ذلك مع مصلحة الكنتينات والمقاصف. 

بيليد : نحن ليس، الصناعات الجوية، من أجل متعهد استطيع أن اطلب تقريباي 

لكن لو طلبت هذا المبلغ من أجل إدارة الموضوع بنفسي لكنت ال أي ثمن، و

 أقبل بأي حال من األحوال. 

 النداو : هل ألنك التستطيع الحصول على قوى عاملة لتعمل في الجيش ؟ 
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ليرة،  3000ليرة، وهو يقوم بتشغيل الرجل ب   4000بيليد : أنا امنح المتعهد 

ليرة شهرياي للرجل، فال  3000ي أدفع ولذا فإن الجهاز يوافق. ولكن أنا نفس

 يوافق الجهاز. 

يادين : كما اليوجد رئيس عرفاء أول يصلح سيارة، لكن نفس الرجل يعمل 

 في جراج شركة مقاوالت " سوليل بونيه "، لكن الجيش يدفع ما يلتزم بدفعه.

إن كنت أريد أن أدفع في  .بيليد : لنفس األمر صلة بشركة " سوسيتوت "

( إلصالح ريكاشة، ال أحصل على شيء. ولكني استطيع اصالح 4اللواء )

محور ريكاشة في "سوسيتوت"  في تل أبيب، التي نحن متعاقدون معها، 

 يصير تماماي مثل فتات الخبز.  ليرة مقابل اصالح المحور. وهذا 2000وأدفع 

م رجاال باألجر الذي يستطيع أن : كل هذا يفرض على الجيش أن يض نيبنتسال

يدفعه، ويتعين عليه منحهم جميع المكافأت من أجل المنافسة الكبرى للسوق 

 الخاص، التي تشمل أيضاي المرفق الذي يعمل من أجل الجيش. وهذا خطر. 

بيليد :أنا بالتأكيد أرى ذلك على هذا الوجه. ماذا يقول رئيس عرفاء أول ينقل 

صالحها في تل أبيب، وهو يعلم كم يدفعون على علبة على شاحنة ريكاشات إل

السرعة، يعلم أنه يستطيع إصالح ذلك في نصف الوقت عنده في الورشة. 

الرجال عقالء، وهم أذكياء وليسوا أغبياء. على هذه الخلفية من عدم النقاء في 

الجهاز أنت تطلب انضباطاي، واالنضباط معناه عدل، منطقية، نقاء توافق تام، 

 ب أن تطلب هذا من كل السكان. صع

 النداو : أال يفهم المستشار المالي لوزارة الدفاع كل هذه األمور ؟ 

بيليد :كيف يمكنك أن توضح لمصاب بعمى ألوان الفرق بين اللون األحمر 

واللون الوردي ؟ الجهاز ُوضع هكذا ليس بخطيئة الجمهور، هكذا هو جيش 

 نحن بأنفسنا.  –الدفاع 
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يبدو أن المال موجود، والسؤال هو فقط كيف تستخدمه بصورة أكثر النداو : 

 فائدة. 

: بالتأكيد. هناك معايير حددها الجيش لنفسه منذ نشأته، وهو اليستطيع  بيليد

التحرر منها. على سبيل المثال، يوجد سؤال ل هل من حق الجندي النظامي 

 الحصول على أجر نظير الساعات اإلضافية التي يعملها ؟ 

 النداو : إنه ال يستوجب الحصول على أجر نظير الساعات اإلضافية. 

بيليد : لماذا ال  يحق له الحصول على أجر نظير الساعات اإلضافية التي 

 يمكن احصاؤها؟ 

 النداو : كنت أقول، ألنه ليس للجندي ساعات عمل. 

بيليد : الجندي قبل كل شيء مواطن. وهناك أعمال استطيع فيها أن احسب 

الساعات اإلضافية بدقة دون أخطاء وفي الصناعات الجوية يدفعون في 

مقابلها. لقد حدد الجيش نفسه المعايير ما المسموح وما الممنوع. ولذا ليس لي 

 دعاوى ألي أحد آخر، سوى ألنفسنا. 

 ا يمكن أن يثير قضايا عدم المساواة. رئيس اللجنة أجرانات :هذ

بيليد : معذرة حضرة القاضي، إذا تقاضى رئيس عرفاء أول أجر إضافي 

ليرة نظير مناوبة، أليس ذلك مسمى آخر للدفع لقاء ساعات عمل  300

عامل لم يعملوا طوال حياتهم سوى من  500إضافية. وهذا ما يحصل عليه 

ويحصل عليه أيضاي أناس يعملون طوال بعد الظهر،  5صباحاي حتى  8الساعة 

 مساء. هذا ليس كما يجب.  12فجراي حتى  4السنين من 

رئيس اللجنة أجرانات : هذه مسألة أخرى.تحدثت آنفاي عن ساعات 

إضافية،وإذا فهمت هذه الفكرة، فإن اإلقتراح الذي اشرت إليه هو أن من يعمل 

ك،وال يمنحون أجر ساعات إضافية يحصل على أجر نظير ذل 5إلى  4من 

 إضافياي لعريف، ألنه من المعروف أن العريف يعمل كثيراي جداي. 
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بيليد : يجب بالطبع قياس الجهد المستثمر عن طريق التجمعات السكانية 

 المختلفة.

رئيس اللجنة أجرانات : من الممكن اإلجابة على ذلك بأسلوب آخر. يمكن 

هناك عريف يفتح المخزن  راي.القول أن وظيفة العريف تقتضي أن يعمل كثي

بعد الظهر، وهناك عريف عمله مرتبط بطائرات  5، ويغلق الساعة 8الساعة 

 فجراي وينتهي في منتصف الليل.  5أو  4فانتوم وهو يبدأ في 

 رئيس اللجنة أجرانات : أهذا بسبب طبيعة العمل أم طبيعة الشخص ؟ 

 بيليد : بسبب طبيعة العمل. 

ت : هذا يثير مسألة عدم المساواة، بالنسبة للثاني، لو رئيس اللجنة أجرانا

 ليالي لفرح بذلك.  2أعطيته فرصة ليعمل حتى 

بيليد : حسناي، لكنني لست بحاجة لذلك. بالمناسبة، بقدر ما ينجح المصنع في 

  تنفيذ وقت عمله دون ساعات إضافية، يكون المصنع أفضل كثيراي.

الجميع في نهاية األمر مندرجون في يادين : لدي سؤال آخر : في الجيش 

رتب عسكرية  والرتبة من الناحية العملية هي التي تحدد المرتب، ورتب 

جميع العرفاء األوائل هي متساوية، أي أن األسلوب الوحيد في الجيش لتغيير 

ذلك، هو تغيير الرتب. بعبارة أخرى لتحقيق ذلك : حدثني عن الرتب. على 

ول أن المسئول عن مخزن تحت األرض هو عريف سبيل المثال: لو كنت تق

أول، والمسئول عن صيانة مركبة إدارية هو أيضاي عريف أول، هذا بموجب 

مساءا، وذلك يكفيه انجاز العمل من  8صباحاي حتى  4العمل يعمل من الساعة 

عصراي. ولو كنت تقول : إن المسئول عن مخزن تحت  4صباحاي حتى  8

أول بل رئيس عرفاء أول، أو عريف متميز،  األرض، رتبته ليست عريف

كما هو متبع في الشرطة العسكرية، توضيح األمر أن يتقاضى مرتب آخر. أو 

أنك تفصل تماما المرتب عن الرتبة العسكرية، وأنت تقول : الرتبة العسكرية 



429 

فهذا نهج قيادي، بينما للمرتب معنى آخر : وفقاي للمسئولية، وفقاي  –هي السلطة 

وأنا أعرف أنه  –ت العمل وما إلى ذلك. وأما بالنسبة للجيش اإلسرائيليلساعا

فيتحقق كل شيء بواسطة الرتبة العسكرية: السلطة،  –ليس الوحيد في العالم 

 والمشكلة تبدأ.  -المركز، المرتب والمسئولية،  

يليد : بالفعل منذ زمن، يوجد في الجيش فصل بين المرتب المستحق ب

 والرتبة...

 ين : أيوجد فصل ؟ ياد

 بيليد : يوجد. 

 يادين : كيف يتم تنفيذه ؟ 

بيليد  : من خالل مراحل مهنية، في العالوات الخاصة. أعطي مثاالي : إذا قام 

عريف أول أو رئيس عرفاء أول في سالح المهمات بإصالح مبردات " 

في اإلصالح، ونظير ذلك  9أسكور " الخاصة بالمطابخ، له مرحلة مهنية 

ليرة شهرياي. عريف أول في سالح الطيران يحصل على  250يحصل على 

مرحلة مهنية عند إصالح منظم الوقود في طائرة فانتوم، إن لم يؤد شيئاي آخر 

ليرة شهرياي. نقطة إضافية : التدرج األكاديمي  250فهو أيضاي يحصل على 

باألقدمية للمهندسين في الجيش مرتبط بالتدرج األكاديمي. اليوجد اعتراف 

األكاديمية. في السوق المدنية هناك فصل تام بين الرتبة وبين الخبرة واألقدمية 

األكاديمية. مثالي، أنا ال أستطيع أن امنح نقيب مهندس، أكثر من )جب ( 

(. ولكن إذا أردت أبقي  مهندسين. عندما يكون رائداي استطيع أن  امنحه )بب

ات، ألنه غير الئق ليكون قائداي برتبة على هذا النقيب في رتبة نقيب عشر سنو

رائد، ولكنه قائد ال يخرج من النسق العادي، وهو في الصناعات الجوية 

يحصل على )أب( زائد. وأما عندي فهو يغادر. قبل كل شيء يوجد فاصل في 

 الرتبة...
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يادين : في الرتبة الفنية للعرفاء، هكذا قيل، لكن في رتبة الضباط هناك مشكلة 

أن أثيرها. طالما مفهوم المرتبة قائماي، أنا معني باإلبقاء على هذا أردت 

المهندس في رتبة نقيب عشر سنوات، وال شأن لي أن يرقى لرتبة رائد، ال 

 شأن لي أن يكون قائداي على آخرين. 

 بيليد : حينئذ يحصل على عالوات مهنية مناسبة. 

لماذا ال أقول : أنت نقيب يادين : أنا أقول أن هنا هذا الفصل ال وجود له. 

ولست قائداي ألي   ومسؤول عن جناح كذا وكذا. ولكنك تستطيع أن تكون نقيباي.

أحد، ويمكن أن تكون في نظري مجرد جندي، أمنحك راتباي طبقاي لدرجتك 

المهنية النوعية، وليست الحربية. وإنني أقول : هذه القضاياي الرئيسية، وهذه 

بيد الجيش. فالجيش هو الجهة التي يجب أن تعالج  األمور هي أوالي وأخيراي 

 ذلك. 

بيليد : حقاي، دعني أرجع لدائرة الشجار : أن الجيش هو الذي يتعين عليه 

االهتمام بالرجال الذين يشكلون القوى البشرية العاملة فيه. وأنني أقول أنهم 

 في مستوى متدني للغاية اليمكنهم الوصول إليه حتى بعد خمسين سنة. 

يادين : دخلنا هنا قضية قد تخفى عنا قليالي : طالما هي تنتمي للموضوع. 

ولكنني أتحدث عن الوقت الراهن رغم أن الجيش موجود منذ زمن، وهذه 

األمور كانت أيضاي موجودة، ودائماي يحدث هذا التصادم. وقد كان أقل مدة 

الوضع في عندما كان الوضع في الشارع أكثر سوءاي. وأكثر حدة عندما كان 

الشارع ُمشبع. وقد كان هناك طوال الوقت دافع داخلي من جانب الجيش 

للحصول على قوى بشرية. ومن الممكن، كما قلت، أن تكون بعض الحلول 

ليست حلوال جيدة. ولكن بخصوص مسألة فصل الرتبة عن الراتب المهني، 

 أعتقد أن هذا هو الحل الوحيد تقريباي، وهذا في أيدي الجيش. 
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يليد : وفي هذا الشأن، قمنا بعمل شيء. اليوم قدم الجيش بصفة عامة وثيقة ب

لتحسين ظروف الخدمة والراتب، وهذا ال يعدو كونه حالي من الحلول 

المسكنة، بمعنى ليس هناك تغير جوهري. فعلى سبيل المثال : اليستخدم 

 إنسان ممتلكات الجيش. 

م وقلتم، أنني أريد أن أكون قادراي يادين : هل في الوثيقة التي قدمتموها، جئت

على االحتفاظ بميكانيكي في الجيش، سواء أكان مدنياي أم عسكرياي. وإن كان 

عسكرياي أال أريد أن أمنحه لقباي عن طريق رتبة، ألن الرتبة غير ثابتة بينما 

رواتب مساوية  المعرفة المهنية ثابتة. إنني أريد أن تكون لدى منظومة

 في الصناعات الجوية. أي لنفصل ذلك فصال ي تاماي. ب لمنظومة الروات

: بكل تأكيد، اعتقد أن ذلك صحيح. بعد أن قدم الجيش االقتراح، كان  بيليد

سريعاي،  عملياي ونفعياي ) برجماتي (، واصبح على وشك منح بعض الليرات 

ربما خالل شهر، طلبت من رئيس األركان العامة أن أقدم " كتاب أبيض" 

بشأن الموضوع األساسي حول ظروف خدمة رجال الجيش، فقال لي بصدق 

نك محق، وربما من الضروري إجراء تعديل جوهري، لكنه سوف يستغرق إ

وقتاي طويالي. ويجب علينا اآلن اتخاذ أي إجراء مهما كان. وأما اإلجراء 

االساسي أيا كان سوف يتأخر كثيراي. وأنا اعتقد أن الجيش متيقظ تماماي لهذه 

ل العتاد. المسألة، فبكل بساطة إن لم يحصل على رجال فلن ينجح في تشغي

 وهذا سبب بسيط جداي. 

يادين : نرجع للحظة للقضايا التي كنا قد بدأنا بها. فاألمور مرتبطة ببعضها، 

وليس هناك موضوع منفصل : إنك ذكرت مفهوم الدائنين، وأنني أعي تماماي 

ماذا تقصد. توضيحاي لألمر فإن الدائن من وجهة نظر القائد هو أن القائد 

ألوامر. ألنه يعرف أن الرجل الذي عليه يجب أن اليستطيع أن يفرض ا

يفرض عليه األمر، سواء قال له بوضوح أو بغير وضوح، اسمع، أنا أعرف 

أن ذلك ليس بالضبط، ليس لي هذا وليس لي ذاك. هل مفهوم الدائن له وجود 
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في الجيش اإلسرائيلي. إنني ال أقصد سالح الطيران فقط. إنك كما قال رئيس 

بداية، مع أنك قائد كبير في الجيش، وأنت تعرف أن الجيش ليس اللجنة في ال

فيه سالح الطيران فقط. إن كان ألولئك الدائنون وجود بين فئة الضباط الكبار 

والضباط المتوسطين، فالسبب هو أن سيادة الدائن هذه وسطوته إنما هي 

تصرف غير أخالقي ومن المعروف أن هذا التصرف األخالقي معروف في 

 طاق حولهم ومن تحتهم، وليس بالضبط في اإلطار العام.الن

بيليد : يمكنني القول بأنه إن كانت هناك ظاهرة لحالة فردية سلبية منعت القائد 

 من فرض أوامره، فهي استثناء وليست قاعدة. 

 يادين : وبالنسبة للجندي ؟ 

أن  –عام  بيليد : على األقل للجندي ل أود القول بالنسبة للقوات البرية بشكل

تلك الظاهرة قليلة، غير أن هذه القلة تؤثر كثيراي في السكان من خالل نسبة 

 حدوثها. 

يادين : هل تعتقد أنه تم معالجة هذه القلة بشكل جيد، توضيحاي لألمرلهل بحثوا 

 تلك الحاالت ؟ 

ال. أول مرة مارس فيها رئيس األركان العامة عمالي  –بيليد : ال. قضائياي 

لم يكن قضائياي، كانت قبل أسبوع، وقد نشر ذلك في إحدى الصحف. كهذا، و

بيد أن ذلك لم يكن إجراء قضائياي، وإنما إجراءاي إداري. فهو لم يقدم الشخص 

للمحاكمة ليتبين في النهاية ما إذا كان الشخص مذنباي أم ال. الحالة ببساطة : 

ه إلى خط الجبهة جنود أقدموا على القيام بعمل، وكان يتعين عليهم التوج

المصرية مع قدر من الذخيرة، وبطريقة ملتوية ابلغوا لجنة الخارجية واألمن 

ورئيس األركان العامة، أنهم هم بالذات لم يتسلموا الذخيرة. وقد مضى ثالثة 

أسابيع حتى يسلموهم أكثر من مشط ذخيرة واحد، وذلك في خط الجبهة، وكان 

تحقيق عام أن ضابط اإلمداد لم يهتم  ذلك فضيحة كبرى، وقد تبين من خالل
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بتسليم ذخيرة، وأن األمور لن تستقيم بمثل هذه الصورة الملتوية، وقد تم 

إقصاؤه من وظيفته، ولم يقدم لمحاكمة قضائية يمكن أن يذكر فيها السبب الذي 

لم يستطع معه إمداد الجنود بالذخيرة. وهذه الواقعة تمثل مجاالي أوسع كثيراي 

مناقشة، كما أنها تعد واقعة جوهرية فيما يتعلق بالدفاع المدني، أين للبحث وال

يوجد أمناء المخازن، وأي قرارات اتخذوها، ولماذا لم يكن في مقدوره اإلمداد 

إنه ببساطة أُبعد عن وظيفته. مثلما أقول لطيار تسبب في خلل، أو  بالذخيرة.

ة ليرة لصندوق ارتكب " سرقة " في أي موقع، وأقول له : سُتغرم مائ

السرب، أو : أنك لن تطير لمدة أربعة أشهر، أو: أنك سوف تغادر السرب 

وتذهب للتدريب في مدرسة. هذه إجراءات إدارية، وليست قضائية. واعتقد 

اليوم أن هناك يقظة في الجيش، ومحظور أن تمر تلك األفعال مرم الكرام، 

 ة. وحتى يصل األمر إلى القضاء يتم التفكير مائة مر

يادين : يمكن أن يكون الحال هكذا اليوم، ولكن مايثير اهتمامي هو المرحلة 

 السابقة على الحرب. 

بيليد : حتى نشوب الحرب، أقول : كان هناك قلة في الرجال، وإن شئت فسِم 

ذلك فساداي تاماي، وهي األقلية التي كان لها تأثير خارج نسبتها العددية في جيش 

 الدفاع. 

 لم يجد ذلك المعالجة الكافية بصورة درامية. يادين : أ

 بيليد : ال. ومن الصعب معالجته... 

 رئيس اللجنة أجرانات : في أي مستوى من فئة الضباط تقريباي ؟ 

بيليد : إنني واثق أن ذلك في فئة صف الضباط الكبيرة، أي رؤساء عرفاء 

 ورؤساء أوائل في الجيش رواد، نقباء. 

 ك حاالت مقدمين؟ يادين : هل كان هنا

 بيليد : أحياناي وأحياناي ال. 
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 يادين : أكانت حالة. 

ألمر يتعلق بيليد : ربما وقعت حالة واحدة أو اثنتان، ولكن إن كان ا

: نقيب، رائد، مالزم، ورئيس عرفاء أول، ورئيس بمجموعات صغار الضباط

 عرفاء. 

 رئيس اللجنة أجرانات: أو من رتبة مقدم ؟ 

كان هنا أو هناك مقدم أيضاي. ولكن ليس في وظيفة لها صلة  بيليد : ربما

 بالعمليات. 

يادين  : قال لنا أحد الشهود هنا : نعم، ولكنه مقاتل خطير، فتأتي أنت وتقول 

له : كان هو المقدم الذي علم أنه تصرف بصورة ال أخالقية في وحدته مع 

فعل جميع التصرفات ومع المجندات في الوحدة التابعة له، وكان ي -قيادته 

التي تفتقر أيضاي إلى االنضباط، وأنها أيضاي تصرفات مخالفة للقانون وال 

تتناسب مع سلوك ضابط .. وهكذا. وعندما تسأله : ماذا تفعل له ؟ يقول : 

استدعيته وأنبته. واستدعاه رئيس األركان، ولكن من الجدير بالذكر أن ذلك 

وهنا تكمن مشكلة مماثلة. افترض أن  الشاب ُيعد محارب من الطراز األول.

ْلق اللسان، وعندما يتعلق األمر بطيار، إن لم تكن عنده الخصال  هذا يعد عند ذب

السلبية، ألن هذا عنصر واحد. التناقض بين ما يكون في المعركة إن كان هو 

مقاتالي، وبين التصرفات اليومية. وبمعنى آخر: التناقض بين اآلثار الفورية 

 ثار بعيدة المدى من وجهة النظر السلبية. هذه المعضلة قائمة. وبين اآل

بيليد : اسمح بالقول، أنني اعتقد أنه إن كان الرجل محترفاي وليس له مثيل، 

ومقاتالي غير عادي، لكان ببساطة فريد في ذاته، وإن كان قد فعل ذلك فقد فعله 

م شخص ما بصورة يمكن إقامة الدليل عليها وليس بشكل مخادع، حتى قا

بإيقافه. لقد فعل ذلك عالنية. إنني أقصد مجموعة الرجال تلك التي لم تعمل 

بشكل علني يمكن إثباته بل في صمت، أولئك هم الفاسدون، وإن كان قائداي فهو 
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يعطي نموذجاي شخصياي سيئاي، إن هو تحرش بموظفة، وإما أنني ال أعرف ماذا 

ن صندوق الوحدة، ليبددها في لم يختلس نقوداي مولكن من المؤكد  فعل،

المقاهي، وهو لم يقدم إيصاالت كاذبة، هو لم يقم ببيع معدات الجيش، هو لم 

يعِط وقود الجيش لصديق مهم جداي، هو لم يقم بتسريح رجل احتياط بغرض 

الحصول على منفعة شخصية، هو لم يعقد صفقة مع مقاول. إن كان مقاتالي، ال 

مقاول. إنني أعني مجموعة أولئك الرجال  أقتنع أنه لم يعقد صفقة مع

 المجردين من األخالق ومن الصعوبة إثبات ذلك عليهم. 

يادين : من ناحية سؤالي ل فأنت على حق. لو أن إنساناي عمل تلك األمور 

بشكل علني، كجزء من تصرفاته، وهو صاحب دين. فلن يستطيع قائده أن 

ش. وليس لديه ما يعلنه، لكي يعلم يأتي ويقول : إنني أقول ألي كان أنك متحر

 كل الناس. 

ولكن، إنني متفق معك على أنه ليس بموجب الدائن. ألنه اليمكن أن يأتي إلى 

 قائده ويقول له سأبلغ شخصاي ما بأنك متورط. ألنه ليس لديه ما يبلغ عنه. 

بيليد : هذا الضابط لن يثير صاحب الدين، فعلى سبيل المثال ل لو أنه كان 

يسير بشعر طويل كما أنه لم يعتمر الكاب ولو مرة واحدة، ودائماي متسخ 

 فسيكون آخر من يطلب من قيادته أن يكون نظيفاي ومهندماي،إذن ال دين له. 

يادين : وجهة نظري أن تكون أكثر تحديداي. إن كنا سمعنا عن حالة قبل سنتين 

أو ثالث، بأن عقيداي أو عميداي أُتهم بأنه ركب مجاناي سيارة تطابق اتجاهها مع 

وجهته، وتم استدعاؤه وتوبيخه، وهذا ل استمر قائداي معروفاي، بينما علم الجيش 

د. مخالفة مكتملة األركان، وهي كما كله بذلك. فهذه مخالفة على وجه التحدي

نرى مخالفة، ولو ارتكبها عريف أو جندي ألُدخل السجن. وبذلك، هل هذا 

الشعور بوجود عناية من نوع آخر لكبار القادة أو أولئك المتميزين هو شعور 

 محتمل في رأيك ؟ 
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 بيليد : ال. بأي حال من األحوال ال. 

 مت مالمح الجيش اإلسرائيلي ؟يادين : هل تعتقد أن هذه الظواهر رس

 بيليد :ال. ليست هذه الظواهر هي التي ترسم مالمحه. ليست هي المشكالت.

 يادين : ولكن المقيمون في فنادق، وال أحد في الوحدة ؟   

 بيليد  : هذا صحيح. ولكن، أولئك أيضاي ليسوا "مقاتلين".

دق بدالي من الثكنة يادين : إن القيادة واألركان هم الذين يقيمون في الفنا

 العسكرية، في وقت معين، أنا ال أتحدث عن فترة محددة. 

 بيليد : إن تبحث عن ماهية الرجل، تجد أنه أيضاي ليس في معيار " مقاتل ". 

يادين : إنني أتخذ من القيادة واألركان، مدرسة للقيادة واألركان في الجيش 

 ئة األركان. اإلسرائيلي. قرأت ذلك في بروتوكوالت مدارس هي

بيليد : إنني ال أعلم ماذا كنت أنت تعرف من هم الرجال الذين خصص لهم 

الجيش القيادة واألركان للتدريب. ربما خصص عدداي من الضباط المتميزين 

 كمدربين. 

 يادين : اليوم، أم آنذاك ؟ 

: اليوم وآنذاك. سالح الطيران لم يحسن العمل في كثير من األحوال،  بيليد

قبل فترة قصيرة. فهناك أماكن مثل قيادة األركان والتوجيه تسند فيها حتى 

ال يتوقع ألحد منهم أن  –إلى هذا الحد  –بصورة عامة لرجال  –مناصب 

 يكون قدوة ناشئة. 

يادين : الضابط المجتهد، هل يمكن إذن أن يوضع هناك، فهو ال يمكنه أن 

 يسبب ضرراي بأي حال؟ 
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أن يسبب ضرراي. أنني ال أتحدث عن ضابط المجتهد، يليد : مثله ال يمكنه ب

إنني أتحدث عن الضابط الذي لم ينجح. نحن قمنا بمثل هذا العمل في سالح 

الطيران كثيراي جداي. لنبحث في السنوات العشر األخيرة عمن تولوا رئاسة 

القيادة واألركان عندنا إلى أن قمنا بإجراء تغيير درامتيكي قبل حوالي سنة 

أو سنتين. أولئك كانوا ضباطاي   وأعتقد أن مثل هذه المناصب ال تزال  ونصف

موجودة في الجيش اإلسرائيلي مثلما توجد في وزارة الخارجية تماماي. فجميع 

ملحقينا العسكريين في الخارج لم يكونوا من فئة صغار الضباط. بل كانوا 

ممتاز  بصورة عامة من األشخاص الذين هم في آخر منصب لهم، بعضهم

والبعض اآلخر متوسط. وكما هو مفهوم فإن الجيش اإلسرائيلي يفتقر إلى 

الشخصيات الجيدة، والشك في أنه سوف يقوم بترتيب منظومة األفضليات 

لديه حسب ما يتراءى له في هذه اللحظة، ويحتاج لكثير من الجرأة واإلصرار 

رادع وال لكي يعرف أن أسهل حل في الوقت الراهن هو حل ذو ضرر ال 

 رابط له لسنوات قادمة. 

يادين : أريد أن أسألك سؤال استفزازياي، أيضاي على ضوء ما تقدم يحتمل أنني 

في إحدى شهاداتك لم تكن تقصد ذلك. وسؤالي قائم بشكل كبير على اإلجابة 

التي تلقيناها من قائد كبير هذا األسبوع. وشهادته لم تكن واضحة لنا. ولكن، 

إذا كان األمر كذلك. واإلجابة باختصار أيها السادة، أن هذا  السؤال هو عما

الجيش جزء من شعب إسرائيل. شعب إسرائيل هو هكذا، قذر،حقير، غير 

مهذب، ونحن غير قادرين على إنشاء جيش دفاع آخر، فهل تقبل هذا كحقيقة 

 مقررة ؟ 

ن كادر الجيش : إنني ال أقبل هذا بأي شكل من األشكال. لقد قلت سابقاي، أ بيليد

ألف فرد يشار إليهم  50يجب أن يعين  1980في أفضل حال له، في عام 

بالبنان , ويمكن أن نطالبهم بأن يكونوا أفضل نموذج مشرف لشعب موجود 

على هذه األرض. وعندما يصبح هذا النموذج مشرفاي حقاي، فإن وقع تأثيرهم 



438 

من الخطأ الجسيم القول  في الجمهور سوف يتجاوز قدرهم. لذا فإنني اعتقد أنه

بأن متوسط جودة القوى البشرية في الجيش اإلسرائيلي يجب أن يكون مماثالي 

لمتوسط جودة القوى البشرية في الدولة. هذا سوف يكون أمراي خاطئاي. هذا 

كالقول باسم آخر وأن معظم الشعب ال يفهم في الموسيقى، حينئذ ستعرض 

سيقي  لشعب إسرائيل. أو أن يجب على الفرقة الفلهارمونية المتوسط المو

األطباء الجراحين في المستشفيات أن يعرضوا المتوسط في البالد ويجب أن 

يكونوا متسخين وبدون أدنى قدر من المسئولية واألخالق ألن هذا الشعب هو 

ألف  50شعبنا. وأنني اعتقد، إن كان يجب علينا أن نخصص لهذا الغرض 

فإنه من الممكن إيجادهم. وما  –يقدموا نموذجاي فذاي شخص من طاقتنا السكانية ل

ينقصنا لتحقيق ذلك هو خلق وضع أمام أولئك األشخاص يجدون أنفسهم فيه 

مطالبون بأدائه،  –مضطرين للتمزق النفسي بين الحاجة إلى القيام بعمل شاق 

 وبين الضغط البشري.  –ومطالبون بانتهاج تصرف آخر 

. لدي طائرات اعتراضية، بينما يسند إلى طيار إنني حالياي أواجه معضلة

طيار من طياري طائرات "سكاي  20طائرة سيئة. وفي المقابل يتركني 

هوك" وكلهم يتميزون بالقدرة على االعتراض سواء بطائرات الميراج أو 

الفانتوم. وقد أبلغوني أنهم يريدون اإلستقالة والذهاب إلى بيوتهم. وأنني على 

م وأقول لهم : األسباب ليست مهمة في هذه اللحظة، أنتم وشك أن استدعيه

ملزمون بتشحيم الفانتوم والميراج. وهذا العمل يستغرق سنة، ويتعين عليكم 

البقاء سنة. أنا أشعر أن لدي قدرة أدبية للقيام بذلك. ولن أنفعل على أي منهم، 

وهذا  وباستطاعتي أن اتحدث بقلب هادئ، فما أطلبه منهم هو تصرف طبيعي.

 بالتأكيد تصرف يفوق الطبيعي. وعلى سؤالكم، إجابتي ال ليس فيها وال إيهام. 

يادين : لو طرحت عليك نفس السؤال ليس بالنسبة ألفراد الجيش النظامي بل 

بالنسبة لمن يؤدون الخدمة اإللزامية، هل نتفق أم يجب التوصل لحل وسط 
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لياي في المعايير العسكرية، أو بالنسبة لكونهم يمثلون شعب إسرائيل تمثيالي فع

 يمكن تغيير ذلك ؟ 

: يمكن أن نغير ذلك، واعتقد أنه يعمل عندكم في اللجنة شاب ألتقيت به  بيليد

مصادفة هنا في الخارج، كان قائداي للكلية. قال لي كم هو متأثر. فقلت له أن 

إنها  النقاش هنا عن االنضباط. فقال : ليس في سالح الطيران مشاكل انضباط،

عندنا قد تكون أقل كثيراي ولكن توجد مشاكل. فإذا به يقول " أريد أن أحكي لك 

جو، وقضيت اسبوعاي كامالي في السرب  -حكاية. كنت ضابط معاون أرض

(. أنهينا تمريناي في الساعة الثانية مساءاي، ثم 1(، في اللواء الجوي )109)

اءاي . قدموا لنا شابين مغربيين هما تناولنا الوجبة المسائية في الساعة الثانية مس

جنود منذ إسرائيل الرابعة. فرغنا من تناول الطعام، وإذا بالضابط المعاون 

للسرب يقول لهما : يا جماعة! شكراي جزيالي. كان لطيفاي. اآلن الساعة الثانية، 

أنتما تمثالن هنا مرة أخرى في تمام الساعة السادسة صباح الغد. فضحكت في 

لت في سري أنني كالقزازة إن هما جاءا غداي في الساعة السادسة. نفسي وق

 فظهر في اليوم التالي مثل ساعة سويسرية. فأعطاني هذا انطباعاي. 

أوضحت له، أنه عندما يعيش أولئك األشخاص في نطاق يعرفون فيه أن 

 الطيار يعمل حتى الساعة الثانية مساءاي وأنه يستيقظ في الساعة الرابعة صباحاي 

للقيام بالطلعة الجوية الصباحية. فإن النظام إذن ملزم. على فكرة، هناك 

نماذج، نحن في سالح الطيران نضم من هم أسفل قائمة الرعاع، ألننا دائماي 

نقبل ذيل القائمة، من يتعاطون المخدرات، والمجرمين والشباب التافه, ونحن 

ولكنهم بالتأكيد يتصرفون نعاني منهم، فهم هاربون من الخدمة أو المفقودون، 

في دوائر سالح الطيران بصورة مختلفة عما في دوائر أخرى. إنني أعتقد أن 

 الدوائر تلزم أيضاي أفراد الخدمة اإللزامية.

يادين : هذا الضابط الذي ذكرته، أنت بالتأكيد تقابله في جلسات القيادة العامة 

ي أوساط طبقة الضباط وما إلى ذلك. ونحن مكرهون على تأصيل هذا األمر ف
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العليا لكي يصبحوا مقتنعين بذلك. أيضاي سؤال أخير : لقد حددت في إطار 

االنضباط طرفين أثنين، أحدهما هو االنضباط العملي للطيار وللقوة البرية 

أيضاي، والمؤثرات التي تنعكس في الموضوعات الخارجية. توجد مسألة واحدة 

ضباط الصعب بالفعل، وهو أصعب من التقل خطورة، وهي ربما مسألة االن

مجرد ارتداء كاب أو الذهاب إلى الموت. أنه االنضباط على مدار اليوم الذي 

يجب التحلي به طوال الوقت في تنفيذ أوامر الحرب المستديمة، أوامر 

األركان العامة، المتعلقة بأساليب العمل التي ينجم عن اإلخالل بها، واإلخالل 

مرة واحدة يسبب ضرر فادح اليمكن قياس مداه. مثل بفرض االنضباط ولو 

ذلك القول، إن كانت هناك طائرة هليوكبتر متمرسة على الطيران تحلق في 

الجو وأن آخر من قاموا بفحصها وتجهيزها للطيران قد نسي زرديته في 

صندوق السرعات فإن ذلك يمكن أن يودي بحياة عشرة طيارين مرة واحدة، 

ث عندما نكتب : عندما تنتهي إفعل كذا، إفحص كذا، وهذا يمكن أال يحد

وهذا لم يتم تنفيذه بسبب موضوع االنضباط. ففي هذا  –احصر األدوات 

 المجال، الذي هو مجال كئيب، أيكون الجيش اإلسرائيلي على ما يرام أم ال ؟ 

بيليد : ليس كما يجب. والسبب الرئيس أنه بشكل عام عندما تكتب أمر قتال 

فإنك تعتمد في ذلك على أنك سلمته مجموعة من أدوات العمل الالزمة مستديم 

لتنفيذ ذلك. حتى لو كانت زائدة. حتى ال يكون هناك عذر. وعندما تغفل كتابة 

فقرة واحدة من النص الواجب كتابته، يفقد النص المكتوب قيمته. فمثالي : لو 

ما العمل المكلفين به، كنا نتحدث عن فنيين إلى أن أدخلنا أمر القتال الدائم، 

فإننا بذلنا قصارى جهدنا لئال نغفل أي شيء مهما كان صغيراي جداي. فال نفعل 

ذلك ألنه ورد في األمر القتالي أنه يجب تجفيف النافذة بقطعة قماش معينة وال 

حتى  –يوجد هذا النوع. ألنه إذا حدث ذات مرة عدم وجود مثل هذه الخرقة 

فإن كل ما فعلته في نظره ذهب أدراج  –ألدوات % من ا99ولو كانت هناك 

الريح. فإذا بالغت في الحديث عن الخرقة يمكن أن يكون ذلك شيء آخر. إذا 

قلنا له أنه يجب إجراء فحص للكهرباء قبل تعليق الصواريخ وأن فحص 
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الكهرباء يجب أن يتم عن طريق جهاز )إكس(، و يوجد في السرب جهاز 

آلخر يطلبون منه االنتهاء من تجهيز الطائرة خالل واحد، لكن على الجانب ا

 إنك ال تستطيع أن تطلب من أال يختصر في العمل.  –عشر دقائق 

متى تستطيع اصالح الجهاز ؟ فإذا ما حولت هذه األمور إلى القضاء، ولم 

يوبخ وتنتهي بهدوء، يمكنه حينئذ أن يقول : " لكن، ياسيدي لم يكن لدي جهاز 

ان يجب أن يكون لدي جهاز فحص ) ماستر (. ويتضح فحص)ماستر(، وك

 حينئذ أنه كان كان يجب أن يكون هناك جهاز فحص. 

النداو : أردُت أن أطلب منك أن تصحح شهاداتك، بصفة خاصة أن أحد 

طرفيها ال يرقى إلى أن يسير في مسار واحد مع روح األمور الرائعة التي 

من سالح الطيران في ترفيهه تجاوز قلتها اآلن. قلت أن لديك حادثة مع فرد 

حد االنضباط أمامك. أنت تعرف، أنه في نفس الوقت الذي يجب أن تقول له : 

ليس لك مكان في سالح الطيران، لكنك بهذا تضر بمصالح سالح الطيران 

على القصير. ثم يتم تأويل هذا على المدى البعيد. هذا يعني أن الضرر كبير 

 كيف تحكم على هذه العالقة ؟جداي على المدى البعيد. 

بيليد : يشهد عليَّ مفوض الشكاوى ) في الجيش(، أنني قلت هذا عن نفسي. 

أنني أضرب بال رحمة األفراد، الذين توصلت إلى نتيجة أنهم يساعدونني في 

 المدى القصير، لكنهم يضرونني على المدى البعيد.     

 بيليد :      وأنا أقوم بذلك يومياي. 

 : هذا يجب أن يكون المستوى القياسي المطلوب.   النداو

بيليد : في أوساط القادة المعاونين لي غضب شديد عليه، لماذا من أجل أمور 

بسيطة نسبياي أسلب منهم قوة بشرية وأتخذ حيالها مثل هذه اإلجراءات الحازمة 

بالتأكيد أنا شخصياي أتبع هذا األسلوب. وأعرف كثيراي من القادة الذين يمتنعون 

 نوعاي ما. عن القيام بذلك كإجراء طبيعي، أنا مجنون 
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 النداو : صحيح، ونتمنى أن يزيد أمثالك كثيراي. 

بيليد : على فكرة، لو كلهم حذا حذوي فإن المشكلة ستصبح جد خطيرة. ألنه 

يجب اليوم الدفع في ضربة واحدة بعدد كبير من الرجال، إنني أضع يدي على 

راي واحد أو أثنين وأضرب مثاالي من هذا الموضوع. وأنا أعلم إن كنت مضط

لدفعت بهم جميعاي. ولو على المدى القصير... ولكن على األقل كنموذج يجب 

 أن يحتذي به سالح الطيران. أنا أفعله. 

رئيس اللجنة أجرانات : أريد أن أطرح عليك سؤاالي حول ما قلته في مباحثات 

. هناك أنت ميزت بين مسألة االنضباط وبين 1972رئيس األركان في أبريل 

مسألة مراعاة السلوك الخارجي. واليوم تكون لدي انطباع أنك ربطت بين 

لنسبة لالنضباط اب"هذين األمرين. إنني أقرأ عليك ما قلته أنت آنذاك:      

وبين االنضباط بالنسبة ل   أوافق على أنه يجب الفصل بين سلوك االنضباط

صداقة االنضباط تتحقق إذا اإلنسان ] حذف بواسطة الرقابة العسكرية "

يتلقى أمراي بتنفيذ شيء ما ثم يقوم بتنفيذه.  [اإلسرائيلية بمقدار أربع كلمات

ستعداد للتنفيذ، إن التحية العسكرية من مسألة السلوك الخارجي فيما يتعلق باال

أعتقد أن موضوع  نوع كهذا أو القبعة من نوع آخر، تلك مسألة مختلفة تماماي.

السلوك الخارجي يجب أن تتم معالجته عندنا، حتى ال نكون منشغلين أكثر من 

الالزم بالسلوك الخارجي. ونجعل أنفسنا على وفاق مع القوم الجالسين في 

ال توجد عالقة مباشرة بين السلوك الخارجي وبين االنضباط  صهيون. لكن

الذاتي. وإن كان السلوك هو عادة ونظام، فإن االنضباط هو شأن القادة. هناك 

وحدات نسبة السلوك الخارجي فيها صفر، بينما االنضباط الذاتي للجنود شيء 

نى أن رائع، وهناك وحدات السلوك المتطرف فيها )على العكس(. لم أكن أتم

 نشبه جيش أمريكا الجنوبية. 

بيليد : إنني أريد أن أوضح ما قلته. كان هناك في الجيش وال يزال حتى اآلن 

(، وحدة استطالع هيئة األركان. وهي 269نموذجاي للتطرف، أحدهما الوحدة )
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وحدة فريدة من نوعها، ليس بها سلوك انضباطي بالمرة، معدم تماماي، وهم 

هم على أكمل وجه. االنضباط من الناحية العملية في هذه جميعاي يبدون وكأن

الوحدة هو انضباط متطرف بصورة أكثر مما أعرف في الجيش اإلسرائيلي. 

أكثر تقريباي، مما لدى الطيارين. تلك وحدة فريدة من نوعها. في مقابل ذلك 

توجد وحدات في الجيش، السلوك عندها أكثر تطرفاي ولكن ليس تحته أي 

حقيقي. ال احياز. عندما أقول، سلوك انضباطي، أقصد السلوك انضباط 

الخارجي. على سبيل المثال، أنا ال أدعي، أنا اعتقد أنه ال يوجد في الجيش 

اإلسرائيلي كتاب قوانين بصورة عامة، ال وجود له، وما هو موجود ال يتوافق 

قلت أن الشعب مع الطابع القومي لنا، مطلقاي، ال هذا وال هذا. الخالصة ل أنني 

اليهودي يتحلى بحسن السلوك والتصرف في االنضباط الخارجي، األمر الذي 

يليق بنا عن جدارة واستحقاق وينبغي علينا التمسك بذلك والحرص عليه. 

أعطي مثاالي ل إنني بالتأكيد أؤيد، أنه بدال من التحدث باليد ) يؤدى نموذج 

القرون الوسطى أن يلزم الجندي التحية العسكرية ( ألن ذلك عادة من عادات 

 أن يقوم ويؤدي تحية للقائد.         

بيليد : ولكن ُيلزم بتأدية التحية للقائد. وأنني اعتقد اعتقاداي تاماي بوجود بعض 

السلوكيات التي استعرناها من جيوش أخرى. ووجوب استبدالها بأخري أمر 

كال، ذلك أنني بالتأكيد محتمل جداي الحدوث. وال إللغائها، بأي شكل من األش

أكون مسروراي لو يقررون أن الوجهة هي الصورة األخالقية لتوافق الجندي 

مع شعبه، أو مع الجيش. حينئذ سوف يسير الجميع مع الوجهة الطاقية 

المحبوكة، وهذا هو ما يالئم الشعب اليهودي. حينئذ سوف تكون الطاقية 

ظور القيام به هو السير معتمراي المحبوكة هي عالمة التوافق للجندي. والمح

القبعة اإلنجليزية، وإدخالها للجيب الخلفي. هذا ال. هنالك قررت أنه ليس 

للجيش اإلسرائيلي منظومة سلوك انضباطي أصلية متوافقة واضحة من تلقاء 

نفسها. ولدينا قدر من السلوك االنضباطي غير الواضح من تلقاء نفسه، للشعب 

] طي مثاالي آخر : قائد يعمل في المكتب في الصباح. اليهودي. بوسعي أن أع
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اآلن فقط كنت [  كلمتين بمقدار اإلسرائيلية العسكرية الرقابة بواسطة حذف

هناك، فمن المقبول أن يجلس أيضاي على طاولة مقدم والقائد هو عقيد، وعندما 

ا هذا دخل الغرفة، وليس من المهم كم مرة دخل الغرفة، هما واقفاي. بالنسبة لن

ليس مالئماي. ولكن بالتأكيد من الواجب تعليم الجندي اليهودي إن لم يقم، أن 

يقول :"صباح الخير أيها القائد". وأن يبادر بذلك القول. ولكن إذا قررنا أن " 

صباح الخير أيها القائد"، عندما يقولها الصغير للكبير هي دستور، يجب حينئذ 

 في السجن ألن هو شعار التوافق معه.  أن يشتكي منه. يجب أن يلقنه درساي 

رئيس اللجنة أجرانات : أيضا يسؤال نابع مما قلته، إنني ال أعلم إن كان ذلك 

مرتبطاي باألخص مع االنضباط. أنت قلت أنه في سالح الطيران جرى العرف 

أنهم كلهم أبطال، ولذلك ليس فالن بطل والثاني ال، أليس ذلك في الجيش 

 ؟  اإلسرائيلي أيضاي 

 بيليد : ال. بل في سالح الطيران. 

رئيس اللجنة أجرانات : يكون لدي دائماي انطباع في الماضي، الماضي البعيد، 

أنه بصورة عامة عندما ينجح أحد الطيارين في أي مهمة جوية، ويسقط طائرة 

للعدو، ال يذيعون أسمه غداة الواقعة. وأنني افترض أن هناك مناسبات يجب 

بعمله، ويقدمون له الشكر أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن كل  اإلشادة فيها

 شيء كان يتم بالتعتيم على األسم. 

 يادين : هذا لدواع أمنية.

رئيس اللجنة أجرانات : ال أعلم إن كان ذلك لدواع أمنية. كان لذلك أيضاي 

 صلة بالقوات البرية، على ما أذكر. فقد كانوا ال يذيعون أسماء القادة في أي

 عمل. لدي انطباع بأن هذه السياسة قد تغيرت. 

بيليد : بالنسبة لسالح الطيران استطيع أن أوضح ذلك بصورة مؤسسية بحتة. 

إننا ممنوعون على مدار السنين من نشر أسماء الطيارين الذين يقومون  
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بعمليات جوية. حتى ال يتناقل هذا األسم إلى ملفاتهم الشخصية في الدول 

ا هو السبب في عدم إذاعة األسماء. وبالنسبة ل شادة والثناء العربية. وهذ

الخاص فقد قمنا بعمل الكثير من اإلشادات بصورة غير رسمية، كإعطاء 

 شهادة تقدير على إسقاط طائرات. ولكن ال يعلن عن ذلك بصورة رسمية. 

 رئيس اللجنة أجرانات : أنني أتحدث عن النشر. 

يداني. فعلى سبيل المثال، هذا األسبوع فقط قدم بيليد : القضية هي فقط أمن م

لي طلب من رئيس فرع اإلستخبارات التابع لي باإلمتناع عند تنظيم األجنحة 

القادمة من قراءة أسماء الخريجين عندما تمنح لهم األجنحة. والمرة الوحيدة 

التي أذيع فيها أسم طيار أو محارب في سالح الطيران بصورة علنية، كانت 

أسرته، والديه وأقربائه، وذلك ألني لم أشأ أن أحرمه من ذلك. وهذا يعني  أمام

 أن المسألة هي مسألة أمنية وليست سياسة نشر. 

 رئيس اللجنة أجرانات : إنني شاكر لك جداي 

  ،،الجلسة انتهت،
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  1شهادة بنيامين تيليم، قائد ساح البحرية، أمام لجنة أجرانات

 1973ديسمبر  26بتاريخ  37جلسة رقم 

 قائد سالح البحرية –الشاهد: اللواء بنيامين تيليم 

 أجرانات: ما اسمك بالكامل؟

 : اسمي بنيامين تيليم، وأحمل رتبة لواء.تيليم

  أجرانات: أتقسم بشرف أن تقول الحق.

 : نعم.تيليم

منذ متى توليت  أجرانات: إعلم أن شهادتك سرية، وكذلك المداولة سرية أيضا.

 قيادة سالح البحرية؟

 .1972: منذ األول من شهر سبتمبر عام تيليم

 أجرانات: حبذا لوتفضلت باإلدالء ببعض التفاصيل عن سيرتك الذاتية.

 1933هاجرت عام . ثم 1928: لقد ُولدت بمدينة ديساوفي ألمانيا عام تيليم

إلى أرض إسرائيل بصحبة الوالدين. تلقيت تعليمي بمدرسة "حوجيم" الثانوية 

، وكان 1947في حيفا. وواصلت الدراسة بمدرسة البحرية وتخرجت عام 

ذلك تابعا لمعهد الهندسة التطبيقية )التخنيون(. وبعد التخرج من تلك المدرسة 

تم نقلي  1948.وفي عام 1947التحقت بالخدمة في السرية البحرية عام 

لسالح البحرية.وفيه توليت بعض المناصب. فهل ترغب أن أتناولها 

 بالتفصيل؟

 أجرانات: نعم. 

                                                           
1
 /http://www.idf.ilدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرتنت، املص  
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خدمت كضابط اتصال في سفينة ُتسمى ودجوود.  1948: منذ بداية عام تيليم

أشهر في فرنسا  8بعد ذلك خدمت كقائد لسفينة بلماخ، ثم أمضيت فترة 

وحتى أواخر عام  1951وارق طربيد. وتوليت منذ عام للتدرب على تشغيل ز

منصب مساعد قائد االسطول والطربيد، وكان ُيطلق عليه اسم  1954

شغلت منصب قائد شعبة العمليات في  1956األسطول الخامس. وخالل عام 

. كما عملت خالل 1956سالح البحرية، واثناء ذلك اندلعت أيضا حرب 

مرة يافا، وهي مدمرة سالح البحرية. وبعد قائدا للمد 1958 -1957عامي 

في شعبة التأهيل والتدريب التابعة لسالح  1960ذلك عملت حتى عام 

 البحرية،وهي ما ُتعرف بالشعبة البحرية الخامسة.

: في أعقاب ذلك أمضيت ثمانية أشهر للحصول على دورة أركان حرب تيليم

ثم توليت منصب مساعد بلندن، جرينتش.وذلك في كلية االسطول البريطاني. 

مدير معهد القيادة واألركان للشئون البحرية. ثم توليت،لمدة عامين ونصف، 

منصب نائب قائد الشعبة البحرية في قيادة سالح البحرية،وذلك حتى عام 

قائدا لألسطول األول،  1966 -1965. وعملت خالل عامي 1965

رئاسة وفد  1968-1967كما توليت خالل عامي  وهوأسطول المدمرات.

سالح البحرية لميناء شيربورج، كمسؤول عن بناء سفن الصواريخ هناك. كما 

منصب رئيس الشعبة  1971وحتى سبتمبر  1968توليت منذ منتصف عام 

البحرية ضمن قيادة سالح البحرية )رئيس شعبة األركان البحرية(. وبعد ذلك 

وحتى عام  1971ام بداية من ع، بقرابة عام درست االقتصاد في جامعة حيفا

. ولكنني لم أستكمل الدراسة. حيث أتمت عاما واحدا فقط. ومنذ ذلك 1972

 الحين وأنا أشغل منصب قائد سالح البحرية.

أجرانات: هل لك أن تخبرنا، عما كان لديك من معلومات حول إمكانية اندالع 

 الحرب بداية من شهر سبتمبر، وإلى أن اندلعت الحرب بالفعل.
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مكنني القول أنه لم تكن لدي معلومات واضحة. وعلى ما أتذكر، ففي : يتيليم

منه أوفي اليوم االول من الشهر  30أواخر سبتمبر، وبالتحديد في اليوم ال   

التالي، أرسل لي رئيس شعبة االستخبارات بسالح البحرية، العقيد لونتس، 

في حالة ملخص تقييم للوضع، وفيه يشير إلى أن األسطول البحري المصري 

استعداد إلجراء مناورة كبرى. واصفا إياها بأنها مناورة على نطاق واسع 

وغير مسبوق في سالح البحرية المصري. ووصفه بأن ذلك غير مسبوق 

يرجع إلى أنه في الحقيقة كانت هناك تعبئة لجميع أنواع اإلمكانيات المدنية، 

معهودة في مناورات  مثل ُسفن الصيد، والقطع البحرية الخدمية التي لم تكن

شبيهة،وهي قطع بحرية للنقل المدني والشحن أيضا. وهذه ليست الوسائل 

المعتادة. باإلضافة إلى ذلك بالطبع وكما كان يحدث في كثير من المرات 

سابقا، فإن األسطول المصري قد أعلن حالة التأهب القصوى )هذا كل ما 

د خالصة تقييم رئيس شعبة وتفي. أتذكره اآلن فيما يتعلق بالجيش المصري(

االستخبارات،التي أعدها العقيد لونتس، بأن األمر هنا يعني رفع درجة التأهب 

واالستعداد للمناورة،ولكن باإلضافة إلى ذلك، بحسب تقييمه، كانت إمكانية 

 التحول للقتال سهلة نسبيا، في حال نشوب حرب.

 حاييم السكوف: هل استخدم مصطلح حرب أم عمليات؟

امين تيليم: فيما أتذكر، فقد تحدث عن نشاط عملياتي، لكن الحق ُيقال،إن ما بني

ورد كتابة هوعن نشاط عملياتي،إال أنه قد جرت بيننا عدة لقاءات حول هذا 

الشأن، ويمكنني القول صراحة إن ما فهمته منه هوأن األسطول يمكنه على 

هنا أود القول إنه في  األقل االنتقال لوضعية القتال. وعليه فإنني فهمت ذلك.

لم أكن أولي ذلك  -على مايبدولي في اليوم األول من الشهر  -ذلك الوقت

مزيدا من االهتمام، ورغم ذلك، فإنني قد أصدرت أمرا لسالح البحرية برفع 

درجة التأهب، كما اعتدنا في كثير من المرات السابقة،.وهذا ما قمت به في 

صادفة بمدير المخابرات العسكرية، وأنا غير الثالث من أكتوبر. ولقد التقيت م
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متذكر إن كان ذلك في الثالث أوالرابع من ذلك الشهر. لكنني سألته صراحة 

عن رأيه وتقييمه لتقدير العقيد لونتس، وكيف يراه، فقال لي إن هناك دالئل 

تشير إلى ذلك في سالح البحرية المصري، لكنه مع ذلك لديه دالئله الخاصة 

ذكرها لى بالتفصيل، وهي تدل بشكل واضح تماما على عدم وجود التي لم ي

ربما ماينبغي ذكره أن رئيس شعبة  أي حراك يؤدي لنشوب حرب.

االستخبارات بسالح البحرية التابع لقيادتي، أبلغني، وال يمكنني التاكيد متى 

كان ذلك،بأنه ال توجد أي مؤشرات دالة، كما هوالحال في شعبة االستخبارات 

وألن التقييم الشامل لمدير المخابرات العسكرية هوما أقتنع  ح الطيران.بسال

به، فقد كان ذلك مقبوال عندي وقتها وهوال يزال مقبوال عندي حتى اليوم، 

باعتباره حجة ذات مصداقية، كما أنه في نفس األسبوع خالل نقاش الهيئة 

لى حد علمي، لم العامة لألركان يوم اإلثنين، الموافق الثاني من أكتوبر،ع

يبدي أي قلق، وفي الرابع من ذلك الشهر، وكان يوم أربعاء، ألغيت حالة 

التأهب التي كانت سارية في سالح البحرية، وأعدت السالح لحالة التأهب 

 االعتيادية. 

بنيامين تيليم: تجدر اإلشارة إلى أنني في الحقيقة أيضا أتذكر أن العقيد لونتس 

يبلغني مرتين على األقل، في الرابع والخامس من وجد أنه من الصواب أن 

الشهر بوجود مؤشرات أخرى من بينها إلغاء اإلجازة ألفراد إحدى الزوارق، 

حيث كان من غير المألوف،أن يقوموا باستدعاء األفراد من منازلهم. وأنا 

 أذكر ان ذلك جرى بعدما تحدثت مع مدير المخابرات العسكرية.

 العسكرية اإلسرائيلية بمقدار ست صفحات()حذف بواسطة الرقابة 

 اللواء بنيامين تيليم: وأنا هنا في حل عن ذكر التوقيت.

 من سبتمبر؟ 27يادين: هل ترجع هذه المعلومة إلى ال 
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)تم الحذف بواسطة . تلك الفرقاطة 28السكوف: وهوحصل عليها في ال 

 الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة(.

 تيليم: نعم. 

 من شهر سبتمبر. 27يادين: تعود تلك المعلومة إلى ال  

تيليم: نعم. أنا أعلم أنه خالل هذين اليومين أثار انتباهي مرة أخرى، وكأنه 

يقول: انظر يوجد كذا وكذا.لكنه أيضا ال يؤكد على مسألة احتمالية الحرب، 

خالصة تقديري أما عن  وإنما يقول: ها هي، تلك مناورة واسعة النطاق.

لألمر، فإنني صراحة اقتنعت بتقييم مدير المخابرات العسكرية، ألن تقديري 

بشأن العدوأتخذه بشكل عام عبر مناقشات الهيئة العامة لالركان وعبر األجواء 

التي أعيشها داخل الهيئة العامة لألركان. إنني على األقل حتى يوم الخميس 

ابني شعور بأن هناك ما يدعوللقلق. لكن من الشهر لم يكن ينت 5الموافق ال 

ويبدولي أن ذلك  -االمر الذي بدأ يقلقني فعال بعض الشيء، هوعندما سمعت

 بأن الروس بدأوا بإجالء أسرهم. -كان يوم الخميس

 يادين: هل سمعت عن ذلك يوم الخميس؟

 تيليم: نعم يوم الخميس؟

 بين الخميس والجمعة. يادين: ربما لم يكن ذلك إال ليلة الجمعة، في الليلة

 مساء يوم الخميس. تيليم: ال، بل أعتقد أنه

 السكوف: هل سمعت ذلك خالل النقاش أم تلقيت إخطارا خاصا ؟

تيليم: ذلك النقاش قد انتهى. أعتقد أنني سمعت ذلك أيضا من رامي لونتس، 

رئيس شعبة االستخبارات التابع لي. ففي صبيحة يوم الجمعة كان ذلك 

 حيث تم ذلك يوم الخميس.واضحا. 
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من  4أنه يوم الخميس ليال الموافق ال   –رئيس اللجنة أجرانات: أهذا يعني 

 الشهر؟

 السكوف: الليلة بين الرابع والخامس من الشهر ؟

 تيليم: في الليلة التي بين الخميس والجمعة،يبدولي في المساء.

 ؟من الشهر 4السكوف: هل قمت بتخفيض درجة ال تأهب في ال  

 تيليم: نعم ولكن لم يكن لذلك أثر كبير. نحن في يوم الخميس

اللواء بنيامين تيليم: أجرينا في سالح البحرية مناورة على نطاق واسع جدا، 

 بمشاركة سالح الطيران.

 يادين: هل كنتم ُتجرون مناورة كبرى يوم الخميس الموافق الرابع من الشهر؟

 تيليم: نعم.

ألغيت حالة التأهب في ذلك اليوم، وهل تم إلغاء يادين: أنا ال أفهم، هل 

 المناورة أم تم إجراؤها؟

تيليم: في اليوم الثالث من الشهر رفعنا درجة حالة التأهب.وفي صباح اليوم 

 الرابع من الشهر خفضناها.

 يادين: كانت المناورة مازالت قائمة في ذلك اليوم.

 هناك مناورة.تيليم: في يوم الخميس، الرابع من الشهر، كانت 

يادين: حسنا، سأطرح لك األمر على النحو التالي: وفقا لقول العقيد لونتس، 

الذي حاول أن ُيشعرك بشكل غير رسمي، بأن الحرب محتملة،وأن األمر 

ُمقلق، رغم حالة التأهب، فقد ذكر أنك تفهمت بشكل أوبآخر ما لديه من شعور 

الناحية العملياتية ان ترفع  عام وانه كان أيضا من السهل عليك تقريبا من
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درجة التأهب، و"ألننا كنا ُنجري مناورة في يوم الخميس الرابع من أكتوبر" 

 فقد كان ينبغي تلقائيا أن ُنعد الُعدة.

 تيليم: في يوم الخميس.

 يادين: حينئذ قمت في ذلك اليوم بإنهاء حالة التأهب.

 الشهر.تيليم: لقد أنهيت حالة التأهب في صبيحة الرابع من 

 يادين: أنا صراحة أريد أن أفهم ماذا حدث في ذلك اليوم. 

تيليم: أنا ألغيت حالة التأهب انطالقا مما كنت اشعر به،وكان ذلك أيضا وفق 

)االمر الذي اتخذته صدر كما  45: 17البرقية التي صدرت في الساعة 

ساعة يتضح قبل ذلك بعدة ساعات(. لقد أجرى سالح البحرية المناورة في ال

السادسة مساء وحتى الساعة الثانية ليال. وعلى مايبدولي أنه أثناء إجراء 

 المناورة، بدأت أسمع عن إخالء األسر.

 الرئيس أجرانات: المناورة الخاصة بنا؟

وهنا بالمناسبة، يمكنني أن أتطرق إلى برقيتنا التي أصدرناها والتي  تيليم: نعم.

استخباراتي ال يسري العمل ببرقيتي  ذكرنا فيها أنه: في ضوء أحدث تقييم

بشأن حالة التأهب. وأرى ان ذلك يرجع في األساس إلى الحوار الذي جرى 

 مع مدير المخابرات العسكرية.

يادين: أم يرجع إلى آخر تقييم استخباراتي. ذلك الذي كان قد صدر في تمام 

 ؟ 17.75الساعة 

 تيليم: نعم.

ة. ألم تجري محادثة أخري مع ضابط السكوف: لقد جرى اإللغاء بعد محادث

 االستخبارات التابع لقيادتك قبل أن تقوم باإللغاء ؟

 تيليم: نعم جرى ذلك بعد محادثة مع رئيس المخابرات العسكرية.
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 أنه كان يعلم بأنك تلغي حالة التأهب؟ –السكوف: هل معنى ذلك 

 صراحة.تيليم: كان يعلم ذلك. كان بشكل عام ُمطلعا على األمور بكل 

وللحقيقة فإنني في ذلك اليوم لم آخذ رأي رئيس شعبة االستخبارات التابع لي 

 مأخذ الجد.

 الموافق الرابع من الشهر؟ –يادين: ألم تأخذه مأخذ الجد في ذلك اليوم 

تيليم: في الرابع من الشهر، في تلك المرحلة قبل أن أتبين أن هناك عملية 

ب ما سمعت من رئيس المخابرات إخالء. وأقول ثانية، كان ذلك بسب

 العسكرية.

الرئيس أجرانات: أفهم أنه كانت هناك معلومة،منذ الثالث من الشهر، حول 

وجود الفرقاطة وكذلك غواصتين في بور سودان. والحديث هنا حول إعادة 

هكذا يقول السيد/ لونتس –أفراد للسفينة المصرية." أبلغت قائد سالح البحرية" 

 اإلنساني والشخصي تلك هي حرب"بحسب تقديري  –

تيليم: لقد أبلغني عدة مرات. ذكر ذلك. صحيح. باإلضافة إلى ذلك، فإن مثل 

تلك التحركات البحرية لم تكن مفاجئة إلى حد كبير، حيث حدث ذلك في 

 السابق أيضا.

اقتنع قائد سالح البحريه برأيي. ونتيجة  -ُيضيف -الرئيس أجرانات: مع ذلك

 .)يقتبس أقوال العقيد رامي لونتس( لذلك.........

يادين: ما مفهمنا منه أنك بشكل عام قد اقتنعت بالفعل بما يشعربه، ولم يأتي 

قرار التصرف بشكل رسمي حقيقي،أم أنك بدأت تتصرف، وكأنه رغم ذلك 

سفينة صواريخ ذات عداد  13هناك خطر لنشوب الحرب.دخلتم بصحبة 

ت الذي أُعلنت فيه حالة التأهب من الدرجة كامل. لقد شرح ذلك، بأنه في الوق

 الثالثة حرصت على إرسال ضابط إلى كل موقع يخلومن ضابط.

 تيليم: يوم السبت؟
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 يادين: وقتها كان السبت فقط؟

 تيليم: تم إعالن حالة التأهب يوم الجمعة.

 الرئيس أجرانات: ماذا فعلت يوم الجمعة؟

ثة التي أعلنت عنها الهيئة العامة : كانت حالة التأهب من الدرجة الثالتيليم

لألركان هي السارية يوم الجمعة.وحينئذ اخذت ذلك مأخذ الجد.حيث قررت 

يوم الخميس التعامل مع ذلك بجدية.فمنذ اللحظة التي تلقينا فيها من شعبة 

عمليات األركان أوامر حالة التأهب من الدرجة الثالثة، قررت اتخاذ كل 

 سالح البحرية في حالة التأهب والكفاءة العالية.التدابير الضرورية لوضع 

أعود فأقول إنه حتى ذلك اليوم، الخميس مساء، لم أكن آخذ هذا التقييم 

بجدية،رغم أنني أعلنت عن حالة تأهب قصوى في سالح البحرية،لكنني لم 

أتخذ نفس اإلجراءات التي كنت اتخذتها يوم الجمعة،عندما تم اإلعالن عن 

أريد التوضيح،أن سالح البحري ليس بمعزل،  لدرجة الثالثة.حالة التهب با

وإننا نعمل في إطار منظومة. وأنا أحاول العمل وفقا لما تشعر به المنظومة 

 كاملة. وكان هذا هوالشعور الذي لمسته.

أنا  السكوف: أريد أن أفهم كيفية تواجدك في منظومة،تتأثر بها، وتؤثر فيها.

ت أن تقييم المخابرات العسكرية هوتقييم قائد سالح أفهم مما قلت وكأنك اعتبر

من شهر سبتمبر يشير قائد شعبة االستخبارات التابع لك  28البحرية.في ال  

)تم الحذف بواسطة الرقابة إلى أمر استثنائي يخرج عن إطار مناورة 

، وأنت ُتضيف اآلن أن هناك أمرا العسكرية اإلسرائيلية بمقدار سطر(

وهوما تم من حشد ل مكانيات، وال تقييم لقائد سالح البحرية  –استثنائيا آخر 

 للوضع؟ 

 : سالح البحرية لديه تقييم للوضع.تيليم
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قبل أن ُتجب أريد التوضيح. إن  السكوف: ماذا كان تقييمك للوضع ؟

تصفها " خيارات" وما المخابرات العسكرية تصل بتقييمها للوضع إلى ما 

ينبغي عليك بلوغ الغاية في العمل، وإذا لم تكن  أصفه أنا " طرق مفتوحة".

في حالة تأهب بسبب عدم تلقي إنذار،فإن لديك فترة زمنية كافية بين اتخاذ 

مواقع،منذ اللحظة التي ُتصدر فيها األمر حتى تقوم القطع البحرية باحتالل 

 مواقعهم.

)تم الحذف بواسطة الرقابة تلقيت منه إنذار بهذا الشأن  28: أنا في ال   تيليم

)تم الحذف . بعد ذلك تبين أن العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة(

تقوم باإلبحار نحو  بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة(

من  بور سودان. وقتها كان هناك أيضا تفسير لماذا تم استدعاء األفراد

المنازل.وعلى ما يبدوان السفينة تلقت أمرا بالتحرك.وأنا في مرحلة معينة،في 

 مرة اخرى وفق ما -الثاني أوالثالث من الشهر،كان تقديري أن هناك احتمالية

توصلنا إليه معا، وهوأن ذلك االستعداد ربما يتبدل سريعا جدا،أوأن تلك 

 رفع درجة التأهب.المناورة يمكن أن تتحول إلى حرب.لذلك فإنني أ

 أجرانات: هل رفعت درجة التأهب.

 : نعم.تيليم

 )حذف بواسطة الرقابة العسكرية بمقدار خمس صفحات(

: بعد ذلك أجريت محادثة مع رئيس المخابرات العسكرية،الذي أقنعني تيليم

خاللها بصورة جدية بأنه ليس هناك ما يدعوللقلق. ويمكن لدالئل سالح 

تبرة، غير أن هناك دالئل أكثر جدية بأن األمر ال أساس البحرية أن تكون ُمع

له من الصحة. ومن بين ما قال لي: أنظر،سالح الطيران ال قيمة له. كما قال 

لي خالل نفس المحادثة أن هناك أيضا دالئل أخري عديدة ال يمكنه تفصيلها 

ك اآلن، بعد ذلك ربما أتذكر أمرا آخر،كان ذل لي، على أن ذلك قول منتهي.
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أيضا يوم األربعاء الموافق الثالث من الشهر، عندما كان رئيس الهيئة العامة 

 لألركان يقوم بزيارة سالح البحرية.

 السكوف: مع مراسلين عسكريين؟

 : نعم. كما أنه أعطى هنالك تقريرا موجزا استمعنا إليه،تيليم

 يادين: أعطى تقريرا لمن؟

 : للمراسلين، والذي ال ُيفهم منه،تيليم

 السكوف: ماذا يقول؟

 : أنا ال أتذكر التفاصيل.تيليم

 أجرانات: ال ُيفهم منه أن هناك قلق لنشوب حرب.

: صحيح. ودون شك كل ذلك من األمور التي أثرت على تقدير الوضع تيليم

 بالنسبة لي.

السكوف: يراودني سؤال آخر: تقول إنه لم تكن لديك معلومات واضحة. وأنا 

 الذي لم يكن واضحا لديك؟ فلقد علمت عن حالة استعداد ؟ما  -أود أن أفهم

 : حالة استعداد استثنائية؟تيليم

 السكوف: لسالح البحرية المصري.

 تيليم: استثنائية ؟

 السكوف: إذن، علمت بحالة االستعداد لديه ؟

 تليم: نعم.

)تم الحذف أحداهما فرقاطة  –السكوف: استثنائية. وكان لديك حالتان 

 رقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار كلمة واحدة(بواسطة ال
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 والثانية هي حشد اإلمكانيات.علمت. علمت بحالة االستعداد؟

 تيليم: للدرجة القصوى. 

في مجالين: األول:  -السكوف: ماذا كان ينقصك حتى ال تشعر بالمفاجأة؟ 

ائيل، تأمين الشواطىء، والثاني: تأمين المالحة أوالخطوط المالحية لدولة إسر

 التي يجب عليك تأمينها؟

تيليم: أوال بالنسبة لتأمين الشواطىء فإنني كنت في وضع جيد طوال الوقت. 

ولم نكن في أى حدث خالل تلك االيام في وضع غير قادرين فيه عن الوفاء 

 بتلك المهمة.

 السكوف: كيف تلقيت إنذار؟

 تيليم: كيف ماذا؟

 ؟السكوف: كيف تلقيت إنذار بشأن الشواطىء

تيليم: لم يكن هناك إنذار بشأن الشواطىء. وكنت اتبع نظام حرس السواحل 

 خالل جميع الشهور وكذلك أيضا في ذلك األسبوع.

 السكوف: معنى ذلك، أنك اتبعت نظام األمن الجاري فهل كان ذلك كافيا لك؟

تيليم: نعم. كل ما يخص المالحة ولم تكن تلك المهمة قائمة أيام األربعاء 

س والجمعة. وتأمين المالحة لم يكن من مهام سالح البحرية. تلك والخمي

المهمة نشأت بعد ذلك.وعليه فلم اكن أواجه أي وضع جديد. وأنا أود أن 

أضيف شيئا آخر أال وهو: أن ظاهرة إعالن سالح البحرية حالة التأهب 

 القصوى، لم تكن 

بالفعل كان الجيش  تيليم: للمرة االولى، وإن كانت هنا عدة دالئل أخرى.ولكن

المصري يرابط عند القناة في حالة تأهب قصوى، وهواألمر الذي كنت أعلمه 

 أيضا، وكنت أعلمه منذ فترة. 
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 أجرانات: عند القناة؟

ليم: نعم عند القناة. علمت ذلك أيضا من حوار أجريته قبل أسبوعين أوثالثة يت

دار الحديث حول حالة مع وزير الدفاع في مقر الهيئة العامة لالركان، حيث 

تأهب قصوى للجيش المصري حتى أن ذلك، بقدر ما أعلم،كان يقلق الوزير 

جدا، ورغم كل ذلك فكان هناك تقييم خاص بمدير المخابرات العسكرية 

 وبأناس آخرين.

السكوف: إذن أي معلومات كانت تنقصك ؟ وانت في مستهل حديثك تقول: لم 

 ان ينقصك؟تكن لي معلومات واضحة. ما الذي ك

تيليم: لم تكن لدي معلومات واضحة بشأن وجود النية الصريحة للحرب. لكن 

 من خالل تقييم المخابرات العسكرية كان الحديث يدور عن مناورة.

في تلك الفترة التي اعلنت فيها عن حالة التأهب  –السكوف: أنا أكرر السؤال 

 ة التأهب؟التي ألغيتها في الرابع من الشهر. لماذا أعلنت حال

تيليم: لتأمين الشواطىء في المقام األول، طوال الوقت كنت أرى أن األمر 

األول الذي يمكن أن يحدث لنا من قبل البحر هوإمكانية انزال قوات في 

دوماني ولذلك أردت أن أكون في وضع يتيح لي أن أرد بشكل أسهل، في حال 

طور مفاجئا أوسريعا حدوث أي تطور،وبالمناسبة،ال يمكن أن يكون ذلك الت

 جدا.

السكوف: أنت إذن مرتبط بالتقييم وبمعرفة النية كما تتوقعها، من أية تقرير 

 صادر عن المخابرات العسكرية؟

 تيليم: نعم.

السكوف: أنت تقول بأنك تقتنع بتقييم المخابرات العسكرية، فهل المخابرات 

للعدوورادارات العسكرية تغطي كل ما تحتاج أن تغطيه من قطع بحرية 

 بالفعل اإلنذار  العدوحتى يكون اإلنذار الذي تتلقاه هو
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 السكوف: الذي تريده؟

 تيليم: بشكل عام نعم.

أجرانات: أنا أسأل ربما نفس السؤال بشكل مختلف: هل الدالئل المقابلة التي 

لكن هل هي تتعلق  -أعلن أنها متاحة لديهم، وأنت قلت أنه لم يتناولها بالتفصيل

 دالئل التي تخص سالح البحرية في المقام االول؟بال

تيليم: ال.أعتقد ال.إن الدالئل التي تحدث عنها ال اعتقد أنه كان يقصد بها سالح 

البحرية. أنا ال أعلم بالضبط عن أية دالئل كان يتحدث. وهوأيضا غير ُملزم 

 بالتوضيح لي عن ذلك.

 ت العسكرية؟يادين: من المقصود من فضلك، هل هومدير المخابرا

أجرانات: نعم، المقصود هومدير المخابرات العسكرية، حول الحديث الذي 

 هل كنت تقصد ذلك في سؤالك يا السكوف؟ أجراه معه.

الذي تغطيه المخابرات العسكرية أيضا  المجال السكوف: ال. كنت اقصد كل

 من أجل سالح البحرية، وليس فقط من أجل سالح الطيران.

 ي ايضا لصالح سالح البحرية؟أجرانات: أهويغط

 السكوف: نعم، ال سيما بالوسائل اإللكترونية.

تيليم: نعم، بالحرب اإللكترونية. إنه يقدم لنا أيضا خدمات معلوماتية ال سيما 

 في المجال التكتيكي.

: أريد أن أفهم: يمكن القول،أنك تعتبر مدير المخابرات العسكرية،وكأنه النداو

سرار. فهل هذا يخرج عن نطاق عالقة الزمالة بمدير كاهن أعظم ُمحيط باأل

أنا أشعر بالقلق،أطلعني على التفاصيل. -المخابرات العامة الذي كنت تقول له 

 أرسل لي المعلومات األساسية التي تستند إليها؟ أنتما زميالن في العمل.
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 تيليم: نعم. هذا غير ُمتبع. هناك كثير من األمور أوالمصادر التي على حد

علمي أسمعها من التقارير التي يقدمها مدير المخابرات العسكرية، حتى على 

مستويات الهيئة العامة لألركان، إنه ال يذكر المصادر. بل إنه يمكنني القول، 

إنني في كثير من الحاالت ال أناقش ضابط االستخبارات التابع لي في 

. ولوكنت فعلت ذلك، المصادر التي استند إليها. ليس من المتبع مناقشة ذلك

 لكان ذلك بالتأكيد غير مألوف، وأعتقد أنني كنت سأُقابل بالرفض.

نابينزال: لكن هناك أمر واحد يمكنك أن تفعله: خالل النقاش داخل الهيئة 

العامة لألركان، حسنا، إيلي زاعيرا يقول إن هناك احتمال ضئيل لنشوب 

ن كان ذلك صحيحا، لن الحرب، ورغم ذلك قد يكون هذا صحيحا أم ال. وإ

يفيدنا كثيرا أن تقييم مدير المخابرات العسكرية يتحدث عن احتمال ضئيل. 

 ربما نفعل شيئا ما رغم ذلك ؟

تيليم: إنني سأحاول أن أطلعكم على أجواء كانت إلى حد كبير بعيدة عن 

إمكانية أن أطرح السؤال عن شعور كهذا، لم يكن ذلك صراحة يواكب 

 األسبوع.االجواء في ذلك 

 نابينزال: ألم تسمع أيضا من اآلخرين؟

 تيليم: قلق ما ؟ الوحيد الذي أبدى قلقا،

 أجرانات: في ذلك األسبوع لم تسد حالة من القلق لنشوب حرب؟

تيليم: ال.في األيام االولى من ذلك األسبوع. الوحيد الذي أبدى قلقا،ولم يكن 

ن، وأنا ال أعتقد أنه أبدى قلقا ذلك في نفس االسبوع بل قبل ذلك بأسبوع أواثني

شديدا للحرب كما الحتمال نشوبها، إنه حكا )يتسحاق حوفي( قائد المنطقة 

كما الحتمال أن يبدأ الجيش السوري تحركه فجأة.أعتقد أنه أقلق  –الشمالية 

وزير الدفاع، تلك المرة الوحيدة التي سمعت فيها شخصا ما خالل النقاش 

ركان يعرب عن قلق حقيقي، ومن أخذ ذلك على محمل داخل الهيئة العامة لال
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الجد كان هووزير الدفاع. يبدولي أن كل المجموعة، الباقون، كانوا أقل قلقا. 

وأنا قلت ذلك لنفسي في ضوء حقيقة أن العملية طويلة ومتواصلة وأن الجيش 

 السوري وكذلك المصري في حالة تحول للحرب الفورية 

لغاية. وأن وضع استعداد كهذا والسير قدما هي تيليم: خالل مدة قصيرة ل

عملية سريعة جدا. وأظن أن هذا أيضا هوالسبب الذي لم يجعلني أقلق كثيرا 

 فيما يخص سالح الطيران.

 السكوف: هل يمكنك اإلجابة على سؤالي؟

 تيليم: ماذا كان السؤال؟ربما لم أفهمه؟

ابرات العسكرية، السكوف: أنت مرتبط بالمخابرات العسكرية، مدير المخ

حتى تتلقى ذلك اإلنذار بشأن النية التي لي ال تعلم بها فى الوقت الذي ترى فيه 

أمامك انتشارالقوات واستعداد الجيش المصري، ولديك مراقبة لألمن الجاري 

على الشواطيء وبالنسبة لحماية الشواطىء يمكنك تلقي اإلنذار.أنت تتلقي 

تم الحذف بواسطة الرقابة بشكل كامل.)تقييم مدير المخابرات العسكرية 

( ما هي أهمية تقييم النية الذي يقدمه لك مدير العسكرية بمقدار سطر وربع

تم المخابرات العسكرية؟ وضابط االستخبارات أشار بشكل واضح للغاية )

( وكان يريد المزيد الحذف بواسطة الرقابة العسكرية بمقدار سطر إال ربع

 عليه. إذن فأي أهمية ل نذار؟والمزيد لكنه ال يحصل 

 تيليم: الصادر عن مدير المخابرات العسكرية؟

 -السكوف: الصادر عن مدير المخابرات العسكرية.واحد من اإلثنين

تيليم: الصادر عن مدير المخابرات العسكرية، ولهذا جانب بسيط: ألن سالح 

المنظومة..إذن إذا قال البحرية المصري لن يشن الحرب بمفرده. فهوجزء من 

مدير المخابرات العسكرية بشكل حازم للغاية ومقنع أنظر، االمر ليس كذلك، 

ال داعي للقلق،ألن هناك العديد من الدالئل االخري التي تنفي ما ُيقال، حينئذ 



465 

 -حتى لوسالح البحرية المصري يحمل بالفعل بعض الدالئل،وهويقول لي

إنني ال آخذ ذلك محمل الجد في ذلك اليوم، رغم ذلك هناك دالئل أخرى إذن ف

 أوفي تلك الفترة.

يادين: أنا أود أن أطرح سؤاال يعتمد بعض الشيء على سؤال الفريق 

لوأنني فهمتك  -السكوف، وهوحقيقة يتعلق أكثر بالجانب االستراتيجى العام

 جيدا، فهذا يعني أنني فهمت ما قلته فيما يتعلق بمدير المخابرات العسكرية،

األسطول المصري ليس جهة مستقلة يتحرك وقتما ال تتحرك كل  أي أن،

من قلق على دوماني، وقلق هنا  -الجيوش، ولذلك انت في المهام الملقاة عليك

قد أديت ما عليك، وكنت في حالة تأهب.ولكن هناك سؤال هام  -وقلق هناك

نوهت في  أنت لم توضح لنا ما هي مهام سالح البحرية،وإن كنت قد -للغاية،

ثنايا الحديث بأن سالح البحرية لم ُيكلف بتأمين المالحة اإلسرائيلية. أنا أود 

ثانية العودة لذلك فهل تم التكليف بالمهمة أم ال. أنا أيضا يمكنني أن أتخيل انهم 

لوكلفوك فجأة بتأمين المالحة اإلسرائيلية في البحر المتوسط، لكنت حينئذ 

اك.لكن كانت هناك مشكلة طوال الوقت بسببها ستلبي فورا، فانت موجود هن

أال وهي مشكلة المالحة في  1956اندلعت جميع حروب اسرائيل منذ عام 

هناك ال يحتل االمر  -البحر األحمر، في شرم الشيخ، وفي باب المندب

األسبقية كما تقول، فجأة تتلقي معلومات من اليوم للغد. هذه المشكلة كان 

عينيك.والسؤال الذي أطرحه من الناحية االستراتيجية، ينبغي أن تجعلها نصب 

ماهي الخطوات التي اتخذتموها تحسبا لحدوث تحرك، واألمر الفعلي هناك 

تأمين المالحة، وأن تكونوا مستعدين لذلك، ألن هذا االستعداد يستلزم عدة  هو

لنقل أسابيع أوأقل وأنا ال أعلم بالضبط. ماذا كانت االعتبارات في هذا الشأن و

تحديا اآلن، أنه قبيل بدء الحرب ألم يكن لدينا هناك أية قطعة بحرية فاعلة 

 لمحاولة إحباط حصار محتمل؟
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تيليم: إذن أوال وقبل كل شيء فقد تم تكليف سالح البحرية بمهمة تأمين 

المالحة في البحر االحمر،بحر القلزم،، حينما كانت وسائل أداء تلك المهمة 

ا. وفي جملة اعتراضية يمكنني القول إننا لوكنا قد أولينا يتم تجهيزها في حيف

مزيدا من االهتمام ومزيدا من الثقل لتنفيذ تلك المهمة، لكان من الممكن إذن 

 تعجيل جميع عمليات بناء سفن الصواريخ التي كان ينبغي ان تصل إلى هناك.

يكافح طيلة  تيليم: ولكن ذلك لم يحدث،وأعتقد من هذه الناحية أن سالح البحرية

 سنوات من أجل تعجيل البناء وهذا لم يكن في صدارة أولويات الجهاز األمني.

في األسبوع السابق للحرب كانت المهمة ملقاة حقيقة على سالح البحرية، لكن 

 -كان واضحا أيضا للجهاز األمني أنه طالما سفن الصواريخ لم تتواجد هناك

قد تحدد كموعد  15/10/73وعد ال   فإنه ال يمكن تحقيق تلك المهمة. وأن م

إبحار ألول سفينتي صواريخ كانتا ينبغي أن تصال إلى منطقة البحر األحمر، 

 بحر القلزم.

 يادين: متى تحدد ذلك؟

تيليم: هذا ما قمت أنا بتحديده في بداية العام،ألن تلك كانت عملية طويلة 

ت في تعجيل ذلك إلنهاء عملية البناء في الموعد، بمعدل صارم للغاية.نجح

قدر اإلمكان. لكنني أعود فأقول لوكان ذلك قد احتل أهمية أكبر لدى الجهاز 

أعتقد أنه كان في اإلمكان إجراء عملية اإلبحار قبل ذلك. ولهذا فلم  –االمني 

أكن أشعر إطالقا بمثل هذا القلق خالل األسبوع االخير قبيل الحرب،ألنه 

علم بطبيعة الحال أنني لم أنفذ تلك المهمة كانت لي بالفعل مهمة،لكنني كنت أ

إذا حدث شيء ما اآلن. لقد اعتزمت إطالق أول دورية حراسة من شرم 

الشيخ إلى منطقة باب المندب في مكان ما وذلك في نهاية شهر ديسمبر. أما 

الخطوة االرتجالية التي قمنا بها بعد ذلك المتمثلة بوضع الصواريخ فوق 

هي ارتجالية الحرب، التي لم أفكر فيها قبل الحرب وال  السفن وكل ذلك، فهذه

 أعتقد أن أحدا ما قد ظن أن ذلك ممكنا.
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يادين: أنت تقول أنه لم ُتعطى أولوية، تلك مشكلة عامة، فهل تقصد في هذه 

اللحظة عدم إعطاء االولوية لسالح البحرية عموما، أم عدم إعطاء األولوية 

طالبت وضغطت وقلت: أيها السادة، إذا لم لتلك المهمة تحديدا ؟ أي أنك، 

تتوفر لي هناك تلك السفن الحاملة للصواريخ فلن أتمكن من تحمل المهمة 

 فقالوا: هذا األمر ليس األكثر إلحاحا؟ أهذا ما تقول؟ 

تيليم: نعم. أقول ذلك صراحة. فسالح البحرية مارس ضغوطا كثيرة. صحيح 

رم، لكنني على قناعة أن األمر كان أنه األمر لقي زخما خالل العام المنص

يمكن أن يلقى زخما أشد، فيما يتعلق بإعطاء اولوية بالمصانع التي ستصنع 

 العتاد، وحوض بناء السفن وغير ذلك.

 يادين: تلك مشكلة الوسائل التي تقصدها؟

تيليم: تلك هي الوسائل التي كان ينبغي أن تتزود بها القطع المالحية التي 

 كانت لدينا.

ادين: بأي معدل مقصود في هذه الحالة،أن يتم تعجيل انتهاء سفن ي

 الصواريخ.....

 تيليم: هذا يتعلق بأي عام تريد.

 .1973يناير  1يادين: لنقل بدءأ من 

بات من المستحيل فعل الكثير. أنا أتحدث في األساس عن  1973تيليم: عام 

1971-72. 

 ة كانت تكفي المزيد من؟ نابينزال: طاقة أحواض بناء السفن اإلسرائيلي

بالتأكيد نعم. لوكانوا ينفقون على ذلك الكثير  –تيليم: لفعل الكثير، لبناء الكثير 

من المال ويستخدمون الكثير من األيدي العاملة، ولوكانت المنظومة االمنية 
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عاكفة على هذا األمر لكان في مقدور حوض بناء السفن انتاج الكثير، وكذلك 

 نع األخرى.كل أنواع المصا

يادين: أيمكنك ان تتذكر، هل لديك محاضر جلسات أووثائق، أوخطاب من 

 لمطالبكم في هذا الشأن والردود التي تلقيتموها في تلك الحالة؟ 1971-72

 تيليم: ال يمكنني التعهد بانني اعتقد وجود ذلك. ال بد لي أن أبحث.

 هل تود تقديمه لنا الحقا. –يادين: إذا وجد ذلك 

 تيليم: بالتأكيد.

الرئيس أجرانات: الشعور بالقلق الذي تم الحديث عنه آنفا،وتقييم ضابط 

هل حدثت به الذين شاركوا في  -االستخبارات التابع لك، رئيس الشعبة لديك

مناقشات الهيئة العامة لألركان في ذلك الوقت، مثل رئيس الهيئة العامة 

 لألركان ووزير الدفاع؟

 تيليم: ال.

 الرئيس أجرانات: أشكرك جدا.

 -يادين: آمل أنه من نافلة القول أن كل تلك األسئلة ال تقلل من تقديرنا العام لك

 الرئيس أجرانات: التقدير لعمليات سالح البحرية، لوأمكن قول ذلك.

 تيليم: شكرا جزيال. مع التحية.

المناورة  السكوف: في هذه الحالة فإن حالة االستعداد قد اسُتكملت من خالل

 التي جرت.

ذاك  )تم الشطب بواسطة الرقابة العسكرية بمقدار ست كلمات(يادين: 

هوالمهم، ما لم أعلمة عن السالح، هوأنه كان معنيا ببناء القوارب في مدينة 

 --شيربورج. كان أمر القوارب بالنسبة له
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 تتسرب المياه ألنها،السكوف: ما كان مطلوبا هوإضافة بعض الفنيين لماذا

 .إليها

تكمن في ارسال سفن  72-1971يادين: نعم، لكن تلك المشكلة اآلن ل     

 ----الصواريخ لباب المندب

 : اتمني ان تكون في طريقها إلى هناك.النداو

 نعم. –يادين: اآلن 
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الفصل الخامس: شهادة نحميا كين، قائد 

شعبة اإلمداد والتموين، أمام لجنة 

 أجرانات
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  1اللواء نحميا كين، رئيس شعبة اإلمداد والتموينشهادة 

 1974اغسطس  18بتاريخ  149جلسة رقم 

 ما اسمك كامالي؟ الرئيس أجرانات:

 نحميا كين. نحميا كين:

هررل تقسررم بشرررفك علررى أن تقررول الحررق. شررهادتك سرررية  الرررئيس أجرانررات:

 والنقاش سرى. ما وظيفتك بالجيش؟

 رئيس شعبة اإلمداد والتموين. نحميا كين:

 منذ متى؟ الرئيس أجرانات:

 .1972منذ الحادى من أكتوبر  نحميا كين:

 حتى اليوم؟ الرئيس أجرانات:

 نعم. نحميا كين:

 –هل تود أن تقول لنا بعض التفاصريل عرن سريرتك الذاتيرة  الرئيس أجرانات:

 متى وأين ولدت.

نسرلفانيا. هراجرت إلرى فلسرطين ، فى رومانيرا بر1925ولدت عام  نحميا كين:

. درست فى مدرسة مجديئيل الزراعية لمدة عامين فى إطار هجرة 1941عام 

الشرربيبة. بعررد ذلررك تركررت هجرررة الشرربيبة وبرردأت أعمررل بوصررفى موظفرراب مرردنياب 

اداي حترى عرام  . عينرت 1946بالجيش اإلسرائيلى بالجيش البريطرانى. كنرت حردَّ

، 1926منظمة صهيونية تأسست عام  -عاملة آنذاك أمين سر منظمة الشبيبة ال

نشطت فى مجال االستيطان وإقامة الكيبوتسات. معلرم مهنرى فرى فررع الشربيبة 
                                                           

1
 /http://www.idf.ilاملصدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرتنت،    

 

http://www.idf.il/
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ُعينرت  1947. فرى نروفمبر 1947العاملة فى مستوطنة حديره، حترى نروفمبر 

ضررابط إدارة قطرراع نفتررالى فررى "الهاجانرراه"، وشررغلت هررذا المنصررب حتررى مررايو 

جندياي برالجيش اإلسررائيلى فرى الخدمرة اإللزاميرة،  ، عندما عينت رسمياي 1948

بلواء الكسندرونى، حتى ينراير  132برتبة رقيب، ثم عينت قائد موقع بالكتيبة 

بلواء جفعاتى وعينرت ضرابط إدارة. وعنردما  53، حين أُلحقت بالكتيبة 1949

شل كران لرواءي جديرداي برالجي – 17ونقلت فى الواقع إلى اللواء  53ُحلت الكتيبة 

وكانت أول كتيبة احتيراط برالجيش، حيرث إن قرانون الخدمرة العسركرية لرم يكرن 

موجوداي بعد. كنت ضابط إدارة الكتيبة وعملرت علرى تنظيمهرا ككتيبرة احتيراط، 

نتانيرا، ثرم ُعينرت ضرابط إدارة  –تعتمد علرى جنرود احتيراط مرن منطقرة حرديره 

حدث آنرذاك منصرب . من هنراك اسرتدعيت إلرى األركران العامرة. اسرت17اللواء 

ضررابط أركرران لشررؤون تنظرريم قرروات االحتيرراط. عندئررذ ُشرررع فررى تنظرريم قرروات 

االحتياط برالجيش اإلسررائيلى وكنرت مسراعد ضرابط األركران باألركران العامرة 

عينت مساعداي لضابط اإلدارة بالقيادة  1949لتنظيم قوات االحتياط. فى يونيو 

للقيرادة العليرا، وظللرت أشرغل  عينت سكرتيراي  1949ديسمبر  1الوسطى. وفى 

)ال أتررذكر حتررى أى شررهر، يبرردو لررى حتررى ينررايرل  1951هررذا المنصررب حتررى 

وحينذاك عينت رئيساي لمكتب رئيس شعبة القوة البشرية. شرغلت هرذا المنصرب 

، وعندئررذ عينررت رئرريس فرررع بشررعبة القرروة البشرررية حتررى 1954حتررى يوليررو 

ط إدارة القيرادة الوسرطى، عينت ضاب 1956. غداة حرب السويس عام 1956

)التراريخ ، وظللت فى القيادة الوسطى حتى أكتوبر 1956كان هذا فى نوفمبر 

إلى أن ذهبت إلى القيرادة واألركران. بعرد مدرسرة القيرادة واألركران،  مطموس(

حيررث أمضرريت سررنة دراسررية، عينررت رئيسرراي لهيئررة األركرران العامررة / تخطرريط 

مررة بهيئررة ااألركرران العامررة / تخطرريط ، آنررذاك كانررت هررذه شررعبة خد3وتنظرريم 

عينرت رئيسراي لشرعبة  1961وفرى يوليرو  1958وتنظيم. كران هرذا فرى خريرف 

قسم تنظيم الذى كان آنذاك قسم تنظيم وصيانة على  –اإلمداد والتموين/ تنظيم 

حد سواء فى األركان العامة لهيئة األركان العامة. بعرد ذلرك كنرت رئيسراي لقسرم 
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العامة لهيئة األركان العامرة. بعرد ذلرك كبيرر ضرباط اإلمرداد. التموين باألركان 

عينرت رئيسراي لوفرد وزارة الردفاع وملحقراي عسركرياي فرى إيطاليرا  1966فى عرام 

عينرت  1969. فرى يوليرو 1969وسويسرا. شغلت هرذا المنصرب حترى يوليرو 

مستشرراراي ماليرراي لرررئيس األركرران العامررة، ورئيسرراي لشررعبة الميزانيررات برروزارة 

عينرت رئيسراي لشرعبة المهمرات. فرى تلرك الفتررة، فرى  1972لدفاع. فى أكتوبر ا

بدأت فى دراسة القانون بكليرة الحقروق بالجامعرة العبريرة بالقردس،  1961عام 

 .1965بفرعها بتل أبيب، وتخرجت منها فى عام 

دار بيننا بالفعل حديث حول الشؤون المالية وتولد لدى انطبراع جيرد  نيبنتسال:

آلن، وأنا أطالع سريرتك الذاتيرة، أرانرى أتسراءل أيرن اكتسربت المعلومرات منه. ا

 فى هذا المجال؟

فررى مجررال الميزانيررات مررن مصرردرين: كنررت رئيسرراي لقسررم التمرروين نحميررا كررين: 

باألركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين، لمرردة عررامين ونصررف العررام، وهررذا 

ق اإلمداد  والتموين لألسلحة البريةل وبما يتضمن الجانب الموازنى الخاص بنبسب

هرو مشررترك بررين األسررلحة بررالجيش مثرل الثيرراب، واللبرراس، والطعررام، والوقررود، 

والنقل وخالفه، التى هى مشتركة بين أسلحة الجيش. وكذلك فى إطار دراستى 

بالجامعة درست مدخالي لالقتصاد وشرعت فى دراسرة إدارة األعمرال لكنرى لرم 

 أكمل.

هل تستطيع أن تقول لنا ماذا كان الوضع فى الجيش بالنسبة  الرئيس أجرانات:

لكل ما يتعلرق بوحردات مخرازن الطروارىء، وتنظريم الرذخيرة واإلمرداد، عشرية 

 الحرب ووقتها؟

رف سرؤالك، سريدى الررئيس، بهرذا النحرو : وحردات مخرازن  نحميا كين: سأوصِّ

ن فى أوقات السلم، كى  الطوارىء هى بشكل عام مصطلح يتعلق بالعتاد المخزم

يكون متأهباي وجاهزاي للحرب. مرا يميرز وحردات مخرازن الطروارىء هرو كونهرا 

بشكل عام مخزن طوارىء لتشكيل من تشكيالت االحتياطل خالفاي لعتاد الفرقرة 
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يَّل والفعال كل أيام العام. تقام وحدة مخزن الطوارىء هذه عندما  النظامية المسب

يقام لها مخزن طوارىء ويشرع فى بناء يتقرر إقامة وحدة احتياط. بشكل عام 

مخزن طوارىء الوحدة منذ اللحظة التى صدر فيهرا أمرر تنظريم مرن قبرل هيئرة 

األركان العامرة. بشركل عرام فرى هرذا األمرر التنظيمرى ُيكترب أيضراي مترى تردخل 

الوحرردة نسررق قرروات الجرريش. لرريس بالضرررورة أن يتررزامن الشررروع فررى إعررداد 

حرردة نسررق القرروات. بمعنررى، أنرره توجررد فترررة مخررزن الطرروارىء مررع دخررول الو

انتقالية، تكرس لتنظيم الوحدة من أجل إقامتها فى حد ذاتها وإعدادها ليس فقرط 

على صعيد العتاد وإنما على صعيد إعداد قروة بشررية وتأهيلهرا. لنفتررض أنهرا 

كانت فى السابق تابعة لسالح المشاة وأصبحت اآلن تابعة للمدرعات وخالفره، 

صل إلرى الحرد األدنرى الرذى تحردده األركران العامرة وفرى هرذا التراريخ إلى أن ت

يمكرن اإلعررالن عرن الوحرردة، الترى بلغررت سررن الرشرد سررواُء مرن ناحيررة مسررتوى 

التدريب، والتنظيم، أم الكوادر وإدخال العتاد للمخازن، وتصبح جديرة بدخول 

يرأتى  تيرة.نسق قوات الجيش. بمعنى، أنها ُمدرجة منرذ اآلن فرى الخطرط العمليا

عتاد الوحدة بشكل عام من إجمالى رصيد العتاد الموجود لدى الجيش. بمعنى، 

أنه إذا تقرر اليوم إنشاء لواء مدرع جديد، فإنه ُيطلب بالتالى عتاد للواء مدرع 

 –إذا تردبرْت األمرور بهرذا النحرو، األمرر ال يتردبَّر بهرذا النحرو  –جديد بالجيش 

اريخ قررار طلرب عتراد مرن أجرل اللرواء، والتراريخ ليس ثمة تشابه تقريباي برين تر

الذى يتوجب فيه على اللرواء أن يردخل نسرق قروات الجريش. ألن مواعيرد إمرداد 

هذ العتاد بشكل عام أطول بكثير مرن المعردل الرذى تطلبره األركران العامرة مرن 

مثل هذا اللواء ليدخل نسق القوات. ومن ثم يتضح أن دخوله نسق القوات يأتى 

ب مجمرل العتراد الرذى لردى الجريش. بمعنرى التنسريق برين التشركيالت على حسرا

ع على جميع أنساق القوات. كثيراي مرا حردث فرى الماضرى،  ونشوء فجوات توزَّ

بسبب محاولة إقامة تشكيالت كبيرة تسبق الخطرط متعرددة السرنوات، عرن حرق 

فررى رأيررى، أْن دخررل تشرركيل عسرركرى نسررق القرروات مررع العلررم بررأن عترراده غيررر 

إبرران  210مررل. ربمررا يكررون المثررال األفضررل علررى ذلررك هررو إقامررة الفرقررة مكت
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)إجررررراءات اتخررررذها الجرررريش  1973مررررايو  –أبرررريض" فررررى أبريررررل  –"أزرق 

 ، تضرمنت رفعراب لدرجرة التأهرب 1973أغسطس  -اإلسرائيلى فى الشهور مايو

واالستعداد النردالع حررب وخالفره(، عنردما تقررر، بسربب مشراكل فرى التأهرب 

معلومررات عررن إمكانيررة انرردالع حرررب، تقررديم موعررد إقامررة فرقررة كرران بررالجيش و

. 1974ينبغى أن تقوم بالفعل ليس قبل سرنة العمرل، بمعنرى، لريس قبرل مرارس 

وتقرر إقامتها كفرقة عن طريق كل أنواع إلحاق القوات واالرتجاالت على أن 

 كما يخيرل إلرىل علرى الررغم مرن أنره كران 1973تدخل نسق القوات فى يوليو 

واضحاي لكل تلميذ مبتدىء أنه ال يعقل حتى جلب العتاد إلرى هرذه الفرقرة، حترى 

لو تروافرت كرل المصرادر الماليرة، نظرراي ألن هرذه مشركلة تتعلرق بإمرداد العتراد. 

مت فى القوات البرية، إقامة نسق مرن القروات قبرل  وهكذا على سبيل المثال، قُدٍّ

". فرى أسرلحة 1ت للجريش "أفرق. ُسمِّى نسق القوات متعدد السرنوا1973حرب 

مت إقامة نسق القوات بقدر كبير للغاية مقارنة برالخطط السرنوية. كانرت  البر قدِّ

. فعليراي أكثرر جرداي مرن 1978هذه خطة خمسرية كران ينبغرى أن تنتهرى فرى عرام 

فرقه، ألوية مدرعة، وكتيبة مدفعية وكتيبة مشاة مدرعة قدمت إقامتها رغم أن 

. بمعنى، عرن طريرق توزيرع الفجروات علرى أكبرر عردد خطط التموين لم تكتمل

كيف ينشأ مثل هذا المخزن للطوارىء. تصدر هيئة األركان العامة  من الفرق.

/ تخطيط وتنظريم أمرر تنظريم، بشركل عرام مرن هيئرة األركران العامرة / تخطريط 

، ألنها الفرع الذى ينشىء أنساق القوات يليهرا فرعران آخرران مرن 1 –وتنظيم 

ركان العامة / تخطيط وتنظيم، الفرع اآلخر هو هيئة األركان العامة / هيئة األ

، التررى تنشررر معررايير القرروة البشرررية، وتنشررر هيئررة األركرران 2تخطرريط وتنظرريم 

معرايير العتراد القترالى المختبرر. وحرين أتحردث عرن  3العامة / تخطيط وتنظريم 

ل ذلرك العتراد الرذى العتاد القتالى المختبر فإن ذلك يشمل الذخيرة. معنى هرذا كر

ترررى هيئررة األركرران العامررة مررن وجهررة نظرهررا أن مررن السررليم إخضرراع حركترره 

وجاهزيته، وتأهبه للمراقبة من وجهة نظر هيئة األركان العامة وليس فقط من 

الناحيررة اللوجسررتية. مررن اللحظررة التررى ُتنشررر فيهررا هررذه المعررايير، التررى يحررددها، 
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، سواُء أكان ذلك هيئة األركران العامرة بالطبع، طاقم من الخبراء المتخصصين

/ تخطرريط وتنظرريم أم شررعب األركرران ذات الصررلة باألركرران العامررة، مثررل شررعبة 

القرروة البشرررية وشررعبة اإلمررداد والتمرروين. مررن اللحظررة التررى تنشررر فيهررا هررذه 

المعايير، بشكل عام طبقاب ألمر هذا التنظيم فإن هنراك توقيتراي يحردد مترى ينبغرى 

دات طبقاي للمعايير، وبعد ذلك تراريخ يحردد مترى ينبغرى أن يردخل استكمال الوح

التشكيل العسركرى، الرذى أقريم أو وحردة مخرزن الطروارىء الترى أقيمرت، نسرق 

القرروات. ينبغررى أن نررذكر أن وحرردة مخررزن الطرروارىء هررذه، التررى أقيمررت، هررى 

عملية مشتركة بين فررعين. فررع يقريم التشركيل العسركرى ذاتره، والثرانى الرذى 

نه بالكوادر، ألغراض الصيانة فرى أوقرات السرلم ي كٍّ قيم مخزن الطوارىء، وُيسب

عنرردما ينتقررل هررذا العترراد مررن مخررزن الطرروارىء إلررى التشرركيل ذاترره، حررين ُيعبررأ 

التشركيل ويخرررج للحررب، أو ُيعبررأ ألهرداف تدريبيررة أو ألى هردف آخررر. نظررراي 

رورة ترواٍز برين تمرام ألنه واضح، طبقاي لمرا شررحته سرابقاي، أنره ال يوجرد بالضر

توقيتررات تررزود مثررل هررذا التشرركيل الجديررد بالعترراد، ودخررول هررذا التشرركيل نسررق 

القوات. معايير العتاد القتالى المختبر الخاص بهيئرة األركران العامرة / تخطريط 

نحن نسمى هذا  –وتنظيم هى فى حقيقة األمر معايير توزيع قائمة الموجودات 

س معيرار تأهرب، أو معيرار أ، وسأشررح حراالي ولري -معيار توزيرع الموجرودات 

هذين المصطلحين. فى حقيقة األمر المعيار الخاص بوحدة، معيارالعتراد، كران 

ينبغى أن يتأكد أن الوحدة تتوافر لديها الوسرائل القتاليرة، الترى ينبغرى عليهرا أن 

تستخدمها فى تنفيذ مهامها، طبقراي لتعريرف غايتهرا، وسرماتها، ومهامهرا. فلنقرل، 

 إن هذا هو المعيار المثالى.

معيرار توزيررع الموجررودات، هرو مررا هررو موجرود إلعطائرره لهررا، مقارنرة بمررا هررو 

مطلوب لها. فى الماضى كان متعارفاي فى الجيش أن يطلق علرى هرذا معيرار أ، 

ومعيار تأهب. كانت هناك دائماي فجوة بين االثنين، ألنه كانت هناك فجروة برين 

دة ومررا كرران مترروافراي. مررع الوقررت ألغيررت هررذه مررا كرران ينبغررى إعطرراؤه للوحرر

المصرطلحات وبشرركل عررام أعطررى مثررل هررذا التشرركيل معيررارتوزيع الموجررودات 
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. 1973فقط. هذه نقطة مهمة للغاية ألنها توضح جانباي من الظواهر فى حرب 

معيارتوزيع الموجودات الذى نشرته هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم فى 

يوزع الوسرائل المتوقعرة حترى نهايرة سرنة العمرل. بمعنرى، أنره بداية سنة العمل 

يأخررذ فررى االعتبررار خطررط المشررتريات، التررى ينبغررى أن تررتم خررالل سررنة العمررل، 

وخطررط اإلسرركان والصرريانة، ويأخررذ فررى االعتبررار الموجررودات فررى ترراريخ نشررر 

المعيار، ويضيف إليها العتاد الذى ينبغى أن يدخل خرالل السرنة، ويخصرم منره 

تاد الذى قد يفقد خالل السنة، ويروزع المحصرلة برين كرل تشركيالت الجريش. الع

معنررى هررذا أنرره فررى اللحظررة التررى نشرررت فيهررا هيئررة األركرران العامررة / تخطرريط 

وتنظيم معيار توزيع الموجودات من وجهة نظرر شرعبة اإلمرداد والتمروين، أنره 

صرة بالعتراد، هرذه ينبغى على شعبة اإلمداد والتموين أن تنفذ هرذه المعرايير الخا

عملية ينبغى أن تكون متواصلة على امتداد كل سنة العمل. ويرتهن تنفيرذ هرذه 

المعايير بتنفيذ خطط العمل المخططة لذلك العام طبقراي لمرا هرو مخطرط بالفعرل. 

معنى هذا أن األمور تسير كمرا خطرط لهرا، وأن خطرط التررميم والصريانة تنفرذ 

ذت ما هو أكثر من الخطرة، فرإن برنرامج كما خططت بالفعل. إذا اتضح أنك نف

الوحدات يكون قد تجراوز معرايير توزيرع الموجرودات وإذا نفرذت أ قرل بتطروير 

فإنه تنشأ عندئذ فجروة أيضراب برين معيرار توزيرع الموجرودات المتوقرع فرى نهايرة 

 السنة والموجودات الفعلية التى توجد فى نهاية السنة.

ع الموجررودات غيررر مطلرروب مررن أجررل مررا الضررابط ألن يكررون توزيرر نيبنتسررال:

 الحياة؟

بشكل عام الطريقة هى أن هذه هرى خطرة العمرل فرى بدايرة السرنة. نحميا كين: 

هذه الخطرة مرنرة للغايرة ومتغيررة للغايرة خرالل السرنة، مرن خرالل، بشركل عرام 

، مررن خرالل طرراقم خبررراء 3تفعرل هررذا هيئرة األركرران العامررة / تخطريط وتنظرريم 

يرع األسرلحة يعيرردون وضرع هرذه الخطررة مررة كررل متخصصرين مشرترك مررن جم

ثالثررة، أو أربعررة أشررهر كررى يررروا مررا إذا كانررت األهررداف التررى وضررعت خررالل 
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السنة، قد تحققت بالفعل، وإذا لم تكن قد تحققرت، فكيرف يمكرن توزيرع الوسرائل 

بشكل مختلف، أو ما إذا كان يتعين تأجيل دخول إحدى الوحدات نسق القوات، 

تعين تقديم موعد دخول إحدى الوحدات نسق القروات، أو مرا إذا أو ما إذا كان ي

ن ٍمن بين الوحدات تدخل نسق القوات. أنا أتحدث هنا عن  كان يتعين التحديد مب

المبدأ، كيرف ينبغرى أن يعمرل، أمرا مرا إذا كران يعمرل بالضربط كمرا أصرفه فهرذه 

لته حتى قصة أخرى، فالواقع مختلُف عن النظرية. معنى هذا، إذا لخصت ما ق

اآلن، إذا أنا أتيت ألفحص وضع كل تشكيل من التشكيالت خالل سرنة العمرل، 

من ناحية التأهب، والوسائل، وجاهزية الوسائل أيضاي، فى تاريخ متعين، وهذا 

التاريخ المتعين من أجل هذه الضرورة، التاريخ المتعين لدينا هو السرادس مرن 

هو تصوير للوضع الذى كانت فيه  أكتوبر، هذا التاريخ فى السادس من أكتوبر

فى مراحل التنفيذ فى ذلك التاريخ. معنرى  1973خطط الجيش لسنة العمل فى 

ْمرررات والصرريانة، مررن أجررل  هررذا، أن تلررك الرردبابات التررى كانررت فررى مركررز العب

ْمرة، التى لم يتمكنوا بعد من إخراجها فى هذا التراريخ المتعرين،  التأهيل، أو العب

ذلك التاريخ فى معايير توزيع الموجودات بوصفها وحدات يمكن أن تظهر فى 

لم تحصل بعد على الوسائل. وهذا ينطبق على المردافع الرشاشرة، وأيرة ذخرائر 

أخرى، وينطبق على الذخائر. النقطرة األخررى الترى أردت إضرافتها هنرا هرى، 

أنه بسبب مشكلة الفجوات وبسبب مشاكل فى الميزانية، لرم يتروافر للجريش فرى 

اضى عنصرران مهمران جرداي، مرن أجرل ضرمان الخردمات وجاهزيرة مخرازن الم

الطوارىء. العنصر األول، احتياطيات من العتراد عبرر أركران عامرة مرن أجرل 

استبدال العتاد غير الصالح. دعنا نقول على سبيل المثال، أنه إذا اكتشف طاقم 

مرردفع رشرراش فررى حالررة  100تفترريش نفترررض فررى مخررزن طرروارىء معررين أن 

ْمرة، معنى ذلرك بشركل عرام أنره ينبغرى أن تأخرذ كفا ءة متدنية وفى حاجة إلى عب

صررالحة، وتنقررل تلررك المرردافع  100مرردفع رشرراش، وتعطيهررا  100مررن الوحرردة 

لكرن بسربب  الرشاشة إلرى الخلرف، تصرلحها، ومرن عليره الردور يحصرل عليهرا.

أن نقص االحتياطيات، فإنه عندما تضطر وحدة من الوحدات، بشكل عام، إلى 
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تنقل هذه المردافع الرشاشرة إلرى الخلرف إلرى مسرتوى إصرالح عرال، فإنهرا تظرل 

بدونها، وفى الحاسروب فرى مكران مرا كران مسرجالي عردد المردافع الرشاشرة الترى 

ستحسررب لصررالحها عنرردما تصررلح. أنررا أوردت المرردافع الرشاشررة كنمرروذج، هررذا 

د مصادر للعتراد ينطبق على كل العتاد. النقطة الثانية هى، أنه بسبب عدم وجو

لهيئة التدريب بالجيش، ولالسرتخدام العمليراتى، فرإن مخرازن الطروارىء كانرت 

بمثابررة احتيرراط لهررذه األهررداف عررن طريررق إعطرراء أوامررر تسررييل مررن مخررازن 

الطوارىء.استطاعت أوامر التسرييل هرذه أن تكرون إمرا فرى بدايرة سرنة العمرل، 

يوجرد معرى هنرا نمروذج  -م عندما أمرت هيئة األركان العامة / تخطريط وتنظري

عندما أصدرت هيئرة األركران العامرة / تخطريط وتنظريم فرى  - 1973من سنة 

ن خالل السرنة ألهرداف التردريب  ن يحتفظ بعتاد مب بداية سنة العمل أمراي بشأن مب

واالستخدام العملياتى، وبأية كمية وفى أية فترة، سواء أكان هذا تدريباي، األمرر 

غاية بشكل عام، أم تدريبات غير مخطط لها أضيفت خرالل الذى كان إشكالياي لل

السنة، فإن هذا األمر كان ُيشفع أيضاب بأمر تسييل عتاد من مخازن الطوارىء. 

هكذا على سبيل المثرال، كران عتراد كتيبترى المشراة المردرعتين الترابعتين للفرقرة 

بوصرررفها قاعررردة تررردريب  500، يررروم انررردالع الحررررب، بقاعررردة التررردريب 143

لمدرعات فى تسيليم. هكذا على سبيل المثال أجرت مدرسة المدرعات التى لم ا

يكن لديها دبابات خاصة بها، تدريباتها على دبابات تشكيالت الطوارىء، التى 

رريَّل فررى كررل مرررة مررن وحردات مخررازن الطرروارىء وتنقررل إلررى مدرسررة  كانرت ُتسب

ظرر األركران المدرعات فى جوليس، كى تتدرب عليها المدرعات. من وجهة ن

العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين، وأنررا أدرك أن الجنرررال لسرركوف سررأل رئرريس 

شعبة الصيانة السؤال، كيف توزع مسؤولية اإلشراف على الكفاءة فى مخازن 

الطوارىء، وأردت أن أنقل هنا إجابات رئيس شعبة الصيانة، التى أعردها فرى 

  378مستند  –الجاهزية  هذا الشأن، مسؤولية اإلشراف على الكفاءة وعلى

 ما هو أول شىء هنا؟ الرئيس أجرانات:
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إنهرا مرادة قبرل السرادس  سأشير فوراي إلى اإلجابرة ذات الصرلة هنرا. نحميا كين:

من أكتوبر. توجد هنا مادة أيضاي عن السادس من أكتوبر ألنه كانت لك بضرعة 

ادات فرى أسئلة )للجنرال لسكوف( عن وضع الذخيرة أو وضع السالح فى القير

هذا التاريخ، بين السادس والحادى عشر أو احتياط األركران العامرة فرى النقرل. 

باستثناء سؤالين ينبغى أن تجيب عليهما هيئة األركان العامة حولنا األسئلة إلى 

هيئرة األركرران العامررة. توجررد هنرا نسررختان مررن الملررف. نفرس الشررىء. كرران بررين 

سررألة اإلشررراف، عررن عمليررة األسررئلة سررؤال أيضرراي عمررن هررو مسررؤول عررن م

بهذا الملف الرذى سرلمته ترواي، مرا فعلنراه هنرا، هرو  20 – 18اإلشراف. صفحة 

أننرررا ببسررراطة أخرجنرررا مرررن تعليمرررات القيرررادة العليرررا، أوامرررر األركررران العامرررة 

دت مسرررؤولية اإلشرررراف علرررى كفررراءة وحررردات مخرررازن  الموجرررودة، كيرررف ُحررردٍّ

توى األركران العامرة، فرى كرل الطوارىء، من مسرتوى قائرد الوحردة وحترى مسر

مرحلررة اقتبسررنا التعليمررات، األمررر، ومررن المسررؤول عررن مرراذا أيضرراي. واكتشررفنا، 

لذهولنا، أن مسؤوليتنا فى األركان العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين، أقرل بكثيرر 

 مما نعتقد طبقاي لألوامر المحددة.

 الطوارىء؟ بمعنى، مسؤولية اإلشراف على كفاءة مخازن الرئيس أجرانات:

 نعم. نحميا كين:

 السؤال األساس هنا كان، ما إذا كان شىء ما سقط بين  لسكوف:

 ال شىء. بالعكس. يوجد تطابق كبير للغاية. نحميا كين:

 أن هذه الصورة سليمة، كان هذا واضحاي. لسكوف:

يوجررد تطررابق كبيررر للغايررة، وهررى تسررتبعد األركرران العامررة لشررعبة  نحميررا كررين:

لتمرروين التررى بحسررب رأيررى، اليرروم، بعررد أن قرررأت كررل التعليمررات اإلمررداد وا

واألوامر واستنسختها، فى رأيى، كان ينبغى حقاب إلزام شعبة اإلمرداد والتمروين 

بمسؤولية أكبر مما هو محردد فرى األوامرر، علرى فكررة، علرى األرض، بالفعرل 
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أنا  وامر.تشعر شعبة اإلمداد والتموين بأنها مسؤولة أكثر مما هو محدد فى األ

أتحدث عن كٍل فى مجاله، سواُء ما هو محدد لشعبة اإلمداد والتموين أن تفعله 

أم ما تفعله شعبة اإلمداد والتموين، أنا أعتقرد أن شرعبة اإلمرداد والتمروين تفعرل 

 أكثر.

فرررى جملررة اعتراضرررية، بمرررا أنررك كنرررت سررركرتير القيررادة العليرررا، نحرررن  يررادين:

اصطدمنا بهذه المشكلة فى مكان آخر، وأنت اآلن تقول "ذهلنا". من تقرع عليره 

 مسؤولية تحديث تعليمات القيادة العليا؟

 مسؤولية كل مستوى.نحميا كين: 

 من يمتلك المبادرة؟ يادين:

تنشررر سرركرتارية القيررادة العليررا تحررديثات تعليمررات القيررادة العليررا،  نحميررا كررين:

 وصاحب المبادرة هو الشعبة المعنية.

 هل تقع المسؤولية على من يمتلك المبادرة؟ يادين:

 على من هو معنى. نحميا كين:

لكن إذا كنت تقول هنا فجرأة بأنرك قرد ذهلرت حرين رأيرت كمرا تقرول، أن  يادين:

دة، كانرت أقرل ممرا اعتقردت، أو العكرس، معنرى هرذا أن شرعبة  مسؤوليتك المحردم

 اإلمداد والتموين لم تفحص بما يكفى، ولم تبادر بما يكفى بالتعليمات؟

جائز، أنا أتحدث هنا ليس عن المسؤولية التى تأخذها علرى  جائز. نحميا كين:

عاتقك وإنما عرن المسرؤولية الترى تنراط برك. مسرؤولية الجاهزيرة والتأهرب هرى 

 عام مسؤولية هيئة األركان العامة وليس شعبة اإلمداد والتموين. بشكل

 ال أتحدث اآلن عن وحدات مخازن الطوارىء.  يادين:

 ليس وحدات مخازن الطوارىء فقط، أتحدث بشكل عام. نحميا كين:
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أريررد أن أقررول لررك شرريئاي مررا فررى جملررة اعتراضررية: وجرردنا فررى تعليمررات  يررادين:

ية للغاية، فى أمور تتعلق حتى بنظريات قتالية، وبأشياء القيادة العليا أشياء حيو

مرراذا كرران آخررر ترراريخ لهررا؟ صررحيح ظهرررت سررنة مثررل سررنة  –مررن هررذا القبيررل 

، دون 1960، لكن فى واقع األمر كران هرذا نسرخة مرن سرنة 1970 – 1969

أن تغطررى فررى غضررون ذلررك كررل أنررواع األحررداث. أنررا أسررألك بوصررفك كنررت 

 ة العليا: من المسؤول هنا؟سكرتيراي سابقاي للقياد

الشعبة المعنية. كل مرة الشعبة. إذا أخذت المجلد الثالث من أوامر  نحميا كين:

األركان العامة، المكون كله من أوامر األركان العامة لشعبة اإلمرداد والتمروين 

ثاي طروال  – فإن مسؤوليتى الشخصية هى االهتمرام برأن يكرون هرذا المجلرد محردَّ

 الوقت.

 هذه أوامر األركان العامة. فماذا عن تعليمات القيادة العليا؟ يادين:

تعليمات القيادة العليا لشعبة اإلمداد والتموين أيضاي، على أن تكون  نحميا كين:

المبادرة بنشر التعليمات فى مصدرها على مسؤوليتى. أنا أعود إلرى موضروع 

عبة اإلمررداد وحرردات مخررازن الطرروارىء. ال يررأتى تكليررف األركرران العامررة لشرر

والتمرروين بمسررؤولية كفرراءة وحرردات مخررازن الطرروارىء بمبررادرة مررن األركرران 

العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين. ينبغررى أن تكررون المبررادرة مررن جانررب هيئررة 

األركان العامة التى تكلف األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين بالمسرؤولية. 

لعامة لشعبة اإلمداد والتموين بمثابة فى حرب "اإلمبريالية" قد تكون األركان ا

عجررل فررى حاجررة للرضرراعة، أكثررر مررن كونهررا بقرررة مرضررعة. مررن الجررائز أن 

األركررران العامرررة لشرررعبة اإلمرررداد والتمررروين كررران ينبغرررى أن تطلرررب: كلفرررونى 

بمسررؤولية. لكررن مبررادرة التكليررف بالمسررؤولية ليسررت مررن اختصرراص األركرران 

ن ينبغى علرى مسرؤول هيئرة األركران العامرة العامة لشعبة اإلمداد والتموين. كا

باألركان العامة أن يأتى ويقول: أنتم األركان العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين، 

أنتم هيئة كبيرة ولديها وسائل، ينبغى أن تتحملوا قدراي أكبر من المسؤولية. أنرا 
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ال أقررول ذلررك كررى أسررتثنى نفسررى. أنررا ال أرى أى عيررب فررى أن شررعبة اإلمررداد 

لتموين كران ينبغرى عليهرا أن تبرادر. أن تنراط بهرا مثرل هرذه المسرؤولية. لكرن وا

حتررى قبررل أن أكررون  –الحقيقررة علررى األرض هررى أن شررعبة اإلمررداد والتمرروين 

 –رئيساي لشعبة اإلمداد والتموين بوقت كبير وخالل فترة رئاستى للشعبة أيضاي 

 محدد. تفعل فى مجال كفاءة وحدات مخازن الطوارىء أكثر مما هو

 هذه مشكلة أخرى. يادين:

ا من مهام هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم؟ نيبنتسال:  أليس هذا جزءي

األركان العامة لهيئة األركان العامة وبداخلها هيئة األركان العامة  نحميا كين:

 / تخطيط وتنظيم.

سررننظر بعررد ذلررك فررى اإلجابررة. لقررد سررأل لسرركوف: مررا إذا كرران يضرريع  يررادين:

ختصرراص هنررا بررين.... هررل حررددت األركرران العامررة شخصرراي مررا، بررأى أمررر ا

عررن كفرراءة  –علررى مسررتوى األركرران العامررة  –عسرركرى مررا، ليكررون مسررؤوالي 

 وحدات مخازن الطوارىء؟

نعم. األركان العامة لهيئة األركران العامرة. )يرادين: هيئرة األركران  نحميا كين:

ام األركران العامرة لهيئرة األركران العامة؟( بال أدنى شك. مكتوب فى تحديد مهر

: األركرران العامررة لهيئررة األركرران 19صررفحة  20101العامررة، أمررر قيررادة عليررا 

مسرررؤولية األركررران عرررن الكفررراءة، والتأهرررب واسرررتخدام نسرررق قررروات  –العامرررة 

الجيشل وتخصريص عتراد قترالى مختبرر، وذخيررة وتحديرد أولويرات تخصريص 

ة التمروينل واإلشرراف علرى كفراءة وحردات العتاد القتالى المختبر وأولوية لخط

الجيش وتشكيالتهل ومتابعة حاميات العتاد القتالى المختبرر والرذخيرةل وتنسريق 

. ---------اإلشرررراف علرررى تأهرررب قررروات الجررريش للتعبئرررةل مسرررؤولية األركررران

مكتوب هنا: تحديد قبيل كل سنة عمل فرى أى الوحردات واأللويرة يوضرع عتراد 

التصرديق  ----لتدريب العملياتى واألغراض األخررىحربى مختبر ألغراض ا
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لألركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين بإعررارة عترراد قتررالى مختبررر لفترررات 

محدودةل والتصديق لألركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين بإخراج عتاد قتالى 

ْمرات، والتأهيرل . علرى سربيل المثرال، إذا فكررُت ---مختبر صالح ألغراض العب

فى أنه ينبغى أن آخذ من وحدة مخازن طوارىء معينة دبابرات لترميمهرا علرى 

فليس من حقى  –مستوى عال ونتيجة لذلك سأخفض تأهب التشكيل العسكرى 

 أن أفعل ذلك طالما أن هيئة األركان العامة ال تغطينى بتصديق.

دات أعتقد أنه توجد هنا فى مسألة الكفاءة من ناحية كفاءة إحدى الوح لسكوف:

توجرد هنرا لعبرة غيرر واضرحة.  –المهمرات  –والكفاءة من ناحية الكفاءة الفنية 

 ---.1973فبراير  15أريد أن أعرف: ما يظهر هنا فى 

 هذه مهام األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين. نحميا كين:

 أنشر هذا بأوامر القيادة العليا؟ لسكوف:

ال. أحضرت هنا الوثيقة األصرلية لهيئرة األركران العامرة / تخطريط نحميا كين: 

 وتنظيم. 

سرارياي طبقرراي  1966أمررا يرزال مررا نشرر فررى أوامرر القيررادة العليرا لعررام  لسركوف:

 للقانون؟

كنت مقيداي من الناحية القانونية، ألننى أعتقد أن أمر هيئة األركران  نحميا كين:

 ر القيادة العليا.العامة / تخطيط وتنظيم يسرى مثل أم

أمر القيادة العليا هو اختصاص وزير الدفاع ورئيس األركان. هو لم  لسكوف:

يفوض هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم وال األركان العامة لشعبة اإلمداد 

 والتموين بأن يتصرفا إال طبقاي للوضع القانونى له.

 بما يكون هذا صحيحاي.بالمفهوم القانونى الضيق جداي لألمر ر نحميا كين:

 حتى فى نظام ديمقراطى غير قانونى.  –هذا ملزم  لسكوف:
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األركران العامرة لشرعبة  –صحيح. مرن ناحيرة النشرر علرى األرض نحميا كين: 

اإلمداد والتموين مبنية طبقاي لما هو مكتوب فى أوامر القيادة العليا. بالفعل، كما 

/ تخطريط وتنظريم. بالمناسربة، هرى هو مكتوُب فى وثيقة هيئرة األركران العامرة 

ليست مبنيرة، طبقراي لمرا هرو مكتروب فرى وثيقرة هيئرة األركران العامرة / تخطريط 

 فصاعداي. 1967وتنظيم، منذ فترة، بل من عام 

 .1966 لسكوف:

غيررت  1967فرى أمرر القيرادة العليرا. فرى  1966هى نشررت فرى  نحميا كين:

نشرر فقرط فرى أوامرر القيرادة غيررت بضرع مررات، هرذا لرم ي 1967بناءها. منذ 

العليا. عندما تسلمت منصبى فى أكتوبر، على ضوء تقرير مراقب الدولة الذى 

أشار إلى خلل فى بناء وتنظيم األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين، طرحُت 

مبررادرة إلعررادة تنظرريم األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين. وثيقررة هيئررة 

طيط وتنظيم من الخامس عشر من فبرايرر هرى دليرل علرى األركان العامة / تخ

 نشاطى هذا.

لعلمرك، سرواُء طبقراي ألمرر القيرادة العليرا الرذى يحردد التحرديث أم طبقراي  لسكوف:

ث األوامر. –أوامر أركان عامة  3لملحق   تعد مخالفة أال تحدَّ

ربمرا. لكررن التحررديث لريس مررن اختصرراص األركران العامررة لشررعبة  نحميرا كررين:

مررداد والتمرروين. التحررديث مررن اختصرراص األركرران العامررة لهيئررة األركرران اإل

 العامة، التى تنشر األمر وسكرتارية القيادة العليا.

إذا كنت قد فهمُت بشكل صحيح، فرإن مرا ينبغرى أن يكرون موجروداي فرى  النداو:

 تحدده هيئة األركان العامة. –أية لحظة بداخل وحدة مخازن الطوارىء 

 فى كل ما يتعلق بالعتاد القتالى المختبر. نحمياه كين:

هى بالتأكيد مسؤولية  –نعم. لكن حالة كفاءة األشياء التى تحددت هكذا  النداو:

 شعبة اإلمداد والتموين.
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ال. هنرراك هيئررة األركرران العامررة / تخطرريط وتنظرريم وهنرراك هيئررة  نحميررا كررين:

كنت ذات مرة رئيسراي ، أعرفها جيداي. ألننى 3األركان العامة / تخطيط وتنظيم 

هررو فرررع الكفرراءة، علررى األقررل طالمررا تعلررق األمررر بالعترراد القتررالى  لهررذا الفرررع.

المختبر ومن المؤكد بالذخيرة. لكن فرى الكفراءة العامرة أيضراي لوحردات مخرازن 

دة ومفصلة من جانب هيئرة األركران العامرة /  –الطوارىء  فهذه مسؤولية محدَّ

 .3تخطيط وتنظيم

 ما الذى تبقى لشعبة اإلمداد والتموين طبقاي لهذا؟ النداو:

 –شعبة اإلمداد والتموين بوصفها عنصرر أركران فرى الموضروع  نحمياه كين:

، الترى تكملهرا 3تكمل تلرك الحلقرة فرى هيئرة األركران العامرة / تخطريط وتنظريم 

قوة شعبة القوة البشرية فيما يتعلق بالقوة البشرية. وبما أن الكفاءة هى وظيفة ال

كرل واحرد منرا هرو جرزء  –البشرية، فرإن العتراد، ومسرتوى التردريبات بالوحردة 

بداخل هذه األركان التى بداخل هذه األركان الترى تنسرق عمليرة كفراءة الوحردة. 

ال تقاس كفاءة الوحدة بالعتراد الرذى لرديها وحسرب. إذا لرم تكرن تعررف اسرتخدام 

هرى ينبغرى عليهرا أن تعررف  –العتاد، ربما لديها كل العتاد الذى على األرض 

أيضاي كيف تستخدمه. من أجل هذا ينبغى عليها أن تجتاز تدريبات، هرذا العتراد 

ينبغى أن تتوافر له أيضاي قروة بشررية محترفرة تشرغله. إذا لرم تتروافر هرذه القروة 

فربما اليوجد من يعتنى به، ويستخدمه. الكفاءة عنصر مركب جرداي  –البشرية 

ة اإلمداد والتموين هى حلقة فقط واحردة فرى سلسرلة هرذه من بضعة أشياء، شعب

 الكفاءة.

 ما العنصر الذى تقدمه شعبة اإلمداد والتموين هنا؟ النداو:

ينبغى على األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين أن تتأكد من أن  نحميا كين:

للمعرايير،  معايير العتاد القتالى المختبر ومعايير العتاد ينبغى أن ُتسرتوفى طبقراي 

ْمررات وأن ُيعتنرى بهرذا  ---عبرمعدل وصول المشتريات ومعدل خطة تنفيرذ العب
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العتاد فى المخازن طبقاي لألوامر المهنية لألسلحة، حتى يكون ذا كفاءة فنية كما 

 تطلب األسلحة المحترفة وتعرف.

فى هذه النقطة أريرد أن يكرون األمرر واضرحاي. ربمرا أسرأل أسرئلة تكرون  يادين:

قراءة اإلجابة أسئلة زائدة. مرة أخرى بعد السؤال الذى طرح سابقاي: هناك  بعد

هرى  –فرق بين كفراءة وكفراءة. الكفراءة مرن وجهرة نظرر هيئرة األركران العامرة 

تخصيص عتراد قترالى مختبرر وكرل مرا يتعلرق بهرذا. لكرن توجرد مشركلة مختلفرة 

الناحية اللوجسرتية. وهذا من ناحية القدرة على استخدام ذلك من  –تماماي أيضاي 

أن هنراك تناقضراي شركلياي مرا برين مسرؤولية األركران  –إذا سرألت  –هل صحيح 

العامة ومسؤولية ضباط هيئة القيادة. على سبيل المثال، عندما فحصت ورأيت 

دة،  –أنواعررراي شرررتى مرررن المشررراكل  وأنرررا سرررأتطرق حررراالي لشررركوى واحررردة محررردَّ

ا كبيراي جداي من تطبيق الكفراءة يقرع فإن جزءي  –سيشخص هذا ما أريد أن أسأله 

فى القيادة على عاتق الضرباط الرذين كران يطلرق علريهم بشركل عرام: مرن شرعبة 

المهمات، سواُء كانوا ضباطاي أم جنوداي أم غير ذلك. أال يوجد هنا قصرورمعين 

مرن ناحيررة المسرؤولية بررين مسرتوى األركرران العامرة والمسررتوى القيرادى. معنررى 

العامة لشعبة اإلمداد والتمروين هرى الترى تفعرل ذلرك ظاهريراي، هذا، أن األركان 

ضررباط األركرران الررذين ينفررذون فررى القيررادة هررم مررن  –لكررن الهيئررات التنفيذيررة 

 المهمات. أنا ال أفهم المشكلة.

يوجد تناقض بال شك. قلت فرى بدايرة كالمرى، إننرى إذا اسرترجعت  نحميا كين:

بشرركل  -كررت"  -ى التوصرريف "كليررراليرروم األوامررر والتعليمررات وأريررد أن أر

شىُء محردُد بوضروح. الشرك فرى  –، فإنه اليوجد "كلير كت" -واضح ومحدد 

أنه على الرغم من أن مسؤول هيئة األركان العامة بالقيادة يبدو وكأنه مسؤول 

الشرك فرى  –وأنا أتحدث فى الكفاءة عن استعداد المهمات أيضاي  –عن الكفاءة 

لعامررة بالقيررادة ال يقرروم بفحررص الكفرراءة، وأن ضررابط أن ضررابط هيئررة األركرران ا

 هيئة األركان العامة بالقيادة يفعل ذلك عبر ضباط أركان المهمات.
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 هذه هى النقطة على وجه التحديد. يادين:

اليررد المنفررذة لهيئررة األركرران العامررة لهررذا الغرررض هررى المهمررات.  نحميررا كررين:

فررذة لهيئررة األركرران العامررة فررى ويمكررن القررول، بكامررل المسررؤولية، إن اليررد المن

  ---األركان العامة

يوجد هنا تناقض مزدوج، إذا كنُت محقاي. يوجد هنا قصور تنظيمى من  يادين:

ناحية تنسيق عمرل األركران والتنفيرذ بشركل عرام، لكرن ربمرا يوجرد هنرا تنراقض 

آخررر أيضرراي. لرريس أمررامى اآلن تعريفررات شررعبة اإلمررداد والتمرروين فررى تعليمررات 

ة العليا، فى تلك السنة أو غيرها. لكن أحد التعريفات الترى أنرا واثرق منهرا القياد

تقريباي هو االهتمام بأن يكون ثمة تنسيق بين ضباط المهمات بالقيادات وخالفه 

  وأن يتم استخدامهم طبقاي لمنهجية ما منطقية.

 اليوجد فى تحديد المهام شىء عن تنسيق عمل ضباط المهمات. نحميا كين:

لرريس تنسرريقاي، لكررن مررن المسررؤول عررن أن تحرردد مهررام ضررباط المهمررات  ن:يررادي

بالقيادة كما ينبغى، وعن أن يتدربوا كما ينبغى وعن أن يعرفوا ما يتعين عليهم 

 أن يقوموا به؟

المسررؤول عررن تررأهيلهم وعررن توجيرره قاعرردة الترردريب مررن أجررل  نحميررا كررين:

ين. لكرن كرى يرتم اسرتخدامهم تأهيلهم، هى األركان العامة لشعبة اإلمداد والتمرو

 فإن المسؤول هو القيادة.  –بشكل صحيح 

  أما أنتم، فمسؤولون عن مواصفاتهم ولوائحهم. يادين:

 نعم. –اللوائح  نحميا كين:

تمام، فلنتحدث عن اللوائح. هنا أرى التصرور. نظرراي ألنكرم تسرتطيعون  يادين:

سؤاالي واقعياي. فى اللحظة التى  –لماذا أسأل ذلك؟ أنا أسألك  –تحديد أمر واحد 

تقول فيها إنك توافرق علرى أنره يوجرد هنرا تنراقض برين مسرؤولية شرعبة اإلمرداد 

ركران العامرة ومسرؤولية والتموين، تجاه هيئة األركان العامرة علرى مسرتوى األ
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فأنرا  –التنفيذ على مستوى القيادة، وأنها تطبق ذلك من خالل ضرباط المهمرات 

 أفهم النتيجة. لكن سأعطيك مثاالي.

ُيردار  –هذا موجود. هذا مكتوب فرى تعليمرات القيرادة العليرا. مكتروب  لسكوف:

 مرفق المهمات بالجيش عن طريق أسلحة الصريانة المركزيرة، وسرالحى الجرو

 ---والبحر

كان واضحاي لدىَّ تقريباي أن هرذا موجرود. قررأت هرذا. حصرلنا عليره فرى  يادين:

وال أريررد االقتبرراس، ألننررى شرربه واثررق مررن أن الحالررة  -المررادة الموجررودة لرردينا 

بشرأن تمروين  –معروفة بالنسبة لرك، وقرد كران هنراك تحقيرق أيضراي بشرأن ذلرك 

 وتا. وثارت مشكلة مهمة.دوتانى، التابعة ل  م 210وتسليح الفرقة 

 . 205فرقة. لواء  – 146 -موتا بيلد؟  نحميا كين:

حدثت هناك مشركلة مهمرة مرن ناحيرة العمرل الجمراعى المشرترك، لكنهرا  يادين:

مأسرراوية فررى الوقررت نفسرره. اتضررح أن وحرردة مخررزن الطرروارىء التابعررة للفرقررة 

 كانت فى مرحلة انتقالية. من بيت زيت إلى معسكر عوفر.

من معسكر فالوجا إلى معسكر عوفر. لكن ذخيرتها كانت فى بيت  نحميا كين:

 زيت. 

فرى نهايرة األمرر اتضرح أنره طررأ ترأخيُر مدتره ثمران سراعات نظرراي ألن  يادين:

األوناش لم تكن فى معسكر بيت زيرت. كانرت الرذخيرة هنراك فرى الوقرت الرذى 

عسركر عروفر. لرن كان يخيل فيه أن وحدة مخزن الطوارىء كانت وقتئرذ فرى م

أدخل فى تفاصريل. أنرا قررأت هرذا الملرف. توجرد بره تقرارير عمرا يقولره ضرابط 

التسررليح ومررا شرراكل ذلررك. كلهررم ضررباط مهمررات، وليسرروا ضررباط هيئررة األركرران 

العامررة. وهنرراك حرردث خلررل. لررم يخصصرروا مركبررات لألونرراش. ونتيجررة لررذلك، 

 8وآخر يقول:  ساعات 6واحد يقول:  –ساعات  8 – 6حدث تأخير مدته من 

سرراعات. هررذا أمررر حاسررم، سرريما وأننررا نتررذكر أن هررذه الفرقررة هررى الفرقررة التررى 
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أرسلت فى نهاية األمر إلى القيادة الشمالية، وكران لهرا دور حاسرم للغايرة. كران 

مررن الممكررن القررول سررلفاي، لررو أنهررا انطلقررت قبررل ذلررك بثمرران سرراعات، أو كانررت 

، لتغيرر الوضرع. إذاي أنرا أسرألك سرؤاالي مستعدة لالنطالق قبل ذلك بثمان ساعات

ال أعرف ما إذا كنت قد فحصرتها ومرا إذا كنرت تعررف بالضربط مراذا حردث  –

فلنتررررك اآلن  –مرررن كررران الشرررخص علرررى مسرررتوى األركررران العامرررة  –هنررراك 

الذى كان ينبغى عليه أن يكون متحسرباي ويقظراي منرذ البدايرة  –المستوى القيادى 

يقظاي الحتمال أن تكون هنا مشركلة معينرة،  –و تأهب وأنا أسمى هذا كفاءة أ –

أن ينشأ وضع  –وأن ينشأ بسبب عدم تنسيق تخصيص مركبة مالئمة، أوناش 

 أنا أخذت هذه المشكلة المحددة كنموذج. تتعطل فيه فرقة كاملة.

سأرد على هذه النقطة، ألننى بالُصدفة فى حالرة قضرية بيرت زيرت  نحميا كين:

ينررُت ضرررابطاي لفحررر ص األمربعرررد الحررررب مباشررررة، وقررردم الضرررابط الفررراحص عب

 تقريراي. سأتحدث حاالي عن هذا التقرير.

 كان مطلوباي  يادين:

كنت أريد استباق المحاكمة. ما كنت سأصوغ ذلك بوصفه تضارباي  نحميا كين:

 فى تحديد المهام، كنت سأحدده أكثر بوصفه عدم وضوح.

 ختصاص.الجنرال لسكوف يقول إنه تداخل ا يادين:

ال أعتقد أنه تداخل اختصاص. أعتقد أنه ال توجد هنا أمور محددة  نحميا كين:

رن فرى  بشكل قاطع. هذا هو الخلل، يوجد فى حقيقة األمرر عردم وضروح إزاء مب

نهاية األمر يتحمل المسؤولية العامة. هذا شأن تنظيمى وهيكلى خاص بالجيش 

وتعليمررات. لكررن لرريس عرردم الوضرروح هررذا. لرريس مسررألة عرردم وجررود أوامررر  –

تضارباي، ليس مكتوباي أنهرا هيئرة األركران العامرة وينبغرى أن تكرون فعليراي شرعبة 

اإلمداد والتموين، مكتوب شعبة اإلمداد والتموين وينبغرى أن تكرون فعليراي هيئرة 

األركان العامة وفى هذا يوجد تضارب. كنرت سرأقول أكثرر بأنره عردم وضروح 
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ولماذا أعتقد أن هرذا عردم وضروح. أعتقرد  وأستطيع اإلسهاب فى وجهة نظرى

أن هذا عدم وضوح نظراي ألنه يوجد عدم وضوح فى الجيش اليوم إزاء مسألة 

اختصاص األركران واختصراص التنفيرذ. علرى سربيل المثرال، بالنسربة لألركران 

العامة لشعبة اإلمداد والتموين ال يوجرد أى جردال إزاء مسرألة أن رئريس شرعبة 

 يتحمل مسؤولية تنفيذية إزاء استخدام المراكز اللوجستية.اإلمداد والتموين 

 هل هذه منشآت أركان عامة كما ُيزعم؟  يادين:

نعم. ليس فقط بسبب أنها منشآت أركان عامة، كان من الممكن أن  نحميا كين:

تكون منشآت أركان عامة خاضعة لكبار ضرباط السرالح.عندئذ كانرت األركران 

العامة لشعبة اإلمداد والتموين ستتولى أمر القيرادة علرى مسرتوى ثران، أو قيرادة 

أ ولريس مرحلرة قيادة مشرفة مرحلة  –مشرفة. بالنسبة للقادة اللوجستيين اليوم 

لديها مسؤولية مطلقة. لكن المثال الذى أوردته تحديداي، يا يادين،  –ب. بمعنى 

هررو المثررال األفضررل. ألنرره ال شررك أن مسررألة تخصرريص المركبررة، واسرررتعداد 

المركبررة وتواجررد األونرراش بالنسرربة لبيررت زيررت، كانررت مسررؤولية تنفيذيررة لقيررادة 

 القيادة الوسطى حصرياي. ال شك فى هذا. 

ررن مررن مسررتويات األركرران  يررادين: لرريس لرردى حررول هررذا أى جرردال. أنررا أسررأل مب

رن مرن مسرتويات  العامة، عندما قلت تخطيط وتنظيم / هيئرة األركران العامرة، مب

األركان العامة كان ينبغى أن يكون الشخص المسؤول الذى يستشعر أنه يوجد 

 –خرص القيرادة هنا شىُء ما على غير مرا يررام؟ مرن الواضرح أن التنفيرذ أمرر ي

 ليس لدى أى شك فى هذا.

 والقيادة تفعل ذلك من خالل ضباط مهمات بداخلها. نحميا كين:

من من مستويات األركان العامرة كران ينبغرى أن يستشرعر أن ثمرة شريئاي  يادين:

 هنا ليس على ما يرام؟ 
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األركران العامرة لشرعبة  –بسبب عدم الوضوح كنت سأجيبك كالنا  نحميا كين:

د والتموين واألركان العامة لهيئة األركان العامة على حد سواء. هذا هو اإلمدا

 عدم الوضوح.

 ما أن نبدأ فى قول "كالنا"، فال أحد إذاي. يادين:

ها، بالنسبة ل  بيت زيرت أريرد أن أقرول: إلرى أى حرد يتعلرق األمرر  نحميا كين:

 –فرى "أزرق %. لمراذا؟ 100باألركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين بنسربة 

بمجموعة صيانة كانت برئاستى أثرت بمبادرة منى  1973أبيض" بشهر مايو 

مشرركلة الررذخيرة فررى بيررت زيررت ووجهررت القيررادة الوسررطى للتأكررد مررن مثررل هررذا 

فرى الجردول  205االستعداد، حتى يتسنى تجهيز الذخيرة من بيرت زيرت للرواء 

شررعبة اإلمررداد الزمنررى القصررير للغايررة. بمعنررى، كرران هنرراك أمررر صررريح مررن 

أبررريض"، طلرررب فيررره مرررن القيرررادة الوسرررطى أن تتخرررذ  –والتمررروين فرررى "أزرق 

اإلجررراءات المطلوبررة. وفررى الحقيقررة، اتضررح للضررابط الفرراحص الررذى فحررص 

، أن القيادة لم تتخذ جميع اإلجراءات، وكانرت لرديها عردة 205موضوع اللواء 

ى لرم تطلبهرا. اآلن وسائل كان ينبغى عليهرا أن تطلبهرا مرن األركران العامرة. هر

تستطيع أن تسأل وبحق، ما بين مرايو وأكتروبر كيرف لرم تكتشرفوا أن القيرادة لرم 

 تطلب؟

 هذا هو السؤال. يادين:

اإلجابة بسيطة: لم نكتشف. لو أننا كنرا فحصرنا الموضروع فرى حرد  نحميا كين:

ذاته، لربما كنا اكتشفنا. لكننا لم نكتشرف األمرر. نتيجرة ألمرر صرريح فرى مرايو 

، انطلقنا من افتراض بأن القيادة اتخذت كل اإلجراءات. بالمناسبة، فرى 1973

مجموعة صيانة عائدة مع القيادى سئل كل واحد حول الخطروات الترى اتخرذها 

 طبقاي للتعليمات، وبلَّغ كل واحد: األمرلدىَّ فى بيت زيت على ما يرام. 
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ة إلرى الماضرى، سرؤال أخيرر: هرل تتفرق معرى ونحرن اآلن ال ننظرر البتر يادين:

وإنما إلى المستقبل، عندما نتحدث عن مسؤولية االستعداد والكفاءة، توجرد هنرا 

مع الفارق بين مستوى هيئة األركان العامة ومستوى شعبة اإلمرداد والتمروين، 

أريد أن أقول شبه إخالل، أو أنها لم تعمرل كمرا ينبغرى، أنرا ال أسرتطيع التفريرق 

توجررد هنررا حلقررة مررا تتحمررل  -عاي فررى األمررر،فررى هررذه اللحظررة ألننررى لسررت ضررلي

لرريس فقررط أن  –مسررؤولية األركرران علررى مسررتوى األركرران العامررة، أن تفحررص 

االسررتعداد مررن ناحيررة شررعبة اإلمررداد والتمرروين. بمعنررى،  –تصرردر التوجيهررات 

فحررص مررا إذا كانررت األوامررر تنفررذ، وهررل تعمررل اللرروائح. فررى كررل لحظررة تررأتى 

حسرن، لكرن مرن ناحيرة شرعبة اإلمرداد والتمروين وتقول: اسمع، كل شىء جيرد و

 فإن االستعداد هنا به خلل. من المسؤول عن ذلك؟

فى رأيى، طبقاي لتحديد المهام اليوم، ومن المؤكد بصياغة الجنرال  نحميا كين:

مما الشرك فيره أن المسرؤولية  –لسكوف، وطبقاي للسجالت، وطبقاي للديمقراطية 

مة. فرع الكفاءة بهيئة األركان العامة / تخطيط هى مسؤولية هيئة األركان العا

وتنظيم وفرع التعبئة واالستعداد. بالمناسبة، مكتوب فى تعليمرات القيرادة العليرا 

مكتررروب  -الجديررردة الترررى أوردتهرررا أمرررامكم فرررى ردى علرررى الجنررررال لسررركوف،

بصراحة أن مهمة األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين هى: ضمان استعداد 

ات وقت الحرب بالتنسيق مع هيئة األركان العامة / عمليرات. هرذا تحديرد المهم

فبرايررر  15لمهررام األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين. أنررا أتحرردث عررن 

1973. 

 طبقاي لهذا، فالمسؤولية هنا مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين. يادين:

لكن الشك، أن فحص المسؤولية مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين.  نحميا كين:

كفاءة الوحدات وأنا أتحدث عن الكفاءة بكل ما فى الكلمة من معنى، من ناحيرة 

ممرا  –المهمات، وشعبة اإلمرداد والتمروين، وهيئرة األركران العامرة، والتردريب 
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الشررك فيرره أنهررا مسررؤولية األركرران العامررة لهيئررة األركرران العامررة، طبقرراي لتحديررد 

 المهام اليوم.

ممكن إعفاء شعبة اإلمداد والتموين وشعبة القوة البشرية طبقاي لهذا من ال يادين:

 النوع من التحديد.

أنررا أشرررت بنفسررى قبررل بضررع لحظررات إلررى أن مسررؤولية األركرران  نحميررا كررين:

العامة لشعبة اإلمداد والتموين عن استعداد الوحردات مرن ناحيرة المهمرات، أقرل 

والتمروين. أسرتطيع أن أقررأ. مررن  ممرا أعتقرد أنرا بوصرفى رئيسراي لشرعبة اإلمرداد

الممكن أن نرى من الصياغة. األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين مسؤولة 

عن تحديد المعايير ومستويات االحتياط )أنا أتحدث عرن الوثيقرة الجديردة لهيئرة 

األركرران العامررة / تخطرريط وتنظرريم وعررن تعليمررات القيررادة العليررا( أشرررت إلررى 

. "تحديرد معرايير ومسرتويات احتيراط لكرل 20أ مرن الصرفحة المصرادر. أنرا أقرر

أنررواع المهمررات، باسررتثناء معررايير العترراد القتررالى المختبررر التررى سررتحددها هيئررة 

األركان العامة / تخطيط وتنظيم، ضمان استعداد مسؤول للحرب بالتنسيق مع 

لهيئرة  هيئة األركان العامة /عمليات". هذان اقتباسران مرن هرذه الوثيقرة الجديردة

األركان العامة / تخطيط وتنظيم. "إجراء التفتيشرات علرى المهمرات، والتفتريش 

على استعداد المهمات، وتخصيص عتاد قترالى مختبرر وتوزيعره طبقراي لمعرايير 

العتاد القتالى المختبر، والمخصصات واألولويرات الترى حرددتها هيئرة األركران 

رجعيررة الحصرررية إلصرردار العامررة / تخطرريط وتنظرريم. شررعبة الصرريانة هررى الم

 األوامر خالل أيام الهدوء بشأن استخدام المهمات ".

الجدال بشأن البندين ج، د فى أن هذه مسؤولية حصرية لهيئة األركران  يادين:

 العامة. 

 ال مراء فى ذلك. نحميا كين:
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وبقرردر معررين ال تكمررن مشرركلة بيررت زيررت التررى تخررص شررعبة اإلمررداد  يررادين:

والتمرروين، فررى ضررمان االسررتعداد، وإنمررا فررى إجررراء التفترريش والتفترريش علررى 

 االستعداد.

. )كلمرة مطموسرة(نعم، نحن نتحدث هنا عن المهمات ولريس عرن  نحميا كين:

أونرراش، فلررتكن إذا أردت أن تأخررذ الكلمررات "بحرفيتهررا"، إذاي إذا ترروافرت هنرراك 

األوناش صالحة، وعندئذ ينبغى أن يتم تفتيش شعبة اإلمداد والتمروين. السرؤال 

هو هل تخصيص األوناش الذى صدر ل  بيت زيت موجود حقاي وهل األونراش 

 هذه ليست مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين. –موجودة حقاي 

لكرن ُكترب فرى د إذاي ما الفارق بين ج حيث كتب تفتيش علرى المهمرات،  يادين:

 تفتيش على استعداد المهمات؟

 مرة أخرى أنا أتحدث عن تفتيش واستعداد مهمات. نحميا كين:

 مرة أخرى مهمات؟ يادين:

 % مهمات.100نعم،  نحميا كين:

 هذه فى الواقع مسؤولية معينة تخص األسلحة.  يادين:

 % مهمات.100نحمياه كين: 

اك إبررالغ مررن الوحرردات. إذا كرران هررذا بررالطبع صررحيح إذا لررم يكررن هنرر لسرركوف:

 هناك تبليغ من الوحدات، فإن شعبة اإلمداد والتموين مسؤولة إذاي. 

 إبالغ بأى مفهوم؟ نحميا كين:

عن تلك المهمات، عن تلك المهمات. عن ذلك الشكل الرذى هرو هنراك لسكوف:

إذاي ينبغررى عليررك أن تعرررف مررا هررذا. إذا عرفررت، إذاي فأنررت ملررزم بررأن تتخررذ  –

  ءا.إجرا

 نعم، هذا صحيح. نحميا كين:
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 وهذا يتطابق مع مهام ضابط مهمات قيادة. لسكوف:

كنت سأقول هكذا: أنا بالتأكيد ال أريد التمسك هنا بمرا هرو مكتروب  نحميا كين:

إذا سرألتنى عرن النمروذج الرواقعى الخراص ببيرت  –فى هذا األمرر. أنرا أترجمره 

، 1973تيشاي برين مرايو إلرى أكتروبر مما الشك فيه أننا لو كنا أجرينا تف –زيت 

سواُء أكانت هذه مسؤوليتنا أم ال، لكنا اكتشفنا بالتأكيد الخلل. مثل هذا التفتريش 

 لم نفعله.

 وهل مثل هذه الحلقة ماتزال مفقودة؟ أو مثل هذه المسؤولية؟ يادين:

 ليس بهذا المفهوم. بمعنى، عندما أخرج مجموعة تفتيش. نحميا كين:

رى فقط ما إذا كان الونش على ما يرام، ما إذا كان ال  جاك على أنت ت يادين:

 مايرام.

 نعم، ما إذا كان معتنى به وخالفه. نحميا كين: 

هو التفتيش على ما كان ينبغرى  –هل ما أوردته اآلن، البندان ج، د  نيبنتسال:

لشعبة اإلمداد والتموين أن تفعله فى البند ب أم أنه تفتيش على مرا ينبغرى علرى 

 شخص ما آخر أن يفعله؟

ال، ال، هو تفتيش على ما ينبغى للوحدة أن تنفذه طبقاي لما تلقته. إذا  نحميا كين:

دبابة، ومإذا كانت الدبابات موجودة  100اي قوامه هى تلقت، لنفترض تخصيص

 فعالي وُيعتنى بها طبقاي لتعليمات العمليات. 

لريس هرذا تفتيشراي مرن أجرل وجروب أن تقروم شرعبة اإلمرداد والتمروين  نيبنتسال:

 بعمل ما هو مكتوب فى البند ب.

فى البند ب الخاص بضمان استعداد المهمات للحرب؟ علرى سربيل  نحميا كين:

مثال، تعالوا أيها السادة نفترض للحظرة واحردة أننرى جئرت لمخرزن طروارىء ال

للتفتيش.معنرررى اسرررتعداد المهمرررات للحررررب أن يكرررون كرررل الميكرررانيكيين أيضررراي 
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مدرجين وموجودين. هذا هو استعداد المهمات للحرب. هل هذا هو اختصاص 

ان العامرة األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين؟ بكل صرراحة ال. ألن األركر

لشعبة اإلمداد والتموين لريس مرن شرؤونها إمرداد القروة البشررية. مرن يهرتم بهرذا 

األمررر هررم كبررار ضررباط السررالح التررابعين مباشرررة لألركرران العامررة، ولرريس عررن 

طريق قناة األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين حتى. األركران العامرة للقروة 

لرريس بالتأكيررد األركرران العامررة لشررعبة  البشرررية، وهيئررة األركرران العامررة، ولكررن

 اإلمداد والتموين. كيف يمكن إصالح دبابات بدون ميكانيكيين؟

 ---طبقاي للبند د وطبقاي للبند ج هو يتطرق نيبنتسال:

 هذا عن استعداد المهمات للحرب أيضاي.  نحميا كين:

 عن وضع المهمات؟ نيبنتسال:

 رت بنفسى لذلك.نعم. أنا أش –عن وضع المهمات  نحميا كين:

 وإذا كان هناك شىء ما، فينبغى العمل إذاي طبقاي للبند ب. نيبنتسال:

ما معنى طبقاي للبند ب؟ استعداد المهمرات للحررب. األونراش، علرى  نحميا كين:

سبيل المثال، هى بشكل عام وسيلة ممكنة، هى ليست وسرائل نظاميرة / متاحرة 

بشكل ثابت. إذاي عندما تأتى مجموعة تفتيش من األركان العامة لشرعبة اإلمرداد 

ونرش  والتموين إلى مخزن ما للطوارىء، هرى ال تسرتطيع فحرص الرونش. هرو

معتمررد ويحررق لمخررزن الطرروارىء هررذا أن يسررتدعيه للخدمررة االحتياطيررة عنرردما 

تكون هناك تعبئة. هناك ينبغى فحص أمرين: ما إذا كانت قد خصصت أوناش 

لهررذا التشرركيل العسرركرى، وهررل ملفررات هررذه األونرراش المخصصررة موجررودة فررى 

 الوحدة، كى تستطيع الوحدة استدعاءها.

ث هناك عن أنه كان ينبغى عمل إضاءة فى بيت زيت لكن إذا كنا نتحد يادين:

 ولم يحدث.
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إذا كنا نتحدث عن أنه كران ينبغرى عمرل إضراءة ولرم يحردث، فمرن  نحميا كين:

الصعب جداي بشكل عام على األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين أن تفحص 

ذلررك. كنررت سررأقول هكررذا: لررو أن مجموعررة تفترريش خرجررت إلررى بيررت زيررت 

ت زيت واكتشفت أن اإلضاءة غير موجودة، سواُء كانت مسؤولية وفحصت بي

لظهرر هرذا فرى تقريرهرا.  –األركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين أم لرم تكرن 

 لكنها لم تكن فى بيت زيت.

بمعنرى، أنرا اسرأل سرؤاالي: أال ينردرج هرذا تحرت مسرؤولية شرعبة اإلمرداد  يادين:

 والتموين طبقاي ألحد البنود؟

 التحقق هناك؟ أن تكون هناك مجموعة تفتيش؟ كين:نحميا 

 أن تكون إضاءة،  يادين:

 ال، هذه مسؤولية القيادة الوسطى. نحميا كين:

أنررا أتحرردث اآلن عررن مسررتوى األركرران. مررن الشررخص المسررؤول فررى  يررادين:

األركان العامة عن لفت انتباه رئيس األركان العامة ويقول له: لتعلم، إذا كنرت 

هم سُيعبَّأون فى بيت زيرت فرى غضرون ثرالث سراعات، فلرتعلم أنره تبنى على أن

 ساعات بسبب عدم وجود إضاءة هناك ؟ 4ربما يحدث تأخير مدته 

ربمررا. لكررن مررن أجررل هررذا، يجررب أن يعرررف رئرريس شررعبة اإلمررداد  نحميررا كررين:

والتموين أنه ال توجد إضراءة. مراإذا كران ينبغرى علرى القيرادة الوسرطى أن تنفرذ 

م تفعل. تستطيع األركان العامة لشعبة اإلمرداد والتمروين أن تعررف اإلضاءة ول

أنهم لم ينفذوا اإلضاءة فى بيت زيت عبرر وسريلة مرن الوسريلتين،إما أن تبلغهرا 

القيادة بأن اإلضاءة غير موجودة، رغم أنه كان ينبغى إجراؤها. أو أن تكتشف 

ءة. مضربوط؟ اآلن شعبة اإلمداد والتموين من خالل التفتيش أنره ال توجرد إضرا

كى تتحقق شعبة اإلمداد والتموين من خالل التفتيش أنه ال توجرد إضراءة، فإنره 

كل عرام كرل وحردات  -ينبغى عليها من أجل هذا أن تغطى كل وحدات الجيش 



501 

ال توجد قوة تنفيذ كهرذه. نحرن حترى ال نتشردق برالزعم بأننرا قرادرون  -التفتيش 

 ال السنة. هذا مستحيل.على تنفيذ تفتيش بكل وحدات الجيش طو

أال تبلغررك شررعبة الميزانيررات بالمصررادقة علررى إنفرراق مررالى مررا طبقرراي  لسرركوف:

 لعمليات اإلنشاء؟

هذا ليس عمالي إنشائياي. فى حالة بيت زيت، هذه وحدة إنشاء قيادية  نحميا كين:

 خاضعة لنا فى القيادة فى ميزانية اإلنشاء التابعة للقيادة.

 يبلغون عن كل إنفاق. لسكوف:

ال يبلغررون عررن العمررل المعتراد الخرراص بالقيررادة. إنهررا وحرردة إنشرراء  نحميرا كررين:

مهمررة، التفترريش عليهررا لرريس ماليرراي ألن الوحرردة  101قياسررية تابعررة للقيررادة تنفررذ 

 فإنها تنفذ أعمال القيادة الوسطى. –موجودة. بمعنى، إذا كان لديها 

 ص بها؟هل للقيادة تفتيش خا نيبنتسال:

ال. ال يوجد طاقم تفتيش مهمرات بالقيرادة باسرتثناء ضرباط األركران  نحميا كين:

المحتررفين وضرباط األركران الرذين وظيفرتهم القيرام برالتفتيش علرى التشرركيالت. 

)كلمرة كنت سأقول هكذا. تحديد مسؤولية الشرعبة عرن طريرق تفتريش  –بمعنى 

المسرؤولية، أيهررا الجنرررال  مررن المؤكرد أنهررا أولويررة ثانيرة مررن ناحيررة مطموسرة(

 يادين، أكثر من كونها مسؤولية قائد تشكيل كلف بالمهمة.

أنا أفهم أنكم فعلياي فيما يتعلق باكتشاف الخلل تعتمردون علرى  الرئيس أجرانات:

 الحصول على تقارير من التشكيالت أم من القيادات؟

قراي لخطرة عمرل ال، نحن نقوم فقط بعمليات تفتيش بمبرادرة منرا، طب نحميا كين:

بشكل أكثر تشرعباي ممرا كران قبرل الحررب. لكرن  1973سنوية. اليوم بعد حرب 

كانت هناك خطرة تفتريش سرنوية علرى مسرتويين، مررة كبرار  1973قبل حرب 

ضباط السالح عن طريق طواقم تفتيش من األسلحة، كُل فرى مجرال مسرؤوليته 

ريرق طرواقم تفتريش فرى المهنية. واألركان العام لشعبة اإلمداد والتموين عرن ط
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مجال المهمات العامة. هذه، بالمناسبة، إحردى نقراط إعرادة التنظريم الترى طبقرت 

بعرد تقريرر مراقرب الدولرة. ألنره فرى األركران العامرة لشرعبة  1973فى فبراير 

كان هناك قسم تفتيش يشغله ضابط واحد  1972اإلمداد والتموين حتى نوفمبر 

 على المهمات فى الجيش. برتبة نقيب. كان هذا هو التفتيش

 ؟1973حتى فبراير  نيبنتسال:

. أمرا فعليراي فقرد نفرذ األمرر علرى األرض 73نشر األمر فى فبرايرر  نحميا كين:

قبل نشر األمر. أنا أنشأت فرع تفتيش فى إطرار قسرم التنظريم والوسرائل وضرم 

 د.هذا الفرع الكبير آنذاك ثالثة أطقم تفتيش، بدالي من طاقم قوامره شرخص واحر

نفذ فرع التفتيش هذا خطة تفتيش سنوية ممنهجة بمبرادرة منرا وهرى برالطبع لرم 

 تغط الجيش، لم تستطع أن تغطى كل الجيش.

أريررد أن أسررأل فررى موضرروع توزيررع الفجرروات كمررا أسررميته. هررذا أمررُر  النررداو:

مصيرى للغايرة. لرديك خبررة عريضرة لسرنوات عديردة فرى الجريش. هرل يعريش 

ال السرررنين، أم أن هرررذا أمرررر اسرررتجد أو حررردث فرررى الجررريش بهرررذه الصرررورة طرررو

 السنوات األخيرة؟

. عنرردما دخلررت 1961دخلررت نسررق المهمررات بررالجيش فررى عررام  نحميررا كررين:

وجدت، وحتى هذا اليوم، أنهم دائمراي مرا تغاضروا عرن مسرألة توزيرع الفجروات. 

بالمناسبة، من خالل خبرتى الشخصية وبعد زيارة جيوش عديدة للغاية، لرم أر 

 –شاب واحداب لم يعمل علرى توزيرع الفجروات. أنرا أتحردث عرن جيروش غربيرة جي

كرل الجيروش الترى  –سويسرا، إيطاليا، الواليات المتحدة األمريكيرة وبريطانيرا 

رأيتها حترى هرذا اليروم تعمرل علرى توزيرع الفجروات. علرى سربيل المثرال، نحرن 

مانيرا. أنرتم نحصل اليوم على ناقالت جنرد مدرعرة مرن الجريش األمريكرى فرى أل

بوصفكم لجنرة تحقيرق، مرن المؤكرد أنكرم متمرسرون اليروم جيرداي فرى الموضروع 

المسمى شحن األمتعة / المهمات. نحن نحصرل علرى نراقالت جنرد مدرعرة مرع 

ناقلررة جنررد مدرعررة التررى حصررلنا  115كثيررر جررداي مررن بنررود العترراد الناقصررة. الرر  
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إلررى  60ت يقررع بررين عليهررا متوسررط النرراقص مررن بنررود شررحن األمتعررة / المهمررا

% ونحن نستكملها. هم يقولون توجد لدينا فجروات. فرى الجريش، فرى خطرة 70

وجردت  1972، عندما تسرلمت منصربى فرى أكتروبر 1972التزود بالعتاد لعام 

جرراهزة. ذهبررت إلررى  1973الخطررط الهيكليررة األولررى لمشررروع الميزانيررة لعررام 

اس الخطرط الترى وضرعها رئيس األركان لمناقشة خطة التزود بالعتاد علرى أسر

من سبقونى فى المنصب. أشارت خطط التزود بالعتاد هذه إلى وجرود فجروات 

بحجم يتراوح بين خمسمائة وستمائة وخمسين مليون ليرة فى بنود مختلفة مرن 

لفجرروات التررزود  1972العترراد، غيررر أساسررية. كرران هررذا مقرردار الفجرروة بأسررعار 

ن خبرتررى كمستشررار مررالى لرررئيس بالعترراد فررى القرروات البريررة. أنررا أعرررف مرر

األركان أن األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين كانت تعرض كل عرام هرذه 

الفجوات، وكل سنة كانت الفجروات ترزداد. لرم تقرل. سرأتطرق حراالي إلرى المرادة 

التى وردت فى المدونات. كان واضحاي لكل مبتدىء أن هذه الفجوات موجودة. 

ل فرى نقراش أجررى لردى رئريس األركران بمناسربة طرح السؤا 1973فى مايو 

كمرا تقررر،  210أبيض"، هل يوجد حقاي مجال إلنشاء الفرقرة  –قضية "أزرق 

ا متسررعاي". نظرراي ألن هرذا سريخفض النسرق، ألنره كران  نحن سمينا هذا "إنشراءي

يتعين إلحاق كتيبة إشارة غير موجرودة بهرذه الفرقرة، ومعنرى األمرر أنره ينبغرى 

. وهنرا يطررح 210األماكن من أجل إنشاء كتيبة اإلشارة للفرقرة  األخذ من كل

ما األفضل: إدخرال فرقرة أخررى لنسرق القروات عرن طريرق تخفريض  –السؤال 

مصرررادر إشرررارة الفررررق األخررررى، أم إثرررراء الفررررق األخررررى، بمعنرررى، زيرررادة 

الفجوات وعندئذ ال نضريف فرقرة. واتخرذ قررار برؤيرة واضرحة مفراده أنره مرن 

حكمرة  1973تخفيض وإقامة فرقة أخررى. فرى رأيرى، أثبترت حررب األجدى ال

فرى  210هذا القرار، بال أدنى شرك. الويرل كرل الويرل مرا لرم تكرن لردينا الفرقرة 

كران لرديهما عتراد  146و 143القيادة الشرمالية. ومرن الجرائز جرداي أن الفررقتين 

دة فرقرة إشارة زائرد. فرى رأيرى كران الوضرع سريكون سريئاي جرداي إذا لرم تنشرأ قيرا

 .1973أخرى فى القيادة الشمالية فى حرب 
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لكن هل تأسس هذا األمر على تخطيط ما واع سلفاي؟ ألنره توجرد حردود  النداو:

وراءها لرواءان ال واحرد منهمرا صرالحاي للعمرل بردالي مرن لرواء واحرد صرالح برال 

 شك. من المعنىُّ بذلك؟

وقود تنراقش بشركل مستوى رئيس األركان. كانت خطط التزود برال نحميا كين:

عام كل عرام سرطراي سرطراي وصرفحة صرفحة علرى مسرتويين: مررة لردى رئريس 

هيئرة األركران العامرة. نتيجرة لهرذا كانررت تنشرأ خطرة هيكليرة جديردة. وبعرد ذلررك 

كانت الخطة تناقش سطراي سطراي لدى رئيس األركان العامة. نتيجة لذلك كانت 

كل عرام علرى هرذين المسرتويين تنشأ خطة هيكلية جديدة. كران األمرر ينتهرى بشر

بأن تقلص الميزانية أكثر مرن المقتررح المعرد. بمعنرى، مررة أخررى كران يتعرين 

عليك أن تحسب ما الذى ينبغى شرراؤه. أريرد أن أسروق مثراالي رداي علرى سرؤال 

من اإلجابة التى قدمتها، مكتوب مرا يلرى: أنره  5الجنرال لسكوف: فى الصفحة 

سريارة  1101=  1971ان ثمة معيار متوقع لر  ك 1971فى مرحلة الميزانية 

سرريارة جيررب مررن  444 1971مررارس  31جيرب اسررتطالع. كانررت الفجرروة فررى 

 –سيارة جيب. السؤال هو  100. كان القرار شراء 1101أجل الوصول إلى 

أين ترد سيارات االستطالع الجيب؟ فى عنصر استطالع الكتائب. فصيلة لكل 

تيبة مدرعة برالجيش؟ وعردم إنشراء كتيبرة دبابرات كتيبة. هل نتيجة لذلك تلغى ك

بسبب أنه لن تكون لها فصيلة من أربع سيارات جيب؟ عندئذ فعلروا كرل أنرواع 

االرتجرال. قرالوا تتمركرز سريارات جيرب ممرا هرو متراح وقرت الحررب مرع ُعردة 

 1973عتاد. من المؤكد أن مثل هذه السيارات الجيب لم تتمركز خالل حررب 

 مكان، ألنه لم يكن هناك وقت. بعدة عتاد فى أى

عنرردما تراجعررت الرردبابات  –أريررد أن أبرردى لررك هنررا مالحظررة للترردبر  لسرركوف:

متررر إلررى الخلررف مررن أجررل التررزود بررالوقود، كرران ينبغررى علررى  500 – 400

سررريارات الجيرررب هرررذه أن تأخرررذ مكانهرررا. وبررردالي مرررن ذلرررك احتلتهرررا مجموعرررات 
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ت هذه الدبابات عليهم. كان هذا هو الكوماندوز المصرية باآلر. بى. جى وتفوق

 الثمن.

ها نحن  –سنرى لكن ماالذى حدث. لماذا عرضُت هذه المعطيات  نحميا كين:

، فى ذلرك البنرد الخراص بسريارات االسرتطالع 1972ذاهبون إلى السنة المالية 

سريارة جيرب. ازدادت الفجروة  56الجيبل ازداد المعيار فى غضرون ذلرك إلرى 

مرررت فررى غضررون ذلررك سررنة عمررل أخرررى وفررى النسررق  جيررب، ألنرره 450إلررى 

النظررامى خررالل تسررييل وحرردات مخررازن الطرروارىء وصررلت بعررض سرريارات 

سريارة جيرب فجروة، تقررر شرراء  450الجيب إلى مرحلة "التكهرين". مرن برين 

، تقرررر شررراء 320. قلررت الفجرروة إلررى 1072المعيررار  1973. فررى عررام 140

سررريارة جيرررب. جيرررب  220  ، بمعنرررى، مازالرررت هنررراك فجررروة تقررردر بررر140

قررنا التزود بسريارات جيرب  –االستطالع، ربما ال تكون شيئاي نموذجياي أقدمه 

فى السنة، لما وفرت القردرة اإلنتاجيرة  140من إنتاجنا. حتى لو طلبنا أكثر من 

 لدينا ذلك.

ثمة نموذج بارز آخر: عندما خرجت دبابات بدون مدافع رشاشرة. هرل  النداو:

 واضحاي وبعلم األركان العامة عندما زودتها بالعتاد؟ كان هذا أيضاي 

قررر نائرب رئريس األركران أال تردخل  1972بالقطع نعم. فى عرام  نحميا كين:

المدافع الرشاشة "مج" نسق قوات دبابات الجيش. وأن تكون المردافع الرشاشرة 

هرررو مررردفع رشررراش  – 03. مرررا هرررو المررردفع الرشررراش 03المعياريرررة للررردبابات 

براونينج، من فائض الجريش األمريكرى، الرذى نحضرره إلرى إسررائيل. نسرتبدل 

ملليمتررر، ونغيررر لوحررة مسررافات الرمايررة مررن  7،62ورة بحيررث تصرربح الماسرر

ياردات إلرى أمترار ونغيرر طريقرة التغذيرة. يصروب األمريكران مرن اليسرار إلرى 

اليمين ونحن من اليمرين إلرى اليسرار. ومرن ثرم يتعرين علينرا أن نحرو ل عنصرر 

ذلرك  التغذية فى المدفع الرشاش من الجانب األيسر إلى الجانرب األيمرن. معنرى

أننا نحصرل علرى مردافع رشاشرة مرن الخرارج. فرى مراكرز العْمررات والصريانة 
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طبقرراي لخطررة سررنوية ينبغررى عمررل عْمرررة لهررذه المرردافع الرشاشررة وتأهيلهررا. ترروفر 

ملليمترر،  7،62الصناعة العسكرية )اإلسررائيلية( معردات التغذيرة، والمواسرير 

ال أترذكر حالرة واحردة وتغير لوحات مسرافات الرمايرة مرن يراردات إلرى أمترار. 

 لبَّت فيها خطط عمل الجيش خطة العمل السنوية.

سؤال استكمالى: عرضت لنا أن الفجوة كانت موجودة فى كل مكان  نيبنتسال:

وفى كل وقت. السؤال هو هل الكم ال يتحول فى نقطة ما إلى كيرف؟ هرل كران 

هذا بنفس المعيار دائماي وهل كان المعيرار نفسره موجروداب فرى كرل مكران، أم أن 

 هناك اتجاهاي للحفاظ على مستوى؟

ل فيره الفجرروة الوسريلة إلررى شرىء مررن  أعتقررد أن هنراك حرردوداي  نحميرا كرين: تحروٍّ

المؤكد ليس مخصصاي لغايته، وأحياناي حتى لوسيلة خطرة. ال أعتقد أنهم تركوا 

الفجوات تتدهور إلى هذا الحد. أنا أتحدث عن عتاد أساسى، عتاد قترالى، عتراد 

قترالى مختبرر، يقررع ضرمن مجررال توزيرع هيئررة األركران العامررة. أشررت إلررى أن 

يررع األركرران العامررة لررم يكررن مسررتنداي إلررى معررايير، وإنمررا علررى خطررة معيررار توز

سنوية تنشرها هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم تقول من يكون لديه فجوة 

مررا. لرريس معنررى هررذا أن الفجرروة عفويررة. لقررد كانررت فجرروة مخططررة. بمعنررى أن 

قط % ف70، 143األركان العامة قررت، برؤية واضحة، أن يكون فى الفرقة 

%. أعتقررررد أن اللجنررررة )لجنررررة التحقيررررق( 72% أو 66مررررن المنرررراظير ولرررريس 

استطاعت أن تأخذ انطباعراي غيرر جيرد مرن قضرية المردافع الرشاشرة فرى الفرقرة 

 .أعتقد أنها قضية فى حد ذاتها.143

 لواء طوفيا؟ يادين:

. هنراك توجرد مشركلة فريردة مرن نوعهرا. اشرترينا 600نعم. اللرواء  نحميا كين:

. 600. كانررت هررذه هررى الرردبابات النموذجيررة فررى اللررواء 1. إى. 60إم  دبابررات

كانت هذه هى المرة األولى التى تدخل فيها مثل هذه الردبابات إلرى نسرق قروات 

الجيش. إنها دبابات بيتون )طراز دبابات أمريكيرة متوسرطة(، لكرن مرن طرراز 
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بيتررون  –الررذى هررو طررراز متقرردم. كرران لرردينا نوعرران مررن دبابررات بيتررون  1إى. 

إم  –. اليوم لردينا طرراز آخرر 1إى.  60، هو إم 6. طراز 6وطراز  3طراز 

ملليمترر بمحررك  90، أو دبابرة بمردفع 1. إى. 48هى دبابرة إم  30. ال  إم 60

 105ملليمتررر إلررى  90بنررزين ُحررِول فررى ورش الجرريش اإلسرررائيلى مررن مرردفع 

ه خطرة التحويرل ملليمتر، ومن محرك بنزين إلى محرك ديزل. لكرن ليسرت هرذ

خطررة التحويررل بكاملهررا معناهررا ترررميم الدبابررة طبقرراي لطررراز الجرريش  بكاملهررا.

بما يتالءم مع المدافع الرشاشة بالجيش، مع المدافع الرشاشة مرن  -اإلسرائيلى 

من األمريكيين  1. إى. 60طراز الجيش. ما حدث، هو أننا اشترينا دبابات إم 

يلى وإنمرا مرع الطرراز األمريكرى األصرلى. ال تتالءم مع طراز الجيش اإلسررائ

وعندما انردلعت الحررب، لرم يكرن ثمرة اتفراق علرى مسرتوى وحردات المردرعات 

حررول كيفيررة وجرروب توحيررد طررراز هررذه الدبابررة المحررددة مررع الطررراز القياسررى 

بالجيش. نتيجرة لرذلك، كران بهرا شريئان نموذجيران لرم يكونرا بالردبابات األخررى 

ان عبررارة عررن برررج مغلررق مررزود بمنظررار كاشررف ( برررج القائررد كرر1بررالجيش: 

ينبغرى علرى القائرد اسرتخدامه  05بقطرر  85للمحيط وبداخلره مردفع رشراش إم. 

عندما يكون البرج مغلقاي من الداخل. ال يحب القادة فى الجيش اسرتخدام المردفع 

الرشاش من الداخل. يستخدم قادتنا المردفع الرشراش مرن الخرارج ونتيجرة لرذلك 

كمردفع للقائرد. مرن  05ولريس  03برج القائد ووضع مدفع رشاش  يتعين تغيير

هذا البرج، عندما يستخدم المدفع الرشاش من الخارج عن طريق االتكاء علرى 

ألنره ينبغرى علرى  –الخارج، يحدث نتيجة لذلك أن نكون مكشروفين فرى البررج 

القائررد أن يخرررج أكثررر مررن نصررف جسررمه حتررى يسررتطيع الوصررول إلررى المرردفع 

هذا البررج أكثرر انخفاضراي ولرذا  3. إى. 48واستخدامه. فى الدبابة إم  الرشاش

يكفررى أن يخرررج القائررد جسررمه حتررى كتفيرره حتررى يسررتطيع الوصررول إلررى المرردفع 

( المرردفع الرشرراش المقابرل لرره برردالي مرن أن يكررون مرردفع رشرراش إم. 2الرشراش. 

ترر. ملليم 7،62، قطره 73، هو مدفع رشاش أمريكى جديد من طراز إم. 19

 )حذف نحرو ثراث كلمرات بواسرطة الرقابرة(لكن به مشاكل فنية صعبة للغاية. 
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هو مردفع جديرد مرايزال فرى بدايرة طرور االسرتخدام. وكانرت ثمرة خطرة لتحويرل 

إلررى المرردفع الرشرراش المعيررارى بررالجيش اإلسرررائيلى.  1. إى. 60الرردبابات إم. 

سررائيلى كمردفع لكن اتضرح أنره إذا أنرت أدخلرت الرشراش المعيرارى للجريش اإل

رشاش مقابل، فإن طرف المنسوب سيكون قصيراي للغاية، وتمتلىء كرل غرفرة 

القتال بغرازات مرتجعرة مرن الرشراش. ونتيجرة لرذلك كران يتعرين إطالرة الرذراع 

الذى تستند إليره ماسرورة الرشراش حرال ارتردادها. لرم ترتمكن هرذه الخطرة حترى 

الوحردات فرى اسرتبدال المردفع أكتوبر من الخروج إلى حيرز التنفيرذ. لرم ترغرب 

مرردافعها الرشاشررة فررى وحرردة مخررازن  143، وأبقررت الفرقررة 85الرشرراش إم. 

لدى وثيقة، تظهر عتاداي تركته التشكيالت العسركرية الترى خرجرت  الطوارىء.

الترى بقيرت فرى  03مدافع رشاشة  143للحرب فى مخازن الطوارىء. الفرقة 

. 1افع رشاشررة صررغيرة إم. مرردفع رشرراش، مررد 21وحرردة مخررازن الطرروارىء 

 05، مرردفع رشرراش 240، رشاشررات يدويررة مررن طرررازى عرروزى 31، 762

مدفعاب، هذا هو عدد الدبابات التى كانت للواء، الذى خرج للحرب، ترك كل 75

المدافع الرشاشة فى وحدة مخازن الطروارىء، وأنرا لسرت مندهشراي أنره تركهرا، 

. وأنا أعتقد أنهم كان معهرم قردر 05ألن القادة لم يرغبوا فى استخدام الرشاش 

كبير من الحق بالمناسبة. ألن الخروج من هذا البرج الستخدام المدفع الرشاش 

 معناه موت مؤكد لقائد الدبابة.

أ( هنراك اتجراه ترزداد معره  -أردُت أيضراي أن تجيبنرى علرى سرؤالين:  نيبنتسال:

ا، فهل كان موجوداي حتى الحرب، و ب( هل هناك خط أحمر مرا  الفجوات سوءي

 يتعين عدم تجاوزه؟

ا، وأنرا سرأقول  نحميا كين: أعتقد أنه كان هناك اتجاه ترزداد فيره الفجروات سروءي

لماذا. لم يكن االتجاه الذى كان سرائداي دور التخطريط وإنمرا كران دور االقتصراد 

اإلسرائيلى. كل سنة ميزانية كانت تصدر تعليمات من المستشار المالى لرئيس 

نا ضمنها، تفيد بأن خطرة العمرل، أو الميزانيرة الترى صرودق عليهرا األركان، وأ
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ث خالل سنة العملل إال فى أربعرة مواضريع فقرط. بمعنرى،  لعام العمل، لن تحدَّ

أن زيررادات الميزانيررة سررتعطى لتغطيررة المرتبررات، والغررذاء، والعررالج، والعترراد 

رون فيهرا الشخصى للمتجند. كانت هذه هى العناصر األربعة التى كانوا يضرط

بشكل سافر لتخفيض مستوى المعيشرة إذا لرم يضريفوا زيرادة فرى الميزانيرة. أى 

والعتراد  –أى عردم إفسراد جردول غرذاء الجنردى  –المرتب، واألجور، والغرذاء 

أى عرردم إعطائرره فررانيالت أقررل، سررراويل داخليررة أقررل،  –الشخصررى للمتجنررد 

ا احتراج جنردى حبرة دواء إذ –بناطيل أقل للمتجنرد للخدمرة اإللزاميرة. والعرالج 

للصداع وثمن الحبة يرتفع والميزانية ال تكفى، فال يقال له ال توجرد فلروس وال 

توجررد حبررة دواء للصررداع، وإنمررا ُتشررترى كميررة الحبرروب المطلوبررة. هررذا مثررال. 

فى بقيرة المواضريع بمرا أن الميزانيرة مركبرة مرن  وهذه هى المواضيع األربعة.

ى يملى األمور هو المال وليس الكمية. هذا محدد كميات ومال فإن العنصر الذ

هكذا فى كتب الميزانية وأعتقرد أن الردكتور نيبنتسرال يعررف األمرر جيرداي. وقرد 

ورد بالنص، أنه إذا اتضح خالل السنة، أن العتاد يزيد عما هو مخطط لره فرى 

. الكمية، فإن المال هو الملزم وليس الكميرة. أى الشرراء أقرل بمبلرغ المرال نفسره

ونظراي ألن ارتفاع األسعار ال يمكن السيطرة عليه،  –هذا توجيه دائم كل سنة 

فلررم يكررن هنرراك بالتررالى تحكررم فررى الكميررة، سرريما وأن تقليررل الكميررة فررى بعررض 

 األحيان جاء بشكل عام فى وقت آخر، بسبب مواعيد التوريد.

عنرى هرل هرل األسرعار ثابترة فرى الصرناعة العسركرية )اإلسررائيلية(، بم النداو:

 تخضع لرقابة بأى شكل؟

الصناعة العسكرية اإلسرائيلية أكثر من أماكن أخرى، بسبب ذلرك نحميا كين: 

بالمناسبة، فى هذا الموضوع أريق دم كثيرر برداخل الهيئرة العسركرية. مرا الرذى 

كرران يحرردث، الصررناعة العسرركرية لررديها كررل سررنة فررائض للسررنة التاليررة. للتنفيررذ. 

مررارس. مررن حررين آلخررر كرران أحررد المبررررات،  31ى خطررة العمررل ال تنتهررى فرر

عندما تعذر عليها توريد الكميات الترى ألزمرت بهرا، هرو أن جردول األسرعار أو 
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األجور قد ارتفرع أو أسرعار المرواد أو كليهمرا. وبمرا أنره ال أحرد يتطروع بزيرادة 

الميزانية، هناك الكثير من الطلبات ولكن ال يوجد من يعطرى زيرادة، فإنره كران 

ر بشرركل عررام جردال بررين شررعبة الميزانيررات بروزارة الرردفاع والعناصررر التررى يثرو

تشررترى مثررل أسررلحة البررر، والبحررر والجررو، حررول مررن ينبغررى عليرره أن يغطررى 

الفارق. التسوية التى كانت تتم كانت تتمثل فى أن تحصل الصرناعة العسركرية 

بشكل مباشر على زيادة عالمية، زيادة ميزانية لتغطية االرتفاعات فى األسعار 

من وزارة الدفاع، بحيث ال يتضرر المستهلك، صاحب الطلبية، الرذى هرو فرى 

هذه الحالة األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين مرن ناحيرة الكميرة. لكرن هرذا 

نموذج عن الصناعة العسكرية اإلسرائيلية. أما كل ما كان يشترى من الخارج 

مردفع رشراش  100افترضنا أننى طلبت  فال ينطبق عليه هذا النموذج. ألنه إذا

د إلىَّ 80والمال يكفى لشراء   .100وليس  80، فسيورَّ

بحسررب كالمررك يحرردث أن الميزانيررة الواقعيررة للتررزود بالعترراد كانررت  نيبنتسررال:

تنخفض، بسبب قيمة المال التى هى عالمية، حتى لو ظل المستوى التكنولوجى 

 ية يحدث إذاي انخفاض مزدوج.مساوياي. إذا ازدادت المطالب التكنولوج

 أو أنك تغطى الفرق.  نحميا كين:

 إذا كان هناك استقرار فى األسعار؟ نيبنتسال:

صحيح. اإلجابة باإليجاب على سؤالك يا دكتور نيبنتسرال. ال شرك  نحميا كين:

أنرره كرران هنررا تآكررل للقيمررة الماليررة للميزانيررة خررالل سررنة العمررل، علررى المسررتوى 

التكنولوجى ذاته أيضاي. ومن المؤكرد مرع تحسرن المسرتوى التكنولروجى. نسروق 

نرت هنراك مثاالي آخرر، هنراك أمراكن ارتفرع فيهرا سرعر العتراد لريس بسربب أنره كا

زيادة فى جدول األسعار، وإنما بسبب أن بنداي مرن مواصرفات معينرة ُطلبرت لرم 

يكن موجوداي. كان المنتج يقول لك: هذا الطراز الذى طلبته لم نعد ننتجه، ننتج 

 بدالي منه اآلن طرازاي آخر، أكثر تطوراي، لكنه مكلف.
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مع تغييرر الوضرع كان هناك ارتفاع سياسى لألسعار أيضاي، بمعنى،  نيبنتسال:

 السياسى تجاه الدولة.

الشك أن هذا عنصر مساهم أيضراي. هرذا أيضراي ترراكم ألمرور كلمرا نحميا كين: 

كانرت  –غيرر قرانونى جرداي  –كان المصردر فرى بعرض األحيران "أكثرر سرواداي" 

 األسعار ترتفع.

بقررى سررؤالى الثررانى، هررل كرران هنرراك خررط أحمررر اليررتم تجرراوزه كلمررا  نيبنتسررال:

 ---األسعار انخفضت

كرران هنرراك خررط أحمررر كهررذا وكيفيررة مراقبررة هررذا الخررط األحمررر.  نحميررا كررين:

د أقرل ممرا هرو  بطريقتين. أوالي، هل كان ثمرة مراقبرة لمسرألة مرا إذا كران قرد ُورٍّ

بالتأكيد كران هنراك مثرل هرذا  –مخطط فى بداية السنة؟ بسبب مشكلة الميزانية 

ودات كانررت تعتمررد علررى الموجررودات األمررر. أنررا قلررت إن معررايير توزيررع الموجرر

كران مرن الممكرن  -المتوقعة. إذا تغيرت هذه الموجودات المتوقعة خالل السرنة 

أن تتغير لعدة أسباب، منها على سبيل المثال، ليس فقط مشاكل ماليرة. إذا أنرت 

قررررت إنترراج شررىء مررا واتضررح أنررك تصررطدم بمشرراكل فنيررة فررى اإلنترراج، علررى 

صصررة للتوزيررع إلررى هيئررة األركرران العامررة / تخطرريط الفررور تعرراد الكميررة المخ

وتنظيم خالل السنة مرة ثانية. هكذا خالل السنة سواُء حقيقرة أن شرعبة اإلمرداد 

والتموين كانرت ترزود هيئرة األركران العامرة / تخطريط وتنظريم، بكميرات العتراد 

المتوقع توزيعها، أم كون هذه الخطرط تتغيرر خرالل السرنة بضرع مررات، وهرذا 

األمور تماماي، بشكل عام. ثانياي، نظراي ألن هيئة األركان العامة / تخطريط  يغير

وتنظيم لم تكتف بنشر المعايير وإنما حددت أيضاي أولويات فى التوزيرع، نظرراي 

ألن هذا هو معيار توزيع الموجودات، فإنره كران بوسرع هيئرة األركران عامرة / 

ت شريرمان بمسرتوى أقرل، تخطيط وتنظيم أن تأتى وتقرول يحرتفظ تشركيل دبابرا

لنفترض، أن هذا التشكيل كتيبة مدرعات قيادية. ألسبابها المختلفرة، لنفتررض، 

أنها تصادق على لواء مردرع. كانرت تقرول زد شريئاي مرا للمردرعات القياديرة، ال 
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تجعل اللواء المدرع ينزل تحت خط معين، كانت تقول هرذا لريس بمصرطلحات 

مررن العترراد. كانررت تقررول كررذا وكررذا مرردافع عامررة. كانررت تتحرردث بكميررات مطلقررة 

رشاشررة للفرقررة كيررت وكيررت. كررذا وكررذا منرراظير للتشرركيل كيررت وكيررت. لرريس 

معايير، كانت تقول اعط أفضلية للواء وليس للفيلق، كانت تحدد ما الكمية التى 

توزع على كل فرقة ووحدة. معنى ذلك أنه كان هنا إشراف، كان هذا بعلمهرا. 

، بسربب ترأخير فرى تنفيرذ خطرة العمرل، سرواُء بسرربب أن حردث هرذا خرالل العرام

العتاد لم يتوفر، أم بسبب أن الفجوات كانت كبيرة للغاية، أم بسبب أن وحدة لم 

تصررل إلررى مسررتوى الترردريب الررذى ُطلررب منهررا، حرردث أكثررر مررن مرررة أن هيئررة 

األركرران العامررة / تخطرريط وتنظرريم كانررت توصررى لرردى رئرريس األركرران بتأجيررل 

 أحد التشكيالت نسق القوات المقاتل.  موعد دخول

هذه الطريقة الخاصة بتسييل عتاد من وحدات مخازن الطوارىء، مرن  النداو:

أجررل تزويررد وحرردات متدربررة فررى األمررن الجررارى بعترراد، كرران ينبغررى أن يكررون 

واضحاي سلفاي أن هذا يضر ضرراي شديداي بكفاءة نسق القروات، فرى حالرة نشروب 

 ا األمر فى الحسبان؟حرب. بأى صورة أخذ هذ

كانت الفرضية بشكل عام أنه يوجد فى خطة تعبئة الجريش توقيرت  نحميا كين:

الستكمال العتاد. بمعنى أنه لم يكن هناك أمر تسييل فقط، وإنما كان هناك أمر 

معاكس بإلحاق العتاد بالتشكيل الذى أخرج منه. فى خطط التعبئة بالجيش كمرا 

اي أيضرراي أن ينضررم العترراد إلررى التشرركيل كرران مخططرر 1973كانررت قبررل حرررب 

، وفرى نهايرة 1973العسكرى. من المؤكد أن هذا كان حلماي فى ظروف حرب 

األمر استخدم هذا العتراد فرى إقامرة قروات احتيراط أنشرئت خرالل الحررب. علرى 

سرربيل المثررال، أنشررئت قرروة مضررادة للرردبابات فررى المراحررل األولررى بعررد أيررام 

زودت بدبابات، وبسالح، وبعتراد وبأمتعرة سرواُء  معدودات من اندالع الحرب،

مما خلفته وحدات مخرازن الطروارىء وراءهرا، أم مرن تلرك األعتردة الترى كران 
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ينبغى أن تلتحق بالتشكيل األصلى وبقيت فى الخلف فى غضون ذلك، وحددت 

 وشحنت.

 معنى ذلك أنه لم تكن هنا أيضاي خطة بديلة فى حالة التعبئة العاجلة. النداو:

ال. كان هناك أمر صريح بمن الذى يتزود بالعتاد وممن فرى حالرة  حميا كين:ن

عليرررك أن تحصرررل مرررن مدرسرررة  600مرررا إذا كررران هنررراك تسرررييل. قيرررل للرررواء 

المدرعات على كذا وكذا مدافع رشاشة، وكذا وكرذا سريارات جيرب وكرذا وكرذا 

نمرا حتى مدافع متحركة، وحتى دبابات، ولم يقرل فقرط أنره يتعرين أن تحصرل وإ

كان محدداي فى الحالة. كانت األركان العامة / تخطيط وتنظيم تملى، من يتزود 

 ممن، وفى أى وقت.

سأترك اآلن للحظة التعريفات الترى ذكرتهرا سرابقاي مرن ناحيرة المهمرات.  يادين:

إحرردى مشرراكل اسررتعداد الرردبابات ووحرردات مخررازن الطرروارىء، هررى مشرركلة 

وشرراهدنا أيضرراي فررى وحرردات مخررازن  االسررتخدام وشررحن األمتعررة. نحررن زرنررا

طوارىء مختلفة، منذ الحرب، وإن كنا لم نر تجانساي، كنت سأقول، على سبيل 

المثررال، فررى الشررمال يحتفظررون بالررذخيرة بررداخل العنررابر، فررى الجنرروب األمررر 

أمامى وثيقة أعدها اللواء جونين،  ---مختلف، لكن هذه مشكلة، ما يحدث اليوم

، وهررو ابتكررر هنررا، 1971، فررى الشررمال، بترراريخ 36ة عنرردما كرران قائررد الفرقرر

أسلوباب جديداب لشحن األمتعة وتسليح كل وحردات مخرازن الطروارىء، يسرتهدف 

فرى الحقيقررة، فرى األصررل، أن تكررون الدبابرة المسررلحة المرزودة بالعترراد، مسررتعدة 

لالنطالق من منطقة التجمع على الفرور. وثيقرة مهمرة جرداي. هرى مرن الماضرى. 

تبررات بررال نهايررة. وإحرردى النقرراط الرئيسررة بهررا، ضررباط التسررليح بوجرره لرردى مكا

خاص، بأى قدر ما توجد مواد مالئمرة، يمكرن التغليرف بهرا، مرا مقردار، التآكرل 

الذى سيكون بها، باختصار، عمل مهم جرداي. لكرن فرى نهايرة األمرر، توجرد هنرا 

داد وثيقررة لضررابط تسررليح، يخيررل إلررى بررال شررك أن هررذا مسررؤولية شررعبة اإلمرر
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والتموين التى يتضح من وثيقة ضابط التسليح أنها هى التى تفحص كرل مزايرا 

 وعيوب كل هذا البناء.

 أى ضابط تسليح؟ نحميا كين:

إنه الرائد ح. كينان، رئريس قسرم الصريانة، باسرم رئريس فررع الرذخيرة،  يادين:

. هو ضابط تسليح ذخيرة وهو 7/9/1971بقيادة كبير ضباط التسليح، بتاريخ 

، مزايرا 4تحدث عن جميع أنواع األشياء، فى النهاية هرو يقرول لكرن، فرى بنرد ي

فررى مقابررل عيرروب، مررن بررين العيرروب يقررول: "فررى مقابررل ذلررك إذا حللنررا زمررن 

االستعداد وزمن التزود بالعتاد سنجد الحقرائق التاليرة: معطرى الر  قل، المكرون 

سرراعات  فررى شررقه األكبررر مررن اسررتعداد وشررق صررغير هررو نحررو ثررالث أو ثررالث

ونصف، وزمن التزود بالعتاد، زمن التزود بالعتاد مكون من عنصرين: شحن 

سراعة  18ساعة و  24المتاع، ساعة ونصف، تسليح، إذا أخذنا زمن ال  ق ل 

لأللويررة المدرعررة، فسررنجد أن زمررن التررزود بالعترراد غيررر مررؤثر بوجرره خرراص. 

ضوء ما ذكرنا خالصة: على  – 5 ---العنصر الرئيس هو شىء ما آخر تماماي 

)كلمرررة سرررابقاي فرررنحن ال نررررى أى مبررررر لتغييرررر الطريقرررة الحاليرررة، بالنسررربة لررر  

بوحرررردات مخررررازن  )كلمررررة مطموسررررة(والررررذخيرة، كتخررررزين الرررر  مطموسررررة(

الطرروارىء. علررى ضرروء االفتررراض الررذى رأينرراه اآلن، مررن حيررث تغيررر هررذه 

ة، باسررم المشرراكل، فررإننى أسررأل نفسررى سررؤاالي، هررل الرائررد، رئرريس قسررم الصرريان

رئيس فرع الذخيرة هو الذى يحدد هذه المشركلة الترى هرى مشركلة تتعلرق بهيئرة 

األركان العامة من الدرجة األولى. أنا أفهم أنه إذا كان يتحدث عن تآكل أو مرا 

سراعات أو  4تحدث عنه، فقد حدد هنا، بوصفه ضابطاي محترفاي بمرا أن الشرغل 

لرأيه ليس من المستحب تغييره،  ساعات، فإن موضوع العتاد وشحنه، طبقاي  5

 "نحن ال نرى أى مبرر للتغيير". أى طريقة عمل هذه؟

  ليست جيدة. نحميا كين:
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ربما لهذا السبب ظلت الوثيقة طى النسريان. أهيرل الترراب علرى طريقرة  يادين:

ما ربما كانت ستكون أفضل لو نفذت، لست أعرف. لكن من يحردد هنرا ليسرت 

يسررت هيئررة األركرران العامررة / تخطرريط وتنظرريم، وإنمررا هيئررة األركرران العامررة ول

رئيس فرع ما، ضابط تسليح هو مرن يحردد أمرراي يخرص هيئرة األركران العامرة 

 من الدرجة األولى.

أوالي أنرا مقتنررع أن طريقرة العمررل ليسرت جيرردة وبأنره لرريس هرو مررن  نحميرا كررين:

ف لرذلك. ال يحدد. وإذا كان هو من حدد فى هذه الحالة المعينرة، فيجرب أن نأسر

أعرررف، إن كرران األمررر انتهررى بهررذا. ال أعرررف مررا إذا كانررت هنرراك بقيررة لررذلك. 

لرم  ---أستطيع أن أقول ثالثة أشياء: ال علم لى بهذا االقتراح وال بهذه الطريقرة

أرث موضوعاي كهذا مع تسلم المنصب وحتى يومنا هذا. أنا أتحدث عن الفتررة 

هرذه المسرألة لردى، ولرم يعتررض  . ب. لم تناقش مثرل1973التى سبقت حرب 

أحُد أمامى على أنه يوجد هنا شخص ما قد طرح مثل هذا االقتراح وتلقرى رداي 

سلبياي. هرذه إجابرة أوليرة. إجابرة ثانيرة: مرن البرديهى أن إجابرة رئريس القسرم هرذا 

ليست حاسرمة برالطبع. هرى بالتأكيرد ليسرت جازمرة بالنسربة لصراحبها. يسرتطيع 

ل: ال أقبررل اإلجابررة. هنرراك اعتراضررات علررى مسررتويات صرراحبها أن يررأتى ويقررو

أكثررر موثوقيررة مررن رئرريس قسررم. هنرراك اعتراضررات علررى قرررارات رئرريس هيئررة 

األركان العامة وعلى قرارات رئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين. وعلرى قررارات 

كبير ضباط التسليح، ومرن المؤكرد يجروز االعترراض علرى قررار رئريس قسرم. 

د بالتأكيرد إلرى مسرتويات أعلرى. وإذا كان هناك مثل ه ذا االعتراض، فإنه ُيصعَّ

أريد أن أقارن المثال الذى سقته، أيها الجنرال يادين، بمشكلة تسرليح الردبابات. 

أشرت فى كالمك إلى أنك رأيت  ---هذه هى اإلجابة الثالثة، وهى الموضوعية

ألن الوحردات  اليوم طرقاي مختلفة. رأيرت طرقراي مختلفرة لسرببين اثنرين: أ. نظرراي 

 بتغيير الطرق.  –وأنا أعتقد أنها مبادرة مباركة  –بادرت 
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الي من المسؤول عن شرحن العتراد وتسرليح  ب. بالنسبة للقيادة الشمالية كان مسجَّ

كلمررا كانررت هيئررة األركرران  1973الرردبابات. أريررد أن أنرروه إلررى أنرره قبررل حرررب 

ذلررك رفررع درجررة  العامررة / عمليررات تصرردر أمررر اسررتعداد للقرروة، كرران معنررى

هى كانت تملى أيضاي من يشحن ومن يسلح وكم. لنأخذ  –االستعداد فى الجيش 

، فرإن أمرر 600. إذا أعلنت حالة التأهب ج فى اللرواء 600أيضاي كمثال اللواء 

حالة تأهرب ج. لتحرتفظ  – 600هيئة األركان العامة /عمليات كان يقول: لواء 

من ال  نعم أنت تستشرف الر  ال. معنرى بسريتى دبابات مشحونتين ومسلحتين. و

  ذلك، أن السرايا األخرى ال تشحن وال تسلح.

هل هى هيئرة األركران العامرة / عمليرات، أم  –طبقاي لألوامر المستديمة  يادين:

 هيئة األركان العامة؟ 

هيئة األركان العامة / عمليات. أمر صريح.  –األوامر المستديمة  نحميا كين:

على أية حال، أستطيع أن أسوق نمراذج مرن برقيرات عمرا حردث فرى الفتررة مرا 

بررين رأس السررنة )العبريررة( ويرروم الغفررران، التررى أصرردرنا خاللهررا نحررن شررعبة 

ألمررر اإلمررداد والتمرروين أوامررر للوحرردة بالتسررلح والشررحن، ونشررير كقرينررة إلررى ا

الصريح لهيئة األركران العامرة / عمليرات بشرأن كرم الشرحن والتسرليح. إذا أنرت 

سررألت: مررن أيررن اسررتمدت هيئررة األركرران العامررة / عمليررات صررالحية إصرردار 

 فلن أستطيع اإلجابة. –األوامر فى هذا الشأن 

 هل تستطيع تقديم نموذج آخر؟ لسكوف:

عامة / عمليات: تعزيرز التأهرب، بالقطع. يقول أمر هيئة األركان ال نحميا كين:

ملحق به أمر بخصوص كم من المركبات تشحن وتسلح. حاالي، لماذا هذا األمر 

الخاص بالشرحن والتسرليح مهرم جرداي بالنسربة لهيئرة األركران العامرة / عمليرات، 

. نقطة ثانية. ولذا تلقت القيادة 1973طبقاي للطريقة التى كانت متبعة قبل حرب 

خاصررة تجربررة حرررب االسررتنزاف بهضرربة  – 1973حرررب الشررمالية، خررالل 

تلقت أوامر بتخفريض القروات فرى الشرمال، وبتحريكهرا إلرى الخلرف  –الجوالن 
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لكررن مررع االحتفرراظ برردبابات مشررحونة ومسررلحة. ولمرراذا أثيررر هررذه النقطررة؟ ألنرره 

جرى نقاش لدىَّ حول مسألة تسليح الدبابات بسبب تحفظ كبير ضباط التسليح. 

المهنررى، بسرربب مشرراكل األمرران، تحفررظ علررى تسررليح الرردبابات، علررى الصررعيد 

وعرض ذلك علرى المجتمعرين. وعنردما لرم أقبرل اعتراضره وتحفظره، ألن هرذا 

وفى رأيى أيضاي كان من الحيوى ضرمان  –كان أمراي من هيئة األركان العامة 

وعرضررت كقرينررة  –اسررتعداد القرروة عررن طريررق أن تكررون الرردبابات مسررلحة 

عندئرذ أصردر مكتوبراي ضرمنه  –كانرت تصردر قبرل الحررب أيضراي  األوامر الترى

توجيهاي بشأن العمليات التى ينبغى القيام بهرا، ومرن أجرل أن يغطرى نفسره كترب 

بأن قرار تسليح الدبابات لريس قرراراي مهنيراي، وبرأن تحفرظ كبيرر ضرباط التسرليح 

 رة.تحركه أسباب تخص التأهب وليس التسليح. هذا هو خطأ رئيس قسم الذخي

هذا بالضبط ما أردت أن أقوله. لكنه جاء وقدم مبرراي من هيئة األركان  يادين:

 العامة لماذا ال. هذا بالضبط مثال معكوس.

حقرراي. كرران بوسررعه أن يرررفض هررذه الطريقررة للتررزود بالعترراد علررى  نحميررا كررين:

أسرراس مهنررى وأن يقررول، مررا إذا كانررت اعتبررارات التأهررب تسررتطيع تغييررر هررذا 

مع احتجاج صامت من جانرب كبيرر ضرباط التسرليح. مرا كران يسرتطيع القرار، 

بأى حال من األحوال أن يقرر على هذا األساس. نقطة ثالثة أريد اإلشارة إليها 

، 1973لرم يكرن لردى مثرل هرذا الشرك قبرل حررب  –هى: ليس لردينا أدنرى شرك 

انة، وليس وأيضاي فى األيام التى كنت فيها رئيساي لشعبة اإلمداد والتموين / صي

فى أن الموعد الحرج فرى ترزود القروات بالعتراد لريس هرو  –لدى أى شك اليوم 

العتاد الشخصى فى وحردة مخرازن الطروارىء أو لردى الجنردى فرى البيرت، مرع 

تحفظ معين سأقوله حاالي، وليس فى شحن الدبابات أيضاي. المسار الحرج وعنق 

جرداي وهرى "هينردرد" لسربب الزجاجة هو تسليح الردبابات. إنهرا عمليرة مسرتمرة 

مايزال انتشرار وحردات مخرازن الطروارىء اليروم علرى النحرو  آخر مهم للغاية.

أنره بسربب مشراكل  – 1973ومن المؤكرد أنره كران كرذلك قبرل حررب  –التالى 
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األمان فى مناطق مبنية، التكون الذخيرة المعيارية للوحردة مرفقرة أحيانراي حترى 

 295ريدون مثاالي غير جيرد جرداي؟ اللرواء بوحدة مخزن طوارىء الوحدة. هل ت

الذى توجد ذخيرته فى بيت جان. هذا ليس تحديداي بسربب السركان، كران السربب 

 -هو بنراء وحردة مخرزن طروارىء وانتقرال. لكرن الردبابات الترى فرى بيرت جران 

بداخل سكان وتجمعات سركنية، مرع مشراكل فرى التسرليح، أو دبابرات كانرت فرى 

إلخررالء ذخيرررة الوحرردات مررن هنرراك بسرربب مشرراكل  كنررا مضررطرين -كرروردانى 

األمان. كان هناك تقارب كبير للغاية بين بيروت التجمعرات السركنية والرذخيرة. 

كان هناك خطر أنه إذا حردث هنراك انفجرار، فسريكون هنراك ضرحايا عديردون. 

وعندئررذ إمررا أنهررم سررلفاي لررم يلحقرروا الررذخيرة بالوحرردة، أو عنرردما بنرروا ذلررك وبهررذا 

وأنرا أسروق  –كان يتعين عليهم أن يخلوا الذخيرة لمثرل هرذه األسرباب  –النحو 

كوردانى كنموذج. فماذا يفعلون؟ يعطرون للوحردة مخصرص ذخيررة فرى قاعردة 

ذخيرة أركان عامة، ويتعين على الوحدة فى مرحلة التعبئة أن تحضر سرائقيها 

ص وأن تتوجه مع المركبة إلى قاعدة ذخيرة أركان عامة مرن أجرل جلرب حصر

الررذخيرة مررن هنرراك وإلررى الرردبابات وتسررليحها. أيضرراي إذا كانررت الررذخيرة بررداخل 

الوحدة، فإنها إذاي نفس العملية أيضاي. فى تقديرى، إذا فعلت ذلك على أساس كل 

 2فإن الحد األدنى من الوقت المطلروب لتسرليح الردبابات يترراوح برين  –سرية 

هرو  –سراعات  4أكثرر مرن ساعات، كل من يتمكن مرن تنفيرذ عمليرة قبرل  4 –

من ينتهى فى اآلخر. إذا تمكنت  –ليس المسار الحرج. ألن المسار الحرج هو 

المسار الحرج هو الذخيرة. إذا استطعت  –من الشحن قبل انتهاء أربع ساعات 

فرإن  -أن تزود الجنود بسالح شخصرى وبمالبرس قبرل انتهراء تسرليح الردبابات، 

دبابات. أظهرر كرل فحرص لنرا اليروم حرول مرا المسار الحرج عندئذ هو تسليح ال

أن المسار الحرج هو بال شك تسليح الدبابات. كل البراقى  –هو المسار الحرج 

رض جانبى. لذا أنا أؤيد اليوم توزيع العتاد الشخصى على الجنود. فى حالرة  عب

وجررود دبابررات الفرقررة فررى سرريناء، ومخررازن الطرروارىء التابعررة لهررا فررى الجبهررة 

لم أكن أريد أن يصل الجنود مرة إلى مخرزن الطروارىء ويترزودوا  –الداخلية 
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ثرم بعرد ذلرك يحضرروا ذلرك إلرى المطرار، وإنمرا  –بالسالح وبالعتاد الشخصرى 

ة / "الٍمْخلررة" والسررالح علررى الخررط /  رردَّ كنررت سررأعطيهم العترراد الشخصررى، والشَّ

الجبهة، حترى تكرون نقطرة تجمعهرم فرى الحررب هرى أقررب نقطرة ترحيرل. هرذا 

وضررع العترراد الشخصررى والسررالح فررى مكرران  –(. البررديل الثررانى هررو 1ديل )برر

( ألننى أعتقد أن مرن المهرم جرداي 1تتواجد فيه الدبابات. أنا كنت سأميل للبديل )

أن يصل الجندى مرتدياي زيه ومعه سالحه الشخصى. نحن نريرد اآلن كمرحلرة 

ن تفكير بصدد وهناك اآل –أولى أن نوزع العتاد الشخصى على بيوت الجنود 

بالنسبة ألولئك الجنود الذين يتعين عليهم  –السالح وهل يتعين توزيعه أم ال و 

أن يصلوا مباشرة إلى معداتهم الموجودة فى وحدات مخازن طوارىء أمامية. 

لكننى أعود إلى النقطة السابقة. لريس لردى أى شرك فرى أن المسرار الحررج هرو 

 أن نأخذ كل المخاطر. توجد مخاطر.ويجب علينا فى هذا األمر  –التسليح 

هررذه مشرركلة مهمررة بشرركل عررام نجرردها لرريس فقررط فررى شررعبة اإلمررداد  يررادين:

بالمقدار الذى تعرض عليره المرادة السرابقة،  –والتموين، عندما يأتى قائد جديد 

فإنه يعرف ماهى. كأن التراب أهيل على كل مرا ترم فرى السرابق. وبمرا أن هرذه 

منك أن ترسل لنا المادة الخاصة بمرا حردث منرذ هرذا  نقطة رئيسة، فإننى أطلب

الخطاب، وبشكل عام من الذى قررر فرى نهايرة األمرر علرى أعلرى مسرتوى برأن 

 هذا االقتراح ليس اقتراحاي ولذا ال تسلح الدبابات. 

من خالل التصفح الذى تمكنرت مرن إجرائره، فرإننى أرى أن شرعبة  نحميا كين:

 ى أية مرحلة.اإلمداد والتموين لم تكن هنا ف

نعم. إنه جندى لديه تنسيق مع شعبة اإلمداد والتموين. يهمنرى  –تسليح  يادين:

 أن أعرف أين انتهى هذا.

 وسأرد.  –سأفحص الموضوع بكل تأكيد  نحميا كين:

 الزلت أريد أن أظل فى هذا الموضوع. يادين:
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 مالحظرررة علرررى الهرررامش. عنررردما ُعينرررت رئيسررراي لشرررعبة اإلمرررداد نحميرررا كرررين:

والتموين، عين جروروديش رئيسراي لقسرم التردريب. بعرد ذلرك كران هنراك تعراون 

. هكررذا كرران عنرردما كرران رئيسرراي بقسررم 143جرراد بيننررا عنرردما كرران قائررداي للفرقررة 

التدريب وبعد ذلك كقائد للقيادة الجنوبية. ال أتذكر أن جروروديش تحردث معرى 

 عن مثل هكذا مقترح.

تولد لدى انطباع هنا مرن كرالم العقيرد أرنسرال  هو لم يقل إنه تحدث. أنا يادين:

وأريد اآلن أن أسأل: عندما يكون هناك وضع مرا نظرراي ألنره ال يبردو لرى غيرر 

واضح من حيث نتائجه، وهذه هرى النظررة مرن ناحيرة شرعبة اإلمرداد والتمروين 

باألركرران العامررة وقيررادات كبررار ضررباط األسررلحة والقيادة.عنرردما أقررول القيررادة، 

عنرررى قرررادة القيرررادات، أى القيرررادة المناطقيرررة. أنرررا ال أتحررردث اآلن عرررن فرررإننى أ

التشكيالت وكل ما يتعلق بها.نحن رأينا، بالمناسبة، ظاهرة مهمة جداي أال وهى 

أنه ال توجد أوامر مستديمة للمعركة بالجيش بقيادة القيادة. توجد للفرقة، توجرد 

البررديهى، أنرره حررين التوجررد ربمررا لنقطررة المراقبررة، لكررن ال توجررد للقيررادة. ومررن 

أوامر مستديمة للمعركة للقيادة، فإن لذلك تبعات جدية جرداي. لكرن السرؤال الرذى 

 –أريد أن أسألك إياه هو: طبقاي إلجاباتك اليوم فيما يتعلق ببيرت زيرت وغيرهرا 

من الواضح أن شعبة اإلمرداد والتمروين قرد  –ويبدو لى أن هذا يصور الوضع 

مستوى األركان العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين وعلرى رأت دورها أكثر على 

فرررى  –مسررتوى وزارة دفرراع، بررل أكررراد أقررولل علررى مسرررتوى جيرروش أخرررى 

 -التخطرريط، وفررى الجانررب المهنررى، وبدرجررة أقررل علررى مسررتوى التنفيررذ. وكأنرره 

ربمررا أكررون  –كرران يتعررين أن يكررون منوطرراي بالقيررادات. والشررعور هررو  -التنفيررذ 

نشأت فجوة. سبق وتحردثنا عرن فجروة مرا وكرأن شرعبة اإلمرداد  أنه قد –مخطئاي 

والتمرروين ليسررت مسررؤولة عررن اإلشررراف علررى التنفيررذ، وعمررا ينبغررى حقرراي علررى 

ضباط المهمات بالقيادة أن يفعلوه. لكننى سأترك هرذا، أنرا اآلن أتيرت مرن أجرل 

ات مشكلتين أخريين تماماي: هل يصح أن نقول إن القوة البشرية األفضرل للمهمر

من الناحيرة النوعيرة وكنرت سرأقول أيضراي مرن الناحيرة الكميرة قرد تمركرزت فرى 
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األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين، وفررى قيررادات أسررلحة شررعبة اإلمررداد 

األجرزاء المترأخرة بهرا، الترى هرى،  –والتموين. فى حرين أن الكاونراتر برارتس 

عرن التنفيرذ المجررد،  طبقاي لهرذا التصرور، مسرؤولة فرى حقيقرة األمرر لريس فقرط

وإنما عن التنفيذ على مستوى عال للغاية من التخطيط، والمبرادرة واإلشرراف. 

نظائرها فى القيادات كانت متدنية جرداي مرن الناحيرة النوعيرة، والكميرة. ونتيجرة 

لذلك نشأ هنا ربما عدم توازن ما، بأن المستوى المخطط مثقل، وبأن المستوى 

ليست لديه األدوات الجيردة للتنفيرذ. هرذا فرى الواقرع هرو المنفذ بعد فوات األوان 

السرؤال الشرامل الرذى لره كثيرر جررداي مرن البنرود الفرعيرة، لكننرى سرأترك لررك أن 

 تتحدث ربما عن هذا.

 أعتقد أن الوقائع ليست صحيحة واالستنتاج أيضاي. نحميا كين:

 على العكس. يادين:

 على مستوى السرالح وال علرى الوقائع والنتائج ليسا صحيحين. ال نحميا كين:

مسررتوى شررعبة اإلمررداد والتمرروين. أعتقررد أن المصرردر األفضررل لتعزيررز ضررباط 

األركان باألركان العامة هو ضرباط األركران فرى مجرال المهمرات الرذين يرأتون 

من القيادات المناطقية. عنردما أقرول القيرادة المناطقيرة، فأنرا أتحردث عرن القيرادة 

. والعكس صحيح، أعتقد أنه قد أعطيت فى الماضرى والتشكيالت الخاضعة لها

واليوم أيضاي فى شعبة اإلمداد والتموين، من المؤكد منذ الفترة التى توليت فيها 

رئاسة شعبة اإلمداد والتمروين وأنرا ال أتشردق هنرا كصرهيونى فريرد مرن نوعره. 

سرأقول لمراذا ركرزت أيضراي علرى الموضروع. أعتقرد أنره كانرت هنراك دائمراي فررى 

بة اإلمداد والتموين ومن المؤكرد أنهرا موجرودة اليروم حساسرية ويقظرة لهرذا. شع

وعندما سألت من ُيدرج فى مستوى القيادة، فى مسرتوى الفرقرة )لرن أنرزل إلرى 

 اللواء(.

 أنا أتحدث عن القيادة. يادين:
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وبحسررب علمررى  –الفرقررة أيضرراي مهمررة جررداي. خررالل فترررة رئاسررتى  نحميررا كررين:

أعطيرت برالقطع أولويرة، بقردر مرا كران  –ن سربقنى أيضراي خالل فترة رئاسرة مر

لشعبة اإلمداد والتموين من صلة باألمر، لشغل وظائف بالمسرتويات العملياتيرة 

ولرريس علررى مسررتوى شررعبة اإلمررداد والتمرروين. يجررب علررى فررى موضرروع القرروة 

البشرية أن أوضح نقطتين: أ( كبار ضباط السالح بالجيش طبقاي للنظرية، طبقاي 

انون هم مرجعية اإلمداد الرئيسى للقوة البشرية التابعة ألسلحة الجيش كافة. للق

إذا ألحق فرد سالح اإلمداد، ضابطاي كان أم صرف ضرابط بأيرة وحردة  –بمعنى 

بالجيش، فإن إلحاقه، وماضيه، وترقيته، وكل مشاكله هى من اختصاص كبير 

شكل مباشر لرئيس ضباط السالح. حتى أنه فى المنشآت اللوجستية الخاضعة ب

شررعبة اإلمررداد والتمرروين، يكررون تخطرريط تسرركين األفررراد والعمررل الرروظيفى مررن 

اختصرراص كبيررر ضررباط السررالح. دعنررا نقررول: كبيررر ضررباط اإلمررداد هررو كبيررر 

ضباط سالح مهمات بتنسيق مع رئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين. لررئيس شرعبة 

الح اإلمداد. فى الماضى اإلمداد والتموين قواعد مهمات أصلها وأساسها فى س

كانررت خاضررعة لكبيررر ضررباط اإلمررداد. هررى تتبررع سررالح اإلمررداد. كبيررر ضررباط 

السالح هو من يحسم تسكين الوظرائف برداخل قاعردة تابعرة لرى. سأسروق مثراالي 

آخر، أو سأعرض الموضوع نفسه من زاوية أخرى. إذا كانرت هنراك نفتررض 

فررإن  –خاضررعة لررى  اسررتمارة رأى مهنررى عررن ضررابط، ونتحرردث عررن منشررأة

استمارة الرأى المهنى تسير على النحو التالى: قائد المنشأة يكتب رأيه المهنرى 

فى الضابط باالستمارة ويختمها. ويحولها إلى رئيس شعبة اإلمداد والتموين أو 

إلى القسم المختص فى شعبة اإلمداد والتموين إلبداء الرأى، ثم تذهب استمارة 

فرى المرحلرة الترى  –لرى كبيرر ضرباط السرالح. بمعنرى الرأى المهنى بعد ذلرك إ

أبدى فيها رأيى حول هذا الضابط، الذى يخضع لرى علرى مسرتواى، ال أعررف 

ما هو رأى كبير ضباط السرالح. توجرد هيئرة مهمرات واحردة فرى الجريش حترى 

 –، لررم يكررن لهررا "أب" 1973حتررى فبرايررر  –، مررن أجررل الدقررة 1972أكترروبر 

وهذا هو كل القوة البشرية المسماة فى الجيش سرالح  بالجيش، –مرجعية عليا 
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عررام. النمرروذج علررى هررذا الصررعيد هررى هيئررة اإلدارة العسرركرية بررالجيش وهيئررة 

ألنهما تنتميان إلى السالح العام، وليس لهما كبيرر ضرباط سرالح. إذا ، المهمات

كران ضررابط مهمررات بقيررادة مناطقيررة، فإنرره ال يتبررع المرردرعات، وال يتبررع سررالح 

المشرراة، وال يتبررع سررالحاي مهنيرراي مثررل التسررليح، واإلشررارة واإلمررداد، والسررالح 

الطبى. وهو اليتبع كبير ضباط سالح آخر، ألنره ال يوجرد كبيرر ضرباط سرالح 

هرو كبيرر  –إذا كان ضابط صرف  –مرجعيته  –كهذا. فى حقيقة األمر "أبوه" 

بشررية. بمعنرى، أن ضباط اإلدارة، وإذا كان ضابطاي، فهو رئيس شرعبة القروة ال

المسرتوى الرذى ينبغرى  –المستوى الذى كان ينبغى أن يخطط ترقيته، وتأهيلره 

أن يتأكد مرن عردم وجرود فجروات برالقوة البشررية هرو مسرتوى القروة البشررية / 

هيئة وكبير ضباط اإلدارة، وليس لألركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين شأن 

مداد. النقطة الثالثرة الترى أريرد توضريحها بهذا الموضوع ألنها ليست مرجعية إ

هنا: كبير ضباط السالح الذى يتمتع بتنسيق عن طريق رئيس شرعبة باألركران 

العامة هو فى حالة المهمات خمسة ضباط، اثنان لهما تنسيق مباشر مع رئيس 

شررعبة اإلمررداد والتمرروين، وهمررا كبيررر ضررباط التسررليح وكبيررر ضررباط اإلمررداد. 

واحد هو كبير ضباط اإلشارة، وهو على تنسريق  –زدوجة وثالثة ذوو صلة م

عن طريق رئيس هيئة األركان العامة فيما خص هيئرة األركران العامرة، وعرن 

طريق رئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين فيمرا خرص المهمراتل والثرانى هرو كبيرر 

ضررباط السررالح الطبررى، الررذى لديرره تنسرريق عررن طريررق رئرريس شررعبة اإلمررداد 

ص العتاد الطبى وفيما يتعلق بإخالء المصابين وقرت الحررب، والتموين فيما خ

لكن ليس فى مجال القوة البشرية الذى لديه تنسيق فيه عن طريق رئيس شرعبة 

القوة البشرية ونسق العالج بالجبهة الداخليرة فرى أوقرات السرلم. والثالرث: كبيرر 

ة، ضررباط الهندسررة، الررذى لديرره تنسرريق عررن طريررق رئرريس هيئررة األركرران العامرر

ولديه صلة باألركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين فرى مجرال المهمرات. رغرم 

رق عرن طريرق رئريس شرعبة  هذا التنسيق الخاص برئيس الشعبة، فإنه غير منسَّ

المهمات فى عنصر صالحية القروة البشررية. ال أحرد مرن كبرار ضرباط السرالح 
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أجررل هررذا صررلة  هررؤالء وإنمررا هررذا هررو دور رئرريس األركرران العامررة، ولديرره مررن

مباشرة برئيس شعبة القوة البشرية، وفى مجال التدريب صرلة مباشررة بررئيس 

 هيئة التدريب.

 ماذا يحدث حين يراد تعيين ضابط مهمات قيادة؟ يادين:

لحظة، اسمح لى، هذه النقطة مهمرة للغايرة. لرذا عنردما يرراد تعيرين  نحميا كين:

التموين ليس حلقة فى سلسلة إبداء قائد مهمات قيادة، فإن رئيس شعبة اإلمداد و

الرأى المهنى بشأن ما إذا كران الرجرل مناسرباي أم ال ليكرون قائرد مهمرات قيرادة. 

ال رأى. كانررت لررى أزمررة مررع كبيررر ضررباط التسررليح قبررل  –قائررد تسررليح قيررادة 

شهرين، ألننى تدخلت فى أحد التعيينات الخاصة به. هو أراد أن يجرى تعيينراي 

ب. جرى نقاش لدىم مع رئيس إدارة الهيئة ومع كبيرر ضرباط بدا لى غير مناس

التسرليح خرجررت منرره مهانرراب. نظررراي ألن رئرريس إدارة الهيئررة أثبررت لررى أنرره طبقرراي 

لتعليمات القيادة العليا وأوامر األركان العامة صرالحيتى كمنسرق لكبيرر ضرباط 

لجيش. التسليح. ألن صالحياتى كمنسق ال تتصل بصالحياته كمرجعية إمداد با

اآلن، الموضوع أخطر فيما يتعلق بضابط مهمرات قيرادة. نظرراي ألنره فرى حرين 

أنه يوجد كبير ضباط سالح لضابط التسليح ولضابط مهمات قيادة، بين القيرادة 

وإدارة الهيئة، فإنه فى حالرة ضرابط مهمرات قيرادة لرم يكرن هرذا موجروداي أيضراي. 

قيرة وتعيرين أشرخاص عبرر معنى ذلك أن القيرادة صردقت علرى ذلرك وقامرت بتر

اتصال مباشر بين إدارة الهيئة وشعبة القوة البشرية. ولنفترض أنها لم تعرض 

هى ذهبت إلى رئريس شرعبة القروة  –األمر على إدارة الهيئة من أجل البت فيه 

البشرية وإلى رئيس شعبة اإلمداد والتموين. بشكل فعلى على األرض، لم يكن 

أو شررعبة اإلمررداد والتمرروين كهيئررة قنرراة ينبغررى  رئرريس شررعبة اإلمررداد والتمرروين

العبور من خاللها من أجل البت فى صالحية شرخص مرن عدمره، أو مرن أجرل 

البت فى تنحيتره عرن وظيفتره مرن عدمره. كران هرذا، بالمناسربة، بعرد الخلرل فرى 

موضوع القوة البشرية العامة، بكل األسلحة، الذى أشار إليه مراقب الدولة فى 
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، فررى مجررال السرريطرة أيضرراي علررى هررذه القرروة البشرررية، وفررى 72تقريررره لعررام 

اإلدارة أيضاي، وفى المهمات أيضاي وفى مجال تأهيل هذه القروة البشررية أيضراي. 

وهررذا هررو أحررد أسررباب التغييرررات فررى هيكررل األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد 

ة / فبرايررر وطبقرراي لوثيقررة هيئررة األركرران العامرر 15والتمرروين التررى أجريررت فررى 

تخطيط وتنظيم. ألننى طلبت أن يكون رئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين / تنظريم 

ووسائل كبير ضباط السالح لهيئة المهمرات برالجيش، الرذى يتبرع السرالح العرام 

من حيث السرالح. واسرتعرت هنرا نموذجراي ممرا هرو موجرود فرى االسرتخبارات. 

ان العامرررة، فرررئيس شرررعبة االسرررتخبارات العسررركرية هرررو رئررريس شرررعبة باألركررر

ورئيس قسم التنظيم والتدريب لديه هو كبير ضرباط االسرتخبارات. كرل ضرابط 

كبيرر ضرباط سرالحه كرأن  –وجندى بالجيش يسير برمرز سرالح االسرتخبارات 

رئيس شرعبة االسرتخبارات العسركرية فعليراي رئريس قسرم التنظريم والتردريب. أنرا 

العامرة لشرعبة اإلمرداد طلبت أن يكون رئريس قسرم التنظريم والوسرائل باألركران 

والتموين هو كبيرر ضرباط سرالح الترابعين مرن حيرث السرالح لألركران العامرة، 

وعندئذ نسقت موقفاي مع رئيس شعبة القروة البشررية، الرذى كران فرى تلرك األيرام 

اللواء هرتسل شابير، وهو طلب فى المقابل أن يكون رئيس قسم التخطيط لديه 

يقررة األمررر أنشررأت فرعرراي لرر دارة والقرروة كبيررر ضررباط هيئررة اإلدارة. وفررى حق

البشرية لدىم فرى إطرار التنظريم والوسرائل عنردما كران دورنرا أن تنقرل إلينرا كرل 

الصالحيات التى لدى كبير ضباط السالح فيما يتعلق بإنسان يتبرع سرالحاب. فرى 

الحقيقة فى تعريف المهام لألركان العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين مرن الثرامن 

مكتروب حقراي جملرة مهمرة، هرى أن أحرد األهرداف هرو  1973فبرايرر  عشر مرن

توسرريع نطرراق مسررؤولية الشررعبة ليشررمل عمرروم القرروة البشرررية للمهمررات بعمرروم 

األسلحة. مكتوب لكن جملة مهمرة بعرد ذلرك، أنره فرى هرذا الموضروع يهرتم بعرد 

مررن تعريررف  2صررفحة  8ذلررك رئرريس شررعبة القرروة البشرررية. مكترروب فررى البنررد 

صالحيات األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين من حيث مهامها فى  المهام:

موضوع القوة البشرية للمهمرات تْجٍملهرا األركران العامرة لشرعبة القروة البشررية 



526 

ب، بمعنررى بررين شررعبة القرروة البشرررية وشررعبة اإلمررداد  بتنسرريق مباشررر بررين الُشررعب

القروة البشررية أساسراي  والتموين، وأن يمثل ماتخلص إليه األركان العامة لشرعبة

الستمرار عمل جماعى مشترك للخبراء عن طريق هذا القسم فرى شرعبة القروة 

البشرررية. كرران السررؤال هررو: كيررف سررتكون صررالحية التحديررد؟ لمررن سررُيعطىب 

؟ ألن هرذا بدايرة 1الضباط؟ من سيرسل، نفتررض، أفرراداي إلرى قاعردة التردريب 

أشير إلى أنه حتى انردالع الحررب تعيين الضباط. ألسفى الشديد يجب علىم أن 

لم يتم مثل هذا التنسريق، علرى الررغم مرن أنره كانرت هنراك اتصراالت وتبودلرت 

توارى هذا، حيث لم يتم االتفاق حتى اليوم  1973خطط لمناقشتها. بعد حرب 

حررول هررذا الموضرروع. واقعيرراي علررى األرض اليرروم لررم يعررودوا يعينررون ضررابط 

ى كل الجيش إال بعلمنا وعلى مسؤوليتنا، لكن مهمات من رتبة رائد فما فوق ف

هذا بترتيب خراص بينرى وبرين رئريس إدارة الهيئرة، بمقتضراه ال يصردر رئريس 

إدارة الهيئة خطاب تعيين، حتى إن طلبت القيادة منه، سواُء تعلق األمر برتبرة 

رائرد فمررا فروق، إال بعررد أن توقرع شررعبة اإلمرداد والتمرروين علرى هررذه االسررتمارة 

رأيها بشأن مدى مالءمرة هرذا الضرابط مرن عدمره ومرا خططهرا بالنسربة وتبدى 

 للضابط، ونحن موجودون فى مرحلة التنظيم. 

نقطة ثانية تتصل بموضوع التدريب. كبار ضباط األسلحة، على الرغم من أن 

قواعد التدريب تخضع لهيئة التدريب، فإن كبار ضرباط األسرلحة هرم موجهرون 

لجيش. هكرذا علرى سربيل المثرال يوجره كبيرر ضرباط مهنيون لقواعد التدريب برا

اقة والطهو والهيئة العليا لسالح  6اإلمداد قاعدة التدريب  التى هى مدرسة السوم

التى هى قاعدة  20اإلمداد. كبير ضباط التسليح هو الذى يوجه قاعدة التدريب 

تدريب التسليح. رئيس شعبة اإلمرداد والتمروين هرو كمرا يرزعم الموجره المهنرى 

. لكن فرى الوقرت الرذى يحردد فيره كبيرر ضرباط السرالح مرن 11لقاعدة التدريب 

يصل إلى قاعدة التدريب، فإن رئيس شعبة اإلمداد والتموين رغم كونه الموجه 

، ألن 11، لم يحدد مرن وصرل إلرى قاعردة التردريب 11المهنى لقاعدة التدريب 

ت محاولتى للتدخل هذا مرة أخرى شأن الصالحية المعيارية وإدارة الهيئة. عُ  دَّ
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فررى هررذا الشررأن فررى شررهر أكترروبر تجرراوزاي. أحررد أهررداف هررذا التنسرريق الخرراص 

بتحديررد ضررباط المهمررات الكبررار والصررغار، ينبغررى أن يحرردده لرريس البرنررامج 

مرن يشرب عرن الطروق لكرى  –التعليمى فقط، وإنمرا مرن يرأتى إلرى هنراك أيضراي 

هذه الفرقرة، ينبغرى أن تحردده يصل إلى هذه الفرقة، بمعنى، من يكون مرشحاي ل

شررعبة اإلمررداد والتمرروين. نقطررة أخرررى رأيتهررا وأشررار إليهررا مراقررب الدولررة فررى 

أكتوبر، هى أننرا نعرد هيئرة المهمرات فرى الجريش فرى دورات / فررق مختصررة 

جداي. ونتيجة لذلك فإن اكتساب هذا الضرابط للمهنيرة لريس عرن طريرق التردريب 

جة لرذلك خططنرا باالشرتراك مرع رئريس شرعبة على الوظيفة قصير للغاية، ونتي

القوة البشرية فرقة دعت إلى مد الفرقة الحاليرة الترى كانرت سربعة أسرابيع، إلرى 

ستة أسابيع أخرى، وخالل هذه األسابيع الستة بفرقة ضباط المهمرات المتقدمرة 

أردنا أن نجرى فرقة سريعة فى موضوع إدارة مرفق، كران ينبغرى أن تجررى 

كليررة العلرروم  –عررن طريررق محاضرررين مررن "التخنيررون"  11ب بقاعرردة الترردري

لررت 1973التطبيقيررة. كرران ينبغررى برردء الدفعررة األولررى فررى نهايررة سرربتمبر  . ُرحِّ

الفرقة بمناسبة اندالع الحرب. منذ ذلك الوقت لم نستأنف الطريقة. اآلن تجرى 

ج أولئررك  فرقررة مهمررات برردون "التخنيررون"، ألننررا لررم نسررتطع ببسرراطة أن نخرررِّ

مع ذلك، أريرد أن أقرول بشركل غيرر  الضباط الذين هم برتبة رائد لفترة أخرى.

رسمى عرن السرؤال المحردد، إنره كانرت هنراك حراالت تردخل فيهرا رئريس شرعبة 

اإلمررداد والتمرروين فررى الماضررى، وأنررا أيضرراي خررالل فترررة شررغلى للمنصررب، فررى 

كان المرشرح  تعيينات ضباط المهمات على مستوى اللواء، والفرقة والقيادة إذا

فررى نظررره وفررى نظررر شررعبة اإلمررداد والتمرروين غيررر مناسررب. هكررذا علررى سرربيل 

المثررال اسررتطعت أن أبررادر بكتابررة رأى مهنررى إلررى رئرريس إدارة الهيئررة أو إلررى 

رئيس شعبة القوة البشرية من منطلق النصرح ولريس بحكرم الصرالحية، أن هرذا 

صب على ضروء خلفيتره، الضابط المعين ليس مالئماي فى نظرى لشغل هذا المن

وإنجازاته وخالفه. لكن هرذا مرن منطلرق النصرح ولريس مرن منطلرق الصرالحية 

 وكان من الممكن أن يؤخذ أو ال يؤخذ هذا فى االعتبار.
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فى  –فى حقيقة األمر أجبت عن السؤال بشكل عام. السؤال المحدد هو  يادين:

يرة األمرر هرى هذا المجال قصدُت أن صيانة وحدات مخازن الطوارىء فى نها

ن ِمن مستوى األركان العامة كان مسؤوالي عن هرذا  لريس  –مسؤولية القيادة. مب

لكن من الذى كان مسؤوالي بالفعل عن أن يكون  –ما نعنيه كهربائيين أو فنيين 

فى وحردات مخرازن الطروارىء هرذه حاميرة مالئمرة للمهرام، وأن تكرون نوعيرة 

نهاية األمر، العتاد الغالى للغايرة وذلرك  القوة البشرية المهنية هناك مناسبة، فى

المتجه إلى المعركة، هو العتاد الذى فى وحدات مخرازن الطروارىء. مرن كران 

مسؤوالي عن هذا؟ ثمة مسؤولية للقيادة، لكن صالحياتها فرى وضرع قروة بشررية 

 محدودة. 

إذا كان الحديث عن قوة بشرية لسالح ما مثرل التسرليح، واإلمرداد،  نحميا كين:

إنرره كبيررر ضررباط السررالح. وإدارة الهيئررة بالنسرربة للضررباط. واإلدارة الرئيسررة ف

بالنسبة لألفراد. وشرعبة القروة البشررية كهيئرة تتبعهرا هاتران المؤسسرتان. شرعبة 

اإلمداد والتموين، حتى اليوم، ليست حلقة وال تخضع لها ال فى تسكين األفرراد 

 وال بالنسبة لمالءمة الفرد.

المسرررؤولية عرررن وضرررع اسرررتعداد  –كتوبررراي فرررى أحرررد البنرررود إذا كررران ميرررادين: 

المهمات، معنى األمر أنك تقول أن شعبة اإلمداد والتموين ال تشكل بعد فروات 

األوان مسرتوى عامرا يررجح مرا إذا كانرت وحردة مخرزن الطروارىء هرذه قررادرة 

على العمل بشكل عسكرى. يجوز أن ضابط التسليح يفعل ما عليه ويجوز أنره 

  ما عليه. ال يفعل

 من المؤكد ليس بالنسبة للفجوات فى القوة البشرية. نحميا كين:

 من المؤكد أنه ليس دور التخطيط والتنظيم؟ يادين:

 ال. هذا دور شعبة القوة البشرية. نحميا كين:

 لكن يوجد هنا جانب استعداد المهمات أيضاي. يادين:
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إذا كران العجرز فرى القروة البشررية أو عردم مالءمتهرا، أو أولويرات  نحميا كرين:

تسرركين األفررراد يررنعكس علررى االسررتعداد، فررإن األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد 

 والتموين ليست مسؤولة ولم تكن.

ال أعرف كيف أحل هذا. لكن من الواضح لى واحداي مرن اثنرين: إمرا أن  يادين:

شررعبة اإلمررداد والتمرروين مررن مسررؤولية اسررتعداد  تعليمررات القيررادة العليررا تسررتبعد

المهمررات بررالجيش، أو تنرراط بهررا مسررؤولية أركرران لالهتمررام بررأن توليفررة هررذه 

ب، فى نهاية األمر رئيس شعبة اإلمرداد والتمروين هرو  األسلحة ومسؤولية الُشعب

من ينبغى أن يقول لرئيس األركان، لتعلم، أن وحدات مخازن الطروارىء هرذه 

من ناحية شعبة اإلمداد والتموين، أوأنها فعالة فعالي. من الذى يفعل  ليست فعالة

 ذلك؟

إذا قلنا ذلك بشكل آخر، أيها الجنرال يادين، فأنت تحاول أن تقرول  نحميا كين:

إن استعداد المهمات ليس مجرد قطع غيار وعتاد فقط، وإنما قوة بشرية أيضراي 

 تربط بين العتاد وقطع الغيار.

 أقول العكس: ليس هى وفقط، وإنما بخاصة. يادين:

أنا مسؤول عن قطع الغيار، أما عن القوة البشررية فلسرت مسرؤوالب نحميا كين: 

 البته.

عنرردما أتحرردث عررن القرروة البشرررية، فررإننى ال أقصررد فعررل التخصرريص  يررادين:

 بالضبط. وإنما أقصد مسؤولية األركان العامة عن فحص ذلك.

 .هذا غير قائم نحميا كين:

 هل لهيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم دوُر فى تحديد المعايير؟ نيبنتسال:

أنررا ال أتحردث عررن المعررايير، وال حترى عررن تخصرريص قروة بشرررية مررن  يرادين:

الناحية الكمية. أنا أقصد أن هناك أحداي ما فى األركان العامة يستطيع أن يذهب 

وأن يفحرررص إجمرررالى لوحرردة مخرررزن طررروارىء مرررن شرررعبة اإلمرررداد والتمررروين 
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ن من ناحية شعبة اإلمداد والتموين وحدة مخزن الطروارىء  العناصر التى تكوٍّ

الكميررات، والنوعيررات، التناسررب الجيررد بررين التسررليح والصرريانة، واإلمررداد.  –

مستوى الضباط، ضباط مالئمرون، وأن يعطرى صرورة شراملة لألركران العامرة 

إن الوضرع غيرر جيرد مرن ناحيرة وأن يقول إن الوضع مرن هرذه الناحيرة جيرد، و

أخرى. يمكن فعل ذلك بعرد فروات األوان، أو مرن منطلرق شرعوره بالمسرؤولية. 

 لكن فى رأيك، هذا ليس محدداي، ليس من مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين؟

 ال يوجد أدنى شك فى ذلك. نحميا كين:

يررؤرقنى  مشرركلة النقررل سررنتناولها بعررد الظهررر، لررذا لررن أدخررل فيهررا اآلن. يررادين:

ُيطررح  –سؤال بسيط أريد طرحه: ربما عبر هذه المشكلة نفتقد مشكلة أخررى 

بندقيررة إسرررائيلية. سررمعنا  -هنررا سررؤال مختلررُف تمامرراي. فلنأخررذ مشرركلة "الجليررل" 

تفسيرات شتى حول لماذا لم ُتصرف للجيش فى الوقت المناسب. السؤال الرذى 

ى الجرريش مررا إذا كانررت هررذه دائمرراي مررا أردت أن أسررأله هررو: أال يعرررف أحررد فرر

أنه عندما ننتج شيئاي ما مثل بندقية "الجليل"  –مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين 

وأن المعوقات التى قد تكون فى التوريد يمكن أن تكون بسبب عجرز فرى القروة 

البشرية المهنية، بسبب عجز فى المنشآت، بسبب عردم وجرود أولويرات. أنرا ال 

طيط السالح لم يكن على ما يررام. هرل ثمرة أحرد يعتقرد أتحدث اآلن على أن تخ

بأن من الممكن ربما السماح بإنتاج أجزاء أو كرل العتراد فرى ورش بالعرالم مرن 

 أجلنا، تقوم بهذا، مثلما نطلب منها مالبس داخلية؟

بشرركل عررام المبررادرة بسررؤال كهررذا ينبغررى أن تصرردر مررن األركرران  نحميررا كررين:

مروين، بحكرم كونهرا ناصرحاي ولريس بحكرم دور محردد العامة لشرعبة اإلمرداد والت

لهرا، وإنمررا كواحرد يطلررب وال يحصرل علررى مررا يطلرب، وعندئررذ يبردأ فررى طرررح 

على سبيل المثال، إذا تأخرت الصناعة العسركرية اإلسررائيلية  احتماالت بديلة.

، وأنا أعرف أن لديها خرط إنتراج، وأن هنراك مشراكل. 7،62فى إنتاج الذخيرة 

كى تطلب ذلك من العرالم وترورد لنرا مرا طلبتره مرن آخررين. وقرد  عندئذ اضغط
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يحرردث أكثررر مررن مرررة أننررا نطلررب قطررع غيررار لرر  ف.ن أو لبندقيررة ترردريب علررى 

التصررويب لمسررافات قصرريرة، أو لمرردفع رشرراش صررغير أو ذخيرررة أخرررى. ألن 

شعبة اإلمداد والتمروين عرضرت األمرر للبرت فيره علرى مسرتويات عليرا، بشركل 

توى مردير عرام وزارة الردفاع، وقالرت إن الصرناعة العسركرية لرم عام على مسر

تف بمواعيد التدريب. بالنسبة لبندقية "الجليل" ال أعرف إن كان قد حدث هذا. 

أعرف أن اللواء عاموس حوريف عنردما كران رئيسراي لشرعبة اإلمرداد والتمروين 

الزمنرى  حذر هيئة األركان العامة عدة مرات من أن مواعيد التوريرد والجردول

إلعداد "الجليل" لم ينفذا طبقاي لما هو مخطط. هناك عيوب فنية تسربب الررفض 

فى االختبارات. ال أعرف، ال أتذكر هذا بوصرفى مستشراراي ماليراي )كنرت آنرذاك 

على صلة بالموضوع( وليس بوصفى رئيساي لشرعبة اإلمرداد والتمروين، أننرا قرد 

يلية األجرزاء مرن الخرارج. أعتقرد بادرنا بأن تطلب الصناعة العسركرية اإلسررائ

 أنه فى وقت تطوير سالح، قبل اختبار أول دفعة إنتاج، هذا غير مجد.

قيل لنا إن دفعة من عشرة آالف أو خمس عشررة ألفراي لرن تروزع. وقيرل  يادين:

لنا إن المشاكل الفنية انتهت، وأن المشكلة اآلن مشكلة قدرة إنتاجية. قرأت فرى 

األخيررر، أن كبيررر ضررباط  –ناطقررة بلسرران الجرريش جريرردة  –عرردد "بمحنيرره" 

، وهو يقول 16السالح أوضح أن الجنود سيحصلون على البنادق األمريكية إم 

هى برديل لريس سريئاي أيضراي. فرى اللحظرة  16إن "الجليل" سالح أفضل، لكن إم 

التى تقول فيها إن سالحاي معيناي أفضرل، وإن التوريرد عراجز عرن الوفراء بسربب 

فهل سأل أحد اآلن عن تسليم الدفعات، أو إنتاجها فى ورش  –نتاجية القدرة اإل

 أخرى، مع حفظ براءة االختراع وخالفه بالطبع؟

ال أعرررف شريئاي عررن طلررب  –أسرتطيع اإلعررراب عررن رأى خراص  نحميرا كررين:

بدائل لبندقية "الجليل" من الخارج. رسمياي أنا أاقول إننى لست متأكداي من أن ما 

"بمحنيه" من جانب كبير ضباط السالح، يعمل بكامل الفاعليرة. قيل فى جريدة 

بندقيرة الترى بحروزة الجريش، مرايزال  729أعتقد أن الدفعة األولى التى قوامها 
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يتعين على الصناعة العسكرية أن تصلح عيوباي فى البنادق. رأاينا اقتراح الحل 

اء المستقلة، علرى لدرجة أننا بادرنا بتمكين الصناعة العسكرية من إنتاج األجز

الرغم من أن المصادقة النهائية علرى تسرليح "الجليرل" كسرالح تبنراه الجريش لرم 

  تصدر بعد.

 إذا قيل لنا إننا سننتج دفعة قوامها خمسة عشر ألف بندقية، فما المعنى؟ يادين:

أن طلبيررة هررذا العررام خمسررة عشررر ألررف بندقيررة. المعنررى أنرره قيررل  نحميررا كررين:

أنكرم تسرتطيعون إنتراج أجرزاء الخمسرة عشرر ألرف بندقيرةل للصرناعة العسركرية 

وأن المصرادقة النهائيررة علررى تركيررب واختبررار هررذه الخمسررة عشررر ألفرراي سررتكون 

مشررروطة باختبررار هررذه األلررف اختبرراراب نهائيرراب، علررى افتررراض أن التغلررب علررى 

العيوب يسرى على التطبيق على األرض كما فى النظرية. وفعلنرا ذلرك بسربب 

التوريررد، ألنره لررو كنرا أخرنررا إنتراج األجررزاء المسرتقلة إلررى حرين إنتهرراء  مواعيرد

اختبررار ألررف، لتررأخرت مواعيررد اإلنترراج جررداي. هكررذا ُسررمح لهررم بررأن يقومرروا هنررا 

بعمليتين متقابلتين مع مجازفة. ألنه إذا ظهر عيب فى االختبار األخير، فربمرا 

أقولره بشركل خراص، مرا أردت أن  يضطرون إلى إعادة إنتراج بعرض األجرزاء.

نتيجة للتوريد الحساس ل  "الجليل"، والتأخير فيره، إن األركران العامرة تلرح كرل 

. يمكرن جرداي أن يحردث وضرع، يقرل فيره نتيجرة 16الوقت من أجرل طلرب الر  إم 

لذلك الطلب النهائى على كمية "الجليل"، بشكل كبيرر. هرذا مرن شرأنه أن يضرع 

يل" عامة. أنا أتحدث اآلن عن الجدوى عالمة استفهام حول جدوى إنتاج "الجل

االقتصادية المالية. ال أعتقد أن مواصفات "الجليل" فائقة إلرى هرذا الحرد بحيرث 

برديل جيرد جرداي لر  "الجليرل".  16يكون مجدياي االنتظار كثيراي حتى تنرتج. الر  إم 

بشركل  1إيره – 16ومؤخراي فقط طلبنا من األمرريكيين كميرات أكبرر مرن الر  إم 

لغايررة وهررم يعطوننررا إياهررا أيضرراي. بررذا فررإن حجررم الطلبيررة مررن الصررناعة جرراد ل

 العسكرية أصبح موضع استفهام.



533 

سؤالى بشأن "الجليل" كان مبدئياي، ما إذا كران هنراك مرانع، أم حردث أن  يادين:

 أعطيت الصناعة العسكرية اإلنتاج أندراليستنس.

يسرتطيع إنتراج هرذا هرو أنا أفترض أنه ال، أعتقد أن العنصر الرذى  نحميا كين:

ف. ن بوجه خاص. هذه مسألة سياسة، إذا كنا مستعدين إلطالع منتٍج خارجى 

على البناء النهائى ل  "الجليل"، حتى يفعل ذلك أندر اليسرتنس، ألن هرذا يرؤدى 

بشكل عام إلى توزيع جاد جداي بالنسبة ل  "الجليل". أنا مضرطر ألن أشرير فيمرا 

عنررق الزجاجررة بالنسرربة لتوزيررع هررذا السررالح فررى  يتعلررق برر  "الجليررل"، إلررى أن

ْزنررات أيضرراب. تحرردد معررايير هيئررة  الجرريش سرريكون باسررتثناء الضرررر ذاترره الخب

األركان العامة / تخطيط وتنظيم اليوم للبندقية )كلمرة مطموسرة( األوتوماتيكيرة 

فى حجرة السالح وثالثة احتياطى فى اللوحة.  8مع الجندى، و 12خزنة،  21

ْزنات غير معترادة فرى أى جريش بالعرالم. علرى سربيل المثرال عنردما  هذه نسبة خب

خزنة للبنرادق، فرإنهم يسرألون برذهول برالغ وبغضرب  21نطلب من األمريكيين 

خزنرات للبندقيرة وهرم يعطرون براقى الرصاصرات للجنردى  6لماذا فهذا الطراز 

رر الجنردى الخزنرات بنفسره. نحرن نريرد  قة ويعمِّ أن نعمرل فى علبة كرتونية مفرَّ

وعنردما  بطريقة اسرتبدال خزنرة برأخرى، وهرو مرا يتطلرب خزنرات كثيررة جرداي.

خزنة لبندقية فرإنهم يوضرحون لنرا أنره ينبغرى علريهم  21نطلب من األمريكيين 

 4بندقيات فى الطراز ألنه ينبغى عليهم أن يخفضوا الخزنات من كرل  4إلغاء 

ات. ويعدون بتوريرد البراقى خزن 6بندقيات. حتى اآلن هم يزودوننا ببندقية مع 

 شهراي. 24 – 18من إنتاج جديد بمواعيد توريد بين 

 أال يمكن أن نجعل جنوب أفريقيا تنتج الخزنات. يادين:

 16أعتقد نعم. هناك مشاكل تتعلق بالخزنات. أنا أقرول خزنرات إم  نحميا كين:

ها مرا التى طلبناهرا مرن الصرناعة العسركرية األمريكيرة، مواعيرد توريرد 1ايه –

شهراي. والمشركلة ليسرت إنتراج الخزنرات وإنمرا توريرد المرواد  24حتى  18بين 

الخررام. إذا كرران منررتج اليرروم، مثررل فيتسررمتر، مررن الواليررات المتحرردة األمريكيررة، 
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مليرون خزنرة، إذا كران  3،5يطلب اليوم مادة خام ل نتاج، والحديث اليوم عرن 

يرد التوريرد للمرواد الخرام، قبرل مليرون خزنرة، فرإن مواع 3،5يريد مواد خرام لر  

شهراي، هذه هى الحقيقة على األرض اليوم. أيضراي  18دخولها اإلنتاج، ستكون 

إذا طلبررت خزنررات لبندقيررة "الجليررل" مررن الخررارج، فررإن المسررار الحرررج للتنفيررذ 

سرريكون طلررب المررواد الخررام، ولرريس المكرربس الررذى يجهررز هررذه الخزنررة. تخطررط 

، ألن تورد لنا بندقيرة مرن طرراز "الجليرل" ذات الصناعة العسكرية، أنا أعرف

خررزنتين للبندقيررة. هررذا بحسررب كررل اآلراء أقررل مررن كررل طررراز أسرراس مطلرروب. 

دت خرالل السرنة،  15هكذا فإن مسألة االستعداد ل  ال   ألف بندقيرة، حترى إن ُورِّ

 السؤال هو ليس كم بندقية ستكون، وإنما كم خزنة ستكون لكل بندقية.

 وذج بارز على أن الخزنات كان يمكن إنتاجها فى مكان آخر.هذا نم يادين:

 فى الواليات المتحدة األمريكية. نحميا كين:

 ليس فى الواليات المتحدة األمريكية.  يادين:

 )حذف نحو كلمة بواسرطة الرقابرة(ليست كل الدول مستعدة لذلك  نحميا كين:

 على سبيل المثال، ليست مستعدة لذلك.

 كلمة بواسطة الرقابة( )حذف نحو يادين:

 أعتقد نعم. )حذف نحو كلمة بواسطة الرقابة( نحميا كين:

سررؤالى األول عررن موضرروع االنضررباط، والثررانى، عررن االسررتعداد،  لسرركوف:

والثالث عن السريطرة والرابرع يتعلرق بمرا أثراره البروفيسرور يرادين: بالنسربة لر  

ى تصفها أخطرر ممرا والمرؤوسين. يخيل إلىم أن الصورة الت )كلمة مطموسة(

تصورت أنا. فى موضوع االنضباط، أنت شاركت فى نقاشات حول موضوع 

االنضررباط والنظررام اإلدارى. لررم ُيطرررح هنرراك موضرروع االنضررباط الشخصررى، 

واالنضررباط الفنررى. هررل اعتقرردت أن هررذا علررى مررا يرررام، هررل عرفررت أن هنرراك 

 خلالي؟ هل فكرت فى طرح الموضوع الحقاي؟
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يتعلق باالنضباط فى مسائل المهمات، من تجربتى الشخصرية  فيما نحميا كين:

أصرربحت رئيسرراي  1972كرررئيس لشررعبة اإلمررداد والتمرروين لمرردة سررنة، أكترروبر 

انرردلعت الحرررب، لررزاُم علررى أن  1973لشررعبة اإلمررداد والتمرروين وفررى أكترروبر 

أشير، إلى أن ما درسته عن انضباط المهمات بالوحردات، كران انضرباطاي علرى 

 معقول وُمرٍض.مستوى 

فررى المبررانى أيضرراي، فررى المنشررآت أيضرراي، فررى الفاقررد أيضرراي، فيمررا هررو  لسرركوف:

  ناقص أيضاي.

كنت سأقول، فى المبانى أيضاي نعم، أما فى الفاقد وفيما هو نراقص  نحميا كين:

فررال، وهررذه نقطررة أثرتهررا فررى نقرراش علررى مسررتوى األركرران العامررة فررى مررارس 

، فى إطار عرض خطة عمل األركران العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين 1973

م العرا –وأيضاي فرى إطرار المرؤتمر العلمرى للسرلك القيرادى األعلرى  1973لعام 

عندما تحدثت عن هذا معك، أيها الجنررال لسركوف، آنرذاك، أثررت نسربة الفاقرد 

 بالجيش.

 هل فحصت فى هذا الموضوع تقدير كبير المدعين العسكريين؟ لسكوف:

ليس فقط أننرى فحصرته، وإنمرا أجريرت نقاشرين مرع كبيرر المردعين  نحميا كين:

التررى توقعهررا العسرركريين السررابق، دكتررور هرردار، وأشرررت إلررى أن العقوبررات 

المحاكم العسركرية، فرى رأيرى، ظاهرتران لرم تلقيرا قبروالي لردىم فرى هرذا الصردد، 

م المسررتوى المررنخفض فقرط للمحاكمررة، ولرريس  األولرى، أنرره فرى نهايررة األمررر يقردَّ

مستوىي رفيع. عنردما تنظرر إلرى المحاكمرات فيمرا يتعلرق بفاقرد العتراد، فرإن مرن 

العسرركرية، هررم الرقبرراء، لررم أر هنرراك يصرردر الحكررم فررى حقيقررة األمررر بالمحرراكم 

مين، أو عقررداء، يررأتون كقررادة ويصرردرون الحكررم حررول مررا يجرررى هنرراك.  مقرردَّ

وكانت هذه عملية بشكل عام إمرا عبرر نقاشرات انضرباطية أو عبرر رأى مهنرى 

لقادة، فى مكان ما فى نهايرة األمرر ُسرممى مرن كران يرأتى للمحاكمرة أبرو طبرول. 

ات أيضاب، التى توقعها المحاكم العسركرية، عقوبرات مرن ثانياي، ال تتناسب العقوب
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قبيررل لفررت النظررر، والترروبيخ، مررع خطررورة المخالفررة التررى قرردم النرراس بسررببها 

 للمحاكمة.

 ليرة. 100غرامة رمزية قيمتها  النداو:

غرامررة، أو حرربس مررع وقررف التنفيررذ. حتررى الغرامررات فررى بعررض  نحميررا كررين:

ا مررع رئرريس األحيرران. حتررى الغرامررات مررع وقررف الت نفيررذ. طلبررت ذات مرررة لقرراءي

 محكمة االستئناف العسكرية، مع اللواء جودير.

هررذا مررن ناحيررة العقوبررات، لكررن وتيرررة األحررداث والظررواهر المتعلقررة  لسرركوف:

 بالعتاد وبالعتاد القتالى المختبر. 

أنت سألتنى، أيها الجنرال لسكوف، سؤالين محددين، األول يتعلرق نحميا كين: 

والثرررانى يتعلرررق بالفاقرررد والنررراقص. بالنسررربة للمبرررانى فرررإن مسرررتوى  بالمنشرررآت

االنضباط لم يرضنى. فى النسرق النظرامى خاصرة، لكرن يجرب علرى أن أشرير، 

إلررى أن أحررد أسررباب ذلررك، لررم أر لرره ظرراهرة مماثلررة فررى جيرروش أخرررى، كانررت 

 طريقة السرير الدافىء. لم تكن لدينا معسكرات كافية. ونتيجة لذلك، عندما كنا

نخرج تشكيالي عسكرياي مرن معسركر، لنفتررض وحردة جروالنى مرن معسركر برن 

عمى، للقيام بعمليات فى هضبة الجوالن نفترض، كنا ندخل إلى المعسكر ذاته 

تشكيالي عسكرياي آخرر. وكأنرك ترؤجر شرقة لسراكن وهرذا يتعلرق بثقافرة / تحضرر 

فرى موضروع  الساكن وسلوكه. كانت هناك نتائج غير جميلة بالمرة من الردمار

المبانى، لكن يجب علىم أن أشير هنا، مرة أخرى إلى أمر واحد، المبانى الترى 

ليسررت مررن عينررة العترراد المتحرررك، والعقررارات، ينبغررى علررى قائررد الوحرردة أن 

يضمنها تقرير األضررار الترى وقعرت. أو أن يطلرب فحصراي حترى نعررف كيرف 

 حدث هذا الضرر.

 مور هو أيضاي مستوىي من االنضباط. لكن االمتناع عن مثل هذه األ لسكوف:
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هذا ليس تجاهالي لها. أعرف أن الجيش تحدث وفعل كثيراي جداي فى  نحميا كين:

هذا األمر. أنا مضطر ألن أقول لك، أيها الجنرال لسكوف، إن هذا الموضروع 

ليس له عصاي سحرية. مشكلة مستوى إسكان جنود الجريش هرى أوالي وقبرل كرل 

قررافى و"سرربع عيررال فررى األوضررة". لررن يجرردى فررى هررذا شررىء مشرركلة مسررتوى ث

الموضرروع أى شررىء. األشررخاص الررذين يوسررخون دورات الميرراه فرروق مررا هررو 

متصور، يفعلون ذلك ليس ألنهم يسرتخفون بالممتلكرات العامرة، وإنمرا ألن هرذه 

ثقافررة أترروا منهررا إلررى الجرريش، وهررى ظرراهرة اليمكررن التغلررب عليهررا مررن خررالل 

أنا من أولئك القادة بالجيش، أيها الجنرال لسركوف، حرين إصدار األوامر فقط. 

 -أقرروم بجولررة فررى الوحرردة، فررإننى أرفررع غطرراء "بالعررة الصرررف الصررحىى" 

كى أتأكد أنره اليوجرد انسرداد. أسرتطيع أن أعطرى مثراالي،  -للمرحاض العسكرى

قبرل ثالثرة أشرهر زرت أحرد التشركيالت، بالمصرادفة أنرتم أيضراي كنرتم فرى اليرروم 

ى ذلك التشكيل، وأنا أتيت بعردكم، وعنردما وصرلت إلرى "ميرز" الطعرام، نفسه ف

لنتناول وجبة الغداء، حكوا لى أنره يوجرد صررف صرحى تحرت "الميرز"، وفرى 

حقيقة األمر كانت هناك روائح صعبة جداي. فرغت من تناول الغرداء وخرجرت 

مرا عبر المطبخ، وهكذا مرررت بأمراكن ال يريرك أحرد إياهرا خرالل الزيرارة، وإن

يجعلونك ترى ما يتطوعون بجعلك تراه. وعنردما خرجرت مرن الخلرف مرررت 

بجوار المرحاض العسكرى. قلت للقائد فى المكران، ضرابط برتبرة عقيرد، أريرد 

رفررع الغطرراء، فرفعرره، ورأيررت أن المرحرراض مسرردود، وكرران هنرراك جرراروف 

ى فأخذته بنفسى وأزلت الدهون من فوق، وسويت األمر. ماذا أقول لك، قرال لر

قائد المعسكر إننى لم أعرف حتى هذه اللحظة ما هو المرحاض. لم أعرف أن 

هناك شيئاي كهذا. إذاي أنا أقول، هرذه معرفرة أيضراي، وثقافرة أيضراي، هرذا ال ُيسروى 

من خالل إصدار أمر فقط. عليك أن تتأكد من أن يكون المبنرى نظيفراي ومرتبراي. 

 أو خلع مفاتيح كهربية.هناك ظواهر كسر أبواب أو خلع فيش كهربية، 

عنرردما تحرردث هررذه األمررور وال يتخررذ إجررراء فمررن الصررعب القررول إن  لسرركوف:

هناك مستوى من االنضباط. عندما يكون السالح قذراي فمرن الصرعب القرول إن 
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هناك مستوى من االنضباط. عندما اليحرص القائد على أال يكون هناك سالح 

ا لرم يحردث لره أى شرىء، فرذاك مؤشرر قذر فإن شيئاي ما ينبغى أن يحدث لره، إذ

 على أن السالح القذر على ما يرام.

مع هذا، فى هذا المجال التابع لشعبة المهمات فى تلرك السرنة الترى  نحميا كين:

سررواء فررى الوحرردات النظاميررة، أم فررى وحرردات االحتيرراط،  1973سرربقت حرررب 

لمدة خمسة  لذهولى كرئيس لهيئة اإلمداد والتموين، وكإنسان غاب عن الخدمة

أعوام، منذ منصبى األخير فى نسق المهمات، وحتى عودتى إليهرا فرى أكتروبر 

، لرررذهولى حررردث تحسرررن جرررذرى فرررى مسرررتوى االنضرررباط فرررى مجرررال 1972

  المهمات. باستثناء موضوع الفاقد.

الصورة التى يعرضها التقرير القضائى الذى تلقيناه عن هذه الفتررة،  لسكوف:

 غير جيدة. مقارنة بالفترة السابقة

يجرب علررى أن أشرير إلررى أن اإلحصرائيات فررى الجريش ال تعكررس،  نحميرا كررين:

 لألسف، حقيقة الواقع.

السؤال التالى فيما يتعلق بموضوع االنضباط هو موضوع الحالة ج.  لسكوف:

ما الذى يحدث فى هيئرة مثرل األركران العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين، عنردما 

أوامر بما ينبغى عملره، وثانياي،مراذا يحردث فرى شرعبة تعلن الحالة ج، هل لديكم 

اإلمداد والتموين، ما الذى تفعله الشعبة، وأىُّ أمر قتالى دائم تطبقونه؟ وعنردما 

يتعين تحريك قوات، هل لديكم أمُر قترالى دائرم لكرل الجريش لمرا يسرمى تحريرك 

 قوات؟

مى شرعبة اإلمرداد لدينا أوالي وقبل كل شىء أمرُر قترالى دائرم لمرا يسر نحميا كين:

والتموين / رصرد. مثلمرا يوجرد هيئرة أركران عامرة / رصرد توجرد شرعبة إعرداد 

وتمرروين / رصررد أيضرراي، هررى ليسررت جغرافيرراي بررداخل غرفررة العمليررات السرررية، 

وإنما هى غرفة عمليات سرية مستقلة لشعبة اإلمداد والتمروين. هنراك مفصرل، 
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فى مراحل معالجة ومراجعرة،  وأستطيع أن أرسل لكم األمر إن شئتم. هو اآلن

لكررن إن شررئتم، فهررو حتررى السررادس مررن أكترروبر. هنرراك حررددت أدوار األركرران 

العامررة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين والمراكررز اللوجسررتية، وكررل الشررعب المتصررلة 

 بشعبة اإلمداد والتموين، وما يحدث فى كل مرحلة من مراحل التأهب.

 ذ وما الذى لم ينفذ؟هل تستطيع أن تذكر ما الذى ُنفِّ  لسكوف:

 أستطيع القول إنه )األمر( نفذ بحذافيره.  كين: نحميا

علرى سرربيل المثرال فررى األوامرر فرى الخررامس مرن أكترروبر كران هنرراك  لسركوف:

 إلغاُء ل جازات. كيف هذا، كيف تجلى هذا فى شعبة اإلمداد والتموين؟

كان هناك إلغاُء ل جازات فى شعبة اإلمرداد والتمروين مرع الرتحفظ  نحميا كين:

 ألف فرد  14أنه فى أيام السلم من بين نحو 

 فى الخامس من الشهر؟ لسكوف:

أنا أقول، فى الخامس من الشهر وقت إعالن حالة التأهب، الساعة  نحميا كين:

وكان هناك على ما يبدو لى، أعلنت حالة التأهب ج،  1145ظهراي، فى  2،30

مرردنى  8000إلغرراء ل جررازات فررى نسررق شررعبة اإلمررداد والتمرروين، يوجررد نحررو 

 موظفين بالجيش، وتسرى عليهم حاالت التأهب بشكل آخر.

 ما وضعهم )المدنيون( حقاي فى مثل هذا الوضع؟ يادين:

تقرول حالرة  ---تقول حالة التأهب إنه تسرى عليهم تعليمرات مهنيرة نحميا كين:

بالنسرربة لهررم تسرررى تعليمررات تأهررب مهنيررة ولرريس تعليمررات شررعبة التأهررب إنرره 

اإلمداد والتموين. بمعنى أنه إذا كان لدىَّ عمل لهم نتيجرة حالرة التأهرب، فرإننى 

أبقيهم، أما إذا لم يكن لدى عمل لهم، فال أبقيهم. على سربيل المثرال، إذا جراءت 

ن أبقريهم كرى أتغلرب كمية كبيرة من السرالح نتيجرة للتأهرب، فإنره ينبغرى علرىَّ أ

 على الكم اآلخر من العمل. لكن أن أبقيهم بدون عمل، فال.
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 ماذا عن التأهب للتحرك؟ لسكوف:

يوجد تحرك قروات فرى حالرة تأهرب بردون أن ُيعلرن التأهرب ج. إذا  نحميا كين:

أعلنت الحالة ج، فإن مركز النقل ينقسم إلى اثنين: مركز نقل تنفيرذى. والثرانى 

ركان العامة، الذى يتمركز علرى الفرور فرى األركران العامرة مركز تحركات األ

 لشعبة اإلمداد والتموين.

 هل يتم هذا على الفور أم أنه يوجد أمر؟ لسكوف:

يوجد أمر تشغيل. ينتقل مركز تحركات األركان العامرة إلرى هيئرة  نحميا كين:

 األركان العامة. فى مساء يوم الغفران استخدم مركز التحركات. 

 هل ستحضر لنا هذا األمر؟ لسكوف:

 بالتأكيد. نحميا كين:

السررؤال التررالى مركررب بعررض الشررىء. أنررت تقررول إن كبررار ضررباط  لسرركوف:

األسلحة هم المسؤولون عن القوة البشررية مرن حيرث الكرم والنروع فرى وحردات 

مخرررازن الطررروارىء. كبرررار ضرررباط األسرررلحة ال يفرررون بالحصرررة أو ال يفرررون 

مك يتضح أن من ينبغرى عليره أن يصردر أوامرر إلرى وحردة بالنوعية. طبقاي لكال

مخرررزن طررروارىء معينرررة، برررأن الفحرررص لخمسرررين سررراعة بسررربب نقرررص القررروة 

البشرية، ولذا لن ينفذ هرو رئريس األركران العامرة؟ هرل هنراك مرن عررض هرذا 

علررى رئرريس األركرران العامررة وقررال لرره: فررى وحرردات مخررازن الطرروارىء هررذه، 

% ولررذا ال نسررتطيع أن ننفررذ، وكرران ينبغررى علررى أربعررين، خمسررين، أو ثالثررين

رئرريس األركرران العامررة أن يصرردق أو أن يوجرره وحرردة مخررزن الطرروارىء هررذه 

 بأنها معفاة لمدة ستة أشهر من إجراء معالجات لمدة خمسين ساعة؟

بنحررو  1973أريررد أن أعطررى مثرراالي كيررف يعمررل هررذا: قبررل حرررب  نحميررا كررين:

عندما يزور طراقم تفتريش ترابع لشرعبة اإلمرداد  أربعة أشهر، بالمناسبة، –ثالثة 

 ---والتموين قيادة بوحدة مخزن طوارىء
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ليست هذه هى الحالة. نفترض أنه ال يوجد تفتريش. وأن وحردة تابعرة  لسكوف:

 يوجد بها عتاد إشارة ويوجد بها فرد إشارة واحد. 500للواء 

كان هنراك تقريرر  اسمح لى، هذا بالضبط المثال الذى أريد تقديمه. نحميا كين:

غير إيجابى فى مجال اإلشرارة عرن إحردى وحردات مخرازن الطروارىء بقاعردة 

عتاد قيادة. عندما أطلع على تقرير كهرذا، باسرتثناء كرل اإلجرراءات الترى تتخرذ 

على صعيد شعبة اإلمداد والتموين، فإننى أكتب بشكل عام خطاباي شخصياي إلى 

تفتيش وأطلب منه أن يبلغنى بما اتخذه من قائد القيادة وألفت نظره إلى تقرير ال

إجراءات من أجل تصحيح الوضع. تلقيت رداي من اللواء حوفى الذى كان قائداي 

للقيررادة الشررمالية، مرراذا تريررد منررى فررى موضرروع اإلشررارة، ال يوجررد فنيررو إشررارة 

كافيون. كتب لى الخطاب. كانت أمامى ثرالث ُسربل عمرل ممكنرة. أ( أن أذهرب 

يرادةل ب( أن أحررول الموضروع إلرى رئرريس األركران العامرة / القرروة إلرى قائرد الق

البشرررية، جرر ( أن أسررتدعى كبيررر ضررباط اإلشررارة. اإلجررراء الثالررث لرريس مررن 

صالحياتى. ألن كبير ضباط سالح اإلشارة يستطيع أن يرد علرى. تحردثت مرع 

القيادة ومع شعبة القوة البشرية. واستدعيت كبير ضباط سالح اإلشارة. وشرح 

لى كبير ضباط سالح اإلشارة أنه شرح لقائرد القيرادة الشرمالية أن لديره فجروات 

فى القوة البشرية فى فنيى اإللكترونيات وأنه نتيجة لذلك وزع الفجوة على كل 

القيررادات بررالجيش. فررى القيررادة الشررمالية أيضرراي، فررى رأيرره ككبيررر ضررباط سررالح 

لشرمالية بقاعردة عتراد التسرليح اإلشارة فرإن مسرتوى الصريانة باإلشرارة بالقيرادة ا

بشكل عام مستوى معقول وأن المشكلة ليست مشكلة نقرص فرى الفنيرين. فعلرت 

أمرين. أ( نقلت رد كبير ضرباط سرالح اإلشرارة إلرى قائرد القيرادة الشرمالية. ب( 

طلبت من رئيس شعبة القروة البشررية أن يرأمر بفحرص مرا إذا كانرت اتصراالت 

ن  بهررا أفررراد وعلررى مررا يرررام. قمررت بهررذين األمرررين قاعرردة عترراد التسررليح ُمسرركَّ

متطوعاي وليس طبقاي لمهام محددة. لست مخروالي برأن أقرول لكبيرر ضرباط سرالح 

اإلشارة بما أن اإلشارة فى رأيى ال توفر مستوى صريانة بقاعردة عتراد التسرليح 
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بسرربب القرروة البشرررية، بررذا خررذ فنيررْين مررن القيررادة الجنوبيررة وانقلهمررا إلررى القيررادة 

  الشمالية.

هررذه ليسررت إجابررة علررى سررؤالى. أثرررُت نقطررة هررى فعررالي فررى مجررال  لسرركوف:

ن كبيررر ضررباط السررالح وحرردة  موضرروع تنسرريق كبيررر ضررباط السررالح. لررم يسرركٍّ

مخزن الطوارىء باألفراد. لذا مطلوب أن تتغير أوامر الصيانة التى أصردرها 

تجاوز تعليمات السالح فى تلك الفترة. أنا أعتقد أنك تستطيع أن تطلب منه أال ي

وتعليمات تسكين األفراد فيما أنيط به.إال أنه إذا لم يكن األمر مناسباي، فاعرضه 

على رئيس األركان. توجد حالة ثانية فى هذه النقطة. ألنره كران هنرا قائرد لرواء 

 وحكى عن وضع الصيانة باإلشارة لديه.

ست مسؤولة عن اإلبالغ األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين لي نحميا كين:

عن الفجوات الخاصة بتسكين أفراد القوة البشرية بوحدات مخازن الطوارىء. 

 لست مطلعا على هذه الصورة. ينبغى أن أتخذ مبادرة خاصة.

 هل طالبت بأن تكون مطلعاي؟ لسكوف:

 على وضع القوة البشرية؟ نحميا كين:

اد التسرليح لديرره، نعرم. ضرابط مهمرات يبلغرك عررن الوضرع بقاعردة عتر لسركوف:

وهنا بالتأكيد يوجد تماثل من ناحية مسؤولية ضرابط المهمرات تجراه القيرادة فرى 

مقابل مسؤولية األركان العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين. هرل طلبرت أن يكرون 

 هناك مثل هذا اإلبالغ؟

أن أبلَّغ بالقوة البشرية؟ طلبت بمبادرة منى وتلقيت إجابة بالسرلب.  نحميا كين:

 ل لى لست عنصراي مسؤوالي فى موضوع القوة البشرية.قي

 هل اعترضت لدى رئيس األركان؟ لسكوف:

 اعترضت أمام رئيس األركان. نحميا كين:
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سأقرأ عليك مقطعاي عن فساد مرع وبردون تحفرظ. هرل لرديك علرم بهرذا  لسكوف:

، مررن الكليررة الحربيررة للتربيررة. 1973األمررر: مررن التاسررع والعشرررين مررن يوليررو 

: "الوحدة التى لديها تفتيش على السالح، تنقل السالح المعيب ذى مستوى ورد

 الصيانة المتدنى إلى

وحدة أخرى قبل التفتيش وتقترض كمية سالح لفترة التفتيش". منراورة مماثلرة 

حدثت مع المركبات نصف المجنزرة بإحدى وحدات مخازن الطروارىء. كران 

  ر.هذا وقتئٍذ تغيير ترميم عتاد قتالى مختب

العلم لى بمثل هذا األمر. لم أحط علماي ذات مرة بأمر كهذا. بشكل  نحميا كين:

عام عندما تقروم وحردة بعمرل زيرارة تفتريش علرى التسرليح، فرإن تفتريش التسرليح 

يتأكد مما إذا كان العتاد القتالى المختبر الذى خصص لوحدة مخزن الطوارىء 

لرشاشرررة ممكرررن ألن المررردافع موجررروداي. يجرررب أن أشرررير إلرررى أن نقرررل المررردافع ا

" الخاصة بها. ال علم لى بتحررك مرن  Xالرشاشة غير معلَّمة طبقاي ألرقام ال  "

 هذا القبيل، لم أحط علماي به قط.

مرا شركل السريطرة التررى لألركران العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمرروين أو  لسركوف:

لكبير ضباط السالح أو لمن له سيطرة، على أشرياء موجرودة فرى "ترايم اليرن " 

خرجت من المخازن الرئيسية ويمكن أن تكون إما فى الطريق أو وصلت إلرى 

  الوحدات.

العامة، علرى سربيل  بالنسبة لمنشآت الصيانة على مستوى األركان نحميا كين:

إلرى رفيرديم  )كلمرة مطموسرة(المثال خرجت ذخيرة من مركز ما للذخيرة مرن 

 فى سيناء، إلى قاعدة لشعبة اإلمداد والتموين فى سيناء.

 قصدت من قاعدة تابعة لشعبة اإلمداد والتموين إلى الوحدة. لسكوف:

رجرت خرالل التحررك لريس لردى معلومرات. لردى معلومرات أنهرا خ نحميا كرين:

 وأنها وصلت. ال معلومات خالل التحرك.
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 بأنه قد مرت قافلة كيت وكيت؟ –أال تبلغكم األركان العامة  لسكوف:

ال. بالمناسرربة، لررم تظهررر أيضرراي ضرررورة لررذلك. ال علررم لررى بحالررة  نحميررا كررين:

واحدة فى الجيش خرجت فيها قافلة من األركان العامة متوجهرة إلرى مكران مرا 

 ولم تصل فى ميعادها. وفى التوقيت.

هررل لررديك علرم بررين السررابع والثرامن عررن قوافررل كهرذه تعثرررت بررداخل  لسركوف:

 المحاور؟

  ان عامة.ليس قوافل أرك نحميا كين:

عندما سمعنا شهادة نائب رئيس األركان السابق بشأن النقص المزعروم  يادين:

فى ذخيرة المدفعية، الذى لم يكن فى واقع األمر بهرذه الخطرورة. كران كرل هرذا 

 . كيف يستقيم هذا؟-النقل-األمر بسبب ال  "بايب الين" 

ء تفرراهم. هررذا سرروء تفرراهم. أمررر خطيررر أن نفترررض هررذا. هررذا سررو نحميررا كررين:

النقص كان مسألة عدم إبالغ من الوحردات عرن احتيراج معرين. الوحردات الترى 

استخدمت الذخيرة لم تبلِّغ عن الكم الذى استخدمته. هذه هى المشكلة. ليس فرى 

النقررل. مررا هررى طريقررة اإلمررداد خررالل الحرررب؟ الوحرردة لهررا  -الرر  "بايررب اليررن" 

طلقررة. للوهلررة األولررى ينبغررى  100معيررار. علررى سرربيل المثررال ذخيرررة الرردبابات 

للوحرردة أن تسررتوفى الررذخيرة طبقرراي لرربالغ اسررتبدال عترراد قتررالى. الررذى ينبغررى أن 

م، بالمناسبة، إلى هيئرة األركران العامرة / عمليرات. تقرول الوحردة كران لردينا  يقدَّ

وينبغى أن تقول أى نروع مرن الطلقرات. ينبغرى أن  100طلقة، استهلكت  100

فرقعرات أو مضرادات للردبابات. ال يوجرد برالغ واحرد منرذ نعرف ما إذا كانرت م

أيام الحرب ال من أية فرقة، وقد كان لدى ضباط اتصرال برالفرق، وال مرن أيرة 

قيررادة مررن قيررادات الفرررق وقررد كرران لرردى ضررباط اتصررال بالقيررادات المختلفررة. ال 

 يوجد بالغ واحد.

 أليس هذا فشالي لطاقم المهمات بالقيادة؟ يادين:
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هذا ليس طاقم المهمات. إذا استخدمت دبابرة ذخيررة ولرم يبلَّرغ أنهرا  ن:نحميا كي

استخدمتها، فكيف سيعرف فرد المهمات أنها استخدمتها؟ يوجد ضابط مهمرات 

كرذا وكرذا قذيفرة. إذا أطلقرت  –الدبابرة  –فى اللواء. كتائبه فرى األمرام. برداخلها 

 الدبابة النار ولم يبلغ أحد، فكيف يمكن معرفة ذلك؟

عنرردما يعرراد التعميرر يمكررن معرفررة مرا الررذى خرررج. هرل وصررل بررالغ  سركوف:ل

 كهذا؟

ال. وصل عبرر القنروات فقرط مرن خرالل ضرباط االتصرال الترابعين  نحميا كين:

لألركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين. لرذا أطلعرت شرعبة اإلمرداد والتمروين / 

عمليررات القيررادة المناطقيررة. أيهررا الجنرررال لسرركوف، مررا حرردث بالفعررل، هررو أن 

الوحرردات طلبررت ذخيرررة. بشرركل عررام مررن طلررب الررذخيرة كرران المسررتوى الررذى 

بالجبهة الداخلية. ليس علرى أسراس االسرتهالك وإنمرا اسرتناد إلرى اسرتغاثة، مرن 

نتيجة لذلك صرفنا ذخيرة إلى األمام. أنا بوصفى رئيساي لشعبة و خالل محادثة.

اإلمداد والتموين يجب أن أحدد الذخيرة طبقاي لمسرتوى الفرائض وانخفاضره فرى 

 .----قةتأهب األركان العامة. إذا كان هناك مائة ألف طل

 بما فى ذلك رفيديم؟ لسكوف:

بما فى ذلك رفيديم. كل ما خرج من رفيديم، اسرُتهلك بالنسربة لرى.  نحميا كين:

ألننى إذا انتظرت بالغاي آخذاي فى االعتبار قناة المهمات فلرن أسرتطيع السريطرة 

 على األمر.

 إالم تعزو عدم االنضباط هذا؟ يادين:

كران سرمة عامرة لكرل قروات الجريش فرى  أعزوه إلرى عردم انضرباط نحميا كين:

. علرى امترداد الحررب. قررأت تقريرراي للرواء متتيراهو بيلرد كررروا 1967حرب 

البالغات. كان هذا سمتاب عاماب فى القوة البشرية، وفى الذخيرة، وفى كل شىء. 
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ال يوجررد أى تبليررغ، ولررم تصررلك أيررة معلومررة فررى أى موضرروع. لقررد كنررت، أيهررا 

 وتعرف كيف كان اإلبالغ عن القتلى. الجنرال يادين فى رصد

 ؟1967إذاي ما هى العبر التى استخلصت بعد حرب  يادين:

 جرى تبسيط ألسلوب التبليغ. نحميا كين:

 لدرجة أنهم أالَّ يبلغون؟ يادين:

أن التبليررغ مترهررل. الكثيررر مررن  1967كانررت الحجررة بعررد حرررب  نحميررا كررين:

طوا اإلبالغ: بساطة فى  –علوا إذاي األوراق، والكتالوجات، واألرقام. فماذا ف بسَّ

األرقام، وفى األوراق، والكثير من المؤشرات اللفظية وليس األرقام. وقلصروا 

 التبليغ: هذه الطريقة أيضاي لم تنجح. لم ينجح التبليغ عامة.

 ما الذى فعلوه بعد الحرب اآلن؟ يادين:

 اآلن نحن نعيد تدوير اإلجراءات. نحميا كين:

 المشكلة فى اإلجراءات أم فى االنضباط؟هل  يادين:

بعد أن نبسط الموضوع حتى أقصرى حرد أدنرى ضررورى، سريبقى  نحميا كين:

حد أدنى للتبليغ. إذا لم يبلرغ المسرتوى المرنخفض، فلرن يكرون ثمرة تبليرغ. أعتقرد 

أنهرم فرى حمرأة المعركرة وضربابيتها لرن يبلغروا. هرذا هرو رأيرى. يشراطرنى هرذا 

 الجيش.الرأى عناصر كثيرة ب

هرذه مشركلة مهمرة جرداي. مشركالت سياسرية مرن الطرراز األول يمكرن أن  يادين:

تحسم بسبب هذا الموضوع. لكونهم لم يعلموا. فجأة توصلوا إلى استنتاج مفاده 

أنه لن يكون فرى وسرعنا القترال بعرد سراعتين وسنستسرلم، وفجرأة يتضرح أن كرل 

 القذائف موجودة.

إذا قلنا إن هرذا كران فرى الر "بايب اليرن"/ النقرل فهرذا صرحيح. لكرن  نحميا كين:

عقب تواجده فى ال  "بايب الين" / النقل وقع ضرران. أ( هذا ال "بايب الين" / 
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النقل معناه مركباته، ب( التى معناها أن األركران العامرة تحيرا تحرت االنطبراع 

طررار جرروى مررن بررأن الررذخيرة غيررر موجررودة، وتبرردأ فررى طلررب إمررداد فررورى بق

 عناصر خارجية.

أنررت تقررول إنرره كانررت هنرراك خطررة للتررزود بعترراد خصررص لوحرردات  لسرركوف:

مخازن طوارىء كانت فى مكان آخر، وإنه كان هناك تصرور برأن هرذا العتراد 

يخص وحدة مخزن الطوارىء كيت ووحدة مخزن الطوارىء كيت. ماذا كران 

لررى وحرردة مخررزن هررل ينبغررى علررى الوحرردة أن ترررفض وأن تعيررده إ –األمررر 

 الطوارىء، أم ينبغى على وحدة مخزن الطوارىء أن تذهب وتأخذ ذلك؟

 األمر متداخل  نحميا كين:

ما الذى ُنفذ من كل هذا كما يقول األمر، فرى الوحردة الترى كانرت بهرا  لسكوف:

 هذه الترتيبات؟

 كران التنفيرذ صرعباب. مررا كران ألمرر واحرد أن ينفرذ فعليراي لسررببين: أ( نحميرا كرين:

 يوجد نسق تدريب استمر فى التدريب.

إذا كان األمر كذلك، ربما تسرتطيع أن تفصرل فرى أى األمراكن كانرت  لسكوف:

 ما الذى ُنفذ طبقاي لألمر؟ –مثل هذه الترتيبات، وطبقاي للمكان 

 فى رأيى لم ينفذ أى شىء. نحميا كين:

 لماذا؟ لسكوف:

 لم تتزود أية وحدة بالعتاد. نحميا كين:

علررى سرربيل المثررال، لررم تسررتمر فررى الترردريب. وأخررذت  600الوحرردة  لسرركوف:

 . ما الذى فعلته؟ أليس هذا انضباطاي؟421العتاد الذى كان مخصصاي ل  

 .1973فى سياق حرب  1973ال. البد أن ننظر إلى حرب  نحميا كين:

 أجبنى عن هذه النقاط. لسكوف:
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مثلمرا  1973شرية حررب لدى قناعة بأنه لو أن الجيش كان تعبرأ ع نحميا كين:

. ليس 1973، لما ظهرت كل هذه الظواهر فى حرب 1967تعبأ عشية حرب 

 لدى أى شك فى هذا.

االسرتنتاج هررو أنره لرم تكررن للجريش لروائح للتعبئررة فرى حالرة التعرررض  لسركوف:

 لهجوم مباغت.

تمام مئة فى المئة. لن تجد أمراي واحداي لألركان العامة، ال من هيئة  نحميا كين:

ركان العامة، وال من شعبة اإلمرداد والتمروين وال مرن أى أحرد. مراذا يحردث األ

ولرريس فررى  – 48وأن تفرررغ فررى ق. ل  24عنرردما ينبغررى أن تتعبررأ فررى ق. ل 

أربعة أيام. قرال الجنررال يرادين إنره سريأتى إلرى موضروع النقرل. لكرن هرذا أحرد 

 األمثلة المميزة والنموذجية لكل العملية.

، توجرد ميزانيرة لتسرليح 1967ت مررة، حترى قبرل حررب كما كران ذا لسكوف:

كانت هناك ميزانية  –الدبابات. بحيث فى حالة ما إذا ُسلحت ولم تخرج للعمل 

 لترميم ال . )نحميا كين: الذخيرة؟( الذخيرة، من أجل فحصها.

يجرب أن يعراد  –توجد تعليمات فى الجيش تقول إن ما فتح تغليفره  نحميا كين:

ن عامة إلعادة تغليفره. طبقراي لعردد المرتجعرات المخططرة خرالل إلى قاعدة أركا

خطرة عمررل  ----------------السرنة زائرد احتيرراطى ألشرياء غيررر متوقعرة سررلفاي،

 القياة الشمالية.

لم يكن من الصواب فعل مثل هذه الترتيبات فى الحالرة ج شركل دائرم  لسكوف:

 وعدم انتظار المواصفات المختصرة والمواصفات التفصيلية.

 لكن فيم أعاق هذا خالل الحرب؟ نحميا كين:

 تسليح الدبابات بشكل أسرع. لسكوف:

 لوأنهم كانوا تمكنوا من تسليح الدبابات سلفاي قبل الحرب؟ نحميا كين:
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الحالة ج معناها التأهب للحرب، طبقاي لما هو مكتروب فرى مرادة هيئرة  وف:لسك

األركان العامة / عمليرات. الحررب بردون تسرليح الردبابات، معناهرا عردم وجرود 

  استعداد للحرب.

،أن الجيش سيتوافر له إنرذار 1973كان تصور الجيش قبل حرب  نحميا كين:

االحتيراط للوصرول إلرى وحردة كاف، وأنه ما بين الوقت الذى سيسرتغرقه سرلك 

مخزن الطوارىء واالنطرالق بشركل منضربط للحررب سريكفى الوقرت مرن أجرل 

  شحن وتسليح الدبابات.

نحن تلقينا شهادة من لواء نظامى بالقيادة الجنوبية، من دان شرومرون،  يادين:

تفيررد بأنرره عنرردما تلقررى الحالررة ج وأراد أن يشررغل المسررتويات، أُبلررغ بأنرره ليسررت 

 صادقة من األركان العامة.هناك م

 المستويات؟ نحميا كين:

 ذخيرة. هو أعطى أمراي باقتحام المخازن. يادين:

الررذخيرة  –تعرال نرررى مرا المقصررود. لرواء نظررامى، فرقرة نظاميررة  نحميرا كررين:

برداخل الردبابات.  – 100طلقرة مرن برين  60الداخلية بجوارها، بداخل البطن. 

اط. مركباتها أيضاي فى االحتياط. معنى هذا، الذخيرة مستوى أ تكون فى االحتي

ينبغى عليها أن تحصل على تصديق بتعبئة  –حتى تنفذ المستوى أ الخاص بها 

المسرررتوى أ، وبتعبئرررة السرررائقين، وبرررإخراج المركبرررات مرررن وحررردات مخرررازن 

الطوارىء وتحميل الرذخيرة عليهرا. تلرك هرى األمثلرة النموذجيرة الترى أعطيتهرا 

كران هنراك تسراؤل:  –حين كانت تعلن حالرة تأهرب  –اي أيض 1973قبل حرب 

 فليس للفرقة ما تفعله. –هل يعبأ المستوى أ، أم ال. إذا لم نعبىء المستوى أ 

مرررن داخرررل قائمرررة الرررنقص، أومرررن حاميرررة خاويرررة بوحررردات مخرررازن  لسرركوف:

الطوارىء، مركبات تنقل الدبابات وما شاكل ذلك، أو ناقالت جند مدرعرة مرن 

هل يمكن أن تقول مرا الرذى نجرم عرن نقرص الميزانيرة؟ )نحميرا  – 113طراز 
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كررين: نرراقالت جنررد مدرعررة؟( نرراقالت جنررد مدرعررة، ومركبررات لنقررل الرردبابات، 

 ومدافع رشاشة أشرت إليها.

 لنأخذ ناقالت الجند المدرعة كمثال. نحميا كين:

ربمررا لررو راجعررت كررل قائمررة األشررياء الناقصررة، فسررتجد أن هررذا كرران  لسرركوف:

 ب الميزانية.بسب

 يمكننى أن أرسم صورة شاملة جداي. نحميا كين:

أشرياء كران يمكرن شرراؤها، ولرم يكرن هرذا محركراي يتوقرف شرراؤه علرى  يرادين:

 أسباب سياسية.

" بر   1عندى مثال رائُع جداي. قرر الجيش الترزود فرى إطرار "أفرق  نحميا كين:

ناقلة جند مدرعة )يادين: إجماالي؟( بخالف مرا كران موجروداي. مرع انردالع  250

ناقلرة جنرد مدرعرة. فرى تلرك الفتررة الخاصرة بر   360/370الحرب كانت لردينا 

مررع  ناقلرة جنررد مدرعرة، لكررن 250" كانررت خطرة تررزود الجريش بالعترراد 1"أفرق 

معارضة شديدة للغاية من جانب نائب رئيس األركان، الذى كران ضرد نراقالت 

الجند المدرعة بشكل مبدئى. بقررار شخصرى مرن رئريس األركران دخلرت ناقلرة 

الجنرررد المدرعرررة كوسررريلة فرررى الجررريش. نائرررب رئررريس األركررران بسررربب مشررراكل 

ما دبابة أو أيديولوجية ومذهبية كان ضد ناقلة الجند من حيث المبدأ. هو قال: إ

وسرريلة أخرررى، ناقلررة الجنررد المدرعررة ليسررت وسرريلة مدرعررة، فررى رأيرره. جرررت 

نقاشات عنيفة حول ذلك فى األركان العامة. حسم رئيس األركان المشركلة فرى 

نهاية األمر، بأن ناقلة الجنرد المدرعرة مرن مقاصرد ترزود الجريش بالعتراد. وفرى 

 250اقلرة جنرد مدرعرة، ن 250خطة خمسية عرضتها األركان العامة أدرجت 

، ورد خطراب مرن البنتراجون عبرر 1973فى السنة. فى نهايرة شرهر أغسرطس 

الملحق العسكرى األمريكى فى تل أبيب، أوضح أن المصنع الذى ينتج ناقالت 

الجنررود المدرعررة ينرروى إغررالق خررط اإلنترراج، ألنرره لرريس لديرره طلبيررات. وأنرره ال 
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فرإن السرعر  –سرنة، أو إذا أنتجهرا ناقلة جنود مدرعة فى ال 250يستطيع إنتاج 

بسررربب خرررط اإلنتررراج الصرررغير سررريكون مرتفعررراي جرررداي. ولرررذا إذا كررران الجررريش 

ناقلة جنود مدرعة، فسيكون ذلك دفعة واحدة.  250اإلسرائيلى ينوى التزود ب  

. ما أن وصل إلى الخطاب كتبت خطابراي 19وصلنى الخطاب عبر استخبارات 

ير مصرادر التمويرل مرن أجرل شرراء كرل الر  إلى رئيس األركان وأوصريت بتردب

ناقلة المقرر الترزود بهرا لمردة خمرس سرنوات، دفعرة واحردة. جررت حرول  250

ذلررك نقاشررات عنيفررة جررداي، ألنرره لررم يكررن هنرراك مصرردر مررالى لررذلك. كرران ينبغررى 

"كحت" المال من أى مكران للخطرة متعرددة السرنوات. وبرذل الجهرد وفرى نهايرة 

ناقلرة مجتمعرة. أدرج  250داي بأننرا نطلرب كرل الر  سبتمبر أعطى األمريكيون ر

هرذا مثرال علرى أنهرم لرم يسرتطيعوا  الطلب فى واقرع األمرر مرع انردالع الحررب.

فررى  50". اشرتروا 1ناقلررة فرى إطرار "أفررق 250 –شرراء نراقالت جنررد مدرعرة 

السنة ليس ألن الجيش كران محتاجراي لرذلك فقرط، وإنمرا فرى إطرار الميزانيرات لر  

نراقالت الردبابات  –كانت هذ هرى اإلمكانيرة. كانرت نراقالت الردبابات "، 1"أفق 

موجودة بالجيش بشركل دائرم ومرزمن، منرذ عرفرت الجريش، منرذ كنرت سركرتير 

كانرت  –قيادة عليا وحتى هذا اليوم الذى أنا فيه رئيس لشعبة اإلمداد والتموين 

هربط فرى قروائم دائماي لها أولوية أقل بالجيش. طيلة حياتى أذكرها وهى تعلرو وت

التررزود بالعترراد. )لسرركوف: لرريس فررى مرردة خرردمتى، لكررن هررذا لرريس مهمرراي(. ال 

أستطيع أن أقول لك، أيها القائرد، ألن ذلرك كران فرى الفتررة الترى كنرت فيهرا فرى 

وأسرتطيع أن  -القيادة واألركان. لكننى أستطيع أن أقول لك بكامل المسرؤولية، 

اد لألركان العامة شعبة اإلمداد والتمروين أطلعكم أيضاي على وثائق التزود بالعت

فإن الحسم كان لصرالح الدبابرة  –كلما وصلوا إلى مسألة ناقلة دبابة أم دبابة  –

ولرريس لصررالح ناقلررة الدبابررة، وقررالوا: فررى أسرروأ األحرروال ستسررير الدبابررة علررى 

جنزير. من األفضل أن تسير الدبابة على جنزير بدالي من أن ُتحمل علرى ناقلرة 

تسررير علررى جنزيررر بالمناسرربة، كرران هنرراك قررادة فررى الجرريش يرررون أن هررذا  وال

 –صرديقى بررن  – 1973تبذيراي. هناك قائد فرق مدرعة كان يرى بعد حرب 
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أن كميات ناقالت الدبابات التى طلبناها أيضاي اآلن فى الميزانية كبيرة جداي. إذا 

 كان هناك مال فمن األفضل إنفاقه على غاية أخرى.

. كانرت لردى بررن 170أعداد الدبابات، التى لم تصل نتيجة لذلك بلغ  لسكوف:

 دبابة. 167فى هجومه 

 دبابة. 272الفرقة بها  نحميا كين:

دبابة كانرت هرذه فرقرة فرى حرال العمرل.  167دبابة.  167كان لديها  لسكوف:

فى مكان ما يجرى أحدهم حسابات حول احتماالت مختلفة. سأتناول ذلك الحقاي 

 وع الفرق.فى موض

أنت تتحدث عن دبابات. وماذا عن المردافع المتحركرة؟ سرمعنا أن إيجرد  يادين:

 –نقلرت المردافع المتحركرة مرن بئرر سربع حترى وصرلت  –شركة للنقل العام  –

 نصفها بقى فى الطريق، وذلك بسبب نقص الناقالت.

سأتطرق إلى موضوع المدافع المتحركة أيضاي. سأتطرق إلى ذلرك  نحميا كين:

أيضاي. فيما يتعلق بالمثال الذى ذكرته، ايهرا الجنررال لسركوف، كران بررن قائرداي 

. كان قائد الفيالق المدرعة بعد الحرب. هو يعرف كم دبابرة كانرت 162للفرقة 

لديه فى الحرب وتشاورنا معه فى مسألة عدد نراقالت الردبابات الترى ينبغرى أن 

طلب ناقالت الدبابات. التى . كان برن معارضاي بقوة ل1973يطلبها بعد حرب 

مكلفة بشكل غير عادى فى التخرزين. وتحتراج إلرى  ----تكلف كثيراي من المال.

صيانة، وإلى تخرزين، وتحتراج إلرى بنراء )عنرابر(. هرو قرال إن هرذا غيرر مجرد 

مقارنررة بمررا إذا اشررتريت برراألموال نفسررها كميررة أكبررر مررن الرردبابات. هررذه وجهررة 

ة نظره. وُطلبت ناقالت الدبابات. أنرا أقرول إن نظر. لكن األمر ُحسم ضد وجه

هناك اندفاعاي كهذا برداخل الجريش فرى هرذه المسرألة. ليسرت قاعردة أن كرل دبابرة 

ينبغى أن تكون لها ناقلة، أو كل كمية معينة من الدبابات. حاولوا حل المشركلة 

تسرتطيع أن تعمرل  لسركوف:عن طريق اسرتغالل وحردات مخرازن الطروارىء. 
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فجوات فى ميزانية التزود بالعتاد فى مقابل النفقات لنفترض فرى بنراء مقارنة لل

فصرراعداي، فجرروات فررى تررزود الجرريش  1969حصررون واسررتحكامات برردءاي مررن 

 بالعتاد فى تلك السنوات هذا فى مقابل ذاك.

أعتقررد أنرره كرران مررن الممكررن سررد الفجرروات فررى الجرريش بهرردوء تررام  نحميررا كررين:

فرائض كثيرر. لكرن هرذه برالطبع مسرألة وجهرة بأموال الحصرون، وكران سريتبقى 

 نظر بشأن ما األفضل.

 )حذف كلمة بواسرطة الرقابرة العسركرية(فيما يتعلق بالرد النهائى ل   لسكوف:

فى موضوع المشتريات. أنا أعتقرد أنره لرم يفهرم السرؤال. لرم يكرن سرؤالى حرول 

ح، وإنمرا حرول التروازن. حير ث إن حامية مركبات عسكرية وأفرادهرا وكرم ُسررِّ

إحدى مهام شعبة اإلمداد والتموين هرى الحفراظ علرى تروازن برين االحتياجرات. 

الحامية العسكرية للمركبات ال تشير إلى توازن، ألن التوازن يمكن أن يحردث 

 عبر قدرتنا فقط على استغالل المركبات طبقاي لعداد الكيلومترات.

 توازن بين من ومن؟ نحميا كين:

ى واالحتياجررات التررى كانررت. هررل ثمررة إمكانيررة بررين الجهررد العسرركر لسرركوف:

لفحص ذلك من هذه الناحية. ألنره هنرا هرا هرى ذى الحاميرة العسركرية وهرى ال 

 ترد.

 لكنه يقول كم من بين التعبئة. نحميا كين:

 --أعرف، لكن هذا ال يعطينى اإلجابة. ألنه ليست لدى هنا االستفادة لسكوف:

أجيب عن التروازن، ألن المرفرق المردنى من الصعب علىَّ جداي أن نحميا كين: 

 فى رأيى حدد احتياجاته بشكل غير مدروس.

لنأخرررذ المرفرررق العسررركرى. كانرررت لكرررم سررريطرة علرررى حركرررة هرررذه  لسررركوف:

 المركبات. كان هناك مركز نقل، وعرف أين توجد المركبات.
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ليس فقط عرف، إال أننا أثناء الحرب وفى أيام الحررب فرى حقيقرة  نحميا كين:

طالما توافر لدىَّ فائض فى رصيد األركان  –ر أنا مع سرايا نقل عسكرية األم

صرراي لغرررض عسرركرى  وضررعت سرررايا النقررل فررى أطررر  –العامررة لررم يكررن مخصَّ

تحت تصرف جهاز حالة الطوارىء وقت الحرب. عملرت لصرالح جهراز حالرة 

 الطوارىء وقت الحرب.

 منذ متى بدأ هذا؟ لسكوف:

 7 – 6أكتوبر. الوقود أيضاي وبخاصة الوقود فرى منذ السادس من  نحميا كين:

 تلقت سرايا نقل كاملة بقادتها وبيارقها مهمة. –لشهر فصاعداي  8 –

 ال يوجد. 8 – 7 – 6فى  لسكوف:

أنا عبأت المركبات للجيش. كانت هذه سرايا نقل عسركرية وتلقرت  نحميا كين:

 ---مهمة. اآلن نقلت مواد خام من الميناء

كران ينبغرى أن يظهرر هرذا فرى مهمرات جهراز حالرة الطروارىء وقرت  لسكوف:

 من الشهر، وال يوجد. 8 – 7 – 6الحرب فى 

يجوز. سأعيد فحص اإلجابة. لكن طيلة أيام الحرب بدون استثناء،  نحميا كين:

مت مساعدة من خالل وحدات معبأة لجهراز حالرة الطروارىء وقرت الحررب،  قُدِّ

طروارىء وقرت الحررب مرن أجرل المهمرة. وضعت تحت تصرف جهاز حالة ال

وقررف مراقررب الدولررة أيضرراي فررى تقريررره علررى الترتيبررات اإلداريررة المعيبررة التررى 

 كانت فى هذا الموضوع. لكن هذه المساعدة قُدمت.

بضعة أسئلة فيما يتعلق بالطريقة. هل لديك أساس لهذه اإلجابة سواُء  لسكوف:

ر صردرت بشرأن هرذه األمرور. هرل فى األوامر أم فى مادة نظرية، أو فى أوامر

دبابة فى السادس من أكتوبر.  2100يوجد أمر معركة دائم لهذه األمور. لدينا 

دبابرة. مرع  1300والصورة هى أننا لم نحقق حشداي فى القيرادات كلهرا يتجراوز 

هذا، وبالرغم من كل الترتيبات التى جرت، وصلت القوة إلى أماكن انتشرارها 
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بالغ لنائب رئيس األركران أنره فرى القيرادة الجنوبيرة  على مهل. حين يظهر من

ل أن 500دبابة، وتوجد فى واقع األمر  716ينبغى أن تكون  . فى القيادة ُمسجَّ

، 200، أريك )أريئيل شارون( يقرول إن لديره 167، لدى برن 170برن لديه 

 .300. فوق يظهر ما يقرب من 110، ألبرت لديه 170جونين يقول إن لديه 

استدعاء ضربة للمكان ومعرفرة الحالرة الذاتيرة،  –ثير من ناحية السيطرة هذا ي

 يثير أسئلة بالتأكيد.  –إذا جاز القول هكذا، لكل دبابة 

 ما هو السؤال المحدد؟ نحميا كين:

كيررف أنزلررت القرروة علررى مهررل، وكيررف لررم يكررن هنرراك اسررتعجال فررى  لسرركوف:

ى األركرران العامررة، وفررى الحاميررة العسرركرية للمركبررات التررى كانررت موجررودة فرر

 القيادة، وفى كل مكان آخر؟

ومن ثرم، أسرتطيع أن أقرول الترالى. مرن وجهرة نظرر شرعبة اإلمرداد  نحميا كين:

 ، والتموين فى اللحظة التى صدر فيها أمر تحرك، صدرت أوامر تحرك كتابرةي

 فى برقيات من مركز صيانة السالح والنظم لجميع القوات.

 هل لديك هذه األوامر، فى السادس والسابع والثامن )من أكتوبر(؟ لسكوف:

 جميعها. نحميا كين:

 هل يمكن أن تتركها لنا؟ لسكوف:

نعم، بالتأكيد. من اللحظرة الترى صردر فيهرا أمرر مرن شرعبة اإلمرداد  نحميا كين:

والتموين، العملية األولى التى أسرتطيع النظرر فيهرا: هرل ُتركرت دبابرات بوحردة 

الطرروارىء فررى "ق" معررين بعررد األمررر. أنررا أعرررف مررا الررذى بقررى فررى مخررزن 

الخلف. من ناحية كم الدبابات صفر. بقيت بضع دبابات معدودات جرداي. معنرى 

هررذا، أنرره برردأ تحرررك للرردبابات التابعررة للتشرركيالت العسرركرية مررن وحرردة مخررزن 

الطرروارىء إلررى الميرردان الررذى خصررص لهررا. فررى كثيررر جررداي مررن األحيرران برردأ 
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تحرررك قبررل أن تعرررف القرروة أو نحررن مركررز صرريانة السررالح والررنظم مررا هررو ال

 الهدف، وإلى أين ينبغى أن تصل.

أريد أن تقف هنا عند نقطة واحدة: أنك فى وسط التحركرات أعطيرت  لسكوف:

هرل هرذا مردون  –أمراي برالتحرك لقافلرة معينرة، لوحردة مخرزن طروارىء معرين 

 األمر من هيئة األركان العامة / عمليات؟ لديك بالنسبة للساعة التى تلقيت فيها

 نعم، يا سيدى. نحميا كين:

وأنت تقول إن هناك فروقاي بين الوقت الرذى أخرجرت فيره مرن مركرز  لسكوف:

 التحركات وما نفذ على األرض؟

ال. ليس هذا ما قلته. قلت إنه منذ اللحظة التى بدأ فيها التحرك وقد  نحميا كين:

المحرردد، فمرراذا كانررت الجهررة المقصررودة للتحرررك فررى برردأ لنفترررض فررى التوقيررت 

لررم أعلررم إلررى أيررن ينبغررى أن تصررل القرروة.  –الوقررت الررذى أصرردرُت فيرره األمررر 

نقل بناقالت الدبابات الخاصرة بره. تحررك مرن بيرت ديررس.  217المثال: لواء 

عندما أصدر مركز صيانة السالح والنظم األمر للفرقة، فإنه قرال أمررين: أوالي 

شررىء قررل لررى فررى أيررة سرراعة تريررد نرراقالت الرردبابات لررديك. ال مبرررر  وقبررل كررل

إلغالق وحدة مخزن الطورىء بقافلة طويلة من ناقالت الدبابات قبل أن تحاط 

علماي برالتحرك. هرو أعلرن التوقيرت وأعطينراه نراقالت الردبابات. وجراء فرى أمرر 

هرى  التحرك الصرادر مرن مركرز صريانة السرالح والرنظم أن الجبهرة المقصرودة

العريش، على الر غرم مرن أننرا بعرد فروات األوان نعررف أن اللرواء وصرل بعرد 

رفيديم. بمعنى، من التحرك من العريش وحترى رفيرديم صردر وقتئرذ أمرُر تلقراه 

قائد القوة أثنراء التحررك عبرر قنروات هيئرة األركران العامرة بالجهرة الترى يتعرين 

فقرط ألنره فرى الوقرت الرذى  عليه التوجه إليها. وتمكنا من إعطائه أمرر العرريش

تحرك فيه لرم يكرن هنراك أمرُر صرريح بعرد بشرأن منطقرة حشرد اللرواء. هرذا هرو 

المثال الذى أردت ذكرره. نتيجرة لرذلك إذا سرألتنى اليروم مراذا كران معردل تجمرع 

حرررين أفررررج عرررن نررراقالت  217الررردبابات، أسرررتطيع أن أقرررول لرررك عرررن اللرررواء 
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أن أقول لك عنها شيئاي. أستطيع أن أقول الدبابات. أما المجنزرات، فال أستطيع 

لك متى تركرت وحردة مخرزن الطروارىء. وإلرى أيرن تحركرت تقريبراي بالضربط. 

أسرتطيع أن أفعرل ذلرك مرن  –ماذا كان معردل تجميرع الردبابات سراعة وصرولها 

خالل االسترجاع، لكن ليس من خالل تحكم مركز صريانة السرالح والرنظم فرى 

بئة فى الجيش على افترراض مفراده أنره فرى الوقرت تحرك المركبات. تستند التع

الذى يبدأ فيه تحرك القوات، فإن شبكة صرف التجهيزات المخصصرة لألفرراد 

نة برراألفراد وقتئررذ. هررى كلهررا مبنيررة علررى االحتيرراط. هنررا برردأ تحرررك  تكررون مسرركَّ

القوات كلها قبل أن يبدأ تجمع هيئرة أفرراد صررف التجهيرزات أصرالي. لرذا كران 

 غ إلى الخلف، إذا كان هناك إبالغ، تحت السيطرة.كل اإلبال

 صرف التجهيزات للجنود لديك لكى نفصل ذلك، كم فرداي هم؟ لسكوف:

من الصعب أن أقول لك "رقماي نهائياي". أسرتطيع إعطراءك بيانرات. نحميا كين: 

 .72أعتقد أن تمام انتظامهم هو "ق" 

 ألفراد صرف التجهيزات للجنود؟ لسكوف:

ألفراد صرف التجهيزات للجنود. أعتقد. أنرا مضرطر للتأكيرد. وأن  كين:نحميا 

أقول لك فى األوامر المستديمة للمعركة. فى األوامر المستديمة للمعركة لشعبة 

اإلمداد والتموين مكتوب أيضراي مترى ينبغرى ألفرراد صررف التجهيرزات للجنرود 

ألفررراد صرررف لمحرراور األركرران العامررة أن يكونرروا متواجرردين، ومتررى ينبغررى 

 التجهيزات بالقيادات أن يكونوا متواجدين. ربما أكون مخطئاي فى الساعات.

 هل أفراد صرف التجهيزات للجنود هم من قوات االحتياط؟ الرئيس أجرانات:

أريد أال تندهشروا، ربمرا أكرون  –ساعة  72كلهم. فى موضوع ال   نحميا كين:

 مخطئاي. أنا مضطر ألفحص األمر لكى أرد.

 سنصل إلى كل هذا، لكل مشكلة النقل. ين:ياد

 .15،30سنأخذ استراحة حتى الرئيس أجرانات: 
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 1974اغسطس  18بتاريخ  150جلسة رقم 

أنا استوضحت فرى غضرون ذلرك )فرى غضرون االسرتراحة( إجابرة  نحميا كين:

بشررأن صرررف التجهيررزات للجنررود، وأريررد توضرريح ثررالث نقرراط. تتحرردد مراكررز 

عن طريق القيرادات المناطقيرة، كرلُّ فرى قيادتره، فرى  صرف التجهيزات للجنود

منطقته وهى التى تسكٍّن مراكز صرف التجهيزات باألفراد. تخضع كل شربكة 

تسرركٍّن  –صرررف التجهيررزات للجنررود للقيررادة المناطقيررة. ب( محرراور رئيسررية 

مراكررز صرررف التجهيررزات برراألفراد مررع إصرردار أمررر بتسرركينها برراألفراد عررن 

ة مررن الشرررطة العسرركرية للقيررادة، أمررا كررل مراكررز صرررف طريررق قرروة نظاميرر

التجهيررزات فررى كررل المحرراور التررى ال توصررف بأنهررا محرراور رئيسررية فهررى مررن 

قوات االحتيراط، هيئرة صررف التجهيرزات. فيمرا يتعلرق بتأهرب مراكرز صررف 

التجهيزات هذه وخطة تسركينها براألفراد فإنهمرا مردونان فرى أمرر العمليرة الرذى 

العامة للقيادة، للعمليرة الواقعيرة. إذا أخرذنا علرى سربيل المثرال  أصدرته األركان

خطة "قط الصحراء"، إنها الخطة الكبيرة للقيادة الجنوبية، وكانت عشية حرب 

، حينذاك فى الملحق اإلدارى ألمر العملية الذى أصدرته هيئة األركران 1973

ينبغررى أن العامررة / عمليررات ُمملررى علررى القيررادة أيررة مراكررز صرررف تجهيررزات 

ن باألفراد. ما يميز الجدول الزمنى فى خطرة "قرط الصرحراء" علرى سربيل  تسكَّ

المثال، كان تسكين مراكز صرف التجهيزات باألفراد، تمام استدعاء فى ق ل 

. هررذا بالنسرربة لخطررة واقعيررة مثررل "قررط 28، وتمررام تسرركين أفررراد فررى ق ل 24

بشكل ملموس ماذا يقول الصحراء" وبالنسبة لكل أمر عملية ينبغى أن نفحص 

 أمر العملية بشكل محدد، ألنه منوط بخطة حشد القوات الخاصة بتلك العملية.

 هل كانت هناك خطة للكل؟  لسكوف:

فيما يتعلق باألمر الخاص بخطة "صخرة"، أمرر عمليرة "صرخرة" نحميا كين: 

التررى هررى الخطررة الدفاعيررة لألركرران العامررة. كرران هنرراك أمررر إدارى يتضررمن  -

 تسكين مراكز صرف التجهيزات للجنود باألفراد. خطة
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 كم عدد أفراد االحتياط؟ لسكوف:

هذا يتعلق بمجال القيادة، فرى القيرادة الوسرطى أقرل، وفرى القيرادتين  نحميا كين:

الشمالية والجنوبية أكثر. أنا أفترض أن هرذا ينبغرى أن يشرمل بضرع مئرات مرن 

 األفراد.

 ؟28ل وهل كان هذا هناك أيضاي ق النداو:

، وإقامة 24أعتقد أن تمام االنتظام فى خطة "صخرة" أيضاي ق ل  نحميا كين:

ما الذى حردث بالفعرل عشرية  .28مراكز صرف التجهيزات للجنود حتى ق ل 

؟ المحاور التى كران ينبغرى تسركينها براألفراد بقروات نظاميرة مرن 1973حرب 

نت، أما قوات االحتياط فقد ُسكنت  28مواقعها بين ق ل  الشرطة العسكرية ُسكٍّ

، لكن فى المرحلة التى انساب فيها التحرك على المحاور. وما ميز 32و ق ل 

مراكز صرف التجهيزات هذه جداي، أن القوات التى اجتازت نقاط تفتيش كهرذه 

لم يتم توقيفها، ولم تبلغ نقاط التفتيش لمن تتبرع، وإلرى أيرن تتجره.  –بشكل عام 

دة.لم تكن هنا قوافل تشكيالت   عسكرية محدَّ

 لم يكن هناك تبليغ؟ الرئيس أجرانات:

اإلجررراء هررو أن القرروة التررى تتحرررك لررديها فررى أمررر االنتقررال نقرراط  نحميررا كررين:

تفتيش ينبغى طبقاي لره أن تتوقرف عنرد المحرور، وأن يبلرغ قائرد القروة قائرد نقطرة 

التفتيش: أنرا قروة كيرت وكيرت مرن الهيئرة كيرت وكيرت، ورئريس القافلرة مرر فرى 

وات لم ساعة كيت وكيت، ومؤخرة القافلة مرت فى ساعة كيت وكيت. لكن الق

 تتوقَّف، ولم تبلغ. ونتيجة لذلك حدث ارتباك تام.

 لم تتوقف ألن أحداي لم يوقفها؟ لسكوف:

حاولوا توقيفها. لم تتوقف. فى المكان أيضاي الذى حراولوا توقيفهرا،  نحميا كين:

 لم تتوقف. كان هذا اندفاعاي جنونياي إلى الميدان.
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أنت دخلت فى هذه اإلجابة إلى جانب آخر من مشكلة النقل. هرو جانرب  يادين:

مهم، لكنه هامشى. أريد أن أعرض عليك هذه المشكلة بكل حردتها أكثرر قلريالي. 

وأنررا أقررول مررن اآلن سررلفاي إن كررل مشرركلة مراكررز صرررف المهمررات للجنررود هررى 

نرى مرا إذا بالنسبة لرى فرى هرذه اللحظرة مشركلة فنيرة. وليسرت المشركلة الترى تعني

كانت القيادة تسكنها أم ال باألفراد. نحن نتنراول اآلن مسرتوى األركران العامرة. 

طبقرراي لكررل التعليمررات والبيانررات التررى اطلعررت عليهررا، فررإن مشرركلة النقررل مشرركلة 

تخص شعبة اإلمداد والتموين. أنا ال أقول أية لرواء ينبغرى نقلره. حترى ال تخلرط 

امرة وشرعبة اإلمرداد والتمروين. انرا ال أقرول أيرة األمر هنا بين هيئة األركران الع

لواء وأية وحدة يتعين نقلها إلى أية قيادة. من الواضرح أن هرذا قررار ال يخرص 

شعبة اإلمداد والتموين، إنه قرار يخص هيئة األركان العامة. لكن مشكلة النقل 

ه، بالمفهوم الكامل مشكلة تخص شعبة اإلمداد والتموين. لذا ما أردت أن أعرفر

قبل أن أشرع فرى األسرئلة: مرن، وكيرف وبرأى نحرو خططرت مشركلة النقرل مرن 

وجهرررة نظرررر األركررران العامرررة لشرررعبة اإلمرررداد والتمررروين، سرررواء لخطرررة "قرررط 

الصررحراء"، أم للخطررة "صررخرة" أم أليررة خطررة أخرررى؟ وكيررف تشررابكت مررع 

مشكلة الطرق، والمحاور، ووحدات مخازن الطوارىء، من ناحيرة تمركزهرا؟ 

لك بالطبع مشكلة التحكم الفنية أيضاي فى تنفيذ النقل. هل كانت هناك أيرة وبعد ذ

خطة لألركان العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين لمشركلة النقرل برمتهرا؟ مرن كران 

مسرؤوالي عنهرا؟ ومراذا كانرت التعليمرات، واألوامرر الترى صردرت عرن األركرران 

ن نفذ هذا.   العامة. بعد ذلك ندخل فى تفاصيل مب

إذاي، مرا هرى طريقرة التخطريط ومرا هرى المسرؤولية؟ عنردما تصردر  كرين:نحميا 

األركان العامة أمر عملية إلى الميدان، فى هذه الحالة إلى قيادة مناطقية، فإنهرا 

ل فى الملحق اإلدارى خطرة حشرد القروات علرى مسرتوى األركران العامرة.  تفصٍّ

و يردخل مسرتوى هو ال يدخل التشركيالت العسركرية، وال الوحردات الفرعيرة. هر

الفرقرة ويقرول للقيرادة: تحررت تصررفك محراور كيرت وكيررت. قلرت سرابقاي وأعررود 

د أيرة شربكة  وأكرر، يجرب عليرك أن تنشرر شربكة صررف مهمرات للجنرود. محردَّ
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صرف مهمات. تحت تصرفك من أجل نشر القوات التابعة لك وسائل األركان 

سرريعة. ستحصرل العامة كيت وكيت، وناقالت دبابات كيرت وكيرت، بطيئرة أو 

عليها فى النقطة كيت وكيت، فى مرحلة كيرت وكيرت ويجرب عليرك أن تعيردها 

إلى النقاط كيت وكيت فى المرحلة كيت وكيت. ويجب على القيادة طبقراي ألمرر 

العملية هذا أو الملحق اإلدارى ألمر العملية أن يقف على تفاصيل الخطرة وأن 

صادقة عليها. يحدث هذا فى مجموعرة يقدم خطة القيادة إلى األركان العامة للم

الصيانة باألركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين التى يكون بها ضابط مهمرات 

القيادة ويطلع تشكيالته العسكرية على تفاصريل خطرة القيرادة الترى سرتظهر فرى 

الملحررق اإلدارى ألمررر العمليررة الصررادر عررن القيررادة، وكيررف أنهررا تفصررل خطررة 

إنقراذ سينشررها علرى المحراور بوسرائل مرن لردن القيرادة، وإذا النقل، وأية شبكة 

كانررت هررذه الوسررائل غيررر كافيررة، فررأى الوسررائل سرريطلبها مررن األركرران العامررة، 

بخررالف تلررك التررى خصصررت فررى الملحررق اإلدارى األصررلى. وهررو يقرردم الخررط 

رل فيره كرل قافلرة تنقلهرا القيرادة تحرت مسرؤوليتها علرى  البيانى للنقل، بحيث تفصَّ

محرراور التررى وضررعت تحررت تصرررفها. أنررا أتحرردث اآلن عررن أمررر صررادر مررن ال

األركان العامة للقيرادة المناطقيرة، حترى تتحررك قواتهرا فرى منطقرة قيادتهرا إلرى 

الميدان الذى أنيط بالقيادة. فى مجموعرة الصريانة هرذه ُينراقش الموضروع، فإمرا 

ألمر وتسرتذكره مرن ُيصادق للقيادة على الخطة وإما توجه إليها أسئلة فتراجع ا

جديد. وإما تضاف إليها وسائل، إذا كانت هذه الوسائل غير كافية. أوإذا حدثت 

حاالت أيضاي اتضح فيها أن الوسائل التى خصصت لألركان العامة كانت أكبر 

مرن الرالزم فعندئرذ تخفرض الوسرائل. معنرى هرذا، أن مجموعرة الصريانة التابعرة 

نبغى أن تتلخص فى أنه يجب علرى القيرادة بعرد لشعبة اإلمداد والتموين للقيادة ي

مجموعررة الصرريانة أن تنقررل إلررى األركرران العامررة فررى هررذه الحالررة عبررر الملحررق 

اإلدارى لألركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين خطة نقل مفصلة تسررى علرى 

)حررذف كلمررة بواسررطة الرقابررة القيررادة بالنسرربة للخطررة العملياتيررة المحررددة لرر  

وتوجرد  –مشفوعة بالخط البيانى لخرط سرير النقرل. كرل قيرادة نقلرت  العسكرية(
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بالنسربة لكرل خطرة عملياتيرة  –بحوزة األركان العامة لشعبة اإلمرداد والتمروين 

أمر النقل المفصل مرع الخرط البيرانى المفصرل للنقرل. وإذا حردثت تغييررات فرى 

ى، بالطبع، أن فإنه ينبغ –تخصيص القوات للقيادة، إذا تغير نسق قوات القيادة 

يتغير فى المقابل أمر العملية، وينبغرى أن يتغيرر فرى المقابرل الملحرق اإلدارى. 

وبالفعل كان هناك تطروير موسرمى ألوامرر العمليرة طبعرة كاملرة مرن مثرل هرذه 

األوامر، إذا كانت اللجنة )لجنرة التحقيرق( معنيرة، فبوسرعى أن أجرد لهرا، سرواُء 

مرروين للقيررادات، أم الترروازن المرتررد مررن أوامررر صرردرت مررن شررعبة اإلمررداد والت

القيادة إلى شعبة اإلمداد والتموين ما التطوير الذى دخل عليه وما الذى صدقت 

عليره شررعبة اإلمررداد والتمروين للقيررادة. معنررى هرذا، أنرره فررى كرل أمررر مررن أوامررر 

العملية بال استثناء يوجد ملحق نقل للملحق اإلدارى المشفوع بخط بيانى كامل 

يظهر كل قروة للقيرادة علرى أى محرور تتحررك، وفرى أى توقيرت، وتحرت للنقل 

تصرف من وضع المحور، وكرم مرن الوقرت ينبغرى أن تسرتغرقه القافلرة، ومرن 

 هو رئيس القافلة، ومؤخرتها. هذا بالنسبة للتخطيط الشامل. 

أنا ال أفهم أى شىء، أنا مضطر ألن أقول الحقيقة. أوالي وقبل كل شىء  يادين:

أعرررف، ربمررا لررم أر خطررة شرراملة مفصررلة للجرريش. أنررا أعرررف الخطررة أنررا ال 

"صررخرة" و"رمررل البحررر" أيضرراي وكررل أنررواع المراحررل التررى تكررون فيهررا خطررة 

هيكليررة، معينررة خاصررة بحجررم القرروات ومررا شرراكل ذلررك. لكننررى ال أعرررف خطررة 

تنفيذية استناداي إلى هذه الخطرط، باسرتثناء التخطريط الخراص لكرل قيرادة برداخلها 

قاي للخطة. لكن بالنسبة لألركان العامة لم أر. ربما يكرون هنراك شرىُء كهرذا. طب

ولذا لم أستطع رؤيته. إذا كان لرديك ملحرق مرن األركران العامرة لشرعبة اإلمرداد 

والتموين لمثل هذه الخطة الشراملة، فرإننى أريرد أن أطلرع عليره. سريما وأنرك لرم 

قل ومع كل التحركات ما بين تجبنى على السؤال اآلخر: ماذا يحدث مع كل الن

القيادات، أو فى واقع األمر لنسق القوات الذى ال يخص قيادة واحدة وُينقل إلى 

قيادة ثانية؟ سأعطيك مثالين: لنفترض أنه تقرر نقل فرقة مرن القيرادة الوسرطى 

إلى القيادة الشمالية. من الذى خطط؟ من الذى يخطط؟ من المسؤول؟ عرن كرل 
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أنا  –لقة بهذا األمر؟ ب( طبقاي لما سمعناه من العقيد أرنسال عمليات النقل المتع

اآلن ال أريد الدخول فى كل هذه المشكلة الخاصة بطريقة الصريانة فرى الجريش 

أنرا اآلن لرن  –بشعبة اإلمداد والتموين كما تقررت، سواُء أكانت جيدة أم سيئة 

فها قواعررد، أدخرل فرى هررذا األمرر، أمررر أن شرعبة اإلمررداد والتمروين تحررت تصرر

ومراكز إمرداد أركران عامرة عميقراي عميقراي عميقراي برداخل نطاقرات القيرادة، وهرذه 

مسؤولية شعبة اإلمداد والتموين لصيانة وتوريد ذلك. من أجل فعل ذلك ينبغى 

أن تتحرك وحدات، ال تتبع القيرادة علرى اإلطرالق، فرى واقرع األمرر، علرى تلرك 

يروم األول، ربمرا. لكرن علرى الفرور عنردما المحاور. إذاي يمكن إعداد شىٍء مرا لل

يبرردأ شررىء مررا ويتعررين أن تتحرررك سرررية نقررل مررا تابعررة لألركرران العامررة لشررعبة 

اإلمداد والتموين إلى رومنى، ليس الحتياجات القيادة، وإنما لسد الرنقص هنراك 

ألرف قذيفرة. هرى تتحررك برداخل الحردود بالضربط، تتحررك فرى نصرف  100ب  

القيادة الخاصة بالقيادة، وتتحرك نصف الوقت فرى قيرادة الوقت بداخل نطاقات 

 أخرى. كيف يحدث هذا؟ إن كان يحدث؟

أنا تحدثت عن التحركات بين القيادات. إذاي أوالي السؤال: هل توجد  نحميا كين:

خطة شاملة لألركان العامرة. هرا، علرى سربيل المثرال، برين يردى خطرة هيكليرة، 

ر" للقيرادة الجنوبيررة. ملحررق كهررذا بخطرة "قررط الصررحراء" وخطرة "ضرروء أخضرر

وخط بيانى للنقل أصدرته األركان العامة وصورة منه لخطة "صخرة" للقيرادة 

الشررمالية وخطررة "صررخرة" للقيررادة الوسررطى. وهنررا محرردد مررن يتحرررك، متررى 

تحرك، وعلى أى محور، وبأية وسائل، وما إذا كان النقل بطيئاي أم سرريعاي، مرا 

م بمركبرات بعجرل وتخصريص العتراد للقيرادة فرى أيرة إذا كان النقل بمجنزرات أ

هيئررات. كرران هررذا ملحقرراي إداريرراي، وخطرراي بيانيرراي للنقررل، يخررص مسررتوى األركرران 

العامة أو محوراي للقيادة الجنوبية قبل الحرب بكثيرر وطورتره مرن وقرت آلخرر. 

اآلن بالنسبة للتحركات بين القيادات: أوالي وقبل كل شىء نغطى موضوعاي آخر 

و منشآت األركان العامة، بالقيادة المناطقية. معنى هذا من الناحية الجغرافيرة ه

أنها توجد فى القيادة المناطقية وقيادة األركان العامة. كرل تحررك لقافلرة أركران 
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رق مرع  عامة فى منطقة القيادة نظرياي وعملياي خالل الحرب، كل تحرك كهرذا ُنسِّ

إذا أرسرلنا قافلرة مرن سررار ومعهرا ذخيررة  .مركز النقل التابع للقيادة المناطقيرة

إلى رومنى أو إلرى رفيرديم، فإننرا ال نرسرل مثرل هرذه القافلرة إال حرين نكرون قرد 

نسررقنا المحررور، والجرردول الزمنررى، والتوقيررت مررع مركررز النقررل، ومررع مهمررات 

القيادة الجنوبية. بحيث تكون األولوية ل مداد، هل المحور خال أم ال، للمرور 

لم نرسل قافلة إلى المحرور إال بعرد أن تأكردنا مرن أن  –يتعذر المرور عبره أم 

المحور خال بالفعل. وقد أشررت، إلرى أننرى ال أعلرم عرن قافلرة واحردة تعثررت. 

علرى مسرتوى األركران العامررة ال أعلرم عرن قافلرة واحرردة لرم تصرل فرى التوقيررت 

مرة بجبهررة لوجهتهرا. أنررا أتحردث اآلن عررن التحركرات بررين منشرآت األركرران العا

إذا أرسلت قافلة أركان عامة، من أجل تحريك قوات بشركل مباشرر مرن  القتال.

رفيررديم فررى اتجرراه الطاسررة، فررإن هررذا سررؤاُل آخررر سأوضررحه علررى الفررور بمثررال 

يخرج عن حكم المعتاد فى هذه الحررب. التحركرات برين القيرادات. علرى سربيل 

يادة الشمالية، أو نقل الفرقة من القيادة الوسطى إلى الق 146المثال، نقل الفرقة 

مررن القيررادة الشررمالية إلررى القيررادة الجنوبيررة، هررو خطررة نقررل أركرران عامررة،  146

تحررت سرريطرة األركرران العامررة ونفررذ التحركرران تحررت سرريطرة كاملررة لألركرران 

العامة كل الوقت، عرفنا فى كل وقت من موجود وأين. قوات األركران العامرة 

، خاصرة إذا ترداخلت فرى األمرر نراقالت دبابرات المسؤولة عن مثل هذه القوافرل

متمرسررة جررداي فررى عمررل القوافررل وفررى عمررل مراكررز صرررف المهمررات للجنررود، 

تحركررت مثررل هررذه القوافررل، وتوقفررت فررى مراكررز صرررف المهمررات، وبلغررت 

مرن القيرادة  146الخلف. عرفنا كرل مرحلرة، لدرجرة أنره حرين تحركرت الفرقرة 

أخرذت معهررا  –هكررذا برالنص وأظنهرا الجنوبيررة  -الشرمالية إلرى القيررادة الشرمالية 

بطريرررق الخطرررأ نررراقالت جنرررود مدرعرررة ومجنرررزرات أكثرررر ممرررا كررران ينتررروى 

إعطاؤها. ونجحنا فى توقيف جزء من القافلة فرى الخلرف وإعادتهرا إلرى القيرادة 

الشررمالية. عرفنررا، فررى المرحلررة التررى قررررت فيهررا األركرران العامررة نقررل كتيبررة 

 ر وجهتها ومن أين ننقلها.كرميش، عرفنا أين نغي
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 من هى الهيئة التى تفعل ذلك؟  يادين:

مركز تحركات األركان العامة. ينقسرم مركرز تحركرات النقرل إلرى  نحميا كين:

اثنين: مركز تحركرات األركران العامرة ينسرق تحركرات األركران العامرة وهيئرة 

 حركة.األركان العامة / رصد. يسيطر مركز تحركات األركان العامة على ال

 بواسطة من؟ يادين:

مركز صرف مهمرات القيرادة. تعتمرد علرى مركرز صررف مهمرات  نحميا كين:

القيادة فى االتصال بمراكز التحركات، ومراكز نقل القيادة المناطقية وبواسطة 

قائد سرية نقل ومركبات مرافقة تابعة لمركز النقل المخصص للقيادة من أجرل 

  األركان العامة.

مررن كران مسررؤوالي عرن فحررص المنراورة ذات مرررة، عرن إجررراء ترردريب  يرادين:

على األقل ضمن مناورة للقيادة، أنا ال أتحدث عن مستوى األركان العامة، من 

 أجرى تدريباي على خطة النقل هذه. هل جرى التدرب عليها ذات مرة؟

 جرى التدرب عليها. نحميا كين:

 يادين: متى كانت آخر مرة؟

. كران 1973مرة كان هناك تدريب كهذا فى يونيرو أو يوليرو  آخر نحميا كين:

تدريباي بين القيادات حاولنا تنفيذه بواسطة الحاسوب. كلفنا كتيبة نقل بقيادة كبير 

ضررباط اإلمررداد، المسررؤولة عررن نظريررة النقررل بررالجيش، كلفناهررا بوصررفها قيررادة 

ك مركررز ترردريب، أن ترردربنا وأن ترردرب شررعبة اإلمررداد والتمرروين بمررا فررى ذلرر

تحركات أركان عامة وشعبة اإلمداد والتموين / رصد. مركز تحركات أركان 

 عامة.

 هل كان تدريباي بدون وحدات عسكرية؟ يادين:

 بدون وحدات عسكرية. نحميا كين:
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 أنا أقصد التدرب الفعلى على اإلشارة.  يادين:

  تدريب إشارة. فى فترتى لم يحدث.نحميا كين: 

 ث ذلك؟لماذا لم يحد يادين:

 ألنه يتطلب وسائل كثيرة جداي  نحميا كين:

 إنه روح االحتياط. يادين:

كرل تحررك لألركران  The roof of ------أيهرا الجنررال يرادين، نحميرا كرين:

العامة أتذكره على مستوى شعبة اإلمداد والتموين بما فى ذلرك مرا سرمعته عرن 

مرا كران فرى حررب ألننى لم أكن آنرذاك فرى الربالد، بمرا فرى ذلرك  1967حرب 

االستنزاف التى كانت فيها تحركات كبيرة للغاية بين القيادات، بما فى ذلرك مرا 

عرن طريرق  1973كان فى "أزرق أبيض"، بما فى ذلك ما كران عشرية حررب 

إلى الشمال كتحرك بين قيادات، بما فى ذلك ما كران فرى حررب  70نقل اللواء 

دات بشرركل يرردعو للفخررر. وخررالل الحرررب، نفررذت التحركررات بررين القيررا 1973

أعتقد أنها وسام للنسرق. نفرذت بشركل يشرذ عمرا هرو معتراد، كمرا يقرول الكتراب، 

 وتحت سيطرة كاملة، ليس لدىم فى هذا أى شك.

أنررا سررعيد ألن أسررمع هررذا. ال اسررتطيع اآلن أن أقررول أى شررىء فررى هررذا  يررادين:

 الموضوع. فلنعد إلى المشكلة.

نرال يادين، أردت أن أقدم إجابتين تمهيديتين لو أذنت لى، أيها الج نحميا كين:

عما يحدث عنردما نخررج مرن مسرتوى األركران العامرة، وثانيراي مردى السريطرة. 

دبابرة  97الرذى تحررك بر   205على سبيل المثال، كرل مرا حصرل عليره اللرواء 

ناقلرة دبابرات إجمراالب، ألنره  33تقريباي من معسكر عوفر فى اتجاه تسريمح، هرو 

ناقلة، وكان يتعين علرى  33ظة كان تحت تصرف األركان العامة فى تلك اللح

بقية الدبابات أن تتحرك علرى جنرازير. جرزء مرن الردبابات تعثرر فرى الطريرق. 

 18أو  17كانت هذه دبابات تعمل بالبنزين، يخيل إلرى "ميتراؤوريم"، وتقريبراي 
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أيرن دبابة. نحرن عرفنرا حترى مردى الرصرد بردون قنروات هيئرة األركران العامرة 

تعثرت الدبابات، وكرم دبابرة تعثررت واسرتطعنا إرسرال مجموعرات إلرى منطقرة 

الرردبابات مررن أجررل المسرراعدة فررى إصررالحها، ألننررا عرفنررا التحرررك وكانررت لنررا 

  سيطرة على المحور.

مثررال ثرران أردت أن أقدمرره: فررى الثررامن مررن الشررهر اتصررل بررى اللررواء أريئيررل 

اإلمداد والتموين/ رصد وقال لى: نحميا، شارون تليفونياي من الطاسة فى شعبة 

أريررد منررك أن تصررادق لررى علررى إنررزال مهمررات ذخيرررة ووقررود لقرروات الفرقررة 

المتواجدة فى الطاسة. فقلت له: لماذا تريد إنزاالي، ياأريرك؟ كنرا حريصرين جرداي 

فى مسألة اإلنزال ألن وسائل اإلنزال كانرت محردودة جرداي، وأردنرا أن نسرتغلها 

فقط حين ال توجد وسيلة أخررى للوصرول إلرى مهمرات عرن طريرق فى الحقيقة 

البر. قلت له: لماذا تريد إنزاالي يا أريك، لماذا ليس عن طريق البر؟ عندئذ قال 

لى: المحور ما بين رفيديم والطاسة متعذر، ال يمكن المررور عبرره. فقلرت لره: 

سرماعة وكلرم سأرد عليك. اتصلت بنائبى، العميد يوهان جور، وقلت له ارفع ال

المقرردم هرتسررل بيخررار الررذى كرران ضررابط االتصررال الخرراص بررى بقيررادة مهمررات 

رفيررديم، واعطرره تعليمررات بررأن يأخررذ سرريارة جيررب وأن يتوجرره مررن رفيررديم إلررى 

الطاسررة وأن يبلغررك إمررا مررن الطاسررة أو مررن الطريررق، حيررث كرران لديرره جهرراز 

تسررل بيخررار مررن اتصررال، بالوضررع. بعررد ذلررك بررأربعين دقيقررة، أبلغنررا المقرردم هر

الطاسة: اجتزت المحرور، هرو خرال ومفتروح تمامراي، لريس بره أى انسرداد. ربمرا 

توجد دبابات وناقالت جنود مدرعرة علرى جرانبى المحرور، المحرور خرال كلره. 

ا على أمر منى ُجهزت قافلة ذخيرة وقافلة وقود وكانرت بعرد نحرو سراعتين  بناءي

وفررى أحررد المررؤتمرات التررى  مررع قرروات الفرقررة فررى الطاسررة. فررى نهايررة الحرررب،

عقدت بالقيادة الجنوبية من أجل استخالص الدروس، قلت ل  أريك: أريرك، قرل 

لى، أنا وعدتك برد بشأن المهمات. كيف لم تسألنى ما الذى حدث؟ فقال لى: ال 

يهمنررى ردك وإنمررا مررا إذا كرران هنرراك ذخيرررة ووقررود. اتضررح أن هنرراك ذخيرررة 

 ووقود، فلم أسأل أسئلة أخرى.
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هذا فى الحقيقة وسام لشعبة اإلمداد والتموين. لكننى أعود إلى السرؤال.  ادين:ي

ُتعد األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين طبقاي لتعليمات القيادة العليا أمررين. 

هى مسؤولة بوصفها أركان عامة عن تشغيل قوات معينرة، كمرا تحردثنا عنهرا، 

قيادة الكائنة بمنطقتهرا علرى مرايرام. لكنها مسؤولة أيضاي عن أن تكون شؤون ال

كيررف يمكررن أن يحرردث مثررل هررذا األمررر. دعنررا مررن اليرروم األول لكننررى أريررد أن 

 –أصف اآلن المشاهد البشعة الترى سرمعناها عمرا حردث علرى محرور العرريش 

رومنى من ناحية النقل. كيف تحرك لرواءان فيمرا الواحرد برداخل الثرانى. أنرا ال 

ل المشاكل. ما حدث فى المحاور األخرى فى المراحل أريد اآلن الدخول فى ك

وكأن القيادة أو ضرابط مهمرات القيرادة،  –هكذا قيل  –األولى، كان ثمة شعور 

لررم يسرريطر تمامرراي علررى مررا تقررول إنرره ينبغررى أن يكررون، فيمررا يتعلررق بصرررف 

المهمرات، وال فيمرا ىيتعلرق بالمحراور، وتحركررا وترنحرا إلرى حيرث ذهبرا. جررزء 

أخصمه، كان مشغوالي لم تكن هناك خطة، لرم يكرن هنراك أمرر ال علرى كبير أنا 

مستوى األركان العامة وال على مستوى القيادة فى حالة التعبئة العاجلرة، ال ق 

، "قط الصحراء" و"المغاوير" وإنما لحالة طروارىء كهرذه. 50، وال قل30ل

 هذا ألنه لم تكن هناك مثل هكذا خطة، هذا سىء جداي.

 "صخرة". نحميا كين:

. لم تكن هناك 24. أنا أتحدث عن خطة ق ل 150"صخرة" هذا ق ل  يادين:

 خطة كهذه، لم تكن فى شعبة اإلمداد والتموين أيضاي خطة كهذه.

صحيح. اليمكن أن تكون هناك خطة كهذه. اليمكن تحريك دبابات  نحميا كين:

طبقاي لتصور األركان العامة قبل حررب  24من وحدة مخزن طوارىء فى قل

، 30، وقل24. ألن تمام انتظام القوة بوحدة مخزن الطوارىء هو قل1973

. إذا لم تأت طواقم الدبابات، اليمكن تحريك دبابات من وحردة مخرزن 36وقل

رىء. الشرط أوالي وقبرل كرل شرىء هرو وجرود مرن يسريِّر المركبرة. إذا لرم الطوا
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يكن هذا قوة نظامية، وتمام انتظام القوة بوحدة مخزن الطروارىء للتحررك هرو 

 ؟24، فما الذى يوجد للسيطرة عليه فى قل36قل

على سبيل المثال، يمكرن نشرر مراكرز صررف المهمرات، ألن المحراور  النداو:

 ون مشغولة.الينبغى بعد أن تك

السؤال هو ما إذا كان ينبغى. مراكز صرف المهمرات تعتمرد علرى  نحميا كين:

عررة قبررل أن يبرردأ  قرروات االحتيرراط. هررى ينبغررى فررى كررل األحرروال أن تكررون موزم

، وزمرررن انتظرررام مراكرررز صررررف 28تحررررك القررروات علرررى المحررراور. ق ل 

ب المهمررات، فررى رأيررى يلبررى خطررة حشررد القرروات كمررا كانررت سررارية قبررل حررر

سرراعة ستصررل طررواقم إلررى سرراحة  12. لرم يتخيررل أحررد أنرره فررى غضررون 1973

تيمان ولن تنتظم فى سرايا، ولن تنتظم فى كتائب، وإنما كل طاقم دبابرة يصرل 

يقال له: تحرك إلى األمام. هذه ليست قافلة هذا ليس مركزاي لصرف المهمرات، 

 لم تكن هناك خطة كهذه. لم تكن هذه هى وجهة النظر.

 إذا لم تكن هى الخطة، فكل شىء واضح. يادين:

 لماذا تطلق على "وجهة النظر"، أننا لن نفاجأ قط؟ النداو:

أنررا مضررطر ألن أقررول لررك هنررا رداي واضررحاي للسررؤال الررذى يقررض  نحميررا كررين:

مضجعى كضابط أركان عامة. ماذا يفعل جيش حين يؤخذ على حين غرة كما 

وان. لكن إذا سألُت شخصراي مرا، ؟ أنا اليوم حكيم بعد فوات األ1973فى حرب 

: يررا سررادة، ال يوجررد حشررد 1973إذا قررال ضررابط باألركرران العامررة قبررل حرررب 

للقوات خرالل ثالثرة أيرام، مراذا سريحدث إذا احتجنرا حشرد القروات فرى يروم؟ كنرا 

 سنقول عنه إنه غير طبيعى. إنه مذعور.

ن آمرل أن هنراك اليوم أنت حكيم بعد فوات األوان: أنا أفترض، بودى أ النداو:

 اليوم خططاب لمثل هذه الحاالت أيضاي؟
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%. اليروم توجرد أوامرر عملياتيرة تتفررع منهرا مالحرق إداريرة 100 نحميا كين:

تتوقررع حقيقررة أن انتقررال نرراقالت الرردبابات ال يررتم مثلمررا نريررد، إنهررا حالررة إنترراج 

 وخالفهل أيضاي بناء وحدات مخازن الطوارىء من ناحية التوقيت حترى يتسرنى

تحريك الدبابات على جنازير وليس على ناقالت، وقضية التزود بالعتاد أيضراي 

مثل ذخيرة الدبابات، اليوم، األوامر هى متى ينبغى التحرك. ال تنسوا، ياسادة، 

أن شعبة اإلمداد والتموين ال تستطيع بناء خطرة نقرل تسربق بكثيرر تمرام انتظرام 

أن سررايا النقرل، نراقالت الردبابات القوة. سأسوق مثاالي. لنفترض للحظة واحردة 

التى هى كلها من أفراد االحتياط، هى أيضاي ينبغرى عليهرا أن تسرتدعى سرائقيها 

. أنررا 8كرى يقررودوا النرراقالت. كلهررم منضرربطون تمامراي وتجنرردوا بنرراء علررى ق ل 

سررآخذ هررذه السرررية وسأرسررلها إلررى بيررت ديرررس. سررائق الناقلررة ال يجرروز لرره أن 

ناقلة ألنه يحتاج سائق الدبابة لكى يرفعها. هو يحتراج طراقم يرفع الدبابة على ال

الدبابة. ال يجوز له أن يتحرك بدون طاقم الدبابة علرى الناقلرة. ال يجروز لره أن 

 يتحرك ما لم تكن الطواقم بالدبابة وما لم ترفع الدبابة على الناقلة،

مشركلة لرم تجبنرى عرن سرؤال واحرد، ال يهمنرى أن يكرون هرذا بعرد ذاك،  يادين:

 تخطيط الطرق.

يبدو لى أن الموضوع مختلف فى هرذه النقطرة. النقطرة علرى مسرتوى  لسكوف:

 12سراعة فرى غضرون  150األركان العامة هى ليس كيرف يغلرق التليسركوب 

ساعة. النقطة هى تقديم ال  ق إلى س، حتى عندما يبادر العدو أيضاي بتحديد الر  

 س.

عندما تبادر أيضاي بعملية النقل، فإن األمرر قطة أخرى، طبيعتها مختلفة. حتى ن

ُيبنررى بمسررتوى معررين مررن االنضررباط، بمسررتوى مررن االنضررباط فررى الحركررة، 

واالنضباط فى اإلشراف. عندما يوقف كبير ضرباط الشررطة العسركرية قافلرة، 

يوماي من  21فإنها ستنصاع. هذا ال يقارن، كما تقول، بالتعبئة التى حدثت قبل 

تستطيع، مع تقديرك لمسرتوى االنضرباط بأنره معقرول، أن . كيف 1967حرب 
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تفترض بأنه يتعين عليرك أن ترتجرل، حترى يخررج هرذا األمرر إلرى حيرذ التنفيرذ 

سراعة بردالي مرن  96بالشكل الالئق. وإذا لرم يتسرن هرذا، فرإن التقليرل أيضراي إلرى 

سراعة إلرى  32ساعة، كما تقول الخطة "صخرة" إلرى القيرادة الجنوبيرة و 152

 قيادة الشمالية، هاتان هما النقطتان فى الموضوع.ال

يجب أن أقول، إننى أتفق أيها الجنرال لسكوف مرع توصريفك فيمرا  نحميا كين:

يتعلق بمسألة أن المشكلة هى أن ال  س حددها العدو وليس الجيش اإلسرائيلى. 

 وما هى النظرة إلى هذه ال  س وليس إلى ما هو مخطط فى الجيش.

 قول إن أحداي لم يفكر فى هذا.أنت ت يادين:

بالقطع لم تكن هناك خطة نقل. أيها السادة، أريدكم أن تعرفروا، أن  نحميا كين:

الخط البيانى للنقل الذى أتحدث عنه كما هرو ملحرق بكرل أمرر عمليراتى، وضرع 

على مستويات رئيس شعبة القيادة الجنوبية التابع لألركان العامة، فى كل مررة 

كهذا على مستوى األركان العامة. جاءت القيرادة وعرضرت حدث فيها تخطيط 

خططها، وعرضرت األركران العامرة خططهرا، وكانرت شرعبة اإلمرداد والتمروين 

تعلق الخط البيانى للنقل، وخطط النقل، وبداية التحرك، وتمام التحرك، كملحق 

فى غرفرة العمليرات. كران واضرحاي لكرل واحرد مرا مردة حشرد القروة. وفرى حقيقرة 

فررى بضررعة أمرراكن أطلعنررا رئرريس األركرران علررى حقيقررة أن حشررد القرروات  األمررر

 يستغرق وقتاي أكثر مما كان يريد.

فررى الخررامس، مررن الشررهر، عشررية يرروم الغفررران ظهررراي، يجلررس رئرريس  يررادين:

األركان العامة مع األركان العامة، ويقدم صورة عن الوضع. صحيح أنه يريد 

وأن هنرراك تأهبرراي مررن الدرجررة ج،  أن يكررون كررل شررىء علررى مررا يرررام وخالفرره،

ويقول، إذا تلقينا إنذاراي اليوم، فسيكون أقصرر إنرذار فكرنرا فيره ذات مررة. وأنرا 

الأريد أن أكرر الكلمات بالضبط، ربما ال تتذكرها، لكننرى قرأتهرا فرى محضرر 

الجلسة. ومن الواضرح بالنسربة لره، ولألركران العامرة أنره إذا حردثت أيرة كارثرة 

كارثة فى هذه الجلسات، إذاي فمن الواضح  –حن بصدد هذه الكلمة فجأة، وهنا ن
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أن كل الجداول الزمنية التى فكرتم فيها من قبل، ال جدوى منها. ما مغزى هذا 

الوضررع بالنسرربة لشررعبة اإلمررداد والتمرروين، بمعنررى مراكررز صرررف المهمررات، 

 وتعبئة عناصر مختلفة ينبغى استعجالها، وهناك وقتئذ إنذاُر ما، 

كنت سأوصى علرى الفرور، أ( بتعبئرة كرل سرائقى نراقالت الردبابات  حميا كين:ن

 وتجهيز الناقالت باألفراد،

 هل أوصيت؟ يادين:

 ال. نحميا كين:

 لماذا؟ يادين:

ألن اتجرراه النقرراش برمترره باألركرران العامررة لررم يكررن حررول تعبئررة  نحميررا كررين:

ينبغررى تعبئررة سررائقى  االحتيرراط. بعررد تعبئررة سررائقى نرراقالت الرردبابات علررى الفررور

  الدبابات، حتى يكون هناك من يرفع الدبابات على الناقالت.

ما قصدت قوله هو ذلك. أنا ال أقيم عليك اآلن الحجة، أنا أريد أن أفهرم  يادين:

التفكير. عندما يقول رئيس األركان العامة لألركان العامة، إذا حدث شىُء ما، 

ى أن يقررول أحررُد، علينررا أال ننتظررر، سرراعة حتررى غيررر ممكنررة، فإنرره ينبغرر 12و 

فليكن هناك أمر من هيئة األركان العامة، أيهرا السرادة، أو مرن رئريس األركران 

العامة، أريد أن تعرف أنك ال ينبغى أن تتذكر كرل يروم كرل النسرق العرام للنقرل 

وكل هذه األمور، إذا لرم نقررر اليروم تعبئرة الردبابات، وتعبئرة النراقالت، وتعبئرة 

ن، فإنه فى اللحظة ذاتها التى ستقرر فيها التعبئة غداي، فإننا سنتجاوز الر  السائقي

ساعة. أنا لم أسمع أحداي أثار مشكلة. كل المشاكل اللوجستية التى كران مرن  12

 الممكن ربما تقديمها قليالي.

 كما قلت، أيها الجنرال يادين: أنا قمت بعمٍل، دون أن أسأل أسئلة. نحميا كين:

 ز، أنا ال أعرف.جائ يادين:
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ناقلرة دبابرات فرى حالرة تأهرب، عرن طريرق اسرتئجار  82وضرعت  نحميا كرين:

ناقالت مدنية. هى التى نقلت اللواءين إلى الشمال، وبدأت فى تحريرك وحردات 

مخازن الطوارىء التابعة للرواءين، لرم أسررحها. أبقيتهرا مسرتأجرة. كانرت لردىَّ 

خمسرة أيرام، أنهرت خدمرة االحتيراط، سرية احتياط قبل يروم الغفرران بأربعرة أو 

ناقلة دبابرات مسرتأجرة برين يردى، بردالي مرن  82كان لدى  استبقيتها فى الخدمة.

ناقلة كان ينبغى أن تكون موجرودة طبقراي للمعيرار عشرية يروم الغفرران. فرى  40

ظهررراي، أصرردرت تعليمررات بأخررذ كررل  12،30مسرراء يرروم الغفررران، فررى السرراعة 

، الررذين يرردربون سررائقى نرراقالت الرردبابات، 6الترردريب مرردربى القيررادة بقاعرردة 

وبتسكين تلك الناقالت باألفراد. على الصعيد المادى، فرى أيرام األركران العامرة 

ناقلة دبابات،  82لشعبة اإلمداد والتموين / رصد، فى صباح السبت، كان لدى 

 ضعف نسق الطوارىء بشعبة اإلمداد والتموين.

ن، ليس لديك إجابة عن سرؤالى، لريس لرديك إجابرة، ربنا يبارك فيك، لك يادين:

لماذا فى جلسة األركان العامة، يوم الجمعة، لرم يحرذر أحرد، اآلن نحرن نتحردث 

عنررك بوصررفك رئيسرراي لشررعبة اإلمررداد والتمرروين، مررن الواضررح أن هنرراك رئيسرراي 

لألركران، ونائبراي لررئيس األركران وخالفره، أنرا أتحردث اآلن عرن مشركلة تتعلرق 

إلمرررداد والتمررروين، أال يجررردر فرررى حالرررة التأهرررب ج، ربمرررا، أال يجررردر بشرررعبة ا

التوصية بتعبئة كيت وكيت ألف من األفرراد. نحرن سرمعنا أنره قرد صردرت فرى 

ذلك اليوم تصديقات، مرن قبرل رئريس األركران العامرة بتعبئرة بضرعة آالف مرن 

ب، بما فرى ذلرك شرعبة اإلمرداد وال تمروين أفراداالحتياط، وبأنه صادق لكل الُشعب

كما يبدو، علرى تعبئرة أفرراد تحتراجهم الشرعب نفسرها مرن أجرل اسرتكمال بعرض 

األمور. هكذا قيل لنا. لكننى لم أسمع أية مبادرة، ومن المؤكد أنه لم تكن هناك 

تعليمات أيضاي، أنت تعرف، أنا ال أعرف ما هو مكتوب لديك فى الغرفة، لكرن 

ات عديدة، منذ أيام، اللواء بن واحداي ممن سبقوك )فى المنصب( قبل ذلك بسنو

أرتسى، كان يأتى إلىم كل يوم تقريباي ويقول لى، عندما كنت أعارض أمرراي مرا 
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كان يؤرقنى، وكان يعرف كيرف يرؤرقنى، كران يقرول لرى، "يكمرن سرر اإلدارة 

 فى استشراف المستقبل".

 ناقلة دبابات. 82هنا يكمن السر، والنتيجة، هى  نحميا كين:

لكررن الشررؤون اللوجسررتية مررن اختصاصررك والسررر يكمررن فررى استشررراف  يررادين:

المستقبل. واستشراف المستقبل معناه أن تصرخ فى رئريس األركران، ألن هرذا 

 ليس قرارك فقط، إذاي ما هى اإلجابة، تعال وأنا أقدم لك اإلجابة. 

أنا جالس فى نقاش لألركان العامة، فى حضور قادة القيرادات، لرو  نحميا كين:

ن قررادة القيررادات طلبرروا تعبئررة قرروات، لقلررت علررى الفررور: لحظررة أنررتم تعبررؤون أ

قوات، وهذه القوات ينبغى نقلهرا، إذاي فأنرا أريرد سرائقين لنراقالت الردبابات، أنرت 

فررى حاجررة إلررى شرربكة مررن مراكررز صرررف المهمررات، سررتطلب أن يكررون ضررمن 

ليرراتيون قواتررك مراكررز صرررف مهمررات أيضرراي. لكررن إذا جلررس هنرراك القررادة العم

للجرريش، ولررم يطلبرروا أفررراداي مررن االحتيرراط، وأنررت تتحرردث اآلن، أيهررا الجنرررال 

يادين، عن جلسة األركان العامة التى عقدت عشية يوم الفغران قبل الظهر، لم 

يطلب قائد واحد فرى هرذه الجلسرة إذا لرم تخنرى ذاكرترى ووعيرى، تعبئرة قروات. 

مركبات شعبة اإلمداد والتمروين سأكون مثار سخرية للغاية عندما أطلب تعبئة 

لقوات غير معبأة. سيما وأن حالة شعبة اإلمداد والتمروين طبقراي ألوامرر التعبئرة 

)تعبئرة مركبررات( هرى هكررذا وكانررت بالفعرل هكررذا، تقررول برأن القرروات ال تنتظررر 

وسائل شعبة اإلمداد والتموين. ليست هناك حالة، باستثناء أوتوبيسات )شركة( 

ليسرت هنراك حالرة انتظررت فيهرا القروات  –صة للنقل العرام شركة خا –"دان" 

العملياتية وإنما هم الذين ينتظروننرى. بمعنرى أنره لرم تكرن هنراك حالرة انتظمرت 

 فيها قوة للتحرك، ولم تستطع التحرك ألن ناقالت الدبابات لم تكن فى المكان.

بمعنرى  لكن مشكلة النقل أعقد مرن ذلرك، فلنسرم هرذا بمرا يسرميه العررب، يادين:

االنرردفاع الجنررونى، علررى سرربيل المثررال، إذا سررمعنا مررا حرردث فررى محرريط وحرردة 

مخزن الطوارىء تيمان، ليس من ناحية أنره كانرت هنراك أو لرم تكرن الوسرائل، 
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مرررن أن الجميرررع دفعرررة واحررردة، هرررذا أراد ذخيررررة وذاك أراد شررريئاي آخرررر، كلهرررم 

د. مرن الرذى ركضوا علرى نفرس الطررق، وإلرى المخرازن ذاتهرا، فرى وقرت واحر

 سيطر على هذا، أو من الذى كان ينبغى أن يسيطر على هذا؟

فى رأيى لم يسيطر أحد، طبقاي لتقديرنا فرى بدايرة الحررب، لرم يكرن  نحميا كين:

ممكناي السيطرة على هذا، فى ظل ظروف ترم فيهرا األمرر بارتجرال مهرول، فرى 

 ذلك، رأيى لم تكن السيطرة ممكنة. إنه حلم ليلة صيفية أن نحلم ب

 ؟لماذا، هل بسبب عدم وجود خطة؟ هل بسبب البناء يادين:

كان هرذا بالمخالفرة لكرل مرا تردرب عليره النسرق وتعلمره، بالمخالفرة  نحميا كين:

لكل شىء. لم تكن هذه تعبئة منظمرة، لرم يكرن هرذا نقرالي منظمراي، كران، إذا جراز 

 القول، انتظاماي بطريقة بها هلع. هكذا بدت الطريقة.

لعلنا نكرر سؤال القاضى النداو، ربما هرذا مرن أجرل هردوء نفسرى فقرط  يادين:

، هلعراي، هرو حقراي 1973ربما لرم يكرن موجروداي. هرل ماتسرمه اليروم، بعرد حررب 

ليسررت شرريئا، كررون العرردو هررو صرراحب  –صرردمة  –هلررع، لنقررل إن "شرروك" 

المبادرة، صفر ناقص عشرة وخالفه، اليوم توجد خطة ليس على رسوم بيانية 

مررن ناحيررة الخطررة، ومررن ناحيررة الطرررق، ومررن ناحيررة وحرردات مخررازن  فقررط،

 الطوارىء، ومن ناحية التدريب، والمناورة، ووسائل السيطرة.

على سبيل المثال أريد أن أقدم إجابة بسيطة للغاية. أبواب للخروج  نحميا كين:

من وحدة مخزن طوارىء، كى ال تنغرز قروات كثيررة فرى عنرق الزجاجرة. لرو 

ما من وحدة مخازن الطروارىء، مرن قرادة القيرادات، أثرار أمرام رئريس  أن أحداي 

هيئة األركان العامة، أو رئيس شعبة اإلمداد والتموين، أو رئيس األركان، قبل 

الحرب، مطلب فتح أبواب إضافية فى وحدات مخازن الطوارىء، األمر الذى 

اذا، طبقراي لخطرة يتكلف ماالي، وعمالي وال أعرف ماذا أيضاي، لسألوه، من أجل مر

التعبئة الخاصة بك، لديك الوقت الذى ينبغرى أن تكرون فيره مسرتعداي، طبقراي لكرل 
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التدريبات، طبقاي لكل التدريبات الخاصرة بالتعبئرة فرى الماضرى، الوضرع جميرل 

جررداي فررى حالتررك، برردون األبررواب المزيرردة. اليرروم عنرردما نبنررى وحرردة مخررزن 

فرتح أبرواب، وينبغرى فرتح أبرواب فرى  طوارىء نرى كم باباي يوجد، وأين يمكرن

أماكن سالكة، وأال يتسبب ذلك فى أن تنغرز المركبة اآلتية إلى المكان. خاصة 

حين نتحدث عن أماكن صعبة. أعتقد أن اليقظة اليروم أكبرر بكثيرر علرى ضروء 

دروس الماضى. من الصعب علرىم جرداي، أن أقرول هرذا اليروم، حيرث كرل شرىء 

 اآلن مكتمالي.

اك مرن يضرغط، علرى األقرل مرن ناحيرة شرعبة اإلمرداد والتمروين، أن هنر يرادين:

 تكون هناك مناورات فى أشد حاالت الضغط، 

بررالقطع، وهنرراك ترردريبات كهررذه، تحررت مسررؤولية فرررع التعبئررة  نحميررا كررين:

 والتأهب.

 هذا مرة أخرى هيئة األركان العامة،  يادين:

هيئة أركان عامة، شعبة إعداد وتموين، كرى نررى مرا هرى قردرات  نحميا كين:

التشرركيل العسرركرى علررى التعبئررة سررريعاي، وعلررى التررزود بالعترراد سررريعاي وعلررى 

 التحرك بسرعة.

  ليس كوحدة مستقلة، إذ إنها جزء من نسق كامل. يادين:

نعررم كجررزء مررن منظومررة كاملررة وفررى موضرروع وحرردات مخررازن  نحميررا كررين:

فى الخروج أيضراي، إخرراج المعردات علرى الفرور مرن وحردة مخرزن الطوارىء 

الطرروارىء ونشرررها فررى المنطقررة علررى األرض، حتررى ال يكررون التررزود بالعترراد 

 مجتمعاي، ربما بسبب هدف آخر.

 لعلك تريد أن تقول شيئاي عن الطرق؟ يادين:

 فى موضوع الطرق، نحميا كين:
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موضروع الطررق بسريناء، برأن  سمعنا، إحدى اإلجابات، على األقل فرى يادين:

الطرق، أوالي، ضيقة جداي، وثانياي، صيانتها سيئة جداي على الجانبين، وبأن هذين 

السببين مجتمعين، باإلضافة إلى كل المتاعب التى تحدثنا عنها كانا سربباي مهمراي 

للغاية فى الحقيقة فى أنهما أغلقا المحراور / الممررات. إال أنهرم خشروا التحررك 

 انبين وكلهم تحركوا على المحور ذاته وخالفه وخالفه.على الج

فلنقل، أوالي فيما يتعلرق بالمحراور برداخل الربالد وخارجهرا. الطررق  نحميا كين:

بداخل البالد فى رأيى مرضية فى ظل ظروف دولة إسررائيل. عردد المحراور، 

نفترض حتى بئر سبع، ومن بئر سبع حترى منطقرة كتسريعوت، ووضرعها، فرى 

فى رأيى لم أكن ألستثمر ال جهداي وال أولويات لتوسريعها.  ٍض اليوم.رأيى، مر

عدد المحراور الموجرودة وحالرة المحراور الموجرودة، كمرا أعرفهرا مرضرية فرى 

رأيى. ليس ألنه ال مجال لتحسينات، لكن عندما تكون هناك اليوم صرعوبة فرى 

أرى أن هنراك تنفيذ األعمال الترابية، والجرارات ومرا شراكل مرن األشرياء. أنرا 

أولويات أخرى بدالي من هذه األولوية. برداخل سريناء، علرى سربيل المثرال، كران 

الوضررع أسرروأ. وقررد طلبررت شررعبة اإلمررداد والتمرروين، قبلررى بفترررة كبيرررة وخررالل 

عهدى، فتح محور صيانة خاص فى سيناء. دار الحرديث حينرذاك عرن برديلين، 

مة، بيرر الحسرنة، أى مرن القسريمة األول إما من اتجاه "بئيروتايم" باتجراه القسريٍّ 

فنازالي، أو فى اتجاه جبل لُبنى أو ل  بير الحسنة، كمحور بديل. أمرر ثران، أكثرر 

 جدوى، من اتجاه متسبيه رامون عبر وادى طوريا.

 أْى، محور إضافى من الشرق للغرب. يادين:

بيه إنه محور من الشرق للغرب، تقريباي من الخور الكبير فرى متسر نحميا كين:

رامون دخروالي إلرى الحردود الدوليرة ومرن هنراك عبرر وادى طوريرا ليلتقرى مررة 

أخرى مع محور بير الحسرنة، بيرر تمراده، وبرالطبع يلتقرى باتجراه محرور/ ممرر 

الجرردى. وقررد طلبررت شررعبة اإلمررداد والتمرروين فررى الخطررط العملياتيررة الخاصررة 

قبرل حررب  بالتحصينات، وفى خطط الطرق، طوال كرل السرنين، بمرا فرى ذلرك
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، بررأن تكررون المحرراور / الممرررات واسررعة. لكررن االسررتثمار المررالى فررى 1973

، كان كبيراي جرداي، ونفرذت دائررة األشرغال 1973المحاور/ الممرات قبل حرب 

العامررة أعمررال الصرريانة، أى بميزانيررة سررنوية ثابتررة، كرران ينبغررى علررى دائرررة 

م المحررراور/الممرات، وفرررى رأ يرررى لرررم ترضرررنى هرررذه األشرررغال العامرررة أن تررردعٍّ

الصرريانة. كانررت هنرراك مشرركلة محررددة جررداي فررى المحرراور / الممرررات فررى سرريناء 

رومنررى، ولكررن فررى محررور جبررل لبنررى أيضرراي،  –وبخاصررة فررى محررور العررريش 

ورفيديم، والطاسة، تتعلق بتآكل الجوانب. ما حردث، كأحرد أسرباب االنسردادات 

لنرزول عرن الطريرق إلرى ، هو أن الدبابات لم تررد ا1973المرورية فى حرب 

رردت فررى مقابررل المحررور، مررن خررالل شرربك  الجررانبين. كانررت هنرراك محرراور ُعبٍّ

متحرك، كإمكانية لتحرك المركبات على جنرازير. هرى لرم تررد أن تنرزل )عرن 

الطريق(. نجحت فى الوضع األفضل وأدى هذا إلى نزول جنزير واحد، وأدى 

شرى القرادة مرن أن تنغررز نزول الجنزير إلى كسر إضرافى لجرانبى الطريرق. خ

هم عرفوا، أنهم سيهرولون قُدماب فى المحور القوى، وإذا نزلوا مرن  المركبات.

على المحور، فإنهم أوالي يبطئون السرعة، وثانياي، ثمة تخوف من االنغراز فى 

الرمل وما شاكل ذلك. ما فعلناه فعالي فى المحاور قبل الحررب، هرو أنره أقيمرت 

ت علرى األطرراف، حترى يتسرنى للمركبرة القادمرة مرن فى بعض األماكن محطا

االتجاه المقابرل النرزول إلرى الجانرب، إمرا للمركبرة القادمرة، أو لمركبرة أخررى، 

وهذا يستوجب سيطرة وتنظيمراي جرادين جرداي، مرن أجرل ضرمان أال أنرزل أنرا أو 

 أنت.

هل كانت الخطرة "صرخرة" للنقرل، أحاديرة االتجراه، هرل كانرت الحركرة  النداو:

 ن الشمال والعودة عبر طريق الطاسة،م

محور وادى العريش كان أحادى االتجاه، عنردما كران يتعرين علرى  نحميا كين:

البالوظة كان ينبغرى عليهرا، أن  –ناقالت الدبابات أن تصل إلى منطقة رومنى 
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ل يام، أو العريش   –تعود عبر بالوظة الطاسة فى اتجاه رفيديم. ألن محور نحب

 الحركة ثنائية االتجاه فى الحسبان،رومنى، لم تكن 

 لم ينفذ هذا؟ أقصد التحرك أحادى االتجاه؟ النداو:

 هذا نفذ فعالي. كان يتعذر العودة عبر هذا المحور. نحميا كين:

 هل عادت ناقالت الدبابات عبر الطاسة؟ النداو:

لم تعد. انتظرت حتى يفرغ المحور، عندما فرغ المحور. هذا هرو  نحميا كين:

  السبب فى أننا لم نتمكن من استغالل ناقالت الدبابات فى دورة ثانية.

، أن 500سررمعنا مررن العميررد تامررارى الررذى أشرررف علررى حركررة اللررواء  يررادين:

ل يام ورومنى كان مستحيالي، ألن ناقالت الدباب ات الوضع على المحور بين نحب

 تحركت شرقاي.

ل يام  نحميا كين: رومنى. ناقالتنا تحركت عائدة مترأخراي  –ليس فى محور نحب

 –على محور نحل يام  274و 217جداي جداي. استلمنا ناقالتنا التى نقلت اللواء 

رومنى، فرى اليروم الثالرث مرن الحررب. هرذا هرو السربب فرى أنره لرم تكرن هنراك 

 إلى الشمال. 205ناقالت عندما تسلمنا أمراي بنقل اللواء 

مرا الرذى ينبغرى أن ُيطلرب، ومرن  -كيرف تلخرص مشركلة حالرة الطررق؟  ن:يادي

 الذى طلب، ومن الذى لم يصدق؟

الطلرب فيمرا يتعلرق بالمحراور برداخل سريناء، كران ينبغرى أن تطلبره  نحميا كين:

القيادة الجنوبية. هرى طلبرت، تصردق علرى كثيرر جرداي ممرا طلبتره، ولرم يتصردق 

ولوية. لم تكرن هنراك ميزانيرة تحصرينات على بعضه، ألنه كانت هناك مشكلة أ

بال حدود. دائماي كان هناك سؤال ماذا تفضل على مراذا. أنرا بالمصرادفة أعررف 

من معلومة شخصية أن أريك حين كان بالقيادة الجنوبية، وسع بضرعة محراور 

لررم تكررن فررى خطررة التحصررينات. لكننررى أعرررف أنرره كانررت لرره بعررض المطالررب 

تسرريمل، بيررر  –ى سرربيل المثررال، محررور بئيروتررايم المتعلقررة بالمحرراور مثررل، علرر
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كانرت تكلفتهرا  جبل لبنى. لم يتصدق عليها. لم تدخل فرى األولويرات. –الحسنة 

مليررون ليرررة )إسرررائيلية( آنررذاك، ولررم تخصررص لهررا  18 – 15تتررراوح بررين 

رومنى لكنه ظل ضريقاي، عنردما كران  –األموال المطلوبة. ُرٍمم محور العريش 

 -أن يكون محوراي أحادى االتجاه وأن تكون العودة عبر البالوظةاالفتراض هو 

بير تمادة محوراي جيداي فرى رأيرى. وكران  –رفيديم. كان محور رفيديم  -الطاسة

 محور متال جيداي.

ذكررت أن مسرألة التحركرات برمتهرا والتعبئرة يحتاجران، باإلضرافة إلررى  يرادين:

هررو تمركرررز وحرردات مخرررازن  –نرراقالت الرردبابات، عنصرررراب مهمرراب جرررداي آخررر 

الطوارىء. إذا كنت تقول، أنا ال أبنى ناقالت، فإنك تستطيع أن تحل ذلرك برأن 

تضع وحدات مخازن الطوارىء فى األمام. إذا أنرت وضرعت وحردات مخرازن 

الطرروارىء فررى الخلررف جررداي، فررإن موضرروع النرراقالت مهررم. هررذا مرررتبط مررع 

برار كرل هرذه العناصرر مجتمعرة المحاور. من كانت الهيئة التى أخذت فى االعت

 إذا لم تفعل كذا، فافعل كذا، وإذا لم تفعل كذا، كذا وكذا؟ –وقالت 

هناك رسم إيضاحى جميل جداي فى القيرادة الشرمالية. تقرع مسرؤولية  نحميا كين:

تمركز وحدات مخازن الطروارىء علرى عراتق األركران العامرة لهيئرة األركران 

 العامة.

كررل هررذا مسررؤولية األركرران العامررة لهيئررة األركرران  هررل يمكررن القررول إن يررادين:

  العامة.

ال. ال تسرتطيع األركران العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين أن تقرررر  نحميرا كرين:

 إقامة وحدة مخزن طوارىء فى كورازيم.

لكن يجب عليها أن تقول لألركان العامة لهيئرة األركران العامرة: ضرعى  يادين:

 ال، فلتتحملوا المسؤولية.وحدة مخزن الطوارىء هنا. وإ
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هى تقول هذا. لكن إذا لم يؤخذ برأيها، فماذا عساها أن تفعل. هرى  نحميا كين:

ليست العنصر صاحب القرار بخالف كثير جداي من األمور التى تستطيع فعلها 

حقاي. العنصر صاحب القرار هو األركران العامرة لهيئرة األركران العامرة. يجرب 

ق. ال أعررف علىَّ أن أنوه إلى أن تمركز وحدات مخازن الطوارىء يتم بتنسري

حالة كان ينبغى فيها على شعبة اإلمداد والتموين أن تعترض علرى قررار. ثمرة 

ألن الجيش يعتمرد كثيرراي جرداي علرى مثرل هرذه المعسركرات. كران  –سببان لذلك 

السؤال أحياناي لريس فقرط أيرن ينبغرى أن تكرون وحردة مخرزن الطروارىء، وإنمرا 

إذا كان وجرود معسركر قرائم يرؤدى أيضاي كم ينبغى أن تكون تكلفة إعدادها وما 

الغرض. إذا أتى أحرُد وسرألنى مرا إذا كران جيرداي إذا وضرع لرواُء فرى كروردانى، 

سأقول ال. ليس له نفع فى كوردانى. هو لرن يتجره غربراي فرى اتجراه البحرر. هرو 

سرريتوجه شرررقاي إلررى هضرربة الجرروالن وينبغررى تسررريعه قُرردماي. لكررن إقامررة وحرردة 

مليرون ليررة. عنردما ُعرين حاكرا قائرداب للقيرادة  35لفرة مخزن طوارىء للرواء بتك

كرران  1972الشررمالية بررالتزامن مررع تسررلمى منصرربى فررى أكترروبر أو نرروفمبر 

االنتشار المقرر لهيئة األركران العامرة فرى القيرادة الشرمالية علرى النحرو الترالى: 

لررواءان مميكنرران للقيررادة الشررمالية، كانررا فررى وضررع انتشررار متقرردم فررى كررورازيم 

ومعسكر نفتالى. لواءا دبابرات واحرد فرى كروردانى وواحرد فرى منصرورة. جراء 

حاكا ذات يوم وقال، أريد، يرا سرادة، تغييرر النظرام. أن أضرع األلويرة المدرعرة 

 50دبابرة، و 110فى األمام والمميكنة فى الخلف. ألن لدى فى اللواء المردرع 

برة مرن طرراز شريرمان دبا 50فقط فى اللواء المميكن. ب( فى اللرواء الممريكن 

دبابررة مررن طررراز سررنتوريون. نواجرره معارضررة مررن  110وفررى اللررواء المرردرع 

جانب هيئة األركان العامة. تأسس االعترراض علرى االفترراض القائرل بأنره إذا 

لم تتوافر ناقالت للدبابات وظلت دبابات الر  شريرمان برالخلف، فرإن صرالحيتها 

أو من منصورة فى اتجاه الهضبة فإنره  الفنية ستنتهى إذا لم تنتقل من كوردانى

ل على دبابات السنتوريون أكثر. لم نوافق على وجهة النظر هذه لسببين.  سُيعوَّ

أ( كررران مرررايزال لررردى القيرررادة الشرررمالية دبابرررات سرررنتوريون بمحركرررات بنرررزين 
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ميتاؤور وليس محركرات ديرزل كونتيننترال. ب( قلنرا إن مرن األفضرل أن تبقرى 

على أن تبقرى دبابرات سرنتوريون مرن  50الطريق من بين دبابات شيرمان فى 

، وبعد "معركة" معتبرة جداي باألركان العامة حرول األمرر، بالمناسربة 100بين 

بالتعاون مع القيادة الشمالية قنيطرة هيئة األركان العامة تقررر المصرادقة علرى 

شخصررية  اقتررراح القيررادة الشررمالية. بالمناسرربة، يجررب أن أنرروه إلررى أنرره بمبررادرة

بعض الشىء من شعبة اإلمداد والتموين بدأ التنفيذ على األرض قبل المصادقة 

 النهائية لهيئة األركان العامة.

هررل كرران التمركررز وتحريررك وحرردات مخررازن الطرروارىء خطررة أعرردتها  يررادين:

 القيادة الشمالية؟

نرا كانت هذه خطة القيادة الشرمالية وشرعبة اإلمرداد والتمروين وحاول نحميا كين:

أن نحصل على تصرديق هيئرة األركران العامرة علرى هرذه الخطرة وقرد أخرذ هرذا 

بعض اإلجراءات فى النهايرة مرع قررار بالمصرادقة كمرا يخيرل إلرى، للتنفيرذ فرى 

نفذ تغيير الدبابات فعلياي فى ديسمبر، ألننى بررت هذا بأنه كانت . 1973يناير 

مكررن اسررتغاللها فررى مررن الم –لنررا سرررية نرراقالت دبابررات فررى ترردريبات وقلررت 

الترردريبات عررن طريررق نقررل دبابررات األلويررة المدرعررة إلررى األمررام ودبابررات الرر  

شرريرمان إلررى الخلررف. ويمكررن اسررتغالل حقيقررة أن هنرراك سرررية نرراقالت دبابررات 

معبأة من أجل تنفيذ هذا التحريك وبردأنا فرى ديسرمبر فرى تنفيرذ التحريرك، علرى 

 ن موجودة.الرغم من أن المصادقات النهائية لم تك

هرل كانرت المشركلة تغييرر وضرع المعردات أو التمركرز الجديرد لوحردات  يادين:

 مخازن الطوارىء فقط؟

كانت المشكلة تغير وضع المعدات. بنيت كورازيم كوحردة مخرزن  نحميا كين:

طوارىء للواء ممريكن. فجرأة كران ينبغرى تغييرر اللرواء المردرع وهرذا ارتجرال. 

عراب أقرل واللرواء الممريكن لديره خمسرون دبابرة واللرواء ألن هناك ُسقُفاب أقل، ومتا

دبابررة. وعندئررذ حشرررنا فررى فيلررون، وفررى كررورازيم وفررى معسرركر  110المرردرع 
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نفتالى كل دبابات ال  سنتوريون التابعة للقيادة وحركنا دبابات الر  شريرمان إلرى 

الخلف إلى كوردانى ومنصورة. بعد فوات األوان، لو أن الزحف نحرو هضربة 

الن كان للواءين مميكنين بدبابات شيرمان يومى السربت واألحرد بردالي مرن الجو

 مائتى دبابة سنتوريون، لوقعت كارثة فى رأيى.

 ألم يكن هناك بناء إضافى فى المعسكرات؟ النداو:

 –كان معسكر كورازيم فى طور البناء، وكذلك أيضاي فيلون. كانرا  نحميا كين:

فى طور البناء. كورازيم معسركر جديرد  فى وقت اندالع الحرب –المعسكران 

، ربمرا فرى ربيرع 1972، فرى صريف 1972تماماي ُشرع فى بنائه فى منتصف 

واسررتمر البنرراء حتررى انرردالع الحرررب. وكرران التخطرريط هررو أن يكررون  1972

 معسكراي للواء مميكن وليس مدرعاي.

 ماذا كان هناك بالفعل فى يوم السبت؟ الرئيس أجرانات:

فى معسكر فيلون كورازيم ومعسركر نفترالى لرواءان مردرعان  كان نحميا كين:

 بدالي من لواءين مميكنين.

إذا كنت قد فهمُت جيداي ما تقوله، وأنا أفترض أنك تعرف ما تقول، فهل  يادين:

كرران تصررور هيئررة األركرران العامررة هررو االحتفرراظ باأللويررة المميكنررة فررى األمررام 

 والمدرعة فى الخلف؟

بب يكمرن فرى الجردوى الفنيرة للردبابات. كانرت الفكررة أنهرم كان الس نحميا كين:

سيحاولون صنع ناقالت دبابات، لكن إذا لم تتوافر ناقالت، فستضطر الدبابات 

للتحرك على جنازير. الدبابات غير المعول عليها تكون فى المقدمرة، أمرا الترى 

 يمكن االعتماد عليها فستكون فى الخلف.

اإلصرررار فررى هررذا األمررر كرران مررن جانررب قائررد أصررحيح أن المبررادرة و يررادين:

 القيادة الشمالية؟
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بال أدنى شك. أنا أتذكر أنه تسلم منصب قائد القيادة الشمالية قبلى،  نحميا كين:

وكان أول حديث له معى أنه طلب منى المساعدة فى تحويل مقترحه إلى قرار 

لتموين، وسألت بداخل هيئة األركان العامة وعندئذ رجعت إلى شعبة اإلمداد وا

أفراد الشعبة فقالوا إن هناك "حرباي" بين القيادة وشعبة اإلمداد والتموين وهيئرة 

األركان العامةل وذهبت إلى نائرب رئريس األركران وإلرى رئريس هيئرة األركران 

العامررة / تخطرريط وتنظرريم وقلررت إن هررذا هررو رأى القيررادة الشررمالية. كانررت هيئررة 

حشر لواٍء مدرع بداخل وحدة مخرزن طروارىء األركان العامة قلقة من مسألة 

قُف، ومزيداي من الدبابات.  كانت مخططة للواء مميكن، ما يتطلب مزيداي من السُّ

قلنا سنتصرف لكن من المستحسن أن يكون فرى المقدمرة أكبرر عردد ممكرن مرن 

 الدبابات قدرتها على الحسم فى المعركة أكثر موثوقية.

رار بنراء وحردات مخرازن الطروارىء فرى من كان بشكل عام صاحب قر يادين:

 كورازيم؟

هرذا القررار اتخرذ قبلرى. قبرل مجيئرى إلرى شرعبة اإلمرداد والتمروين،  نحميا كين:

، خرالل نقراش 1972وكان قرار األركران العامة.اتخرذ قبيرل خطرة العمرل لعرام 

 لألركان العامة. 

 هل كان هذا متعلقاي ب  "أزرق أبيض"؟ يادين:

مرايو  –ال. كران قبرل ذلرك بكثيرر. "أزرق أبريض" كران فرى أبريرل  نحميا كرين:

. بمعنى، أنه كان ينبغرى 1972. أنا أتحدث عن إعداد خطة العمل لعام 1973

 .1971نوفمبر  –أن يكون فى أكتوبر 

 هل أيدت قائد القيادة الشمالية فى هذا األمر؟ النداو:

لى منطقياي جداي وينبغى األخذ  لم أؤيد القائد. أيدت المقترح الذى بدا نحميا كين:

 برأيه.

 أيدت رأيه؟ النداو:
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نعم. أيدت مقترحه الذى بدا لى منطقياي جداي. ومن دواعى سرورى  نحميا كين:

أننا نفذنا هذا المقترح. كثيراي ما نوقش بعد ذلك بعد الحررب مراذا كران سريحدث 

 لو أن دبابات شيرمان كانت فى المقدمة.

 هل لديك وثيقة بشعبة اإلمداد والتموين بكل هذه النقاشات؟ يادين:

ال. يخيل إلرىَّ أن لردى )محضرر( النقراش الرذى دار بهيئرة األركران  نحميا كين:

العامة وقرارها. أعتقد أن وثيقرة هيئرة األركران العامرة تقرول إن مقتررح القيرادة 

 وين.الشمالية يتوافق مع رأى األركان العامة لشعبة اإلمداد والتم

لم يكن هذا بالنسبة لتمركز وحدات مخازن الطوارىء وإنما بالنسبة لما  يادين:

 سيكون بداخلها فقط؟

 هذا بشأن المحتوى فقط. نحميا كين:

 تمركز وحدة مخزن الطوارىء قراُر مهم جداي هو أيضاي. يادين:

 بالتأكيد.  نحميا كين:

فرى الحسرربان مشرركلة  نعررود إلرى هررذه المشركلة. هررل العنصررر الرذى يأخررذ يرادين:

الطرررررق، ونرررراقالت الرررردبابات، وأنررررواع الرررردبابات وتمركررررز وحرررردات مخررررازن 

 كل هذه العناصر األربعة هو هيئة األركان العامة؟ –الطوارىء 

دعنرى أقرل إنهرا عمرل مشرترك لألركران العامرة. السرؤال هرو ممرن  نحميا كرين:

 تصدر المبادرة. أعتقد أنه فى كل مرة من شخص مختلف.

 على من تقع مسؤولية األركان؟ يادين:

 هيئة األركان العامة.  نحميا كين:

 أهذا بسبب فرع التأهب والتعبئة التابع للعمليات؟ يادين:



586 

ليس بسبب هذا فقرط. وإنمرا تحديرد المهرام فرى حرد ذاتره ومسرؤولية  نحميا كين:

األركان العامة / لهيئرة األركران العامرة الترى مفادهرا أن ُشرعب األركران العامرة 

قة عن طريق هيئرة األركران العامرة. حيرث الهيئرة الرائردة فرى حقيقرة  شعُب ُمنسَّ

 األمر باألركان العامة هى هيئة األركان العامة.

دى سؤال آخر فيما يتعلق برالطرق. هرل جررت فرى فتررة مرا، عنردما ل لسكوف:

كنت رئيساي لشرعبة اإلمرداد والتمروين أو فرى فتررة مرن سربقك، محاولرة الختبرار 

شبكة الطرق بالقيادة الشمالية وبالقيادة الجنوبية، وهرل كرل واحردة منهمرا تحردد 

ى ضرورات مختلفة للتحرك، من أجل محاولة استخالص دروس. هل جرى أ

تدريب علرى الحررب مرن أجرل محاولرة رؤيرة مرا إذا كران الموضروع موضروع 

للوصول إلى تلك األماكن التى  –أطقم صيانة، أم موضوع بضعة كيلومترات 

توفر المرونة المطلوبة هناك؟ على سبيل المثال، أنت ترى أن نقطة معينة تبدأ 

 بحجم سريتين فى التحرك وتأتى دبابات معدودة ولن تمر فى هذا الخط قوة إال

 هل جرى فى فترة ما أى تدريب من أجل استخالص كل هذه الدروس؟ –

اإلجابة بالسلب خالل فترة شغلى للمنصب، فى السرنة الترى سربقت  نحميا كين:

. لم يجر مثل هكذا تدريب. وال بالتأكيد تردريب إشرارة، أنرا إذاي ال 1973حرب 

ذكر أن هذا قد حدث على أتحدث عن تدريب حى. وال حتى تدريب إشارة. ال ا

 األرض.

تدريب ترافيك / مرور، كم يستطيع المرور التحمل فى فترات معينة  لسكوف:

 فى وقت معين، حين يتعين عليك أن تنقل قوة.

فى رأيى تخطيط على الورق فقرط، تردريب نظررى بردون وحردات  نحميا كين:

 عسكرية. ليس بقوة، ليست محاولة لنقل قوة.

. أنرت تقرول إن هرذه 210لسابق حالرة جهرد إقامرة الفرقرة ذكرتب فى ا لسكوف:

الفرقة كانت مصيرية فى تطور المعارك بهضبة الجوالن. لكن الواقع هرو أنره 
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دبابة. وهذا أقل  100لم تكن فى هضبة الجوالن فرقة واحدة كان بها أكثر من 

عنه،  من المعدل المعيارى للواء. إذاي ربما االتجاه من هذه الناحية الذى تحدثت

أن من األصوب البحث عن الحل فى فصيل، فى سرية وفى كتيبة. عندئذ كنت 

ستوفر االستثمار فى قيادات للفرقة، ستستخدم فى واقع األمر قوة دبابرات لرواء 

 من خالل قيادتين أو ثالث. هل أثيرت فى وقت ما هذه االحتماالت المفتوحة؟

الت المفتوحة وهيكل الفرقة جرت نقاشات عديدة جداي حول االحتما نحميا كين:

 3دبابة، وهل التشكيل  111الدائمة. السؤال ما إذا كان ينبغى أن تكون باللواء 

دبابرة بالسررية هرو  11دبابات بالفصيل هرو تشركيل سرليم أم ال، وهرل التشركيل 

ا مميكنراي  تشكيل سليم أم ال، وهل ينبغى أن تضم الفرقة لرواءين مردرعين ولرواءي

ا متجانساي أم ينبغى أن تضم  )كلمرة ثالثة ألوية مدرعة أو ثالثة مميكنة،  –لواءي

يكون بها أيضاي عنصر سالح مشاة مدرع مسرتقل ولنفتررض كتيبترا  مطموسة(

دبابات وكتيبرة سرالح مشراة مردرع. أعتقرد أن القررار فرى نهايرة األمرر بشرأن  –

 تشكيل الفرقة المتجانسة من لواءين مدرعين ولواء مميكن إجماالي....

، تقول إن عدد الدبابات التى اسرتطاعت أن 67لديك خبرة من حرب  سكوف:ل

% تقريباي فقط، البقية تحركت. ينبغى هرذا أن يرؤدى 20تطلق النار على العدو 

 من ناحية شعبة اإلمداد والتموين إلى نقطة ما إلى نتائج.

هررذا بالمناسرربة، أيهررا الجنرررال لسرركوف، درس مررن دروس حرررب  نحميررا كررين:

ألنررره إذا جررراز لنرررا أن نتالعرررب بالمتوسرررطات، ونحرررن نررررى أن عررردد . 1973

بررالجيش أطلقررت فررى المتوسررط أربررع  1973الرردبابات التررى شرراركت فررى حرررب 

قررذائف ونصررف للدبابررة، فررإن هررذا المتوسررط إذاي ال يجرروز اسررتخدامه، ألن هنرراك 

قذيفة. لكن المتوسط العام يقرول إن بضرع دبابرات فقرط بقروة  150دبابة أطلقت 

على خط النار استطاعت أن تعبر عن نفسها. ليس فى هرذا أدنرى شرك. حقراي ما 

يوجد أيضاي عنصر السياسة التى حددتها األركان العامة بعد الثامن من الشهر، 

لالقتصاد فى القوة والدفع بقوات صغيرة جرداي إلرى األمرام فرى محاولرة لضررب 
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الهجوم الخراص بر   دبابات العدو من مسافات وعدم الدفع بقوات كبيرة. أسلوب

من الشمال للجنوب. لكن ليس ثمة شك فى أن هذا تعبير عن القدرة على  162

انتشار تشكيالت مدرعة على خط النار مع العدو. أنا أخرج انطالقراي مرن قررار 

لألركان العامة بأن هذا هو تشكيل الفرقة، كقرار، السؤال هل كران ثمرة مجرال 

ة مجال إلبقاء وسائل أكثرر للقيرادات القائمرة إلنشاء قيادة فرقة أخرى أم كان ثم

قلت هذا قبل الظهر وأنا أقول إن هرذا كران فرى رأيرى قرراري سرليماي جرداي. هرو  –

أترراح للقيررادة الشررمالية المرونررة المطلوبررة للررتحكم فررى القرروة، والقيررادة بالوسررائل 

المطلوبة من أجل تطوير جهد إضافى فى هضربة الجروالن. كران قرراري إيجابيراي 

 داي فى رأيى.ج

أنت ال تجيب عن السؤال. السرؤال الرذى طرحتره كران يتعلرق برالقيود  لسكوف:

 المالية من أجل تخصيص وسائل. كم تتكلف قيادة فرقة؟

يصعب جداي اإلجابرة عرن هرذا السرؤال، لكنهرا تتكلرف أمرواالي كثيررة  نحميا كين:

 جداي.

 هل تتكلف أكثر من قيادة لواء؟ لسكوف:

 دنى شك. لديها كتيبة إشارة.بال أ نحميا كين:

هناك كثير مرن األشرياء تحردد. وعندئرذ عنردما ترأتى لتقررر فرى نهايرة  لسكوف:

األمررر، عنرردما تحررين سرراعة الحسررم، فررإن هررذه االحتمرراالت قائمررة إذاي. هررذه هررى 

الخلفية. أنا ال أسأل ما إذا كان القرار بشأن ثالثة. من المؤكرد هنراك اعتبرارات 

 العامة فى الحسبان.تضعها هيئة األركان 

فى سرياقه الصرحيح. كران  210لكن يجب إيضاح موضوع الفرقة  نحميا كين:

وكرران ينبغررى أن ترردخل نسررق  1973فررى سررنة العمرل  210قررار إنشرراء الفرقررة 

. السؤال الرذى أثيرر فرى "أزرق أبريض" لرم 1973القوات فى نهاية سنة العمل 

م موعرد إنشرائها 210يكن ما إذا كانت تنشأ الفرقة   أم ال، كان السرؤال هرل ُيقردَّ
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وكان القرار باإليجاب ومدروساي. كانت هنراك ُشرعُب مؤيردة وأخررى معارضرة 

 وفى النهاية ُحسم أمر إنشائها.

هل لديك فى مكان ما تطويُر لوحدات مخازن الطوارىء كما عرفتها  لسكوف:

فررى الرابررع والخررامس مررن شررهر أكترروبر وكمررا وجرردتها فررى السررادس والسررابع 

ليمة أم ال؟ هرل لرديك أى تحليرل كهرذا لكرل والثامن. هل كانت األمرور آنرذاك سر

 وحدات مخازن الطوارىء؟

بمعنى، أنا أعرف ماذا كان الوضع فى وحدات مخازن الطوارىء  نحميا كين:

 من خالل تقرير حاسوب.

 بمعنى، ما أدخلته هناك. لسكوف:

نعررم. لرريس مررا أدخلترره فقررط، بررل مررا بلَّغررْت برره وحرردات مخررازن  نحميررا كررين:

 الطوارىء كوضع.

 متى؟ لسكوف:

 1سرربتمبر، حتررى  1أعتقررد أن تقريررر يررادين األخيررر صررحيح حتررى  نحميررا كررين:

 أكتوبر.

صورة وحدة مخرزن الطروارىء هرى أنهرا وحردة تخرزن الخدمرة لكرل  لسكوف:

 األمور. هل لديك كم فقط.

بالتأكيررد. لررم يكررن حتررى. هررذا دور الفرقررة حيررث إن شررعبة اإلمررداد  نحميررا كررين:

 عن مشكلة القوة البشرية. والتموين ليست مسؤولة

أنت تقول إن تمركز وحدات مخازن الطوارىء حددته هيئة األركان  لسكوف:

العامة، بالطبع مرع أخرذها فرى االعتبرار المعسركرات وخالفره وخالفره. إذا كران 

أحرردهم يحرردد لوحرردات مخررازن الطرروارىء الموجررودة فررى منطقررة معينررة، هنررا 

 من الذى يحدد ذلك؟ – ستحصل على وقود وهنا ستحصل على ذخيرة



590 

 األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين. نحميا كين:

هل تحدد شعبة اإلمداد والتموين األولويرات أيضراي مرن يرأتى ليأخرذ أم  لسكوف:

 الكل أم فى وقت واحد؟

ال، ال. من يرأتى ليأخرذ أيضراي. أيرة هيئرة، مرن يرذهب ليأخرذ وقروداي،  نحميا كين:

 ومن يذهب ليسحب ذخيرة.

 هل كان هذا متبعاي فى السادس من الشهر؟لسكوف: 

 ال، لم يكن متبعاي. نحميا كين:

 ألم تكن هناك ترتيبات لمثل هذه الحالة؟ لسكوف:

لررم تكررن هنرراك ترتيبررات لمثررل هررذه الحالررة. هررى سررببت إنسرردادات  نحميررا كررين:

مرورية مؤثرة جداي فى قواعد الذخيرة، وإلرى أن ترم السريطرة علرى هرذا األمرر 

نت هناك مشكلة. ألنه فى البداية فى ال  ق األولى تواجدت مركبات أكثر مما كا

  كان مخططاي.

أريد إنهاء مواضريع العمرل الجمراعى لشرعبة اإلمرداد والتمروين خرالل  لسكوف:

فترة الحرب. بودى أن أحصل، إذا كان ممكناي، إذا كانت هناك نسخة من المادة 

لتموين للتصدى. حيث حدد رئيس األركان التالية: خطة انتظام شعبة اإلمداد وا

يوم السبت فى العاشرة أو العاشررة والنصرف: هرذه خطرة التصردى. هرل كانرت 

 –فررى شررعبة اإلمررداد والتمرروين أيررة خطررة لفترررة التصرردى، لنفترررض للسررادس 

للسرابع؟ هررل كانررت هنرراك خطررة كهررذه، لشررعبة اإلمررداد والتمرروين؟ ب( تقررديرات 

والتمروين، فرى السرادس، والسرابع والثرامن مرن  الموقف الخاصة بشعبة اإلمرداد

الشهر. وهل كانت فى السادس، والسابع والثامن قرارات مبدئية لشعبة اإلمداد 

والتموين ولها عواقب، لنفترض فى السادس، أو فى السرابع أيضراي حردد رئريس 

األركان أن الجهد الرئيس سيكون فرى الشرمال بعرد ذلرك. هرذا برالطبع أثرر. هرل 

 قرارات نتيجة لذلك؟ هل هناك نسخ من هذه المادة؟ كانت هناك
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أوالي بالنسرربة التصرراالت شررعبة اإلمررداد والتمرروين وهيئررة األركرران  نحميررا كررين:

العامة: هذه االتصاالت تتم على صعيد هيئة األركان العامة / عمليرات وشرعبة 

س اإلمداد والتموين / عمليات. رئيس شعبة اإلمداد والتموين / صيانة مثل رئي

شعبة اإلمداد والتموين / رصد هو المقابل باستثناء رئيس هيئة األركان العامة 

/ عمليات فى هيئة األركان العامة. هو يشترك فى التخطيط العملياتى. إذا كان 

رئيس فرع العمليات يردير مجوعرة نقراش أو جبهرة، فرإذاي رئريس فررع الصريانة 

فرررئيس شررعبة  –ت الررذى هررو عضررو فررى رصررد، إذا كرران رئرريس شررعبة عمليررا

إذاي مرا قبرل  –اإلمداد والتموين / صيانة إذاب. إذا كان هذا نائرب رئريس األركران 

رئررريس األركررران، رئررريس شرررعبة اإلمرررداد والتمررروين مرررع رئررريس شرررعبة اإلمرررداد 

والتموين / صيانة. اآلن باستثناء موضوع آخر اسمه تخصيص ذخيرة، فرإننى 

وين وهيئرة األركران العامرة / عمليرات أعتقد أن التنسيق بين شعبة اإلعردادوالتم

كان سلساي. لم تكن هناك مشاكل. ال علم لى حتى هذا اليوم بمشراكل كانرت برين 

شعبة اإلمداد والتموين وهيئة األركران العامرة / عمليرات تسرببت لريس فقرط فرى 

تعطيل، ال علم لى بمشاكل كهذه. لم تكن هناك مشاكل. خالل الحرب أثير فقط 

ن العامرة لهيئرة األركران العامرة، فرى هرذه الحالرة هيئرة األركران السؤال: األركرا

العامة / تخطيط وتنظيم، مساعد رئيس هيئة األركان العامة / تخطريط وتنظريم 

للررذخيرة مسررؤول عررن تخصرريص الررذخيرة، وعررن تحديررد أولويررات تخصرريص 

الررذخيرة. هررو حرراول ان يررؤدى هررذا الرردور خررالل الحرررب أيضرراي.لكنه حرراول أن 

الردور بشركل نظررى. ألن اإلبرالغ مرن الوحردات عرن االسرتهالك لرم  يؤدى هذا

يكن لديه. وطلبات الذخيرة خالل الحرب، بالمناسربة، يجرب أن ترأتى عبرر قنراة 

هيئة األركان العامة إلى هيئرة األركران العامرة / عمليرات. فرى هرذه الحالرة إلرى 

عامة / رصد، مفوضية هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم وهيئة األركان ال

التى تساعد رئيس هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم. هرو تواجرد فرى هيئرة 

األركرران العامررة / عمليررات. تبعررد شررعبة اإلمررداد والتمرروين / رصررد عررن هيئررة 

األركان العامة / عمليرات مسرافة سرير بعيردة جرداي، وتكرون مشركلة كبيررة جرداب، 
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الذى حدث؟ نتيجة لهذا حدثت ضجة سيما فى ساعات الليل مع الظالم. اآلن ما 

كبيرة جداي، ألنه فى موازاة اللجوء إلى قناة هيئة األركان العامة من القيادة إلى 

هيئرررة األركررران العامرررة هنررراك لجررروء مرررواٍز مرررن المهمرررات إلرررى شرررعبة اإلمرررداد 

والتموين/ رصد. اآلن، بما أن الرردود لرم تصرل، ألنره إذا كانرت شرعبة اإلمرداد 

صل على تخصيص ذخيرة من هيئة األركران العامرة، فإنهرا لرن والتموين لم تح

تستطيع إعطاء تعليمات لقاعدة بها للصرف للقيادة، أو لقوة تابعرة للقيرادة. كران 

 هناك تعطيل.

هل كان من غير الصائب جعرل أولويرات الرذخيرة فرى شرعبة اإلمرداد  لسكوف:

 والتموين / رصد؟

األركان العامة / عمليات فى شرعبة أنا طلبت أن يجلس ممثل هيئة  نحميا كين:

. لرم )كلمرة مطموسرة(اإلمداد والتموين / رصد، على الشبكة ذاتها، علرى ذات 

أنجح فى هذا الموضوع. عرضت الموضوع على نائرب رئريس األركران للبرت 

فيه. تلقيت رداي سلبياي، هو ينبغى أن يجلس فى هيئة األركان العامرة / عمليرات. 

حالتين أننى أصدرت تعليمات إلى إحدى القواعد لصررف نتيجة لهذا حدث فى 

ذخيرة، مرة فى الشمال ومرة فى رفيديم، رغم أنه لم يكن لدى تصريح رسمى 

بذلك من هيئة األركان العامة. أدى هذا إلى أزمرة حرادة جرداي وصرلت إلرى تقردم 

مساعد رئيس هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظريم للرذخيرة باسرتقالته. يخيرل 

لررى أن الجنرررال يررادين كرران متواجررداي فررى حجرررة نائررب رئرريس األركرران عنرردما إ

 حدث هذا.

 من كان هذا؟ الرئيس أجرانات:

المقدم كوبلر. يخيل إلىم أنه ترك )الخدمة( فرى غضرون ذلرك. قرال  نحميا كين:

إنهم يتدخلون فى صالحياته. لكن هذا أدى إلى أن يعطى نائب رئيس األركران 

صصات الذخيرة. لن يكرون هنراك بعرد تخصريص للرذخيرة تعليمات ببطالن مخ

وكل قوة تأتى وتطلب، علرى شرعبة اإلمرداد والتمروين أن تصررف لهرا. إذا أترى 
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مررم، فعلررى شررعبة 155ألررف قذيفررة  15ضررابط مهمررات القيررادة وقررال: أنررا أحترراج 

اإلمداد والتموين أن تعطيه. يمكن لهذا أن يثير مشكلة أولوية. لكن من دواعرى 

م تحرردث مشرركلة كهررذه. ومررن تلررك اللحظررة جرررى ترردفق الررذخيرة بررال سرررورى لرر

أعطررال وبررال مشرراكل. أعتقررد أن هررذا كرران إمررا فررى التاسررعة لرريالي أو فررى الثامنررة 

صباحاي. لكن حتى ذلك الوقت كان ثمة شعور فى الوحدات بأن هناك نقصاي فى 

قيقرة الذخيرة وكانت هناك اعتراضات عديدة على أن الرذخيرة ال تتردفق. فرى ح

)كلمرة األمر لم يكن االعتراض ضد عدم تدفق الذخيرة، وإنما ضد عردم تردفق 

. يجب أن أقول لكم، أيها السادة، إن الجيش فى هذه األيام الثالثة لرم مطموسة(

أنرره لررم تصرربح هنرراك ذخيرررة وفيرررة فررى  –يررزد مسررتوى الفررائض لديرره. بمعنررى 

ت، هررى التررى جعلررت الجرريش. لكررن هررذه المعضررلة وكررأن هنرراك تشرردداي مررع القرروا

القيررادات تشررعر بأنهررا الينبغررى لهررا أن تضررغط بقرروة علررى الررذخيرة، بحيررث متررى 

طلبوا حصلوا. أحد دروس الحرب هو إثارة السؤال أيضاي بشأن التمركز.أنا ال 

أختلف حول حقيقة أنه ينبغى تحديد أولويات فيما يتعلرق بالرذخيرة، خاصرة فرى 

ططرت األركران العامرة لتكليرف قروات أوقات حرجة أثناء الحرب. خاصة إذا خ

بمهام، يمكن لوجود نروع معرين مرن الرذخيرة أحيانراي أن يحسرم الحررب. إذا قلنرا 

على سبيل المثال: معدات الختراق التحصينات. إذا كانت قوة معينة فى حاجرة 

لمعدات الختراق التحصينات وهى غير موجرودة، فرإن أحرداي برالطبع ينبغرى أن 

لمكلفرة بالمهمرة ستحصرل أيضراي علرى التخصريص الخرراص يتأكرد مرن أن القروة ا

ب هذه المعدات. وهو قرار يخص هيئة األركان العامرة. لكننرى أتفرق مرع الررأى 

القائررل بأنرره ينبغررى أن يجلررس فررى شررعبة اإلمررداد والتمرروين / رصررد، علررى نفررس 

االتصال الذى تجريه شعبة اإلمداد والتموين/ رصد مع هيئة األركان العامرة / 

ت. أنا اعتقدت أن القرار اتخذ أيضاي بهذه الروح. هو لم يزل حتى اليروم. عمليا

اآلن فيما يتعلق بسؤاليك، أيها الجنرال لسكوف، بشأن القرارات المبدئية لشعبة 

. ال أسرتطيع اإلشرارة إلرى كثيرر مرن القررارات 9،8،7،6اإلمداد والتمروين فرى،

 المبدئية.
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 ات(.السؤال ما إذا كانت هناك )قرار لسكوف:

فى رأيى ال توجد. غير مرتبطة بمصير موضوع. وسأشرح أيضاي  نحميا كين:

لماذا. هذا يجيب أيضاي عن سؤال خطة التصدى. بعد أن زادت األركان العامرة 

األمررامى  )كلمررة مطموسررة(لشررعبة اإلمررداد والتمرروين فررى "أزرق أبرريض" الرر  

يم، ورومنرى، وبيرر للذخيرة فى سيناء بفرقة إضافية، أنا أتحدث اآلن عن رفيرد

كانررت مشرركلة  هررذه المجموعررة الخاصررة برر  رفيررديم بملحقاتهررا األماميررة. –تمرراده 

أكبر فى الشمال بسبب حقيقة أن المكانين كانا تابعين لنا، واحد هو عين زيحيم 

وصنوبر بهضبة الجوالن، والنقطة الرئيسية للرذخيرة هرى نطرافيم أو تسروميت 

يات على مستوى األركان العامة بقدر كاف جوالن. نحن كنا مستعدين باحتياط

لضررمان إمررداد القرروات مررن أجررل التصرردى علررى وجرره التحديررد. تقررول نظريررة 

المهمات، إن استخدام وحدات التعزيرز المسرتقلة للفرقرة فرى حالرة الردفاع، لريس 

حيوياي. إلى هذه الدرجة حتى أنه ُيدرس فى هذه النظرية فى بعض األحيان مع 

، أن هيئة األركان العامة ال تخصص للفرقة على اإلطرالق، التحول إلى الدفاع

وال تتعبأ أيضراي فرى بعرض األحيران نظرراي ألن مراكرز اإلمرداد التابعرة لألركران 

العامة متقدمة للغاية بحيث تستطيع تعزيز القروات. سأسروق مثراالي. كرل هيئرات 

فررى  . كانرت هنرراك قروات لألركران72األركران العامرة تمرام انتظامهررا هرو ق ل 

، هررررذه القررررروات 36، و ق ل 32، و ق ل 30، وق ل 18سرررريناء منررررذ ق ل 

ُعززت من القوات األمامية التى بنيت من أجرل هرذا الغررض. انتظمرت الفرقرة 

. اتخرررذت 1973ينررراير  – 1972فرررى الجررريش، الفرقرررة الثابترررة، فرررى ديسرررمبر 

 القرارات النهائية آنذاك.

ر هيئرات األركران العامرة عردم طبقاي لكالمك كان ينبغى أن يكون قررا لسكوف:

 التعبئة إال قبل الثامن أو التاسع؟

ال. هى حصلت على ال  ق المعترادة الخاصرة بهرا وانتظمرت فرى ق  نحميا كين:

وفى الحقيقرة فرى الشرمال، فرى مرحلرة التصردى لرم يكرن لرديها هيئرة مرن  72ل 
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ت هيئررات األركرران لررم تسررتخدم مسررتواها الكامررل علررى النحررو التررالى: ب( هيئررا

، رابطرت فرى جبرل 143األركان العامة لتشكيالت عسكرية أخرى مثل الفرقة 

 ----لبنى إلى رفيديم فيما كانت منشآت األركران العامرة فرى رفيرديم، رومنرى و

قدمت مقترحاي لمناقشته بشرأن نسرق الصريانة إلرى رئريس هيئرة  23/10/72فى 

عامرة. بعرد ذلرك األركان العامة. جرى حوله نقاش لدى رئريس هيئرة األركران ال

نقرراش علررى مسررتوى األركرران العامررة. وتصرردق علررى المقترررح كمررا هررو. يقررول 

مرن المقتررح ورد مرا  6المقترح: "نسق الصيانة للتشكيل العسكرى". فى البنرد 

يلى: "لرم ينراقش حترى اآلن ولرم ُيتفرق بشرأن تنظريم وبنراء نسرق الصريانة الفروق 

لرذا، أعردت  ".1-فتررة "أفرقتشكيل عسكرى، ساحة قيادة وأركان عامة، خالل 

، خطرة للنهروض باحتيراطى المهمرات علرى مسرتوى األركران 1967منذ حرب 

العامة للساحات. هرذه الخطرة فرى مراحرل تنفيرذ متقدمرة وحترى إنجازهرا يتقردم، 

يختررزل حجررم اإلمررداد بررين مسررتوى تعزيررز الفرقررة والجبهررة الداخليررة، السرراحة، 

ق التعزيررز علررى مسررتوى مررا فرروق القيررادة واألركرران العامررة. حتررى إنجرراز نسرر

التشرركيل العسرركرى، ومررن أجررل اإلشررارة إلررى الجبهررة الداخليررة التعزيزيررة التررى 

سررتعتمد عليهررا الفرقررة الثابتررة علررى مسررتويات تعزيررز سررينظم بهررا طبقرراي لهررذا 

----المقترح، فإننا نقدم فيما يلى استعراضاي أساسياي لالنتشار بالمنشآت األمامية

"إن دور القيرادة المناطقيرة وصريانة  –وهذه نقطة مهمة جرداي  –" تقول الوثيقة 

القرروات أيضرراي لررم يحرردد بعررد بوصررفه هرردفاي. هررذا الموضرروع سرريدرس فررى إطررار 

النقاشات حول بنراء وتمركرز نسرق الصريانة الفروق تشركيل عسركرى، علرى أيرة 

حال سيتيح نشر المنشرآت علرى مسرتويات االحتيراط األماميرة وضرع مسرتويات 

ركانررات العامرررة تحررت تصرررف القيرررادات المناطقيررة التررى تسرررتطيع احتيرراط األ

االنخراط فى الصيانة الخاصة برالقوات وأن تنقرل المهمرات مرن خرالل وحردات 

نقل تابعة للقيادة".معنى هذا، أن ما نفعله فى حقيقة األمر، هو أننا نضرع تحرت 

كرران تصرررف القيررادة المناطقيررة مسررتويات احتيرراط لألركرران العامررة بمنشررآت أر
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عامة أمامية نستطيع من خالل سرايا نقل تابعرة للقيرادة أن نردفع بمهمرات حترى 

 المستوى النهائى. لذا لم تكن ثمة مشكلة فى خطة التصدى بكاملها.

عنرردما تقررول إنررك أبلغررت، كانررت الصررورة ممررا خرررج مررن منشررآت  لسرركوف:

 األركان العامة ما نتيجة المقارنة بين ما بلمغت به آنذاك وما نفذ فعلياي؟

فررى ذخيرررة الرردبابات، أنررا أتحرردث مررن الررذاكرة وبشرركل عررام، لرردى  نحميررا كررين:

حرول  1974تقرير محقق عن طريق هيئة األركان العامة / قوة قدم قبيل عام 

خطة التزود بالذخيرة عن طريق مساعد رئيس هيئرة األركران العامرة / ذخيررة 

نفسرره، يشررير فيرره إلررى اسررتهالك )الررذخيرة( خررالل الحرررب هررو لرريس عمليررة كررم 

استهلك فى كل يوم من أيام الحرب، وإنما عملية إحصاء لألصول بعد الحرب 

 ومقارنته بالوضع الذى كان بين يدى الجيش.

 رنة بهذا الشكل؟هل هناك مقا لسكوف:

هناك. هذا يتضمن كل ما حصلنا عليه خالل الحرب وما نتج عرن  نحميا كين:

 ذلك.

 هل لديك بالغ كما كان آنذاك، وبعد ذلك الفحص؟ لسكوف:

بالقطع. يشير البالغ إلى أنه فيما يتعلق بذخيرة الدبابات، إذا كانت  نحميا كين:

 160،000بعرد الحررب  قذيفة، فإنها صارت 268،000األصول قبل الحرب 

% من 48%، 50ألفاي، ما يقرب من  163ألفاي. معنى هذا أنه تم استهالك نحو 

مرم الصرورة مماثلرة جرداي. يجرب أن أنروه، 155الرصيد. وفيما يتعلرق بالرذخيرة 

لتتذكروا أيها السادة، إلى أن هذا يتضمن ذخيرة حصرلنا عليهرا خرالل الحررب. 

ة أفضرل كثيرراي، لكرن ينبغرى علرىَّ هنرا أن مرم الصرور175فيما يتعلق بالرذخيرة 

أشير إلى أن معظم الذخيرة جاءت بعد أن تواصرلت المعرارك عنردما تواصرلت 

حرب االستنزاف فى الشرمال لكرن لريس فرى الجنروب. يجردر برى أن أشرير إلرى 

مم التى كانرت بهرا مشركلة، ألن رصريد الجريش قبرل 175حقيقة أنه باستثناء ال  
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ألرف غيرر صرالحة  11ألرف صرالحة و 12ة، منهرا ألف طلقر 123الحرب كان 

ألنه اكتشفت شروخ فرى سربيكة المرادة الناسرفة برداخل القذيفرة، جعلتهرا خطررة، 

كان يمكن أن تسبب انفجارات فى المواسير. نتيجة لهرذا خصرمت الرذخيرة مرن 

مسررتوى الرصرريد الصررالح وأعلنررت لحررال الطرروارىء فقررط طبقرراي لقرررار مسررتقل. 

علرى األقرل  هذه الذخيرة أعطيت وقد تسببت فرى حرالتين صدر مثل هذا األمر.

فى انفجار المواسرير، وفرى خسرائر أيضراي علرى مرا أظرن. لكنهرا كانرت الرذخيرة 

مم. أدى النقص فى الذخيرة من عيار 175الوحيدة فى رصيد الجيش من عيار 

مم أيضاي إلى أنه كان من الضرورى فى القيادة الشمالية تحويل المواسرير 175

مم. وضعوا على ماسورة 233مم أو 175أخرى توضع عليها مواسير ال  إلى 

مررم، إال أن المرردى أقصررر بنحررو الثلررث. لكررن باسررتثناء 233بوصررة المواسررير  8

مم، فإن الذخيرة األخرى كانرت حرجرة مرن هرذه الزاويرة، كونهرا 175الذخيرة 

ا على مستوى رصيد األركان العامة خرجت من األركان العامة، وليس لكونهر

استهلكت فى الحرب. بمعنى: من أيدينا لألمرريكيين فرى هرذا األمرر، أيضراي فرى 

 هى نتيجة لطريقة صرف الذخيرة وليس نتيجة للنقص.  155و  175الذخيرة 

هل وجدت أية عالقرة برين مسرتوى صريانة وحردة مخرزن الطروارىء  لسكوف:

 وسرعة تحركنا فى مناطق االنتشار، أم أن هذا عفوى؟

ريررد أن أقررول شرريئاي كهررذا، أيهررا السررادة، معيررار مسررتوى صرريانة أ نحميررا كررين:

وحدات مخازن الطوارىء بالنسبة لى يمكن فحصه بشكل واقعرى علرى صرعيد 

واحد فقط، وذلك طبقاي لعدد المعدات الترى تظرل مغرروزة علرى امترداد المحراور 

 خالل تحرك غير مخطط على جنازير.

 قة بين األمرين؟السؤال أكثر تحديداي، هل وجدت عال لسكوف:

على الرغم من أنه طبقاي للمعلومات التى أبلغنراك بهرا كتابرة، أبلغنرا  نحميا كين:

 166بهررا لجنررة التحقيررق، رداي علررى السررؤال الموجرره إلررى العقيررد أهرنطررل، فررإن 

مررن طررراز شرريرمان، وحرراالي سررنراجع القائمررة  98دبابررة، فررى رأيررى، مررن بينهررا 
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إلررى وسررنرى أنرره كانررت هنرراك أعطررال فررى دبابررات شرريرمان، يشررير فررى رأيررى 

مسررتوى صرريانة جيررد بررالجيش مقارنررة بحقيقررة أن مثررل هررذه الكميررة الكبيرررة مررن 

 الدبابات تتحرك على جنازير ولم يكن التخطيط هكذا.

دبابرة اسرتطعت أن تحشرد  2000المعيار لدى يختلف عما لديك. من  لسكوف:

هررذا مررؤثر. فررى منطقررة القتررال، مررؤثر. علررى مسررتوى األركرران العامررة  1300

 ستوى قائد الفصيل.مؤثر، على م

دبابرة، هرو فرى  2000لست متأكداي. أوالي أريد أن أتحفظ على رقرم  نحميا كين:

ألن بقيررة الرردبابات كانررت دبابررات بررالجيش فررى مراحررل اسررتيعاب  1900رأيررى 

وعْمرات بحيث لم تستطع المشاركة فى الحرب. يا سرادة، فرى مسرألة الردبابات 

 ----أريدكم أن تعرفوا شيئاي واحداي 

أحد األسئلة التى سألتك إياها، كيف يجوز أنه فى الجيش نفسه، حول  كوف:لس

 تلك الدبابات، األرقام لديك مختلفة؟

أقول لك لماذا، أيها الجنرال لسكوف. طلب منى أن أقدم فرى اليروم  نحميا كين:

الثررانى للحرررب، أن أقرردم بيانررا تفصرريليا لرررئيس الحكومررة، عررن وضررع الرردبابات 

البيرران. ذكرررت فيرره العرردد اإلجمررالى للرردبابات بررالجيش،  بررالجيش. قرردمت هررذا

وحالتها، وطريقة إدراجها برالخطط العسركرية لعمليرات األركران العامرة لشرعبة 

اإلمداد والتموين. أستطيع تقديم هذه األرقام. من بين كمية الردبابات هرذه، الترى 

الردبابات دبابة، مع األخذ فى االعتبار كميرة  166أتحدث عنها اآلن، فى رأيى 

التررى تحركررت علررى جنررازير خالفرراي للتخطرريط، ومسررتوى الصرريانة الررذى أردنررا 

تحقيقرره، كانررت الفرضررية األساسررية هررى أن خطررط الحشررد للجرريش تررتم كمررا هررو 

مخطررط ولررذا فررإن تلررك الرردبابات التررى تتحرررك بنرراقالت الرردبابات، تتحرررك علررى 

 ناقالت الدبابات. تحركت على جنازير. 
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الخاصة بعدد الدبابات غير دقيقة هى أيضاي. ألنه كانرت هذه الصورة  لسكوف:

هناك دبابات كثيرة أتت كان ينبغى إصالح البرج يدوياي. لم تكن القوة من أجرل 

ترك هذا. هنراك آبراء )للجنرود( يعتقردون بأنره لرو أن البررج كران يعمرل أسررع، 

بقررى بهررذه لكرران معرردل النيررران للدبابررة أكثررر، ولمررا قتررل االبررن. إذاي فالعرردد الررذى 

الطريقة مؤشر على القوة التى لم تصل، لكنه مؤشر علرى المعردات أيضراي كمرا 

وصلت بدون تنسريق، وكران هرذا ناقصراي وذاك كران ناقصراي، هرذا يصرل ألعرداد 

أكبر، عندما ينبغى أن نتعمق أكثر فى صورة الصيانة. لذا فإن السؤال هو: مرا 

ع كل هذه األشياء التى كانرت. إذا كنت قد وجدت عالقة ما للمدافع الرشاشة، م

إذا لرم تكررن هنراك عالقررة، فرإذاي ال توجررد عالقرة، علررى العكرس، أنررا سرعيد أنرره ال 

 توجد عالقة؟

 9طبقاي لتقرديرى اليروم، ونحرن اليروم بعرد مرا يقررب مرن عرام، بعرد  نحميا كين:

. فى رأيرى كران مسرتوى صريانة العتراد ووحردات 1973أشهر من بداية حرب 

معقرروالي. أنررت تسررألنى مررا إذا كرران مررن الممكررن أن تكررون  مخررازن الطرروارىء

أفضل، وأقول نعم. هل يمكرن الحصرول علرى عْمررات أفضرل، وإجرابتى: نعرم. 

لكن إذا سألتنى مراذا سريكون الوضرع فرى الحررب القادمرة، فأنرا أقرول لرك اليروم 

بوصفى ضابطاي بالجيش ومواطناي بالدولة، إننرى آمرل عنردما تنردلع الحررب، أن 

. فرى رأيرى 1973على األقل على المسرتوى الرذى كنرا عليره قبرل حررب نكون 

كان مستوى معقوالي. هناك معيار آخر. ربنا ساعدنا وحصلنا على دبابرات مرن 

)حرذف وحدات تأهب للجيش األمريكى بألمانيا. أريد أن أنوه بفخرر إلرى حقيقرة 

 نحو سطرين بواسطة الرقابة العسكرية(.

 ينبغررى أن نكررون متكررافئين مررع مسررتوى التأهررب االسررتنتاج هررو أنرره ال لسركوف:

فرقرررة روسرررية ستصرررل إلرررى سررراحل البحرررر  40الموجرررود فرررى ألمانيرررا. هنررراك 

 األطلنطى. أى نموذج هذا؟
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أنا أقول: نحن نبنى على قدر مماثل جداي من المعايير فى الصيانة.  نحميا كين:

مرا نأخرذه مرنهم. نقلنا الكثير عن األمرريكيين. سريما بالنسربة للردبابات، ألن هرذا 

السؤال هو: كيف إذاي تحقق هذا المستوى من الصيانة المذكور فرى الكترب، فرى 

الجرريش أو لرردى األب، الررذى اخترررع الطريقررة. أنررا أقررول: لرريس لرردى الجرريش مررا 

 يخجل منه. من المؤكد أن كون الجيش لديه تأهب أعلى، أمُر جيد.

حررردات مخرررازن ُتقررراس العالقرررة برررين مسرررتوى الصررريانة ومسرررتوى و لسررركوف:

الطوارىء طبقاي لتلك األرقام الخاصة بالدبابات التى لم تخرج من وحدة مخزن 

 الطوارىء.

أنررا أفهررم، أن هررذا معيررار. لكررن لرريس ألنهررا لررم تخرررج مررن وحرردات  نحميررا كررين:

مخازن الطوارىء وإنما تلك التى ظلت منغررزة علرى المحراور بسربب أعطرال 

 فنية وليس بسبب أن السائق مهمل.

طبقاي لنظرية القيادة والعمرل الجمراعى لشرعبة اإلمرداد والتمروين، كران  وف:لسك

ينبغرررى أن تكرررون هنررراك مجموعرررات صررريانة علرررى مسرررتوى األركررران العامرررة 

بالقيادات. كيف جرى هذا؟ كيف جرى هرذا فرى القيرادة الجنوبيرة وكيرف جررى 

 فى القيادة الشمالية؟

 لم يطبق هذا األمر.  نحميا كين:

 لماذا؟ لسكوف:

فى شعبة اإلمداد والتموين / رصد، كانت هناك مجموعات صيانة  نحميا كين:

مررع شررعبة اإلمررداد والتمرروين نفسررها ومررع وحرردات المهمررات التابعررة لهررا، برردون 

وجود القيادات. جرى هذا العمل كله تقريباي من خالل التنسيق بالتليفون. جرت 

ا تحرروا عرن المشراكل، زيارات لألركان لمهمات القيادات، وفى المناسبة نفسره

لكن مجموعة صيانة يتجمع فيها كل ضباط مهمرات القيرادات والفررق وضرابط 
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لم تكن هناك خطة كهذه. لم تكن هنراك مثرل هرذه  –القيادة يأتى ويعرض خطة 

 .1973الظاهرة فى حرب 

 ما السبب؟ لسكوف:

لررم يكررن مررن الممكررن انتررزاعهم مررن أمرراكنهم وال جلررب مكونررات  نحميررا كررين:

 عة الصيانة إلى القيادة فى الوقت نفسه. كان مستحيالي.مجمو

 هل طبق هذا األمر الحقاي؟ لسكوف:

حتى نهاية الحرب ال. بردأت مجموعرات صريانة فرى شرعبة اإلمرداد  نحميا كين:

والتموين قبيل الثامن عشر، والتاسع عشر من أكتوبر. يخيل إلى أن المجموعة 

األولرى كانررت إمرا فررى العشرررين أو فرى الحررادى والعشرررين مرن أكترروبر. عنرردما 

ء بالنسرربة لحررب االسرتنزاف فررى الشرمال، أثنررا بردأت الحررب فررى غررب القنراة.

الحر ب وحتى الثامن عشرر مرن أكتروبر لرم تعمرل مجموعرات صريانة. ال بيننرا 

 وبين القيادة وبحسب علمى البين القيادة والفرق أيضاي وخالفه.

هذا يفسر لى بضع ظرواهر فرى المهمرات أيضراي لرم أفهمهرا قبرل ذلرك.  لسكوف:

فهمت أن رأيك هو من يحدد، فرى نهايرة األمرر، مرن يكرون ضرابط مهمرات فرى 

ادة معينة وماإذا كان يتعين أن يكون ثمة ضرابط. تسرتطيع أن تعتررض علرى قي

 أن يكون أحدهم ضابط مهمات بقيادة معينة؟

 اليوم بقدر كبير نعم. أما عندما تسلمت منصبى، فال. نحميا كين:

عشية الحرب، خالل الحرب. ضابط مهمات القيادة الجنوبية، ضابط  لسكوف:

كران بوسرعه، فرى رأيرك، أن يتعامرل مرع المشركلة مهمات القيرادة الشرمالية، هرل 

ضابط مهمات القيادة الجنوبية، بدون أن تكون تحت تصررفه مجموعرة صريانة 

 على مستوى األركان العامة.

ضابط مهمات القيادة الشمالية بالقطع نعم. هو قرام بعمرل اسرتثنائى  نحميا كين:

ر النجرراح فررى فررى رأيررى. ترروافرت لضررابط مهمررات القيررادة الجنوبيررة كررل عناصرر
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مهمته، فى رأيى هو فشل، ولم يسيطر على مهمات القيادة بسبب السياسة التى 

كانرت متبعررة خررالل الحرررب بالقيررادة. يررا سررادة، لقررد غيررروا قائررد ضررابط مهمررات 

القيادة الجنوبية خالل الحرب خمس مرات. كل مرة وضعوا لره رئريس أركران 

ى تلقاهرا علرى األرض. كانرت مختلفاي. وهو جن جنونه مرن كثررة التعليمرات التر

هنررراك عناصرررر احتيررراط كثيررررة للغايرررة علرررى األرض وحصرررل كثيرررر جرررداي مرررن 

األشخاص على مهام من أجرل هرذا الغررض. تحردثت مرع شرموليك جروروديش 

ثالث مرات، قلت اتركوا المهمات تعمل فى هدوء. كان ساسون رئيس أركران 

كراد عوديرد ميسرر يباشرر أول، حاول تنسيقه. جاء بدالي منه عوديد ميسرر، ومرا 

رفيرع  –إدارة  –مهامه على األرض حتى ُعين أورى برراتسون شربه ضرابط 

منسرق، بردأ فرى إربراك ضرابط مهمرات القيرادة. باإلضرافة إلرى هرذا بردأوا فرى  –

وضع قادة قواطع وقادة محاور له. على سبيل المثال فرى حركرة العبرور خررج 

ح قائرد الجسرر، لكرن كران يتررولى أورى برراتسرون إيراه فجرأة مرن القيرادة وأصرب

، 143قيادة هذا الجسرر أهررون أفرافون أيضراي وكرذلك القائرد جراكى مرن الفرقرة 

 وهذا أشبه ما يكون بآباء عديدة البن سفاح واحد، وهو أمر غير جيد. 

نتيجة لهذا لم يكن بوسع ضابط مهمات القيادة الجنوبية أن يطبق ما كان ينبغى 

وطبقاي للصالحية وطبقاي لتحديد المهام. وقد اشتكى لرى أن يطبقه طبقاي للنظرية، 

مررن هررذا األمررر. وأنررا اشررتكيت لرررئيس األركرران مررن هررذا األمررر، ولقائررد القيررادة 

الجنوبية، وفى مناسبتين تحدثت عن هذا مع حييم برليف عندما كان فى القيادة 

لحررب الجنوبية، لكن ذلك لم ُيجد. فى رأيى، لم ُيعرطب هرذا الشراب فرصرته فرى ا

 ليثبت ما كان يستطيع أن يثبته.

 لدى بضعة أسئلة تتعلق بكبار ضباط األسلحة. لسكوف:

لو أذنرتم لرى أنرأ أيهرا الجنررال لسركوف، مرن أجرل المقارنرة، كانرت  نحميا كين:

هنرراك مشرركلة كهررذه فررى القيررادة الشررمالية أيضرراي. ألن أورى برررأون ُعرريِّن رئرريس 

ع، حتى رفعرت سرماعة التليفرون ذات يروم أركان الشمال. أيضاي بدأ األمر يتوز
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وكلمت حاكا، وقلت له، اسمع يا حاكا، المهمات بمثل هذه الصورة ال تسرتطيع 

أن تعمررل، وأصرردر حاكررا علررى الفررور تعليمررات ومنررذ تلررك اللحظررة سررار األمررر 

بسالسة. قيل ل  أورى برأون ال تحشر أنفك فى شؤون المهمات، فهناك ضابط 

مثلما تنسق مع كل ضباط األركران تنسرق معره أيضراي، مهمات سيقوم بالعمل. و

 لكن ال تنوب عنه فى عمله.

معذرة، يا حييم )لسركوف(، لكرن يوجرد لرى هنرا سرؤال مسرجل لردىم فرى  يادين:

سررياق الموضرروع. العالقررة بررين البنرراء، والرردمج والحشررد مررن جانررب واحررد لكررل 

اإلمرررداد الوسرررائل الخاصرررة بشرررعبة اإلمرررداد والتمررروين وكرررل مسرررؤولية شرررعبة 

والتموين، بما فى ذلك النقل، وبين وظيفة ضابط مهمات القيرادة، هرذا مرا سرأله 

حييم لسكوف، أنا بدأت فى السؤال قبل ذلك وأريد االستفاضة، بمعنى، لرم أجرد 

سى لقيادة القيادة حتى اليوم ال أراه، الوجود له.  البناء، المؤسَّ

 أستطيع أن أفسر ذلك نظرياي. نحميا كين:

تبدأ المسألة باألوامر المستديمة للمعركة، بحيث يمكن وضع واحد فوق  يادين:

الثانى وواحد تحت الثانى وخالفه وخالفه. هل تعتقد أن ضرابط المهمرات لريس 

ماب" فرى القيررادة،  بشركل شخصرى، سررواء أكران هررذا كوتيرك، أم غيررره، كران "مقرردَّ

 وهو اليوم مقدم أيضاي؟

 نعم. نحميا كين:

ا مررا سررألتك إيرراه. رئرريس شررعبة اإلمررداد والتمرروين باألركرران مررايزال. هنرر يررادين:

 العامة برتبة لواء. قائد القيادة، يوجد تحته رئيس أركان، برتبة عميد.

 ضباط األركان يناظرون مقدمين. نحميا كين:

وبين هذا ال شىء. هل درستم هذه المشكلة ذات مررة، هرل فحصرتموها  يادين:

ذات مرررة. هررل، عنرردما يصررل إنسرران إلررى رتبررة، هررل معنررى هررذا أن شخصرريته 

أيضاي، وخبرته أيضاي، وكفاءتره أيضراي، فرى قيرادة كبيررة جرداي مرع مشراكل معقردة 
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ذى للغاية، حيث تكلفونهم بتنفيرذ بعرض األمرور سرلفاي. هرل هرذا هرو الشرخص الر

يستطيع بشكل سليم، من ناحيرة األداء أن ينشرىء، أن يتحمرل بشركل سرليم، مرن 

 ناحية األركان واإلشراف والتنفيذ كل هذا العبء الهائل.

دعنى أقول، إن مسألة مستوى ضرباط األركران وضرباط العمليرات  نحميا كين:

 ، 1973تحلق فى فضاء نقاشات األركان العامة للجيش حتى قبل حرب 

  أقصد أن يأخذوا أفراداي ويرقونهم.ال يادين:

هذه هى المشكلة. ربما فرى جملرة اعتراضرية أسرتطيع أن أقرول إن  نحميا كين:

هناك اآلن قراراي لرئيس األركان، الجديد، ل  موتا )جور( بدءاي من الربيع القادم 

صعيد المستوى التنسيقى والمهنى أيضاي، مايزال الموضروع قيرد النقراش،  برفع

عقررداء، بشرررط أن ُيرردرج األشررخاص المناسرربون. بسرربب هررذا الشرررط  إلررى رتبررة

يجررب إقامررة هررذا، هررذا  1975 – 1974تحفظررت وقلررت إنرره فررى أبريررل / مررايو 

سيؤدى فقرط إلرى أن يقفرز أولئرك األفرراد فرى تلرك الرتبرة رتبرة. فرى رأيرى هرذا 

مبالُغ فيه للغاية، ليس لردينا هيئرة مرن العقرداء علرى مسرتوى عرن طريرق إدراج 

قيد فى هذا المنصب، وعدت بإنسان أيضاي ذى خبرة أكبر وذى تأهيل أفضل، ع

 وذى دراية أفضل، وذى تشكيلة أكبر من المناصب، لكن نفس األفراد.

من داخل األركان العامة، القيادات؟ من داخل األركان العامة للنقل إلى  يادين:

 القيادات؟

ذاتهرا، هرذه مشركلة ليسرت  هذا صعب جداي، نظراي ألنك فرى اللحظرةنحميا كين: 

هينة، أنا مضطر ألن أقول لك لم أقل لرك أيهرا الجنررال يرادين قبرل الظهرر، أنرا 

مضطر ألن أقول اآلن، نتيجة حقيقة أن هذه كانت صرالحيات األركران العامرة 

لشعبة اإلمداد والتمروين، وإذا لرم تكرن هرذه المالحظرة الترى سروف أبرديها وبراالب 

، على األقل فى الس نوات األربع األخيرة، قبل تسلمى المنصب، كان هناك علىَّ
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اتجاه تسليحى قوى جداي فرى األركران العامرة لشرعبة اإلعردد والتمروين، فرى نقرل 

 وتأهيل اللواء عاموس حوريف فى حد ذاته.

 هل تريد أن تقول إن التركيز كان على التسليح. يادين:

ات عامرة، نتيجرة لهرذا لرم كان هذا اتجاهراي تسرليحياي، أكثرر منره مهمر نحميا كين:

ينشررأ جيررل مررن أفررراد المهمررات، يجررب أن أشررير إلررى حقيقررة أن معظررم ضررباط 

المهمات بالقيادات، هم بالكاد خريجو الصف الثانى عشر، ليس من بينهم واحد 

 ذو تعليم أكاديمى.

ثانياي، من بين ضباط المهمات الثالثة بالقيادات حترى مرحلرة مرا عنردما تسرلمت 

حدهم خريج القيادة واألركان، وفرى المرحلرة الترى تسرلمت فيهرا المنصب كان أ

المنصررب عينررت اثنررين آخرررين همررا، شررلومو عنبررر بالقيررادة الوسررطى وكوتيررك 

بالقيادة الجنوبية، وكالهما خريج قيادة وأركان طويلة. أحد الموضروعات الترى 

ة كران كانت لى فيها معركة مع أريك فيما يتعلق بتعيين ضابط بالقيرادة الجنوبير

أننى أعين من هو خريج قيادة وأركان طويلة. أنا عارضت بشدة التعيين وهذا 

ما أتى ب  كوتيك إلى القيادة الجنوبية الذى لم يوافق عليه أريك فى البداية، وأنا 

حسمت هذا األمر فى حينه. قلُت، إنه باستثناء الخبرة السابقة، فإنه كان رئريس 

والتمروين / صريانة، وكران أيضراي خرريج قيرادة  قسم عمليات لدينا بشعبة اإلمداد

وأركان طويلة، مع خبرة عريضة جداي، لريس فرى المردرعات ألسرفى. هرو فررد 

مظليين فى األصل. أنا وضعت المعيار التالى الذى حاربت من أجلره، وهوأنره 

يشترط فى التعيين على مستوى القيادة وعلى مستوى الفرقة، أن يكون المعريَّن 

لررم أسررتطع أن أشررترط التعلرريم الجررامعى ألن معنررى ذلررك  -مقرردم، برتبررة رائررد و

إضافة إلى أننى لرن أسراهم فرى تعيرين ضرابط  –االنتظار لبضع سنوات أخرى 

إذا لم يكن فرد مدرعات وشغل موقعاب واحداب على األقل على مستوى لواء ممرا 

فوق. شغل منصرباي فرى مجرال المهمرات بأحرد التشركيالت المدرعرة ولريس بأحرد 

شكيالت سالح المشاة، وثانياي، إذا لم يكن خرريج قيرادة وأركران طويلرة. يجروز ت
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% مرن الحراالت 90، نجحت فى 1972لى فقط أن أقول إننى بدءاي من أكتوبر 

فى أن أفى بالمعايير هذه فى كل مكان كان فيه تعيين، أو كادر مستشار، طبقراي 

توقيرع شرعبة اإلمرداد لصالحياتى. الُعرف الرذى نجحرت فرى تغييرره، أال ُيعطرى 

 والتموين وبدون ذلك اليمكن التصديق على تعيين، يجب علىَّ أن أنوه.

 ماذا كان الشرط األول؟ الرئيس أجرانات:

أن يكون ذو خبرة فى أحد التشركيالت المدرعرة. أال ُيعرين فررد ذو  نحميا كين:

دبابرة،  270خبرة فى سالح المشاة، ضابطاي للمهمات فرى تشركيل عسركرى بره 

مجنررزرة أو نرراقالت جنررود مدرعررة، وال يعرررف مررا هررى الدبابررة، أو مررا  550و

إذا لم يكن مطلوباي منره أيضراب أن يكرون ذا مهنرة، فإنره لرن يعررف مراذا  شابهها.

يطلب من ذوى المهرن. لكرن إنشراء مثرل هرذا الجيرل، وهرذا مرا لرم أقلره لرك أيهرا 

وين جيرل، ومهنرة، الجنرال يرادين، لريس مسرألة سرنة أو سرنتين. إنهرا مسرألة تكر

ينبغى أن تدخلها دفعرة مرن الضرباط، والتعلريم العرام، والتأهيرل المهنرى، إلرى أن 

تربى ضابط مهمات للقيادة يكرون قرادراي غرداي علرى تلبيرة مطلرب كولونيرل علرى 

 مستوى قيادة. هذا أمر ال ُيبنى فى التو.

ى قائد، أم السؤال ماذا تريد أن تفعل، أن تأخذ ضابط مهمات وتحوله إل يادين:

أن تأخرذ  –وهرذا هرو الفرارق المتعرين عرن كرل هرذه األمرور  –أن السياسة هى 

 قائداي قتالياي متمرساي وتجعل منه ضابط مهمات. إن كان مناسباي.

ال تنجح محاولة جعل ضرابط قترالى ضرابط مهمرات فرى مكران مرا.  نحميا كين:

سبب ما فشلت فشالي لسبب ما التنفع. كانت لنا محاولتان ثالث من هذا النوع، ل

ذريعاي. كان يجب علرىَّ أن أشرير إلرى أن كرل ضرباط مهمرات القيرادات اجترازوا 

مسررار ضررابط صررف مهمررات برتبررة رقيررب، أو قائررد سرررية قيررادة، برتبررة نقيررب، 

أصبح ضابط مهمات لواء برتبة رائد، وسيكون رئيس فررع باألركران العامرة، 

 فى سنة.هذا نتيجة تراكم سياسة سنوات. هذا ال ينشأ 
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فى نهاية األمر إذا أخذنا الجانب المالى وتركنا اآلن الجانب العسكرى،  يادين:

فإن كل قوة الجريش، تعتمرد، فرى نهايرة األمرر مرن ناحيرة المسرؤولية والتنسريق، 

على هيئة مهمات القيادة. أنا سألتك فى الصباح فى البداية، إذا لم يكن ثمة عدم 

باط، مثل عردم التناسرب برين تناسب ليس فقط فى الكم وإنما فى الكيف بين الض

"كريما"/ ُزبدة والحليب، الترى تتركرز فرى قيرادات كبرار ضرباط األسرلحة، وفرى 

قيررادات األفرررع، وفررى قيررادات شررعبة اإلمررداد والتمرروين ومررا دون ذلررك يرردخلون 

 هؤالء الصف ضباط، أنا أسأل.

مرداد أنا قلت، على األقل فى الفترة التى كنت فيها رئيساي لشرعبة اإل نحميا كين:

والتمرروين وهررى قصرريرة جررداي، إننررى أعطيررت أولويررة لمسررتوى القيررادة ألنرره كرران 

واضحاي لى ما معنى التنفيذ على األرض الذى هرو مهمرة ضرخمة. بالتأكيرد فرى 

أريد أن أقتبس فى حضررة اللجنرة شريئاي مرا وجدتره فرى النشررة  القيادة الجنوبية.

، نوقشرت فيهرا 1974أغسطس  –لشهر يوليو  Army logisticianالدورية 

كتبهرا كولونيرل شرغل مناصرب لوجسرتية  Partners in Progressمسرألة 

خالفرراي لألركرران العامررة للجرريش  Joint Chief of Staffعلررى مسررتوى 

اإلسرائيلى الذى تؤدى فيه شعبة المهمات مهرام كثيررة جرداي لقروات البرر، هنراك 

مقابل قوات العمليرات علرى األرض، ومرا سؤال: ما هو دور ضابط أركان فى 

الصلة بين ضابط المهمات بالقيادة واألركان العامة، ألنك دخلت أيهرا الجنررال 

 يادين فى هذا السؤال. وهاك ما يقوله هنا فى هذه النقطة:

بنراء برائس  Joint chief of staffهرذا ال يماثرل مرا عنردنا. فبنراء  لسركوف:

 تماماي. 

قبرل تسرلمى المنصرب قمرت  1972أضريف أنره فرى عرام أردت أن  نحميا كين:

بزيارة أساسية للنسق اللوجيستى للواليات المتحدة األمريكية وأنرا أشرهد بكامرل 

المسؤولية أن هذا هو الوضع باألركان العامة بكل سالح من األسلحة. بالضبط 

)مقطرع باإلنجليزيررة مررن نحررو سررطرين غيررر نفرس الصررلة. مررا هررى تلررك الصررلة 
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ذا لرردينا مختلررف، ألن لرردينا قيررادة مباشرررة علررى نسررق لوجيسررتى هرر واضررحين(

بمسررتوى أركرران عامررة، ولرريس علررى النسررق اللوجيسررتى للقيررادة. تضررم كتيبررة 

اإلمررداد، وكتيبررة التسررليح أو الكتيبررة الطبيررة صرريانة الفرقررة، وتوجررد بينهررا وبررين 

يزيرة )نر  مطمروس باللغرة اإلنجلاألركان العامة قيادة قيادة. اآلن هرو يقرول: 

بمعنى، أن ضابط األركان، وضرابط المهمرات بقيرادة القيرادة  من نحو سطرين(

هررو جررزء مررن قرروة وسررطوة وصررالحية التنفيررذ للقائررد  –وهررذا صررحيح لرردينا  –

بوصفه قائداي. رئيس شعبة اإلمداد والتموين ليس سلطة تنفيرذ بحكرم قروة رئريس 

ترك مسألة مرن هرو قائرد األركان العامة كقائد لقوات الجيش اإلسرائيلى. أنا سأ

)ن  مطموس باللغرة اإلنجليزيرة مرن قوات الجيش اإلسرائيلى. وهو يضيف: 

 نحو ثاثة أسطر(.

أنا ال أفهم لماذا تخلط بين أمور ال وجه للشبه بينهرا. هرذا أمرمختلرف  لسكوف:

 تماماي.

أريد أن أقرول أيرن الخطرأ لردينا، حرين ننظرر إلرى األبنيرة لردينا. كرل هرذا  يادين:

نى وأنا أعود إلى سؤالى األول، ما ينقذهم هو أن لديهم، بوسرعهم أن يكونروا مب

هرذه هيئرة مسرتقلة مرن  –فى وضع ليس لهرم فيره "كومانرد" مباشرر، نظرراي ألن 

مرا مقردار  –ناحية الر  "كومانرد" مرع كرل مرا يتعلرق بهرا. لرذا، أنرا أسرأل السرؤال 

ما يزعم، وسؤالى مرا ك Theatre of warالخلط لدينا. من ناحية القيادة هى 

إذا كان هذا مبنياي بقوة كافية حتى يستطيع عمل ذلك. وعندئذ الجنرال "ستاف" 

يمكررن أن يعمررل تقررديراي وتخطيطرراي. أو إذا كرران الجنرررال "سررتاف" هررو أدفررايزر 

وكوماندر على حد سواء، وما إذا كانرت القيرادة أسرفل مبنيرة بشركل سرليم. لردى 

 .Theater of warأن لديهم انطباع بأنه ينبغى أن نتذكر ب

على أيرة حرال، لريس بالتأكيرد لررئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين بقروات  لسكوف:

البر مسؤولية تنفيذية فيما يتعلق بإجراءات قرارات كهذه. أنا الأفهم لماذا تخلط 

 بين أمور ال وجه للشبه بينها.
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ربما تتفق معرى، مرا إذا كران مرن الصرواب القرول إنره فيمرا يتعلرق ببنراء  يادين:

يمكررن اإلشررارة إلررى أن نسررق المهمررات  1973الجرريش اإلسرررائيلى قبيررل حرررب 

لم يرتمكن مرن  -على مستوى القيادات من ناحية بنائه، وقوته البشرية وخالفه، 

 تنفيذ مهامه بشكل ناجز، أم ال؟

للقيادة الجنوبية. أحد أسرباب عردم تمكرن كوتيرك  ال. سأقول بالنسبة نحميا كين:

من العمل كما ينبغى هو تعيين من هو فوقه. وأنا وقتئذ ال أقرول عرن هرذا إنهرم 

عينوا من هو فوقه، وإنما عينوا على كل حال. لكنره كران ينبغرى أن ُيردخل كرل 

فرى  مرة شيئاي ما مختلفاي فى األمر. نقطة ثانية( التقسيم الغريرب جرداي للمسرؤولية

كانرت لقيرادة القيرادة الجنوبيرة مشركلة  –القيادة الجنوبيرة. كيرف انتشررت القيرادة 

محددة )وأنت تقول إنه ال توجد أوامر مسرتديمة للمعركرة علرى مسرتوى القيرادة 

وأنا ال أستطيع أن أجيب عليك اآلن إن كانت هناك أوامر أم ال( على أية حال، 

ا مررن فعليرراي، علررى األرض، مررا حرردث هررو أن ضررابط  مهمررات القيررادة ترررك جررزءي

أركانرره فررى بئررر سرربع. هررذا مكننررا مررن التحقررق مررن التحركررات علررى المحرراور. 

تجاوزت قيادته األمامية رفيديم، لكن ما حردث أنهرم تجراوزوا ضرابط المهمرات 

لرم يكرن مرن الممكرن علرى  وواحداي أو اثنين من كبار موظفيه بموقع أم خشريبة.

ر على قيادة خلفية فى رفيديم وواحردة فرى بئرر اإلطالق أن نتوقع منه أن يسيط

 سبع، ألن هذا ال يعقل على اإلطالق. ليست قطعاي مسؤولية قائد بعينه.

 استراحة

السؤال هو: طبقراي لتحديرد المهرام هرل تسرتطيع أن تصرف التحديرد فرى  لسكوف:

مقابررل التنفيررذ، مرراذا فعلرروا فررى قيررادات السررالح العررام، وسررالح اإلمررداد، وسررالح 

 دسة بناء، وسالح اإلشارة والسالح الطبى أثناء الحرب؟الهن

هذا على افترراض أن تحديرد مهرام األسرلحة حتمرى. توزعرت قيرادة  نحميا كين:

فرى حقيقرة األمرر طبقراي لتعليمراتى وتوجيهراتى بقردر كبيرر  –كبير ضرباط إمرداد 

هرام جداي. أ( إلى ضباط إشارة بالقيادات، ليس فى مجاالت اإلمداد تحديداي، فى م
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هرو  ----مهمات. أنا قلت سابقاي إن أحد ضرباط اإلشرارة فرى رفيرديم كران المقردم

نا فيها  كَّ فرد سالح إمداد، لم تكن له وقت الحرب مهام أركان فى القيادة. ب( سب

وظرررائف عديررردة جرررداي أخررررى اتضرررح تحرررت ضرررغط الحررررب أن شرررعبة اإلمرررداد 

داد والتموين / رصد. والتموين / رصد ليست قوية بما يكفى. عززنا شعبة اإلم

ج( ُشرع فى تنفيرذ مهرام تفتريش علرى مهمرات سرالح اإلمرداد والمهمرات العامرة 

أنهم بدأوا فى تفقد الميرادين برأطقم  -للجيش اإلسرائيلى كما خططناها. بمعنى، 

تفتيش من األركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين والقيرادات مرن أجرل اإلبرالغ 

لومات إلى الخلف عبرر هرذه القنراة المتقطعرة، بعرد عن أكبر قدر ممكن من المع

أن اتضررح أن اإلبررالغ عبررر قنرروات اإلبررالغ ال تصررل. لرريس لقيررادة كبيررر ضررباط 

اإلمررداد وقررت الحرررب مهمررة مهنيررة، ألننررا لررو نظرنررا إلررى وظيفررة كبيررر ضررباط 

 اإلمداد فى أيام السلم، فإنها تحديد مواصفات المهمات.

 فى تخطيط اإلمداد والنقل؟ ألم يستطيعوا المساهمة لسكوف:

ساهموا فى تخطيط اإلمداد والنقرل، بقردر شرغلهم مواقرع فرى شرعبة  نحميا كين:

اإلمررداد والتمرروين / رصررد. لرريس كقيررادة، ألن هررذا لرريس دورهررم. هررم ينبغررى أن 

يكونوا متداخلين فى أيام السلم فى أعمرال التخطريط هرذه، حترى يكونروا قرادرين 

الحرب. فى مجاالت التدريب أيضاي الخاصة بمهام  على تنفيذها كقيادة فى وقت

التدريب للسالح، لم يكن هناك مرا يمكرن عملره فرى قيرادة كبيرر ضرباط اإلمرداد. 

ليس من ناحية العتاد، ألننا لم نتعاطى مع فحص العتراد. كرل عتراد وصرل كران 

مصرررادقاي عليررره. ولررريس بالتأكيرررد فرررى تحديرررد مواصرررفات للعتررراد، ألنررره ال نشرررر 

. وعندئرذ اسرتغللنا القيرادة أفضرل اسرتغالل، فرى التنسريق برين شرعبة للمواصفات

اإلمداد والتموين وقيادة ضابط األركان. كان التنسيق جيداي جداي، وبروح طيبة. 

أدى كبيررر ضررباط التسررليح، فررى حقيقررة األمررر، دوريررن كبيرررين جررداي. األول هررو 

سرررين تسررركين مجموعرررات تعزيرررز القيرررادات، خاصرررة علرررى المحررراور، بالمهند

والمهنيين الذين تتكون منهم القيادة فى وقت السرلم، مرن أجرل إصرالح الردبابات 
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علررى المحرراور، وإلصررالح الرردبابات المصررابة، والمركبررات التررى غرررزت علررى 

 المحاور. خرجت بالفعل، باإلضافة إلى المجموعات التى أخرجناها.

 صيانة وإصالح؟ لسكوف:

فعررل إلررى المحرراور والميرردان، صرريانة وإصررالح. هررم خرجرروا بال نحميررا كررين:

وعززوا المحراور. هرم عملروا بالفعرل فرى كثيرر جرداي مرن األحيران كميكرانيكيين 

وفنيين ونفذوا المهمة. بما فى ذلك فى الميردان، بمرا فرى ذلرك إصرالح الردبابات 

المعطوبة. أنا أعتقد أن كمية الدبابات التى أصلحت منذ انردالع الحررب وحترى 

دبابة بالفعل، وهرذا  450 – 420ستويات تصل ما بين نهايتها، على جميع الم

شىء يدعو للفخر. هم قاموا بعمرل اسرتثنائى. ب( ينردرج جرزء مرن قيرادة كبيرر 

ضباط التسرليح، سرلفاي، طبقراي لألوامرر المسرتديمة للمعركرة ضرمن شرعبة اإلمرداد 

والتمررروين / رصرررد، كمرررا قلرررت لكرررم فرررى األوامرررر المسرررتديمة للمعركرررة الترررى 

ا. هناك وظائف مختلفة فى شعبة اإلمداد والتمروين / رصرد. ج( سأحضرها هن

عمل كبير ضباط التسليح، أيضاي، نفسه، بتصديق منى، فى واحدة من عمليرات 

صباحاي ضرباط  7أو  6الصيانة بشعبة اإلمداد والتموين / رصد، يخيل إلى فى 

قيادات، وإلى إشارة القيادات المناطقية، وأحياناي الفرق، إلى جانب قادة تسليح ال

جانب قادة تسليح الفرق، من أجل ان يحصل هو أيضاي عبر قناة إبالغ بالخلف. 

أمُر لم يتيسر عبر إجراءات اإلبالغ المعتادة الطبيعية. كران العربء علرى قيرادة 

كبيررر ضررباط التسررليح كبيررراي جررداي، حتررى أن كبيررر ضررباط اإلمررداد اضررطر إلررى 

مررن الشررهر إلررى  14 – 12اي، فررى إخررراج أفررراد أيضرراي فررى مراحررل الحقررة جررد

الخررارج. إلررى الواليررات المتحرردة األمريكيررة مررثالي. بسرربب أن أنواعرراي جديرردة مررن 

العترراد لررم نعرفهررا مررن قبررل برردأت فررى الوصررول. علررى سرربيل المثررال "الترراو" 

و"الالو". عندئذ أخرجت مرن عنردها ضرباطاي، للتعررف علرى العتراد، وللتعررف 

خدامه ومررا شرراكل ذلررك. اهتمررت قيررادة كبيررر علررى صرريانته، وللتعرررف علررى اسررت

ضباط اإلشارة، باستثناء المفوضية الدائمة التى لها فى شعبة اإلمداد والتمروين 
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اهتمت أكثر بالمجاالت الخاصة بمهرام هيئرة األركران العامرة ولريس  -/ رصد، 

بالمهمات. واهتمت قيادة كبير ضرباط السرالح الطبرى برالطبع بموضروع إخرالء 

أكبر، بالقدر الذى تسيطر عليه شعبة اإلمداد والتموين / رصرد  الجرحى بشكل

خالل الحرب وعلى المفوضية الدائمة لره. كبيرر ضرباط السرالح الطبرى وكبيرر 

ضباط السالح الطبى الشخصى بشعبة اإلمرداد والتمروين / رصرد. ب( فرى كرل 

مررا يتعلررق بقضررية القرررار بالمستشررفيات فررى الجبهررة الداخليررة، الررذى يخررص فررى 

يقة األمر قيادة كبير ضرباط السرالح الطبرى، فرإن هرذه القيرادة هرى المسرؤولة حق

عن القرار خالل الحرب. ومن هذه الزاوية نفذت القيادة الهدف الذى تحدد لهرا 

 سلفاي فى األوامر المستديمة للمعركة.

 هل يتبع هذا شعبة اإلمداد والتموين أم شعبة القوة البشرية؟ يادين:

ء الطبررى هررو جررزء مررن عمليررات الصرريانة. حتررى وصررول اإلخررال نحميررا كررين:

المصاب إلى المستشفى. من اللحظة التى يصل فيها إلرى المستشرفى فرإن شرعبة 

 القوة البشرية تصير المسؤولة عن التطبيب والتأهيل.

 وماذا عن سالح الهندسة؟. لسكوف:

مرة. سالح الهندسة نفس الشىء، هو اهتم بمجال هيئة األركران العا نحميا كين:

  له مفوضية دائمة فى شعبة اإلمداد والتموين / رصد.

 ماذا عن البناء، وإصالح الطرق؟ لسكوف:

مركرز  –ليس سالح الهندسرة، وإنمرا مركرز بنراء وصريانة الطررق  نحميا كين:

بناء. تنفذ شعبة اإلمداد والتموين قيادة كبير ضباط سالح الهندسة كل عملياتهرا 

إما عبر مركز بناء أو عبر شرعبة البنراء والممتلكرات بروزارة الردفاع. لريس لهرا 

 وحدات خاصة بها.
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كبير ضباط سالح اإلمرداد وكبيرر  خالفاي للنقاط التى وصفتها وقيادتى لسكوف:

ضباط سالح التسليح وخالفه، هل كان هناك تنظيم للقوة البشرية باألسلحة بين 

 منشآت األركان العامة، ومع القيادات وبين القيادات؟ 

 بين منشآت األركان العامة، وليس على أساس السالح.  نحميا كين:

 بداية من منشآت األركان العامة فأدنى. لسكوف:

بدايررة مررن منشررآت األركرران العامررة، بخاصررة مسررتويات الصرريانة،  نحميررا كررين:

وليس مستويات اإلمداد. قلت سابقاي، عن طريق إخراج مجموعات من المدنيين 

فررى األغلررب األعررم، وفررى حرراالت قليلررة جررداي مررن جنررود االحتيرراط، ألننررا أرسررلنا 

ميدانية، سواء أفضل المتدربين. لتسكين مجموعات عمل بالفعل، ومواقع عمل 

أم كران فعرالي علرى محراور فرى  ----أكان هذا على مستوى الصيانة بالقيادة مثل

جميررع األمرراكن، إخررراج مجموعررات فعررالي. بالمناسرربة، كلفنررا قيررادة كبيررر ضررباط 

الترى هرى كلهرا  )كلمة مطموسة(سالح التسليح بتنظيم هذا األمر، بالتنسيق مع 

رئيس شررعبة اإلمررداد والتمرروين. حتررى مشرراركة فررى مجموعررة الصرريانة التابعررة لرر

  .)كلمة مطموسة(يتسنى دمج ضباط القيادة مع المهنيين الخارجين من 

خالفاي لتعزيز القيادات واإلصالح السريع لألعطاب، فإن جهد توجيه  لسكوف:

قوة بشرية ممتازة كان فى واقع األمر فى اتجاه األركان العامرة لشرعبة اإلمرداد 

 دات أو المستويات األدنى.والتموين وليس القيا

أخذ رأى القيادات فى مثل هذا الهدف. هى لم تكرن فرى حاجرة إلرى  نحميا كين:

ذلك. هى لم تطلب. لم يكن ثمرة طلرب قرى مجرال القروة البشررية كران فرى وسرع 

األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين أن تلبيه ولم تلبه. العكرس هرو الصرحيح 

علرى سربيل المثرال مرر الشركوى مرن ظراهرة ضرباط اشتكت القيادة الجنوبيرة  –

اإلتصال، ألنه اتضح للقيادة أنها تحصرل فرى واقرع األمرر علرى معلومرات عمرا 

يجررى فررى التشركيالت التابعررة بمثرل مررا يشرربه هرذه القنرراة الخلفيرة. تحكررى شررعبة 
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اإلمداد والتمروين / رصرد لهرا مرا حردث أسرفل، بردالي مرن أن تحكرى هرى لشرعبة 

ين / رصررد، كرران هنرراك ضررابط اتصررال كهررذا فررى قيررادة القيررادة اإلمررداد والتمررو

الجنوبية أيضاي وكان بالمناسبة قائد فصريل / تنظريم وأسراليب أصريب فرى نهايرة 

األمر ليلة عبور الجسر. كان ضابط اتصال أركان عامة شرعبة إعرداد وتمروين 

وجلس بجوار ضابط مهمات القيادة. من هذه الناحيرة جلرس علرى عظامره. هرذا 

 س من المشاعر المريحة.لي

أنا أحاول أن أفهم طريقة عمل هيئة المهمات. يبدو لرى أنهرا ينقصرها  لسكوف:

شىء ما. ربما تستطيع التعليق على هرذا. طبقراي لنظريرة األركران يوجرد تطرابق 

سواُء فى المجال أم فى الداللة بين ما يسمى مهمات قيادة ورئيس شعبة اإلمداد 

ك بوصفك مستشاراي لرئيس األركران، ولريس بوصرفك والتموين. لكنك تقدم نفس

رئيساي لشعبة تابعة لألركان العامة. وأنت تبرز هذا الفرارق الطفيرف. أنرا بردأت 

 –فى أن أكون قلقاي بعض الشىء مرن أننرى ربمرا ال أفهرم مرا تقصرده. بعرد ذلرك 

كبررار ضررباط  )كلمررة مطموسررة(أنررت تصررف رئرريس شررعبة اإلمررداد والتمرروين 

ينسررق معهررم فررى أمررور المهمررات بررالمفهوم الواسررع. لكررن هنرراك السررالح الررذين 

مناطق عالقتك بها وعالقتها بك فيدرالية، هنراك أشرياء هرى أقليرة حصررية، ال 

والعكس صحيح. عندما أسرمع  –تستطيع دخول مجالها، وإن كنت تنسق معها 

الشهادات حول كيف جرت األمور، فإنه يتولد انطباع أنه فى كل األشياء الترى 

بدو وكأنها مهمات تابعة، ال تنسقها هيئة األركان العامرة فقرط بوصرفها الهيئرة ت

الهيئة الوحيردة الترى تقرع عليهرا مسرؤولية  –العليا، الذى نتيجة لذلك تجد القيادة 

نقصرراي إمررا مررن حيررث الكيررف أو أن تجررد  –قياديررة كاملررة بشررأن مررا يحرردث لررديها 

. وهكرذا -تسرليم البضراعة  – نقصاي فى الوسائل من أجرل "تروديلفر ذى جرودز"

حتى إذا وجدت أفراد مهمرات مناسربين للحصرول علرى الرتبرة المناسربة، فرإننى 

أعتقد أن الهيئة كلها إذا لم تبن بشكل سليم، فإن األفرراد المناسربين لرن ينفعوهرا 

 كثيراي. هل هذا صحيح؟
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عامررة إذا سررألتنى، أيهررا الجنرررال لسركوف، مررا إذا كانررت األركرران ال نحميرا كررين:

لشعبة اإلمداد والتموين مبنيرة اليروم بشركل سرليم طبقراي لتصرورى، فرإن اإلجابرة 

بالنفى. هذا هو السبب فى أننى اتخذت خطوة أولى نحرو تغييرر هيكرل األركران 

، كمرا تمثرل األمرر فرى أمرر 1972العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين فرى أكتروبر 

. ب( كانرت هرذه 1973ايرر فبر 15هيئة األركان العامة / تخطيط وتنظيم فرى 

خطوة أولى مبشرة. ألننى اعتقدت أنره ينبغرى إحرداث تغييررات أخررى. وحرين 

شرعت فى القيام بها، بدأت فى تخطيطها بتصديق من رئيس األركان السابق. 

لرم يرتم تنفيرذها علرى اإلطرالق. كنرت أرى أنره ينبغرى  1973لكن بسبب حررب 

ك. أنرررا ال أقررردم نفسرررى بوصرررفى المضرررى قررردماي. سأسررروق حررراالي مثررراالي علرررى ذلررر

مستشاراي. أنا أقردم نفسرى برالقطع بوصرفى رئيسراي لشرعبة باألركران العامرة. وقرد 

أشرت، أعتقد فى بداية كالمى، إلى أن األركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين 

ترى نفسها مسؤولة عن كثير مما يستشف، فى رأيى، من التعريفات المكتوبة، 

يضاي، فى موضوع كفاءة وتأهب الجريش عسركرياي. مسرألة حتى األحدث منها، أ

أخرى إذا قيل لى ماذا تفعل الشعبة فعلياي وما الذى ينبغى أن تفعله طبقاي لتحديرد 

مهامها. أحد األسباب التى تجعلنى أريد تغييرات، هو أنه ينبغى فى رأيى مرنح 

ى التحديرد األركان العامة لشرعبة اإلمرداد والتمروين صرالحيات أكثرر ممرا لهرا فر

الحررالى للمهررام. بالمناسرربة، لررم تقٍررل صررالحيات األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد 

والتمرروين طرروال السررنين، مررن يرروم أن ُوجررد الجرريش اإلسرررائيلى،وإنما زادت. 

بمعنى، لم يكن ثمة وضع كانت فيه صالحيات رئريس شرعبة اإلمرداد والتمروين 

الحسم مما هرو عليره اليروم، ثرم أفضل أو أقوى أو ذات قدرة أكبر على التنفيذ و

بعد ذلك قلت الصالحيات. العكرس هرو الصرحيح. فقرد ازدادت الصرالحيات مرع 

الوقت. إذا أخذت بناء شرعبة اإلمرداد والتمروين والنسرق اللوجسرتى للجريش قبرل 

، فإن صالحيات شعبة اإلمداد والتموين آنذاك كانت أقل ممرا هرى عليره 1966

الحيات األركان العامة لشعبة اإلمداد والتموين اليوم. وأنا آمل فى أن تكون ص
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لكن ليس لدى أدنى شرك فرى أنرك  بعد عام، أو عامين أكثر مما هى عليه اليوم.

تسررأل اليرروم، هررل تقررع مسررؤولية تنفيذيررة علررى األركرران العامررة لشررعبة اإلمررداد 

والتموين على مسألة أن وحدة مخرزن طروارىء معينرة ليسرت فرى حالرة تأهرب 

فررإن إجررابتى القاطعررة علررى هررذا السررؤال: ال وجررود لمثررل هررذه  –علررى األرض 

المسؤولية. إال بمقدار مسؤولية ضابط األركان عما يقوم به، ليس عبر قنروات 

القيادة. ليس لدى أدنى شك فى أن المسؤولية بشكل ال لبس فيه تقع على عراتق 

 قناة القيادة الحصرية هنا.

 ة لذلك من حيث بنائها؟السؤال هو هل قناة القيادة مؤهل يادين:

هذه مسألة أخرى. أنا أعتقد على سبيل المثال، إذا كان ينبغى إلقاء  نحميا كين:

مسرررؤولية فرررى مجرررال تأهرررب المهمرررات علرررى األركررران العامرررة لشرررعبة اإلمرررداد 

والتموين، أن نأتى ونقول: أنت هو العنصر فى األركان العامة الذى ينبغى أن 

فكرل العناصرر يتأكد، خالفاي للكفاءة، من وجرود تأهرب فرى المهمرات لوحردة، إذاي 

نرررة لتأهرررب المهمرررات ينبغرررى أن تكرررون ضرررمن صرررالحية مرررن يكلفونررره  المكوِّ

بالمسؤولية. اليمكن أن تأتى وتقول: أنت رئريس شرعبة اإلمرداد والتمروين لرديك 

صالحية إمداد أو عردم إمرداد قطرع غيرار، الترى ليسرت، بالمناسربة، عتراداي قتاليراي 

ؤولية حصرية لألركان العامة مختبراي وإنما مهمات، هى بحسب كل اآلراء مس

لشعبة اإلعدا والتموين، لكن ليس لك موطىء قدم ولريس لرديك مرا تقولره إذا لرم 

تتطرروع. توجررد سررمة كهررذه فررى القرروة البشرررية التررى إذا لررم يكررن لررديها أداة عمررل 

وقطع غيار، فلن تستطيع تنفيذ أى عمل. مثلما توجد مواصرفات لقطرع الغيرار، 

سرتخدمها اإلنسران، فلرن ترؤدى العمرل مرن تلقراء نفسرها. وألدوات العمل إذا لرم ي

معنى هذا، أن العنصر، العناصر المكونة من أجل تحمل المسؤولية، مرن أجرل 

هررى أن ُيمررنح الصررالحيات والوسررائل كررى يسررتطيع  –تكليررف إنسرران بمسررؤولية 

إخراج هذه المسؤولية من حيز االحتمال إلى حيز الفعل. توزيرع المهرام برداخل 

ركان العامة اليوم كان هكذا دائماي، لم تكن هناك فترة ُكلف فيها رئيس شعب األ
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أركان عامة شرعبة اإلمرداد والتمروين بشرىء مرا فرى مجرال التررميم، أو الضربط 

والتنظرريم أو تخطرريط القرروة البشرررية فررى مجررال المهمررات، سررواء علررى مسررتوى 

مصادفة أعرف السالح أو على المستوى العام. لم يكن هناك شىء كهذا. أنا بال

جيداي تعليمات القيادة العليا فى الفترة التى كنت فيهرا سركرتير القيرادة العليرا. أنرا 

كنت فرد إدارة بنسق الجيش. أنا كنت فررد مهمرات بنسرق الجريش، وكنرت قائرد 

فصيل مرتين بشرعبة اإلمرداد والتمروين، وكبيرر ضرباط إمرداد، ومستشراراب ماليراب 

بة اإلمرداد والتمرروين. أنررا أعرررف أن رئرريس لررئيس األركرران، واآلن رئرريس شررع

شعبة اإلمداد والتموين دائماي ما يقاتل مرن أجرل مثرل هرذه الصرالحية ودائمراي مرا 

كان يذهب للنوم كأسد ويصحو كأرنب. نظراي ألنهم لم يمنحو ه هذه الصالحية. 

أسرابيع، وقرع صردام عنيرف جرداي فرى  5 – 4قبل بضعة أسابيع، يخيل إلى قبرل 

كبير ضباط التسليح وبينى فى حضور رئيس إدارة الهيئة. فى ذلك  غرفتى بين

الوقت اعترضت على تعيين ضابط أراد كبير ضباط التسليح تعيينه قائد تسليح 

قيررادة. وكانررت حجتررى، أنرره باسررتثناء كررون الرجررل مهندسرراي، فإنرره لررم يجتررز أى 

لمناصرب مستوى ميدانى قبل ذلك، وإنما جاء من قيرادة كبيرر ضرباط التسرليح با

التى لبفَّ بها ليكون قائد تسليح قيادة بدون تأهيل. فى رأيى، هو ينبغى أن يكون 

. كى يصرل إلرى وضرعية قائرد ----ضابط تسليح بلواء، هو ينبغى أن يكون قائد

تسررليح قيررادة. وعنررد ذاك تعلررق كبيررر ضررباط التسررليح بتعليمررات القيررادة العليررا، 

دياي: كيرف وصرل نمروذج التعيرين وأمرر وسألنى رئيس إدارة الهيئرة سرؤاالي تمهير

تعيين الضابط أصالي إلى رئيس شعبة اإلمداد والتمروين. طبقراي لتعليمرات القيرادة 

العليا، فإن رئيس شعبة اإلمداد والتموين ليس قناة فى تسلسل توصيتى. ومثرال 

أسررابيع، أو ربمررا قبررل شررهرين، تلقيررت إخطرراراي  4 – 3ثرران. ذات يرروم، قبررل 

مكتب رئيس األركان صرباح يروم الجمعرة فرى السراعة العاشررة  باستدعائى إلى

ألكون حاضراي فى مراسم ترقية أحد القادة إلى رتبة عقيد. رفضت الذهاب إلى 

مراسم منح الرتبة. قلرت إننرى لسرت "كومبارسراي" علرى المنصرة ُتعررض أمامره 

 مسرحية. هل سألنى أحد ما إذا كان هذا الضابط ينبغى أن يكرون عقيرد صريانة
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، وبعررد مضررى فترررة معينررة 20ومهمررات؟ اليرروم سرريكون قائررداي بقاعرردة الترردريب 

سيريدون تعيينه قائد تسليح قيرادة. )الررئيس أجرانرات: مرا هرى قاعردة التردريب 

؟( إنهررا قاعرردة ترردريب لسررالح الررذخيرة والمهمررات. وهررو لررم يخرررج قررط مررن 20

كانوا يضعوننى . من رتبة رقيب أول وحتى رتبة عقيد. إذا 20قاعدة التدريب 

أمام أمر واقع بدعوتهم لى لحضور مراسرم الترقيرة، فلريس لرى شرأن برذلك. مرا 

الذى يمكن لرى أن أقولره بالنسربة لهرذا الشرخص؟ أنرا أعررف فقرط أنهرم يجلبرون 

المتاعب سلفاي. ينبغى على كل رئيس غيرى لشعبة اإلمداد والتموين، إذا حدثت 

لى موقفه وأال يتراجرع. لكرن هرذه غداي مشكلة نقل إلى منصب آخر، أن يصر ع

وعندئذ اتضح لكبير ضباط التسليح شىُء مهم جداي، أال وهرو  ليست صالحيتى.

أن هناك فرقراي شخصرياي برين رئريس شرعبة اإلمرداد والتمروين هرذا ورئريس إدارة 

التى هى توصيات التعيينات الخاصرة  – 617الهيئة اليوم، وأن كل استمارات 

 1973منذ يوليو أو أغسرطس  –رتبة مقدم فما فوق بكبار ضباط األسلحة من 

تعرض علىَّ بشركل غيرر قرانونى إلبرداء الررأى. لريس هنراك  –بمبادرة منى  –

مكرراُن مخصررص لررى للتوقيررع عليرره فررى االسررتمارة، لكننررى أريررد أن أعرررف هررذا 

 سلفاي. ورئيس إدارة الهيئة يقول إن هذا ترتيباي شخصياي بينه وبينى.

 ل تبدى رأياي شفاهة؟ه الرئيس أجرانات:

شفاهة، بالقطع. أنا قلت لرئيس إدارة الهيئة: يبدو لى )مناسباي( أوال  نحميا كين:

يبدو. قلت لرئيس إدارة الهيئة: اسأل كبير ضباط التسليح لماذا ال يقترح عليرك 

 زيد بدالي من عبيد. ليس لرئيس شعبة اإلمداد والتموين مثل هذه الصالحية.

 لى الصالحية التى تنسق كبار ضباط األسلحة.هذا يعود إلسكوف: 

لكن هذا ليس مكتوباي فى تعليمات القيادة العليا. أريد أن أقرول أمرراي  نحميا كين:

آخر. أنا لست فى منصب مستشرار لررئيس شرعبة اإلمرداد والتمروين. باإلضرافة 

إلى كل المتاعب وكل ما وصفته، فإننى أعتقد أن هرذا مررتبط بالشرخص أيضراي 

س فى المنصرب. فرى كثيرر مرن األحيران يخلرق الشرخص الصرالحيات. أنرا الجال
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لست من الحمرالن الصرامتة. أحيانراي آخرذ لنفسرى صرالحية كبيررة جرداي أيضراي لرم 

ليس  –ُتمنح لى. لكن العبث الذى أريد إبرازه بذلك، هو أنه إذا ألقيت مسؤولية 

تروج نفسره،  من المعقول أن يأخذ شخص المسؤولية، على غرار نابليون الرذى

وإنما ينبغى أن تتحدد فى مكان ما يمثل تشريعاي أساسياي للجريش: تعليمرات قيرادة 

عليا، أمر أركان عامة، تعليمات لرئيس األركان، تحديد مهام من الشعبة حترى 

وإن لم ينشر فى تعليمات القيادة العليا، يمنح بقوة الوضع، وقوة التنظيم، وقروة 

ويتنراقض البنراء اليروم تناقضراب  –اإلمداد والتمروين البناء هذه الصالحية لشعبة 

 تاماي مع هذه الصالحية.

 ----هذا ال يتعارض مع الوضع فى القيادة لسكوف:

هذا يتعارض أيضراي مرع الوضرع فرى القيرادة. ُيسرأل ضرابط مهمرات  نحميا كين:

القيادة: من يكون قائد تسليح القيادة، من منطلرق فقرط أنره ينبغرى أن يعمرل معره 

كل لصيق. هل زيد شخصية مقبولة لديره كإنسران يسرتطيع التعراون معره. ال بش

أعتقد أن ضابط مهمات القيادة يسرتطيع رفرض مرشرح لقائرد تسرليح قيرادة علرى 

خلفية تأهيل الضابط. إذا حمل مثل هذه النصيحة إلى قائرد القيرادة، فرإننى أشرك 

تقبررل. إذاي فررى أن نصرريحته سرريؤخذ بهررا. أنررا شرربه مترريقن مررن أن نصرريحته لررن 

فليقولررو: السررلطة الفصررل فررى هررذه المسررألة ليسررت قائررد القيررادة ولرريس ضررابط 

المهمات وإنما كبير ضباط التسليح. ألن هذه هى سلطته طبقاي لتعليمرات القيرادة 

 العليا.

 20أنا سأعود للحظة أخرى إلى الحشد، إلى تلك المفكرة، فى الصفحة  النداو:

شعبة اإلمداد والتموين. تحدثنا عرن ج وعرن عن صالحيات األركان العامة ل –

 د. هل ذكرنا ب؟

 نعم. نحميا كين:
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"...ضمان تأهب المهمات للحررب بتنسريق مرع هيئرة األركران العامرة /  النداو:

 عمليات ". أنت سبق وشرحت هذا. أنا كما يبدو لم أستوعب.

 ضمان تأهب المهمات له صعيدان. هنا مكتوب: بتنسريق مرع هيئرة نحميا كين:

هذا كل  –األركان العامة / عمليات. هذا هو ال  "ضمنى"، ما هو غير مكتوب 

ما يتعلق بإجراء التعبئة والتأهرب. بمعنرى، بقردر مرا أن األركران العامرة لشرعبة 

اإلمداد والتموين هى حلقة فى سلسلة التعبئة والتأهب، فإن هذه مسرؤولية هيئرة 

ءة المهمات، المسؤول عنهرا بشركل األركان العامة / عمليات، خالفاي لمسألة كفا

 . هذا ليس مكتوباُ فى األمر، لكن هذا "ضمنى".3عام فرع التخطيط والتنظيم 

طبقرراي للغررة هنررا، أال يتضررمن هررذا تأهررب وحرردات مخررازن الطرروارىء  النررداو:

 للحرب؟

ال. أنرا أعتقرد أن السرياق الخراص بتأهرب المهمرات فرى  -فى رأيرى  نحميا كين:

 –و بالمناسبة نسخة من التعليمات التى كانت سارية قبل ذلك هذا البند، الذى ه

اعتمد الجنرال لسكوف على تعليمات قيرادة عليرا غيرر جديردة سرارية اليروم منرذ 

. أعتقد أن األمور مكتوبرة فرى تعليمرات القيرادة العليرا ذاتهرا برنفس اللغرة 1966

ال  –ت" بالضرربط. والقصررد هررو لرر  "بتنسرريق مررع هيئررة األركرران العامررة / عمليررا

يوجد ما يمكن تنسيقه مع هيئة األركان العامة / عمليات بشأن تأهرب المهمرات 

فرى ملرف التعبئرة األونراش  205على سبيل المثرال إذا خصصروا للرواء  ----إال

المطلوبة من أجرل إخرراج الرذخيرة مرن بيرت زيرت. ينبغرى علرى شرعبة اإلمرداد 

ات القروة البشررية المطلوبرة والتموين أن تنسق مع هيئة األركان العامة / عملير

لألونرراش. هررل خصصرروا األونرراش نفسررها حقرراي، هررم سرريدخلون إلررى األوامررر 

المستديمة للمعركة الخاصة بالتعبئة، وإلرى لروائح التعبئرة فرى حالرة الطروارىء 

. مسؤولية هيئة األركان العامة / عمليرات هرى أنره فرى إطرار تعبئرة 205للواء 

أوامر مستديمة  –لدى اللواء  –ا إذا كان لديه ، مثلما أنها تفحص م205اللواء 
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للمعركة بشرأن التعبئرة، هرل لديره أوامرر مسرتديمة للمعركرة أيضراي بشرأن إخرالء 

 الذخيرة من مخازن الطوارىء.

معنررى هررذا، أن شررعبة اإلمررداد والتمرروين ليسررت منوطررة بررأن يكررون هررذا  النررداو:

 الونش فى المكان المناسب.

الملررف فررى هررذه الحالررة، ولرريس الررونش. ألننررا بصرردد ونررش مرردنى.  نحميررا كررين:

األركان العامة لشعبة اإلمداد والتمروين مرن خرالل وحردة تنظريم وتعبئرة، تابعرة 

لرئيس شعبة اإلمداد والتموين / صيانة، هى التى تخصرص الملرف. ووظيفتهرا 

هى تخصيص الملف بوصرفه تخصيصراي مرن هيئرة األركران العامرة / عمليرات. 

 تأكد من أن أمر هيئة األركان العامة / عمليات قد نفذ فعالي.لل

أبديت مالحظة ما بشأن أوتوبيسات )شركة( "دان" بأنها لم تكن جاهزة  النداو:

 فى الموعد المحدد.

 ليس بالكمية الكافية. نحميا كين:

 ماذا حدث؟ النداو:

ن أجرل ورد إلى الشركة، فى يروم الغفرران، طلرب مرن الوحردات مر نحميا كين:

تعبئة كمية األتوبيسات، وكان أكبر مما هو مخطط. كان مرن المتعرذر إحضرار 

 كل السائقين وكل األوتوبيسات دفعة واحدة.

 هل أثر هذا بالسلب على سرعة التعبئة؟ النداو:

أعتقد أنه أحدث اضطراباي بعض الشىء وقت التعبئة، وُسردت هرذه  نحميا كين:

الفجوات فى غضون وقت قليل جداي. ُوجدت وسائل بديلرة: مركبرات متطوعرة، 

وسرريارات أجرررة إضررافية أوقفناهررا فررى حررواجز، مثررل مركبررات مررن سرررايا نقررل 

ال أرسلناها إلى ساحات االنتظار بدالي من األوتوبيسات. لكن كان هناك تعطال ب

 شك.
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ا باألركرران العامررة، نحررن سررمعنا روايررة مفادهررا أن نائررب  النررداو: بوصررفك لررواءي

رئيس األركان، الذى كان رئيساي لهيئة األركان العامة أيضاي، لم يؤد فى حقيقرة 

األمر وظائف رئيس هيئة األركان العامة، وإنما أداها رئيس األركان العامرة / 

ذلك؟ معنى هذا أن رئيس هيئة األركان  عمليات. ما الذى تستطيع أن تقوله فى

ى هنا جانباي   ---العامة قد ُنحِّ

 خالل الحرب أم قبلها؟ نحميا كين:

 قبل وأثناء الحرب؟ النداو:

نائب رئيس األركان قبل أن يكون نائباي لرئيس األركان كان رئيساي  نحميا كين:

يئرة األركران لهيئة األركان العامة. هو كان ينبغى أن يؤدى وظيفتره كررئيس له

العامة، وليس وظيفة نائب رئيس األركران، نائرب رئريس األركران كران منصرباي 

إضافياي لكونره رئيسراب لهيئرة األركران العامرة. ال أعررف إن كران اللرواء طرال لرم 

 يقصد هنا مسألة الصالحيات.

 لم أقل إن اللواء طال قال ذلكل لكنه قال ذلك.  النداو:

أعرف فرضية طاليق. نحن صديقان جيدان أيضاي. أنا أفترض. أنا  نحميا كين:

عرفت اعتراضاته أيضاي منذ فترة. أنا أعرف أن اللرواء طرال كانرت لره مشركلة 

بشأن صالحياته كنائب لررئيس األركران أكثرر مرن كونره رئيسراي لهيئرة األركران 

بمعنرى، مسررألة حجرم صرالحياته، ومرردى  العامرة علرى صرعيد مررا برين األسرلحة.

تجاه قائد سالح الجو، وتجاه قائد سالح البحرر. لرم أتهيرأ اليروم جدية صالحياته 

 ألشهد حول طباع وصفات اللواء طال.

 أنا أسألك بوصفك مراقباي، ومطلعاي. النداو:

 صعب جداي بالنسبة لى. لدى هنا تداخل شخصى أكثر من الالزم. نحميا كين:

 لم تكن ثمة مشكلة كهذه. –إجابتك المتعلقة بالقوات البرية  النداو:



623 

ال. إذا كان قصد رئيس هيئة األركران العامرة أن هيئرة  –فى رأيى  نحميا كين:

األركرران العامررة / عمليررات كرران مطلوبرراب منهررا فررى كثيررر مررن األحيرران عرررض 

فإنره يجرب علرىم أن  –مخططات عملياتية بشركل مباشرر علرى رئريس األركران 

ول إننى أعرف أحداثاي مرن هرذا القبيرل. أعتقرد أنهرا جررت مرن أجرل اختصرار أق

العملية من أجل إدماج مرحلتين فى واحدة، وليس من أجل سرحب صرالحيات. 

أعطرررى رئررريس هيئرررة أألركررران العامرررة بوصرررفه رئيسررراي لهيئرررة األركررران العامرررة 

م يأخرذ بهرا لر –صالحية كاملة للبت فى المسائل العملياتية وإلبداء رأيره كرامالي 

رئيس األركان دائماي. أكثر من هذا: أنا اشتركت فى كثير جداي من النماذج التى 

عرضررها اللررواء طررال كرررئيس لهيررة األركرران العامررة، ولرريس كنائررب لرررئيس 

األركرران، التررى هررى النمرراذج التررى تسرربق مجموعررة النقرراش، الخاصررة برررئيس 

تكن فيها مجموعة النقراش  األركان. أعرف على األقل حالة واحدة أو اثنتين لم

الخاصة بررئيس األركران علرى خرط ممترد علرى اإلطرالق، ألن رئريس األركران 

تبنررى التصررور الررذى قدمرره رئرريس هيئررة األركرران العامررة. لكررن كرررئيس لهيئررة 

األركان العامة فإنه نوه إلى خطوط مرع القيرادات كمرحلرة أولرى قبرل مجموعرة 

 هذا نفذ كل صالحياته.النقاش الخاصة برئيس األركان، ومن أجل 

أنا ال أدخل هنا فى وضعية القيرادة. هرذا يتجراوز األشرياء الترى أسرتطيع  النداو:

أن أسأل بشأنها. لكن إذا كنت قد أشرت إلى أن مجموعات الصيانة لم تكن فى 

  ---الحرب، وأنها كان ينبغى أن تتواجد طبقاي لألوامر

 ليس أمراي محتماي.  نحميا كين:

نبغى عليها أن تكون موجودة طبقاي لألوامر ؟ طبقاي ألوامرر القيرادة هل ي النداو:

 العليا؟

مكتوب أن مجموعات الصيانة تستدعى طبقاي للضرورة. هذا لريس  نحميا كين:

 حتمياي.
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 إذاي فسؤالى: هل يوجد إلزام؟ ال محل له.  النداو:

فرى أى  ال يوجد مثل هكذا إلزام. بقدر الضرورة فقط. ليس مكتوباي  نحميا كين:

مكان أنه يجب بالقطع على مجموعة الصيانة أن تكرون عرن طريرق اسرتدعائى 

لضرابط مهمرات الفرقرة أو القيرادة لردى، أو أن أذهرب أنرا إليره، أو أنرا أو رئريس 

بمعنررى، أننررا نسررأل بالهرراتف ضررابط مهمررات  ---هيئررة األركرران العامررة / رصررد

ه عليهرا أو ال نصردق. ونصردق لر –القيادة: ما خطترك الواقعيرة لخطروة واقعيرة 

خاصة إذا كان هذا يتعلق بوسائل ينبغى الحصول عليها من مستوى أعلى منه. 

مثررل هررذه االتصرراالت مررع القيررادات كانررت تجرررى بررال شررك علررى مرردار السرراعة 

طوال كل أيام الحررب )النرداو: عبرر الهراتف؟( عبرر الهراتف، وعبرر البرقيرات 

ات التى كران فيهرا عمرل، لكرن لريس التلغرافية، وكانت هناك زيارات لى للساح

مجموعة الصيانة الرسمية، التى يعرض فيها ضابط المهمات خطته، ويعرض 

فيها ضابط اإلمداد خطته. لم يكن لكل العملية المماثلرة جرداي لمجموعرات أوامرر 

 قائد وجود فى الحرب.

اآلن يوجرد سرؤال آخرر أرى أن مرن الواجرب طرحره هنرا. نحرن سرمعنا النداو: 

ات على تأسيس مكاتب، وعن كماليات زائردة فرى المكاترب. ورد ذكرر اعتراض

مكتبك أيضاي. )نحميا كين: لألسف الشرديد( أريرد أن أعطيرك هنرا فرصرة لتقرول 

 كلمتك فى هذا الموضوع.

أريررد أوالي وقبررل كررل شررىء أن أقررول اآلتررى: مكتررب رئرريس شررعبة  نحميررا كررين:

وجدتره علرى مرا هرو عليره،  اإلمداد والتموين فى األسراس لسرت أنرا مرن أسسره.

وأثاثه هرو نفرس أثاثره منرذ ذلرك الوقرت وحترى يومنرا هرذا. عنردما نشرر التحقيرق 

 ----الصحفى بشأن المكتب

 أنا لم أستمد المعلومات من التحقيق الصحفى. النداو:
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أنا أستمدها من التحقيق الصحفى. قرأت أننى أقيم فرى مسركن فخرم  نحميا كين:

ى أن أفعررل وأنررا أقرريم فررى طررابق أرضررى ببيررت بشررمال تررل أبيررب. مرراذا بوسررع

رررت هررذا المكتررب بمقرردار  متررر حررين  1،5مشررترك؟ مررا الررذى حرردث هنررا؟ أنررا كبَّ

قررررت فررى هررذه المناسرربة أن أضرريف غرفررة اسررتراحة. بهررا سرررير، ومكتررب، 

ررام، فأنررا أتحرردث عررن  ررام، بسرربب العمررل. عنرردما أتحرردث عررن حمَّ ودوالب، وحمَّ

ن هذه الجزئية الطريفة(. أنا قرررت إضرافة مرحاض وُدش )وحاالي سأتحدث ع

غرفرة حمررام وغرفرة نرروم هنرراك بسربب حقيقررة أنره لررم يكررن لررئيس شررعبة إعررداد 

مكران  –ال أعررف إن كران رئريس شرعبة إعرداد وتمروين آخرر  –وتموين مثلى 

سراعة. علرى  18 – 14لينام فيه بعد يوم عمرل قبرل الحررب كران يترراوح برين 

، الترى وجردتها منرذ أيرام اللرواء حوريرف، كران مرن األريكة التى كانرت بالغرفرة

المتعذر النوم على هرذه األريكرة، لريس بسربب األريكرة، وإنمرا بسربب حقيقرة أن 

غرفة العامالت على اآلالت الكاتبة كانرت خلفهرا بالضربط وال تسرتطيع أن تنرام 

وتستريح هناك ساعة عند الظهر ألن الكل يدق فى نافوخك. آنذاك حين قررت 

ف غرفة لالستراحة، فى نفس المناسبة أيضاي، وبالمرة، ال توجد غرفرة أن أضي

اجتماعات. إذا عقد اجتماع فإما فى المكتب مثلما كان فى السابق، وهو أمر ال 

يطاق بالفعل. ألسفى الشديد عردد عناصرر التنسريق الترى ينبغرى أن تعمرل معهرا 

ض فى هذا المبنى. أمر آخر، المرحايث ال تستطيع العمل بهذا الشكل. كبير بح

يقع مقر األركران العامرة لشرعبة اإلمرداد والتمروين فرى مبنرى مرن أيرام شرارونا، 

عنابر األلمان. هذا المبنى مهترىء. به تصردعات ضرخمة ونتيجرة لرذلك كرانوا 

يغطونه من حين آلخر من فوق بكل أنواع الفورمايكا. كل الممرات، ليس مرن 

غطاة )بالفورمايكا( من أجل التستر على فترتى، إذا جئتم لتشاهدوا، سترونها م

متر طروالي حرين أضرفت غرفرة  1،5الفضيحة. نتيجة لهذا، أضيف إلى غرفتى 

استراحةل وغرفة حمام نظراي ألنه يوجد هنراك مرحاضران دون أدنرى مسرتوى. 

ام، كان من العار  ر هللا ألن يدخل الحمم إذا جاء ضيف من الخارج واضطر القدَّ

وأضيف ذلك " البيديه " الشرهير. لمراذا؟ هرذا طبقراي لتعليمرات حقاي إدخاله هناك. 
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أطبائى، لكنى لم أكن مستعداي لطرح هذا للنقاش العرام. غرفرة االسرتراحة وهرذا 

)حرذف مررا يقررب مرن ربررع الملحرق، مردهمرا إلررى حقيقرة أننرى إنسرران مرريض. 

نرة هذا هو سبب اإلنشاء. أنا أدعو هذه اللج صفحة بواسطة الرقابة العسكرية(

أن تعقررد إحرردى  –مررن أجررل اسررتجالء هررذه القضررية مرررة واحرردة وإلررى األبررد  –

لرو تغاضرينا للحظرة عرن غرفرة االسرتراحة  -جلساتها فى مكتبى. لمراذا؟ ألنكرم 

التى هى متواضعة أيضاي وصغيرة، وغرفة الحمام التى لوال العنصر الطريرف 

هذا العنصر الذى بها، وقد كانت غرفة بها ُدش وطشت استحمام ومرحاض، و

سررتدخلون مكتبررى، وسررترون مكتبرراي بنررى، يعرفرره النرراس قبررل خمررس  -الطريررف 

مترر أخررى.  1،5سنوات من مجيئى إلى هنا، أضريف إليره برنفس الشركل ذاتره 

كانت على الجانب األيسر مكتبة ُحركت ناحيرة اليسرار مترراي ونصرف، وغطرى 

ءة الترى كانرت مرن الحائط بالخشب الحبيبى. السجاد الذى كان من قبل، واإلضا

قبل، والنجف الذى كان من قبل والستائر التى كانت من قبل، كل ما يوجد بهذا 

ن رئيس شعبة اإلمداد  المكتب ورثته كما هو. إذا سألنى القاضى النداو، هل ببطَّ

فرى رأيرى عرن حرق  –والتموين السابق فرى رأيرى هرذا المكترب وبنراه عرن حرق 

ها هرذا المكترب فرى رأيرى والصريانة السرنوية مطلق. لم ُتتح الصورة التى ُبنى ب

التى تكلفها هذا المكتب بالشكل السابق، وجماعة الفئران التى فرى هرذه المبرانى 

لم تتح لرئيس شعبة باألركان العامة أن يقيم فى  -اليوم أيضاي، وتشقق الجدران 

مثل هذه المنشأة. وفى رأيى كان من الواجب على عاموس فى حينه، أن يغيرر 

 كتب، أن يغيره، وفى رأيى بدون مبالغة زائدة.الم

 أنا أكتفى بهذا. النداو:

حضرة القاضى النداو، إذا أذنت لرى بمالحظرة. أنرا قلرت إنره طررأ  نحميا كين:

تغييررر أساسررى علررى هيكررل نسررق الصرريانة. ترتررب علررى تعيررين  1956فررى عررام 

كبرار ضرباط اللواء ماتى بيلد رئيساي لشعبة اإلمرداد والتمروين، الرذى سرحب مرن 

األسلحة المنشآت الخاضعة لهم وجعلها خاضعة بشكل مباشرر لألركران العامرة 
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لشعبة اإلمداد والتموين كوحدات لوجيستية. عندما كنرت كبيرر ضرباط اإلمرداد، 

كانت منشرآت اإلمرداد خاضرعة لرى بوصرفى كبيرر ضرباط إمرداد. عنردما عردت، 

انت النكتة السارية فى وجدت هذه المنشآت خاضعة لشعبة اإلمداد والتموين. ك

تلرك األيرام هرى، أن رئريس شرعبة اإلمرداد والتمروين فرى تلرك األيرام أراد تفكيررك 

سرالح األسررلحة والرذخيرة فقسررم سررالح اإلمرداد بالخطأ.أنررا أقررول هرذا فررى سررياق 

 حقيقة، أننى تداخلت فى هذا الموضوع عن طريق الخطأ التام. 

أريد أن أختتم أسئلتى بنغمة مختلفة. أعتقد أن أحرد األمرور الجميلرة فرى  النداو:

 هذه الحرب، كان استيعاب العتاد األمريكى. من الذى ُعنى بهذا األمر؟

نسرق الصريانة، ال أريرد أن أتبراهى أو أدعرى شريئاي لريس لرى. سريما  نحميا كرين:

كل األهداف  وأننى ال أستطيع وحدى فعل ذلك. أنا لست العب كرة قدم يسجل

وحده. إنه نسق صيانة نجحت فى أن أعمل به لمدة سنة واحدة فقط قبل حررب 

. أنا لرم أبنره، لرم أنشرئه وال أفررادى وإنمرا أعددتره. إن كنرت نجحرت فرى 1973

إقامته بالمستوى الذى كان عليه قبل ذلك، فربما لنضيف قليالي إلى ماكان عليه، 

رب. يجب أن أقول، إن نسق الصيانة أنا أنسب هذا لنفسى، كدفاع فى وجه الح

هررذا قررد نفررذ مهامرره فررى ظررروف الحرررب بالشرركل الررذى يمكررن أن يكررون مفخرررة 

للجيش، ليس فقط فى استيعاب العتاد األمريكى، بما فى ذلك العتراد األمريكرى، 

واستيعاب الغنائم. وإنما فى وضع قوات تحت تصررف الجريش كتعزيرز خرالل 

جرروى وبحرررى، مباشرررة إلررى القرروات،  الحرررب، وتحريررك المهمررات مررن جسررر

بالمخالفررة لخطررط مخططررة سررلفاي، والحمررد هلل، برردون خلررل وكرروارث. لررم تقررع 

كوارث، لم تقع انفجارات، كان هنا عشرات اآلالف مرن األطنران مرن الرذخيرة 

والوقود ومهمات أخرى تحركت فرى كرل طررق الربالد، فرى كثيرر مرن األحيران 

ران العدو، كما فرى هضربة الجروالن. على مستوى أركان عامة تحت قصف ني

حقيقة، كنت أقول، إن بوسع الجيش أن يفخرر بهرذا النسرق فخرراي فعليراي. الجسرر 

الجررروى، اإلجابرررة المقتضررربة علرررى السرررؤال الرررذى طررررح قررربالي، فيمرررا يتعلرررق 
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بمسررؤوليتى. كانررت هنررا هيئررة علررى مسررتوى قيررادة وعلررى مسررتوى فرقررة، علررى 

فوق ما حلمرت بره أو أجرادت فيره مرن قبرل. مستوى أركان عامة عملت كثيراي و

 من هذه الناحية كانت هذه هيئة يمكن االعتماد عليها بكل احترام. 

هل لرديك أيرة وثيقرة تجمرل عمليرات شرعبة اإلمرداد والتمروين  الرئيس أجرانات:

 تريد تقديمها، من فترة الحرب؟

رب. كران لدينا معلومات كثيرة للغايرة حرول مرا قمنرا بره خرالل الحر نحميا كين:

السررؤال هررل ننشررر هررذا فررى كترراب أم ال. أنررا لررم أسررمح. هررذا عمررل كبيررر وعمررل 

تحريرى وطباعى كبير جداي، أنا قلت: فلنترك ذلرك للمرؤرخين. ولنهرتم بمرا هرو 

 ----أهم. المادة موجودة. بالمناسبة، سئلت مثل هذا السؤال من قبل اللجنة

 م وثائق، إذاي قدمها.أنا قلت، بما أنك قلت إنك ستقد الرئيس أجرانات:

أنا مستعد أن أعدها. إنها مادة كبير جداي. أنا قلت قبل بضعة شهور  نحميا كين:

إنرره إذا كانررت اللجنررة معنيررة، فسررآمر بررأن يجلسرروا ويطبعرروا ويحرررروا الكترراب 

وينشروه. فى رأيرى هرذا أمرر مرن اختصراص المرؤرخين. هرو لريس أمرراي ملحراي 

 ى أمامى.اليوم مقارنة بالعمل الهائل الذ

 هل تتذكر سؤالى المتعلق ب  جونين. يادين:

 بالقطع، سجلته وسأجيب عليه. نحميا كين:

 أنت ذكرت كمية ملموسة من الذخيرة المعطوبة. من كان المورد؟ نيبنتسال:

)حرررذف نحرررو سرررطرين بواسرررطة الرقابرررة الرررذخيرة المعطوبرررة،  نحميرررا كرررين:

)حذف نحو سرطرين ونصرف . . من بينهم هذا. أريد أن أعطى مثاالي العسكرية(

 الشك فى هذا.بواسطة الرقابة العسكرية( 

 (اختتمت الجلسة) أشكرك جداي على شهادتك. الرئيس أجرانات:
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  1شهادة اللواء )احتياط( أهارون ياريف

 األركان العامةمساعد رئيس هيئة 

 م1974يناير  15جلسة التحقيق بتاريخ 

 رئيس اللجنة أجرانات: هل تقسم بصدق أن تقول الحقيقة؟

 ياريف: نعم أقسم.

 تعلم أن الشهادة سرية، وأن جلسة النقاش سرية؟ أجرانات: هل

 ياريف: نعم، أعلم ذلك.

 أجرانات: هل أنت اللواء احتياط أهارون ياريف؟

 ياريف: نعم.

 يمكنك أن تخبرنا عدة تفاصيل عن سيرتك الذاتية؟ أجرانات: هل

م، ونشأت في التفيا خارج 1920ياريف: ُولدت في موسكو في ديسمبر 

ا. هاجرت إلى أرض فلسطين 2فلسطين  3حتى بلغت من العمر أربعة عشر عامي

م. أتممُت دراستي في المدرسة الثانوية الزراعية في "برديس 1935في عام 

م، انضممت إلى الجيش البريطاني، وخدمت فيه ضمن 1941وفي عام  4حنَّا"

 صفوف الوحدات اليهودية التابعة لسالح المشاة.

                                                           
 /http://www.idf.ilنت، املصدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرت  .1

رسائيل أ و خارج البالد يف املصطلح الصهيوين. ]املرتمج[ .2  خارج اإ

رسائيل يف املصطلح الصهيوين. ]املرتمج[ .3  أ رض اإ

م. 1929امس مس توطنة تقع يف حيفا، أ نشأ هتا مجعية الاس تعامر الهيودي يف فلسطني عام  .4

 ]املرتمج[

http://www.idf.il/
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 أجرانات: أين؟

ياريف: فيما يسمى ب  "فوج هواة فلسطين"، وخدمت بعد ذلك الفيلق اليهودي. 

م، وأنهيت الخدمة فيه وأنا 1946وخدمت في الجيش البريطاني حتى نوفمبر 

نقيب. وبعد ذلك، درست لمدة عام في المؤسسة التي أقامتها الوكالة  برتبة

اليهودية في القدس، التي كانوا يطلقون عليها اسم مؤسسة التثقيف السياسي، 

 أو التي يصفونها بلهجة ساخرة: مدرسة الدبلوماسيين.

 نيبنتسال: هل أطلقوا عليها اسم مؤسسة إيتان؟

تني 1947لفافي". وفي أكتوبر  ياريف: نعم، مؤسسة "إيتان وأرييه م، جنَّدب

ا لرئيس هيئة األركان العامة  منظمة "الهاجاناه" بشكل كامل ألكون معاوني

م، كنت 1972األول من أكتوبر  لمنظمة "الهاجاناه". وبالفعل من وقتها وحتى

 في الخدمة العسكرية.

السيد  أجرانات: نحن نحضر الجلسة اليوم بلجنة مشكلة من أربعة أعضاءل ألن

"يادين" مريض، وقد وافق على أن نستمع إلى شهادتك، وسيأخذ محضر 

 الجلسة، ويطلع عليه.

ياريف: بعد انقضاء مدة على منصبي كمعاون لرئيس هيئة األركان العامة 

وقد كان رئيس هيئة األركان العامة وقتها يعقوف دوري –لمنظمة "الهاجاناه" 

 شعبة العمليات.عملت فيما يسمى آنذاك ب –رحمه هللا–

 أجرانات: متى حدث ذلك؟

م، بل في األشهر 1948م، في مطلع عام 1948ياريف: حدث ذلك في عام 

م. وكان "يجائيل يادين" يترأس شعبة العمليات آنذاك. 1948األولى من عام 

إن لم أكن –وأعتقد أن الشخص الذي جنَّدني آنذاك، كان الفريق السكوف 

ا. وبعد مرور عدة أيا م، أصبحت 1948م من الخامس عشر من مايو مخطئي
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نائبب قائد كتيبة في لواء "أبلِْكِسندروني"، ثم ِصرت بعد ذلك قائدب كتيبة في لواء 

ْرِملي".  "كب

 (؟21السكوف: تقصد الكتيبة )

م. وبعد ذلك، اجتزُت دورة 1948ياريف: نعم، وظللُت فيها حتى نهاية حرب 

ى من خريجي الدورات التدريبية لقادة تدريبيةل حيث كنُت ضمن الدفعة األول

ا في هذه الدورة  الكتائب بقيادة الفريق السكوف. ثم بعد ذلك، أصبحُت مدربي

ا، ثم ابُتعثُت إلى فرنسا للدراسة في كلية ضباط هيئة  التدريبية لمدة عام تقريبي

ا في  ا، على ما أعتقد أن الفريق السكوف كان مخطئي األركان في باريس. حسني

ا منصبب ابتعاث ي إلى فرنسا. وبعدما عدُت من فرنسا، توليُت لمدة عام تقريبي

رئيس فرع العمليات في قسم العمليات في شعبة األركان العامة تحت قيادة 

يتسحاك رابين. وبانقضاء عاٍم في منصبي هذا، ُعيِّنُت رئيس طاقم إلنشاء كلية 

ا، اشتغلنا في إ ا القيادة واألركان. ولمدة عامين تقريبي نشائها، ثم صرُت قائدي

للكلية لمدة عامينل وهذا معناه أن إجمالي المدة هو أربع سنوات. ثم أصبحُت 

ا، عندما كان الفريق "تسور"  1رئيس أركان المنطقة المركزية لمدة عام تقريبي

م إلى واشنطن 1957آنذاك قائد المنطقة. وبعد ذلك، أُرسلُت في خريف عام 

 ئيلي في الواليات المتحدة وكندا.كملحق عسكري للجيش اإلسرا

                                                           

ابن  م(:2004 –م 1923تسور "تشريا" )تسفي  .1 شغل منصب مساعد وزير ادلفاع اإ

م. اكن عضًوا يف 1967وهو املنصب اذلي توله منذ عام  م،1973حرب أ كتوبر 

م( مضن قامئة حزب "رايف". عالوة عىل ذكل، 1969 –م 1965الكنيست السادس )

م(، 1956 –م 1952رئيس شعبة القوى البرشية ): تقدل عدة مناصب عسكرية، مهنا

م(، وأ يًضا رئيس شعبة العمليات عام 1958 –م 1956وقائد املنطقة املركزية )

 م(. ]املرتمج[1964 –م 1961م، مث توىل رئاسة ال راكن العامة يف الفرتة )1958
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ا لِلِّواء "جوالني". ال أستطيع االستطراد 1960ُعدُت في أبريل  م، وُعيِّنُت قائدي

ا أن أقبل هذا  في الكالم بسبب الفريق السكوفل فقد كان من الصعب جدمي

ا كقائد  المنصب، لكنكم غير معنيين بهذا األمر. وخدمُت لمدة أربعة عشر شهري

ا لرئيس شعبة 1961"جوالني". وفي أغسطس للواء  م، ُعيِّنُت مساعدي

في  1جالمخابرات العسكرية )أمان(، عندما كان رئيسها آنذاك اللواء هرتسو

م، 1964هذا المنصب تحت رئاسة اللواء "عاميت". وفي األول من يناير 

ا لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(، وخدمُت في هذا المنصب  ُعيِّنُت رئيسي

م. وقبل ذلك بعدة أيام، استدعتني رئيسة 1972حتى األول من أكتوبر 

الوزراء وطلبت مني أن أساعدها في موضوع مكافحة اإلرهاب خارج 

إسرائيل. ومن ثم، عملُت كمستشار لها في موضوع مكافحة اإلرهاب لمدة 

م. ثم انتقلُت إلى العمل السياسي في 1973تسعة أشهر حتى األول من يونيو 

العمل، وانشغلُت باالنتخابات حتى السادس من أكتوبر. وفي السادس حزب 

من أكتوبر قبل الظهيرة، اتصل بي شخٌص ما من الحزبل في الحقيقة أيقظني 

: إنني ال  : هل نما إلى علمك شيء. فأجبُته قائالي عبر الهاتف، وقال لي متسائالي

ا. فقال لي: هناك شائعات حول اندالع الحرب. حس ا، بدأُت االهتمام أعلم شيئي ني

ْعُت إلى هيئة األركان العامة،  رب ا ما يحدث، ثم هب باألمر، واكتشفُت أن شيئي

                                                           

 –م 1983م(: الرئيس السادس لإرسائيل خالل ال عوام )1997 –م 1918حايمي هرتسوج ) .2

قامئة "املعراخ". كام اكن لواء يف اجليش الإرسائييل، وحماميًا م( عن حزب العمل مضن 1993

وعضًوا يف الكنيست. شغل عدة مناصب عسكرية ومدنية، أ مهها: ملحق عسكري يف الولايت 

 –م 1949م(، ورئيس شعبة اخملابرات العسكرية )أ مان( لفرتتني: )1954 –م 1950املتحدة )

رسائيل يف ال مم املتحدة ) م(. عالوة عىل أ نه1962 –م 1959م( و)1950 م 1975اكن سفري اإ

رسائيل" يف حريب يونيو 1978 – ذاعة "صوت اإ م. 1973م وأ كتوبر 1967م(، ومذيًعا يف اإ

 ]املرتمج[
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ا له. وبقيت في منصبي  فاستدعاني رئيس هيئة األركان العامة، وعيَّنني مساعدي

 هذا حتى الثامن عشر من ديسمبر.

للجيش أجرانات: رئيس هيئة األركان العامة أي رئيس هيئة األركان العامة 

 اإلسرائيلي؟

 ياريف: نعم.

ا له؟  أجرانات: هل عيَّنك مساعدي

ياريف: نعم. عيمن آنذاك لواءين: اللواء "زئيفي"
ْين  1 ننا كُمساعدب وأنا، وعيَّ

لرئيس هيئة األركان العامة. وبقيُت في منصبي هذا حتى الثامن عشر من 

 م.1973ديسمبر 

 ثين من ديسمبر؟نيبنتسال: ماذا حدث لك في يوم الواحد والثال

ياريف: في نهاية الواحد والثالثين من ديسمبر، أُدرجُت في قائمة مرشحي 

 "المعراخ" الذين انُتِخبوا للكنيست.

 نيبنتسال: هل انُتِخبتب للكنيست في الواحد والثالثين من ديسمبر؟

                                                           

1
رسائييل. شغل  م(:2001 –م 1926ِرَحفعام زئيفي "غاندي" )   عسكري وس يايس اإ

ابن حرب أ كتوبر  اكن عضًوا يف  م.1973منصب مساعد رئيس هيئة ال راكن العامة اإ

الوطن" مضن قامئة "الاحتاد القويم" الميينية. توىل  –الكنيست عن حزب "موليديت 

م(، ورئيس شعبة 1973 –م 1968العديد من املناصب، مهنا: قائد املنطقة املركزية )

أ كتوبر  –م 2001م(، ووزير الس ياحة )مارس 1974يناير  –م 1973العمليات )نومفرب 

 م(. ]املرتمج[2001
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ا من قبل لجنة االنتخابات ُيفيد  ياريف: في الحقيقة، تلقيُت باألمس إخطاري

 ي للكنيست.بانتخاب

 نيبنتسال: هل أنت في هذه اللحظة عضٌو في الكنيست أم ال؟

 ياريف: في الحقيقة، ال أعرف بالتحديدل حيث إنني ال أعرف الوضع القانوني.

 النداو: هل حصلتب على خطاب التعيين؟

 ياريف: نعم، حصلُت عليه.

ْعد؟  النداو: لكنك لم ُتقسم اليمينب بب

 السابع ال يزالون أعضاءي للكنيست؟نيبنتسال: وأعضاء الكنيست 

 ياريف: أتفُق معكما.

ا لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(، قلتب لنا في  أجرانات: عندما كنتب رئيسي

 أية فترة كنتب تتولى هذا المنصب؟

 م.1972م، وحتى األول من أكتوبر 1964ياريف: منذ األول من يناير 

م تقديرات لكل من رئيس أجرانات: في هذه الفترة، كان يجب عليك أ ن تقدِّ

بنيَّة  –على سبيل المثال–هيئة األركان العامة ووزير الدفاع، فيما يتعلق 

المصريين والسوريين في خوض الحرب. لقد سمعنا هنا عن المفهوم الذي 

ته شعبة المخابرات العسكرية )أمان( حول نية العرب في شن حرب، حتى  تبنَّ

ا للشعبةل  روا عندما كنتب رئيسي أعني بذلك: أنه من جانٍب، شعر المصريون وقدَّ

ا في  أن الجيش اإلسرائيلي لديه األفضليةل خاصة في سالح الطيران، وأيضي

ا إال إذا  القدرة على إصابة مصر في العمق، وأن المصريين لن يخوضوا حربي

ُنهم  من شعروا أن لديهم القوة الجوية، والطائرات المقاتلة، والقذائف، التي تمكِّ

إصابة المطارات لدينا. ومن جانٍب آخر، فإن مصر وسوريا ستخوضان 

الحرب ضدنا في الوقت نفسه. ويبدو لي أن هذين العنصرين هما اللذان شكَّال 
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هذا المفهوم. هل من الصحيح أن هذا المفهوم قد نشأ في الوقت الذي كنتب فيه 

ا لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(، وأنكب كنتب م ا في صياغة هذا رئيسي شاركي

المفهوم، وربما تكون مصدر هذا المفهوم، وأن هذا المفهوم هو ما أرشد 

 م؟1970تفكيرك بعد حرب االستنزاف التي انتهت في صيف 

 م.1970ياريف: في أغسطس 

ا في تقديراتكل في  أجرانات: وأن هذا المفهوم هو ما أرشد تفكيرك أيضي

يئة األركان العامة. هل هذا األمر التقديرات التي أرسلتها إلى رئيس ه

ح لنا هذا األمر بأسلوبكب الخاص؟   صحيح؟ هل يمكن أن توضِّ

ال فبالطبع أثرت عدة أمور في التقدير. وبقدر ما  ياريف: الموضوع معقد جدمي

أتذكر هذه األمور دون أن أقرأ المادة بأكملها مرة أخرى، فمن ناحية كان 

 للمعلومات تأثيرها.

 كان هذا األمر في فترة حرب االستنزاف؟ أجرانات: هل

ا 1970ياريف: كان هذا األمر بين أغسطس  م، وحتى الفترة التي كنُت موجودي

م. فمن ناحية، كانت هناك معلومات، وال أعرف بأي 1972أكتوبر –فيها 

رت لكم مسألة المعلومات، ولكن كانت لدينا معلومات ]ُحِذف  ترتيب فُسِّ

العسكرية اإلسرائيلية قرابة سبعة أسطر وربع السطر، تتألف بواسطة الرقابة 

ا [ أوضح لنا أسلوب التفكير المصري، وظهر به العنصر  75من  كلمة تقريبي

ا بمعلومات كثيرة أخرى، ولكنه كان له ثقل في هذا  (1)األول، وظهر أيضي

الموضوع، ليس ثقالي عظيم التأثير، ولكنه كان ثقل كبير. ]ُحِذف بواسطة 

 الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة سبع كلمات [.

                                                           
صابة اإرسائيل يف العمق.  .1 ذا توفَّرت دلهيا القدرة الاكمةل عىل اإ ل اإ يقصد: أ ن مرص لن ختوض حراًب، اإ

 ]املرتمج[
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 حرب، طالما في الدخول عن امتناع العرب إن هذه المعلومات تتناول مسألة

ُنهم سيلةو بحوزتهم توجد ال  هنا العمقل والقصد في إسرائيل ضرب من تمكِّ

ا، طالما ال يمتلكون هذه الوسيلة التي تتعلق  يشنوا لن بشكل أساسي أنهم حربي

بسالح الطيران وبالطائرات. أو كنُت أقول آنذاك بصورة أخرى: كان يبدو من 

المعلومات أن هذا هو السبب الذي يمنعهم من خوض الحرب، وهذا من 

. وأريد أن أؤكد أنه كان يوجد الكثير من المعلومات من هذا النوع، ليس جانب

بالتحديد باألسلوب ذاته وبالصيغة ذاتها ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

اإلسرائيلية قرابة سطر يتألف من عشر كلمات [. كان يوجد كثيٌر من 

ا وش ا للحرب، المعلومات التي دعموها في التقدير بأنهم ال يواجهون شنمي يكي

يل نهاية   م. 1972م، قبيل مطلع 1972م، مطلع 1971وكان هذا األمر قُبب

 أجرانات: متى تبلور هذا المفهوم؟

م 1971ياريف: كنُت أقول إن هذا المفهوم قد تبلور بصورة أكبر قبيل نهاية 

ا إلى أنه قد وصل 1972مطلع  – ا، فأنا أتحدث اآلن –مل نظري إن لم أكن مخطئي

تقديٌر بأن مصر وسوريا  –رة، ويمكن أن أُخطئ في كثيٍر من األمورمن الذاك

ال فأنا أقول هذا الكالم بنوع من  ا. وإن لم أكن مخطئي ستخوضان الحرب معي

التحفظ، ولكن يبدو لي أن مسألة خوضهما للحرب كانت على هذا النحول 

ألنني رأيت إمكانية أن تخوض مصر الحرب وحدها، ولكن ليس سوريا 

. فهذا األمر كان يبدو لي أقل بكثير من المحتمل، وهذا من جانب. وحدها

ا أمرين آخرين أو ثالثة:  ولكن من الجانب اآلخر، على أية حال رأيت دائمي

ر في أي تقدير  األمر األول: عامل تعاظم القوة العسكرية المصرية. ال أتذكَّ

تقدير نصف سنوي ورد ذلك؟ أتصور أنكم في غضون المعلومات سمعتم عن 

ْوري وغير ذلك. ال أتذكر متى حدث هذا  سنوي، وتقدير سنوي، وتقدير دب

األمر، ولكنني اجتهدُت آنذاك في جلسات النقاش لتحديد: في ظل أية شروط 

ا؟ وحتى عندما كان استنتاجي في تلك اللحظة  يمكن أن يشن المصريون حربي



639 

مر، إال أنه يجب عليَّ ببساطة، أنه ال توشك على الحدوث محاولة لدعم هذا األ

االجتهاد في البحث عن الشروط التي في ظل توفُّرها سوف يشن المصريون 

ا. ألنه آنذاك في الواقع، إذا تجلت لك معلومات تبرهن أن هذا الشرط  حربي

فأنت لديك إشارة خطر بأنهم –متوفِّر، أو أن هذا الشرط من شأنه أن يتوفر 

ا.  ربما يشنون حربي

جلسات النقاش الداخلية كانت قبل ملخص التقدير أم بعد ملخص نيبنتسال: هل 

 التقدير؟

ياريف: قبل ملخص التقدير. وال أتذكر في أي عام حدث ذلك، يبدو لي أنه 

م. على سبيل المثال، كان أحد هذه الشروط، قلنا: لو وصل 1971كان في عام 

ية مثل صاروخ سكاد الذي وصل في نها–سالح استراتيجي بعيد المدى 

لكان من شأنه أن يؤثِّر في تقدير المصريين، وفي تقدير قدرة  –األمر

 المصريين على خوض حرب.

وخالفيا لهذه المعلومة، فإنهم طالما ال يمتلكون طائرة تستطيع اإلصابة في 

 فإن وجود صاروخ ذي مدى استراتيجي من شأنه أن يغير قرارهم.–العمق 

 م؟1971النداو: وهل حدث هذا األمر في عام 

 ياريف: أعتقد ذلك. ال أستطيع أن ألتزم بدقة هذا التاريخ.

 م.1972النداو: ألننا لدينا هنا تقدير يرجع إلى عاٍم... إلى يوليو 

مل لذلك 1972ياريف: أنا شبه متأكد من أن هذا األمر لم يحدث في يونيو 

 م.1971أقول: إنني أعتقد أنه حدث في عام 

 (.210ر داخل هذا الملف في المستند رقم )النداو: بحوزتنا هذا التقدي

 م.1971ياريف: لذلك أقول: أعتقد أن هذا األمر حدث في عام 

 م؟1972النداو: لماذا اختفى هذا األمر في عام 
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 م، فربما أتذكر.1972ياريف: ال أتذكر. لو قرأت مرة أخرى تقدير عام 

 النداو: سأُطلُِعك على المستند.

تحدثوا في أحد االجتماعات عن أن صاروخ  السكوف: سأُذكِّرك بذلك.

 "السكاد" سالح تقليدي غير جاهز.

ا. )السيد النداو يقدم للشاهد  ياريف: يمكن أن يكون هذا هو السبب، لست متأكدي

:( أنتقل 210المستند رقم  ( )وبعد أن اطلع ياريف على المستند، أردف قائالي

ر لكم كيف نشأ لدينا األمر، إلى الجزء العسكري في الوثيقة. أتصور أنه قد فُ  سِّ

ا، ولكننا أكدنا في هذا الجزء  وبالفعل إنني أرى هنا أن هذا الكالم ليس موجودي

على موضوع سالح الطيران. أنا في الحقيقة ال أعرف ما سبب اختفائه، وفي 

ره هنا رغم ذلك. ر، ولكنني أتذكَّ  الحقيقة ال أتذكَّ

–التقدير الذي يظهر هنا مرة أخرى النداو: فقط من أجل التعرف أكثر على 

ا سنويميا أم نصف سنوي؟  هل كان هذا تقديري

ر.  ياريف: إما تقدير سنوي أو نصف سنوي، ال أتذكَّ

 م؟1971النداو: هل صدر في عام 

د من أنه قد صدر في عام  م، وربما كان هذا األمر 1971ياريف: أنا شبه متأكِّ

 م.1972في التقدير نصف السنوي لعام 

 داو: هذا التقدير ليس بحوزتنا.الن

م 1972ياريف: ال، هذا ال يمكن أن يحدثل ألنه لو كان هذا التقدير منذ عام 

فإن التقدير نصف السنوي يكون في الخريف. وما دام األمر كذلك، فيمكن –

 م.1971أن يكون هذا هو التقدير نصف السنوي أو التقدير السنوي لعام 

لماذا إذن لم ُيذكر هذا األمر هنا؟ فإنني ال إذن في اإلجابة عن سؤالكم: 

 أعرف. أنا ببساطة ال أتذكر.
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قلُت إذا كان األمر كذلكل سواء أكان من ناحية المعلومات، أم من ناحية 

ا:–أخرى  ا األمور التالية دائمي  فأنا على أية حال درسُت أيضي

( وضع استعدادهم على األرضل والمصريين على وجه الخصوص. ففي 1)

ا، أعتقد أن هذا األمر قد حدث في صيف –م 1971صيف  إن لم أكن مخطئي

ا كل استعدادات المصريين لعبور  –م1971 رنا أنه بالفعل قد اكتملت تقريبي قدَّ

مبت أنفاق تحت الماء في قناة المياه العذبة )أتصور  قناة السويسل حيث ُصمِّ

 أنكم خبراء بهذا الموضوع(.

 اة المياه العذبة.النداو: ال، لم نسمع عن قن

موا أنفاقيا عن طريق أنهم مألوا هذه القناة  ياريف: في قناة المياه العذبة، صمَّ

بأكملها بالحجارة في جميع األماكن، وكانت فوق الحجارة طبقة من الماء 

 ليست عميقةل مما يسمح بالعبور. 

 نيبنتسال: هل قناة المياه العذبة هذه موجودة غرب القناة؟

 نعم، كل ذلك غرب القناة.ياريف: 

ْرُضها؟  نيبنتسال: ما عب

 10إلى  7ياريف: عرض قناة المياه العذبة؟ يبدو لي أن منسوبها يتراوح بين 

ات –أمتار  موا ُطُرقيا للتقدم على طول القناة: ِمنبصَّ ا. وقد صمَّ إن لم أكن مخطئي

ات للمعدات من أجل عبور القناة. لقد موا هذه  لعبور قناة السويس، وِمنبصَّ صمَّ

ات داخل الجانب الخاص بهم من القناة، وهدموا الساتر الترابيل حتى  الِمنبصَّ

يتمكنوا من النزول إلى القناة. بعبارة واحدة: فمن ناحية، تفيد كل المعلومات 

بأنهم أظهروا تجنُّب اندالع الحرب بسبب لحظة القدرة على توجيه ضربات 

ا فيما إذا كانت االستعدادات في في العمق. ومن ناحية أخرى، فكرت م ليمي

ا، حدث هذا األمر في عام  م، 1971المنطقة على هذا النحو . إن لم أكن مخطئي

م. كانت االستعدادات في المنطقة شبه مكتملة 1971صيف  –في ربيع 



642 

 –وفقيا لتقدير البحث الذي أجريته–بالفعل، أو أنها كانت مكتملة بالقدر الذي 

نهم من المضي  ا لعبور قناة السويس بسهولة كبيرة وبسرعة.يمكِّ  قدمي

الحقيقة األخرى التي فكرُت فيها مليميا وسأضرب لكم على الفور مثاالي عليها، 

كانت حقيقة أنه كانت تتركز الغالبية العظمى من الجيش المصري بالقرب من 

 قناة السويسل في الجانب المصري بين الدلتا وقناة السويس.

فبْت على السطح في ونقطة ثالثة، أن ه على الرغم من هذه النقطة التي طب

معلومات ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة سبع كلمات [، 

الخاصة بالحد من القدرة على توجيه الضربات في العمق، كان تعاُظم القوة 

ا بالغ الخطورةل سواء أكان ذلك في عام  م أم 1971العسكرية المصرية أمري

 م.1972في عام 

ا آخر وهو  أتذكر أنني قلت هذا األمر عدة مرات في –كما درسُت عنصري

ا في جلسة الخارجية واألمن أنه في هذا الوضع من  –الحكومة، وُيحتمل أيضي

الالحرب والالسلم، يجب األخذ في االعتبار إمكانية الضغوط الداخلية التي 

ر اإلمكانية التي قد تبدو يمكن أن تحدث في مصر، ويجب األخذ في االعتبا

غير منطقية، لما أطلقُت عليه اسم "سالم مع إثبات الذات" بواسطة الساداتل 

 وهذا معناه "الهروب إلى األمام".

 النداو: هل استخدمتب هذا التعبير؟

 ياريف: استخدمُت هذا التعبير عدة مرات في الحكومة.

ا النداو: هل هذا يعني أنه عندما سيقع السادات في و ضع حرج، سيفعل شيئي

 غير منطقي؟

ياريف: من وجهة نظرنا، قد يبدو هذا األمر غير منطقيل من خالل التقدير 

بأننا يمكننا التصدي للعبور وما إلى ذلك، وأن السادات ال يمكنه النجاح في 

 ذلك.
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 نيبنتسال: هذا يعني حركة ذاتية للوضع، كأحد عوامل خوض العرب للحرب؟

عندما نضم بالطبع هذا العامل إلى العوامل األخرى التي ياريف: نعم، وذلك 

ذكرتهال أي: االستعدادات الكاملة والتعاظم الكبير للقوة العسكرية، وحقيقة أن 

غالبية الجيش المصري تتركز بين الدلتا وقناة السويس. وأنا في الواقع أرى 

ا (1)هذا االفتراض ، ولكن من األهمية بمكانل فبالفعل ليس كل شيء مكتوبي

ألنني أدركت أنه سيكون هناك –بالنسبة إلى موضوع العبور في هذا التقدير 

، فإنكم –تفصيل يوضح األمر في مسألة اإلمكانيات العسكرية األساسية

ا بين ما حدث في  م وبين 1973تستطيعون أن تروا أنه ال يوجد فرق كبير جدمي

ة القوات، والمظليين، ما هو وارد هنا في الوثيقة حول العبور نفسه من ناحي

والقوات الخاصةل فكل هذه األمور تظهر هنا في التقدير. وبالنسبة إلى 

وأنا لم أكن أتذكر هذا األمر لوال أن أرشدني إليه سيادة –موضوع الخيارات 

، ففي النهاية نعطي هنا ثالثة خيارات. وقد حدث هذا في عام –القاضي

 م.1972

ا فيه على األقل  الخيار األول: هو السير في طريق التسويات والمضي قدمي

مرحلة واحدةل بعبارة أخرى: إجراء تسوية جزئية في القناة. والخيار الثاني: 

التركيز على التطورات داخل مصر. والخيار الثالث: إدارة معركة طويلة 

ا إجراء تسوية جزئية، والقيام  دون إلغاء التسوية الجزئيةل وهذا معناه أيضي

مصر، وكذلك تجهيز الخيار العسكري. وفي النهاية إذن، يقال إن بأشياء داخل 

 م.1972هذه الوثيقة تعود إلى يونيو 

وفي النهاية ورد هنا: "ربما نظام الحكم المصري الحالي ال يحوز القدرة 

ا من تلك الخيارات الثالثةل وبالتالي فإنه  ا واحدي واالستعداد ألن يختار ولو خياري

الخيار العسكري، ذلك الخيار الذي يستطيع النظام يواصل السعي من أجل 

                                                           

ىل ال مام. ]املرتمج[ .1  يقصد: اإماكنية الهروب اإ
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م، ولكننا يخامرنا الشك 1973المصري تقديره على أنه أمر محتمل في ربيع 

فيما إذا كان حقميا سيصل المصريون إلى هذا الخيار العسكري في هذا الموعد. 

ا  ا عسكريمي فسيستمر الجمود في المنطقة. –ومن هنا، طالما ال يمتلكون خياري

ليس عن طريق الحرب، وإنما بواسطة رؤية –مكن فقط كسر الجمود وي

لو حدث تغيير في رئاسة السلطة في مصر، وإذا حدث  –سياسية حديثة

 التغيير بشكل عام".

أتقدم بالشكر إلى القاضي الذي أرشدني إلى الوثيقة، وإال ما كنُت قد تذكَّرت 

ر، ففي نهاي ة التقدير الذي يتحدث هنا عن هذا األمر. وبقدر ما أستطيع أن أتذكَّ

ثالثة خيارات ال يظهر من بينها خيار الحرب. في النهاية على أية حال، ورد 

في الوثيقة "لكن نظام الحكم المصري الحالي ال يحوز القدرة واالستعداد ألن 

ا من تلك الخيارات الثالثةل وبالتالي فإنه يواصل السعي  ا واحدي يختار ولو خياري

 ر العسكري".من أجل الخيا

ا إلى أنني رأيت  بقدر ما يمكنني استدعاء ما –إذن كيف يحدث هذا األمر؟ نظري

ا لتلك العناصر التي ذكرُتها، ولرغبتهم في التمسك  –كنت أعتقده ثقالي كبيري

بفرضية "ما أُخذ بالقوة، ُيسترد بالقوة"، رأيت هذا الثقل الذي ُيجبرنا على أن 

 ار العسكري.نواصل التفكير في موضوع الخي

(. أنت 210( من المستند رقم )22النداو: على أية حال، انظر الصفحة رقم )

تتحدث هناك عن خيار عسكري، وتقول إنه غير قابل للتحقيق، طالما أنهم ال 

ا من أسراب الطائرات المقاتلة القاذفة.  يمتلكون عددي

ن (: "تتجنب مصر استئناف القتال لسببي22ياريف: ورد في الصفحة )

رئيسين: األول: تقدير القيادة المصرية بأن استئناف حرب االستنزاف ليس 

هادفيا وغير مرغوب فيه، لكن العملية الهادفة، مثل السيطرة على منطقة في 

سيناء بعد العبور، هي في حد ذاتها عملية مشروطة بزيادة الكفاءة الهجومية 

واستقبال عدد من لسالح الطيران، والحصول على تصوير إضافي لألهداف، 
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أسراب الطائرات المقاتلة القاذفة، وأنظمة حديثة ومتطورة للحرب 

ا وفقيا  –إن لم أكن مخطئيا–اإللكترونية". وهذا أمر صحيح، ولكن  أيضي

لمعلومات ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [ 

على طائرات "سوخوي م، سيحصلون 1973كان هناك احتمال بأنهم في عام 

 "، ومعدات إلكترونية حديثة.20

وهذا األمر –( في هذه الوثيقة 90لذلك، فإن ما هو موضح في البند رقم )

م، بقدر 1973م، والحديث هنا عن خيارات ممكنة لعام 1972حدث في عام 

 ، كان يعتمد على هذه األمور.–ما أتذكر

ا أخرى–ربما كان هناك أمر آخر  كان  –فأنا عندما أتحدث هنا، أتذكر أموري

لم يكن بسبب خطأ منهم، ولكن لدي فيه أفضلية عن األشخاص اآلخرينل 

ا ببساطة ألنني خضعت لتجارب عديدة في ، وخضعت لتجارب عديدة أيضي

فمن بين أمور أخرى، تعلمت من موضوع حرب  (1)م.1967حرب يونيو 

م، أننا لو خضعنا لفترة ممتدة من التوتر مع العرب، وخضعنا 1967يونيو 

للتقدير الذي كان نتيجة ألسباب مختلفة، مثل: قدرتنا على الردع أو أي سبب 

فإن تقديرنا هو لو حدث هذا األمر أو ذاك، فلنفترض أننا سُنجري أية –آخر 

ا، وأكثر عملية انتقامية، مثل أن ُنسقط لهم طائرات، والعرب لم يخوضوا ح ربي

من مرة يقع حادث، أو تقع حادثة، ونرى حقميا أننا نعمل وأنهم ال يخوضون 

ا، فلو استمر هذا الوضع لمدة طويلة  فيجب علينا أن نشكِّك في تقديرنا. –حربي

لماذا؟ ألننا نستطيع أن نعرف ماذا ستكون القشة التي سوف تقصم ظهر 

يمة. ولو امتدت فترة من هذا القبيل البعير، وفي أية حالة لن يكون التقدير ذا ق

فيجب علينا أن نشكِّك في تقديرنا األساسي بأن عدم استعدادهم لخوض حرب –

ستكون القشة التي سوف تقصم ظهر  سيستمرل ألننا نعرف ما الحالة التي

                                                           

 حرب ال ايم الس تة يف املصطلح الصهيوين. ]املرتمج[ .1
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البعير، وستؤدي لديهم إلى تغيير التقدير. لماذا أذكر هذا األمر؟ ]لم ُيكمل 

 حديثه [

ا [ وهذا يعني أجرانات: ] أنه لو استمر هذا الوضع لمدة  –وفقيا لرأيك–مقاطعي

مع ذلك لن يكون  (1)طويلة، فيجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن المفهوم

ا، وسيكون هناك شيء ما يدمر النهج الذي ننتهجه؟  مفهومي

 ياريف: وذلك على الرغم من أن التقدير األساسي أثبت جدارته عدة مرات.

هذا يشبه ديناميكية الالسلم والالحرب، ولكن فقط بمصطلحات نيبنتسال: 

 أخرى.

النداو: أريدك فقط أن تدقِّق في هذا الموضوع. هل أنت تتحدث عن أموٍر 

التقديُر فيها في حينه وليس بعد فوات األوان؟ هل توجد وثائق تخص هذا 

 األمر؟

ياريف: ال، ليست بحوزتي أية وثائق. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 

د في الوثيقة،  لماذا قلُت الفرضية األخيرة؟ ألن هذه الفرضية األخيرة، لم تتجسَّ

دت العوامل األخرى التي  د في هذا التقدير، ولكن في هذا التقدير تجسَّ ولم تتجسَّ

 ذكرتها. 

و: لماذا أذكر هذا الموضوع؟ في مايو والسؤال اآلخر الذي يطرح نفسه ه

لم أكن آنذاك في شعبة المخابرات العسكرية –م، كانت هناك معلومات 1973

ا لرئيسة الوزراء أطلعني عليها السكرتير  –)أمان(، ولكن عندما كنت مستشاري

العميد ليئور، وهي المعلومات التي وصلت آنذاك –العسكري لرئيسة الوزراء 

ع حرب في شهر مايو. أعتقد أنكم تعرفون موضوع ]ُحِذف حول إمكانية اندال

بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [، أو شهر أبريل أو 

                                                           

 يقصد: مفهوم شعبة اخملابرات العسكرية )أ مان(. ]املرتمج[ .1
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شهر مايو. ربما رأيت هذه المعلومات في شهر أبريل، وكان الحديث عن 

 شهر مايو.

ر آنذاك  ا–أتذكَّ لني العميد أنني عندما سأ –وكانت تلك المعلومات مفصلة جدمي

ا على  ليئور: ماذا تعتقد في هذا األمر؟ قلت له: انظر! لسُت اليوم مطلعي

األمور. ولكنني آنذاك أخبرته بهذه الفرضية التي ذكرُتها هنا من قبل. ولكن 

بالنسبة إلى ما قاله القاضي "النداو" في هذه األمور الواردة في المستند رقم 

د.(، أقول وبشكل واٍع: إنها لم ت210)  حدث على أية حال، ولم تتجسَّ

السكوف: عندما أورثتب المفهومب رئيسب شعبة المخابرات العسكرية )أمان( 

–الذي أعقبك في المنصب، هل أورثتبه إياه مع العالمات الدالة التي إذا حدثت 

 فإن المفهوم لن يكون ذا قيمة؟ –وفقيا لتقديرك

لم يحدث. هذا معناه أنني لم ياريف: إن كنتب تقِصُد أنه إجراء رسمي، فهذا 

أجلس مع رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان(، وأقل له: هذا هو المفهوم، 

وهذه هي العالمات الدالة. ال، هذا األمر لم يحدث. لم أفعل ذلك عندما سلَّمت 

 م.1972المنصب للشخص الذي خلفني فيه في أكتوبر 

 أجرانات: ألم تتحدث معه عن هذا المفهوم؟

ا في جلسات النقاش كافة، ولكن لم يا ريف: بشكل عام، نعم. لقد كان مشاركي

هو مفهومي الخاص،  (1)يكن هناك تصرف رسميل بأنني قلت له: هذا يا إيلي

ا حول العالمات الدالة. وبقدر  كذا وكذا وكذا. ه الفريق السكوف سؤاالي أيضي وجَّ

م 197بعد عام ما أتذكر، ففي إطار العمليات التي جرت طوال سنوات، 

المترجم[، تحت عنوان مسألة اإلنذار، كانت هناك  -]التاريخ المحدد محذوف 

ا قائمة طويلة من المسائل التي تعتبر بمنزلة عالمات دالة على أنه قد  أيضي
                                                           

ييل زعريا؛ ابعتباره الشخص اذلي خلف "ايريف" يف منصب رئيس شعبة يقصد:  .1 اإ

 اخملابرات العسكرية )أ مان(. ]املرتمج[
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ا أو يبلغونا بأن الحرب  حدث تغيير في الوضع، ويجب عليهم أن يعطونا إنذاري

 وشيكة، أو تقترب أو ما شابه ذلك.

بنتسال: حتى ال أفهمك بصورة غير صحيحة، هذا التقدير الذي يرد في ني

ْلت فيه إلى استنتاج بأنه في هذه اللحظة 210المستند رقم ) (، أُدرُك أنكب توصَّ

ال يوجد لدى المصريين خيار عسكري، وهم يريدون أن يصنعوه ألنفسهم 

ْعد من صنع م، ووفقيا لتقديرنا، فإنهم حتى اآلن لم يتمك1973بحلول ربيع  نوا بب

 هذا الخيار، وهذا هو األمر األول.

أما فيما يتعلق بتلك الفرضية، فأنا أُدرك أنك كنتب ترى أنه حتى لو كان هناك 

 مفهوم، فإنه يعاني من قصور معين.

 ياريف: ُيحتمل أن يكون هناك قصور؟

نيبنتسال: صحيح، يمكن أن يكون هناك قصور معين، يتمثل في أن المصريين 

ا يعانون من قهر ظروف معينة.لف  ترة طويلة جدمي

 ياريف: الالسلم والالحرب.

نيبنتسال: ثم في النهاية، لن يكون رد الفعل مثل رد الفعل في بداية فترة قهر 

 الظروف. 

تلك السنة التي أسماها السادات –م 1971ياريف: نعم. إن أذنتم لي، ففي نهاية 

اك معلومات حول إمكانية اندالع في شهر ديسمبر، كانت هن –"سنة الحسم"

ا حول إجراء مناورة عسكرية كبيرة. كان  حرب، وكانت هناك معلومات أيضي

رئيس هيئة األركان العامة آنذاك الفريق بارليف، وحدث هذا األمر بالفعل في 

ا، كان تقديرنا آنذاك  وكذلك كان –الفترة األخيرة من منصبه. إن لم أكن مخطئي

خوضهم للحرب ال تبدو محتملة بالنسبة إلينا، ولكن بسبب بأن مسألة  –تقديري

تلك االعتبارات التي ذكرتها من قبل: اكتمال االستعدادات في منطقة العبور، 

ا في عام  م كان هناك 1971تعاظم القوة الذي حدث على أية حال، وأيضي
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تعاظم عسكري كبير للقوة، والتركيز الضخم للقوات في المنطقة، ال يمكن 

اضي عن إمكانية أنهم مع ذلك سيرغبون في شن حرب. وآنذاك، اُتخذ التغ

–عدد من اإلجراءات، أوالي وقبل كل شيء بواسطة أجهزة المخابرات، التي 

قامت بتعبئة قوات االحتياط من أجل زيادة القدرة على  –إن لم أكن مخطئيا

 الردع.

 النداو: قوات االحتياط في المخابرات العسكرية؟

أوالي وقبل كل شيء قوات االحتياط في المخابرات العسكرية. إن لم ياريف: 

ْين تحت التدريبل نقلهما  ا، فإن الجيش اإلسرائيلي نقل آنذاك لواءب أكن مخطئي

للتدريب في سيناء حتى تكون هناك قوة، وأُجريت عملية خداعل خداع 

اء قوة حتى ينشأ لدى المصريين انطباع بأنه قد دخلت إلى سين (1)إلكتروني،

قوامها ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة ثالث كلمات [. وما 

أريد قوله، هو أنه على الرغم من أن التقدير األساسي كان يتمثمل في أن اندالع 

الحرب هو أمر ال ينطوي على احتمال قوي بالنسبة إلينا، وقد كانت لدينا 

ا آنذاك معلومات ]ُحِذف بواسطة  الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة أيضي

 واحدة [. 

اكتمال –على أية حال، بناء على تلك االعتبارات التي أشرت إليها 

ا قوة  االستعدادات كافة، والحشد الكبير للجيش، وفي تلك الفترة أضافوا أيضي

أوصيت آنذاك، وقلت: إن تقديرنا  –أتت إلجراء تدريبات، وتعاظم القوة

يتغير، ولكن ال يمكن التغاضي عن تلك االعتبارات، ومجبرون  األساسي لم

ا على أن نأخذها في االعتبارل حيث يمكن أن يكون هناك أمر ما. ثم  أيضي

 اتخذنا عدة خطوات، ال أتذكر منها بالفعل أية خطوة. 

 نيبنتسال: هل بحوزتنا مادة معلوماتية حول هذا األمر؟

                                                           

 من خالل تزويد اجليش املرصي مبعلومات مضلةل. ]املرتمج[ .1



650 

 ول عليها.ياريف: أنا متأكد من أنه يمكن الحص

ل  لَّتل وهي كيف توصَّ وربما توجد نقطة أخرى، أنا متأكد من أنها قد تبجب

 –قدر اإلمكان–الجيش اإلسرائيلي إلى تحديد أنه يجب االحتفاظ في سيناء 

دبابةل أي ثالثة ألوية نظامية؟ فهذا األمر بالفعل هو أحد  500 – 280بعدد 

ثالثة أمور: القدرة على نشر األسباب القوية التي أدت إلى السعي لتحقيق 

ثالثة ألوية دبابات نظامية، باإلضافة إلى لواء في الشمال. ومن بين أمور 

ا إلى تلك االعتبارات بأن  أخرى، ال أقول هذا فقط، وإنما كان هذا األمر مستندي

ا  ا من االستعدادات للعبور قد اكتمل، أو أنها اكتملت كلها، وأن جزءي ا كبيري جزءي

ا من  الجيش المصري يحتشد بالقرب من قناة السويس. ومن ناحية كبيري

ا من أجل القوات  أخرى، حتى لو توفَّر لنا آنذاك إنذار، فربما سيكون كافيي

ا الستدعاء قوات االحتياطل ولذلك يجب  النظامية، ولكنه قد ال يكون كافيي

طي االحتفاظ بقوة نظامية من هذا القبيل، وخاصة في سالح المدرعات الذي يع

 فرصة معقولة لصد المجهود المصري حتى تصل قوات االحتياط.

نيبنتسال: وفقيا ألقوالك، إن كنتب تحتفظ بهذه القوة في سيناء، فعليك أن تأخذ 

في اعتبارك هذا االحتمال، ومن هنا تستطيع أن ُتدرج التقدير بأن الحرب 

 ليست محتملة. أنا فقط أتتبَّع الفكرة التي طرحتها.

ا على اإلطالق إن كان الطرف ياريف: هذ ا صحيح، ولكنني لست متأكدي

 سيدرس الموضوع مثلما درسُته. ال أعرف. (1)اآلخر

النداو: فيما يتعلق بتعاظم القوة الجوية للمصريين، فإن هذا األمر كان على 

(، وهو أمر مهم. وكما يبدو 22الصورة التي نراها في الصفحة نفسها رقم )

بمرور الوقت أكثر أهمية، بعدما تركت منصبك بالفعل. لي، فهذا األمر أصبح 

أريد أن أقول لك: إن رجال المخابرات اليوم يقولون لنا إنه كان لديهم تقدير، 

                                                           

 يقصد: العدو مرص. ]املرتمج[ .1
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يتمثمل في أنه طالما ال يوجد سرب مصري من الطائرات المقاتلة القاذفة لكل 

مطار من المطارات الرئيسة لدينا، وهذا معناه خمسة أسراب من 

فإن هذا األمر بالذات هو العامل الحاسم الذي سيمنع المصريين  (1)ت،الطائرا

ا اعتبارات من هذا القبيل أثناء توليك  من خوض حرب. هل اُتُِّخذت أيضي

ره؟  منصبك أم أن األمور بقيت بشكل عام مجرد عدة أسراب، وفق ما تتذكَّ

ر أنه في تقديرات الوضع السابقة، قمنا عدة مرات ب تحليل كيفية ياريف: أتذكَّ

عمل سالح الطيران المصري، وحسبنا آنذاك كم عدد األسراب، وما األهداف 

ر  أنا ال أستطيع بالتأكيد أن أجيب –التي تستهدفها وغير ذلك. ولكنني ال أتذكَّ

ر إن كنا في سياق  –باطمئنان عن سؤالك سواء بنعم أم ال فأنا ببساطة ال أتذكَّ

رل أنا تحديد إمكانية اندالع حرب، قد حد دنا عدد أسراب الطائرات. ال أتذكَّ

ُمضطر إلى أن أتحقَّق من ذلك. يمكن أن تكون اإلجابة بنعم، ويمكن أن تكون 

ره حقيما  ر. وما أتذكَّ ا–بال، فأنا ببساطة ال أتذكَّ ره جيدي ا  –وأتذكَّ هو أننا قمنا دائمي

فإن بتحليل كيف يمكن تقسيم سالح الطيران المصري. على سبيل المثال، 

إحصاء كم عدد أسراب الطائرات التي تستطيع على أية حال الوصول إلى 

إسرائيل عبر طيران منخفض، مزود بهذه الذخيرة أو غيرها، ربما ال يكون 

ر.  ا. ولكن بالنسبة إلى سؤالك، يمكن أن تكون اإلجابة بنعم، ال أتذكَّ ا جدمي  مؤثري

إسرائيل في العمق، قد حظي نيبنتسال: إن مصطلح إمكانية أن تقصف مصر 

بتأويلين: األول واألساسي هو إمكانية قصف مطارات سالح  –كما سمعنا–

الطيران بالصورة التي ال يستطيع معها تنفيذ طلعات جوية لقصف مصر في 

ا–العمق. أما اإلمكانية الثانية  فهي قصف أهداف مدنية في  –األقل تأكيدي

 ا على قصف أهداف مدنية في مصر.إسرائيل كردع أو عملية انتقامية ردمي 

                                                           

رسائيل مخسة مطارات. ]املرتمج[ .1  ل ن عدد املطارات احلربية دلى اإ
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ر، ال يلزم أن تلغي اإلمكانية األولى اإلمكانية الثانيةل  ياريف: بقدر ما أتذكَّ

 حيث يمكن أن تحدث اإلمكانيتان.

نيبنتسال: إن الخالف هو حول أي دور تستطيع الصواريخ أن تؤديه؟ 

، ولكنها ال فالصواريخ تستطيع أن تجلب الحرب إلى الجبهة الداخلية إلسرائيل

 تستطيع أن تصيب المطارات بدقة.

إن كنُت قد فهمُته –ياريف: ال تستطيع. بالنسبة إلى سؤالك يا سيد "نيبنتسال" 

ا عن إمكانية تنفيذ –بصورة سليمة، وبقدر ما أتذكر األمور ، تحدثنا أيضي

عمليات قصف لقواعد سالح الطيران، فمن ناحية: بأي درجة يستطيع 

هذه العمليات من عدمه؟ وبالمناسبة، فهذا األمر يذكِّرني بأنه المصريون تنفيذ 

المعدلة، اتضح أنها تتمتع  21في أحد التحليالت التي أُجريت للطائرة ميج 

بالقدرة على الوصول إلى أهداف في عمق إسرائيل بحمولة تبلغ طنميا أو طنميا 

ر.  ونصف، ال أتذكَّ

 نيبنتسال: نعم، سمعنا ذلك.

جيت"، وما يطلق عليه المصريون  21يطلقون عليه اسم "ميج ياريف: ما 

إم. إف". وكما هو متوقع، لم يكن عدد طائرات ال   21والروس اسم "ميج 

ا. 21"ميج  ا جدمي  جيت" كبيري

 نيبنتسال: وهل لعبت طائرات الميراج أي دور في تلك االعتبارات؟

ال ألن عدد طائرات ا محدودي الميراج في ليبيا كان  ياريف: لقد لعبت آنذاك دوري

ا، وقال الليبيون: إن في إمكان طائرات الميراج الوصول،  آنذاك صغيري

 والتأثير، ولكنهم قالوا آنذاك: إن طائرات الميراج لن يكون لها دور حاسم.

ا عن إمكانية شن هجوم على المطارات، ولم ُتكمل حديثبك.  النداو: تحدثنا أيضي

ي طرحها الدكتور "نيبنتسال" هي إصابة أهداف ياريف: اإلمكانية الثانية الت

 أخرى في عمق إسرائيل. 
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 النداو: أهداف مدنية؟

 ياريف: نعم.

 أجرانات: هل أخذتم هذا الموضوع في االعتبار؟

 ياريف: نعم.

 أجرانات: بم يقصفون هذه األهداف؟

(، على سبيل المثال. يجب أن 16ياريف: بواسطة قاذفة القنابل توبوليف )

ا آخر، ففي عام أذكر أ م، ال أتذكر في أي شهر، حصلت مصر على 1972مري

 (.AS – 5( التي تستطيع إطالق صواريخ كيلت )16قاذفة القنابل توبوليف )

؟  أجرانات: هل حدث هذا األمر أثناء توليكب منصبكب

 ياريف: نعم.

 ASأجرانات: هل عرفتم أن قاذفة القنابل توبوليف مزودة بصواريخ كيلت )

 (؟5 –

ياريف: بالتأكيد. ليس هذا فحسب، وإنما عرفنا كم عدد الصواريخ، وأنها في 

ا لهذا  الي جدمي قاعدة أسوان الجوية. حتى أن هناك ورقة تتضمن تحليالي مفصَّ

مت لرئيس هيئة األركان العامة ووزير الدفاع.  الموضوع، وقُدم

 النداو: في أي عام؟

 بالتحديد.م، ال أتذكر في أي شهر 1972ياريف: في عام 

ا في مصر منذ فترة، AS – 5وبالمناسبة، كان صاروخ كيلت ) ( موجودي

ل من  ولكنهم حصلوا على عدد من طائرات توبوليف جديدة مزودة بنوع معدَّ

 –( هو صاروخ جو AS – 5(ل صاروخ كيلت )AS – 5الصاروخ كيلت )

 أرض.
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ي يمكن أجرانات: هل الصاروخ الذي تطلقه طائرة التوبوليف له رأس حرب

 توجيهه بأجهزة الرادار؟

ا يقومون  ياريف: يتم توجيهه إلى هدف ضخمل هدف ضخم يقضي عليه. تقريبي

بتوجيه الصاروخ، وعندئذ يأخذ الصاروخ في االنجذاب نحو الهدف. وأنت 

على حق سيدي القاضي، كان يوجد صاروخ استخدموه في الحرب، قام 

ذه الحالة في شرم الشيخ، وواجهنا بتوجيه ضربة إلى راداراتنا. واجهنا مثل ه

ا مثل هذه الحالة في "رفيديم"، على مقربة من سيناء. وعندما كنُت  (1)أيضي

ا هذا الصاروخ من أي نوع؟ هل  أخدم في الجيش اإلسرائيلي، لم يكن واضحي

( ُمعد لتنفيذ هذه العملية أم أنه صاروخ آخر؟ AS – 5هو صاروخ كيلت )

ثت عن  ربما اتضح األمر في الوقت الحالي، ال أعرف. ولكنني اآلن تحدَّ

( الذي ال يتم توجيهه نحو محطات الرادارات، وإنما AS – 5صاروخ كيلت )

 نحو األهداف البارزة على األرض. 

 – ASنيبنتسال: هل كان هناك تقدير للحجم التقريبي ألعداد صاروخ كيلت )

 (؟ 5

 ياريف: نعم.

 نيبنتسال: أي حجم تقريبي؟

                                                           

": مطار حريب مرصي، يعد من أ مه Meliz" أ و امللزي "Bir Gifgafaبري جفجافة " .1

مك  90املطارات احلربية خالل الس تينيات والس بعينيات، ويقع شامل غرب سيناء عىل بعد 

رشق قناة السويس. أ نشأ ته القوات اجلوية املرصية يف أ عقاب العدوان الثاليث عىل مرص 

م، وأ طلق عليه امس 1967يونيو م، واحتهل اجليش الإرسائييل خالل حرب 1956عام 

"، مث اس تعادته مرص يف أ عقاب اتفاقية "اكمب دافيد"؛ حيث اكن Rephidim"رفيدمي 

رسائيل عام   م. ]املرتمج[1979أ ول قاعدة جوية تنسحب مهنا اإ
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 30 – 20ال أتذكر، ولكن كان الحديث عن أعداد تتراوح بين ياريف: 

ا. من فضلكم، ال تتطرقوا إلى العددل فالعدد ال يمكن التعويل عليه.  صاروخي

ا وثيقة قد ُتذكِّرك بأمور أخرى. هل طلب منكب آنذاك  أجرانات: أرى هنا أيضي

 رئيس شعبة العمليات تقديم أية وثيقة حول اإلنذار؟

 ياريف: نعم.

 جرانات: هل تستطيع أن تشرح لنا األمر باختصار؟أ

 السكوف: هذا الموضوع في أي مستند؟

(. كيف يمكن أن يكون إنذار الجيش 210أجرانات: في الملف رقم )

اإلسرائيلي؟ في حالة اندالع حرب، كيف يمكن أن يكون اإلنذار؟ هل يمكن أن 

ص لنا ما قلته، إن كنتب  ر ذلك. تشرح لنا األمر باختصار؟ تلخِّ  تتذكَّ

 ياريف: هل تسمحوا لي بالقراءة؟

 أجرانات: تفضل.

أنه ال  –فيما يتعلق بالجبهة السورية–هل أنا بحاجة إلى أن أفهم من كالمك 

ا إمكانية إلعطاء إنذار؟  توجد تقريبي

ر.   ياريف: أنا ُمضطر مرة أخرى إلى قراءة هذا األمر، فأنا ال أتذكَّ

ة المصرية، هل اعتقدت أنه ستكون هناك إمكانية أجرانات: وفيما يتعلق بالجبه

إعطاء إنذار؟ إذا كانت ستندلع حرب شاملة، فستكون هناك إمكانية إعطاء 

إنذارل بسبب استعداداتهم، وبسبب حقيقة أنهم يحتاجون عدة أيام للتحضيرات 

 والتجهيزات لشن الحرب، ونحن نقبل ذلك.

بدأت على نطاق واسع باحتمال ياريف: "يمكن أن نخلُص إلى أن العملية قد 

ا فيما يتعلق بتفصيل  قوي بأنه سيكون لدينا إنذار، ولكن اإلنذار ليس مضموني

 نشاط كل التشكيالت...".
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 النداو: هل قلت آنذاك من أربعة إلى ستة أيام؟ 

 ياريف: نعم، قبل تنفيذ عملية واسعة النطاق.

 ستعدادات؟أجرانات: وهذا يعني أن اإلنذار سينبثق من حقيقة اال

ياريف: من حقيقة االستعدادات والعالمات الدالة في المنطقة. وأمر آخر، 

 25]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة ثالثة أسطر تتألف من 

 كلمة [.

أجرانات: االتصاالت ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة ثالث 

[، وهذا  848المحذوفة هي مهمة الوحدة رقم كلمات، وربما تكون المادة 

 (1)(.848معناه الوحدة رقم )

ياريف: أنتم خبراء بموضوع ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

 قرابة كلمة واحدة [.

                                                           

"، SIGINT :Signals Intelligenceتعرف اختصاًرا ابمس "س يجينت  848الوحدة  .1

ية وفك الشفرات التابعة لشعبة اخملابرات العسكرية )أ مان( يه وحدة مجع الإشارات اخملابرات 

م. ويف العادة، يكون قائدها 1973وتعترب أ مه الوحدات العسكرية وقت حرب أ كتوبر 

م، اكن 1973ضابًطا برتبة معيد، وهو جمهول الهوية، اإل أ ن قائدها وقت حرب أ كتوبر 

ُمََكَّفة  –وما زالت–لوحدة م(. واكنت هذه ا1976 –م 1972العقيد يوئيل بن بورات )

جبمع املعلومات اخملابراتية بوسائل تقنية حديثة من هجات خمتلفة من أ جل رمس خريطة 

رسائيل. وترُِشف هذه الوحدة عىل رصد التصالت الهاتفية  خمابراتية ملا جيري يف حميط اإ

س اس تقبال صور ال مقار الاصطناعيو السلكية والالسلكية يف املنطقة العربية،  ة والتجسُّ

واكنت تعرف وقت احلرب ابلوحدة  515الإلكرتوين. ويف املايض، اكنت تسمى ابلوحدة 

م، صار امسها الوحدة رمق 1973( أ و "وحدة املرصد"، مث بعد حرب أ كتوبر 848رمق )

 ( عىل امس رمق الربيد العسكري أ نذاك. ]املرتمج[ 8200)
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 أجرانات: نعم.

ا إلى هذا األمر، وهذا فيما يتعلق بمصر. هذا  ياريف: استند حكُمنا أيضي

 تة أيام، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك.صحيح، من أربعة إلى س

ا، هناك سؤال يطرح نفسه فيما يتعلق بهذا األمر.  النداو: حسني

 ياريف: معذرة، لم أُجب عن السؤال فيما يتعلق بسوريا.

ص هذا الموضوع. بالنسبة إلى مصر، قلتب إنه سيكون  أجرانات: أريد أن ألخِّ

سعة النطاق. وكان القصد آنذاك هناك إنذار لعدة أيام في حالة وجود عملية وا

أننا سنحصل على هذا اإلنذار عن طريق العالمات الدالة لالستعدادات 

والمعلومات في المنطقة، وهذا اإلنذار يجب أن يستغرق عدة أيام، عن طريق 

التنصت ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة خمس كلمات [. 

 وماذا عن سوريا؟ 

 ا يتعلق بسوريا، كان التقدير ]لم ُيكمل حديثه [. ياريف: فيم

ا [ لستب في حاجة إلى التحدث بسرعةل تستطيع القراءة  أجرانات: ]مقاطعي

 بهدوء.

ك. لقد ُسئلتب بالتفصيل في جلسات النقاش  اعتقدُت أن هذه الوثيقة قد ُتثير تفكيرب

لببب منك آنذاك أن ُتعد وثيقة ما  عن موضوع مع رئيس شعبة العمليات، وطب

 اإلنذار، فهل أعددت هذه الوثيقة؟

 ياريف: بالطبع، نعم.

ر التفاصيل في هذه المرحلة.  أجرانات: نحن ال نلومك على أنك ال تتذكَّ

ياريف: وكذلك في سوريا، اعتقدُت أنه سيكون هناك إنذار ]ُحِذف بواسطة 

الرقابة العسكرية الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمتين [. ]ُحِذف بواسطة 

 اإلسرائيلية قرابة أربعة أسطر تتألف من أربعين كلمة [.
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 أجرانات: عن طريق االتصاالت؟

ياريف: سأشرح الموضوع على الفور. فيما يتعلق بالشأن التكتيكي، كان يوجد 

رُت بأن ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة  تحفظل حيث قدَّ

خمس عشر كلمة [ لدينا فرصة جيدة للحصول على سطر ونصف تتألف من 

إنذار ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمتين [ فيما يتعلق 

ا.  بسوريا أيضي

]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة ستة أسطر تتألف من ستين 

 كلمة [.

ابة خمسة أسطر تتألف من ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قر

 خمسين كلمة [.

نيبنتسال: هل أبديتب رأيبكب ولو لمرة في إمكانية أن إجراء مناورة يعمل في 

الحقيقة على طمس عنصر اإلنذار وتحييده فيما يتعلق بالنشاط العسكري في 

المنطقةل مع األخذ في االعتبار أنك عندما كنت تتولى منصبك، كانت هناك 

 للمصريين؟مناورات كبيرة 

رني به أحد 1971ياريف: أحد األمثلة التي ذكرتها، كان في ديسمبر  م. ذكَّ

رني به أحد ضباط  األشخاص اآلن عندما كنت في الخدمة الفعلية. ذكَّ

ا  ال –المخابرات، وأنا لم أتذكر حتى هذا األمر. إذ إنني في حينها أصدرت أمري

ر متى ب التعامل مع أية مناورة واسعة بأنه من الناحية المخابراتية يج –أتذكَّ

النطاق على أنها شيء يشتمل على إمكانية اندالع حرب، ويجب آنذاك تعزيز 

رني بهذا  مشروع اإلنذار من أجل التصدي ألمر من هذا القبيل. أعتقد أنه ذكَّ

ا، وأنا لم أتذكر. أنا أعترف أننا وصلنا إلى هذا الموضوع نتيجة  األمر أيضي

 تشيكوسلوفاكيا. لموضوع األسلحة من

ر بنفسك أنكب أصدرتب هذا األمر؟  أجرانات: هل تتذكَّ
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ره لي. كب رُت ذلك األمر، بعدما ذب  ياريف: تذكَّ

 هو من ذكَّرك بالموضوع؟  1أجرانات: هل كان "بن بورات"

ياريف: نعم، إنه هو. لقد كان "يوئيل بن بورات" هو الذي حكى لي هذا 

كان حدث ذلك في شهر أكتوبر أم شهر الموضوع وقت الحرب. ال أتذكر إن 

 نوفمبر.

ر إن كان قد حدث ذلك بعد اجتماع الروس بالسادات أم ال؟  أجرانات: أال تتذكَّ

 ياريف: بعده، بعد االجتماع.

ره إذن؟  أجرانات: هل هذا ما تتذكَّ

ا آخر في مسألة اإلنذار.  ياريف: نعم. أريد أن أقول شيئي

ذلك. هل كان أمُركب الذي أصدرتبه من أجل  أجرانات: لحظة واحدة، أنا أتفهم

 هو زيادة حالة التأهب؟ –شعبة المخابرات العسكرية )أمان( 

 ياريف: زيادة أجهزة بحث المعلومات.

ا؟  أجرانات: وماذا لو شن المصريون أو السوريون حربي

                                                           

1
م(: اكن معيًدا يف اجليش 2007 –م 1931" )Yoel Ben-Poratيوئيل بن بورات "   

م وما 1973( خالل حرب أ كتوبر 848الإرسائييل، شغل منصب قائد الوحدة رمق )

م(، ويه وحدة مجع الإشارات اخملابراتية وفك الشفرات التابعة 1976 –م 1972بعدها )

 لشعبة اخملابرات العسكرية )أ مان( يف اجليش الإرسائييل، وتعترب أ مه الوحدات العسكرية

م. كام اكن "بن بورات" املتحدث ابمس اجليش الإرسائييل 1973وقت حرب أ كتوبر 

م(، عالوة عىل شغهل ملنصب امللحق العسكري 1977 –م 1976خالل العامني )

 م(. ]املرتمج[1981 –م 1979للجيش الإرسائييل يف واش نطن خالل ال عوام )
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ياريف: ربما تحت هذه التغطية التي تقوم بها أجهزتنا، سوف يحتاجون إلى 

ا في موضوع 1971بتحركات عسكرية. في ديسمبر القيام  م، اشتبهنا أيضي

 المناورة.

نيبنتسال: هل كان رأيك أن رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان( يستطيع 

في النهاية أن يصل إلى قرار حاسم في قرارة نفسه بأن هذه مناورة عسكرية 

ا  ؟أم ال، أم أنك اعتقدت أن هذا األمر ال يمكن تحديده أبدي

ا تحديده. يمكنني القول إنه في بداية  ياريف: اعتقدت أن هذا األمر يصعب جدمي

ا.  مسيرتي المهنية، اعتقدُت أن هذا األمر سهل جدمي

أنك كنتب ستعطي  –مع أخذ هذه الوثيقة في االعتبار–النداو: أتعلَّم من ذلك 

ا في كل حالة إجراء مناورة كبيرة في مصر، أو عند إجراء مناو رة إنذاري

ا إلى  كبيرة في مصر وتحركات غير مسبوقة على حدود هضبة الجوالن؟ نظري

 أنه بصورة مختلفة لم يحدث ما قلتهل فليس لديك إنذار لمدة أربعة أو ستة أيام.

، فأنا أعتقد أن اإلجابة بنعم، كنت ألفعل  ياريف: أعتقد ذلك. إن كان هذا سؤاالي

ا.  ذلكل كنت سأعطي إنذاري

ا على أي أساس؟أجرانات: تعطي   إنذاري

 النداو: على أساس المناورة الكبيرة.

 –إن كنت قد فهمته بصورة صحيحة–ياريف: كان سؤال القاضي "النداو" 

ا [ أنا أعرف أن هذا األمر ليس لطيفيا ]لم ُيكمل حديثه [.  ]مستدركي

ا... ]لم ُيكمل حديثه [. ا [ حسني  النداو: ]مقاطعي

ا [ أنا ال أت ب من اإلجابة ]لم ُيكمل حديثه [.ياريف: ]مقاطعي  هرَّ

ا. ا ليس لطيفيا جدمي ا [ وعملُنا أيضي  نيبنتسال: ]مقاطعي
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ط أن تكون هناك  ب من اإلجابة. هل ُيشتبرب ياريف: ]ُيكمل حديثه [ أنا ال أتهرَّ

مناورة عسكرية واسعة النطاق من جانب، ومن جانب آخر يكون هناك حشد 

ا ب أنه ُيحتمل أن يكون هناك شيء خطير أو كبير للقوات حتى أعطي إنذاري

 خارج عن المألوف؟! لذا أقول عن هذا األمر: أعتقد ذلك.

 النداو: بالطبع ال يمكن قول ذلك بكل ثقة.

 ياريف: لماذا أريد قول ذلك؟

 أجرانات: ألن من السهل التفكير بعد فوات األوان.

ك حرب. فأنا أسمع، ياريف: هذا بالتحديد ما أود قوله. اليوم بالطبع كانت هنا

أنا لم أدرس األمر ولم أتحقَّق ماذا كنا نعرف حتى السادس من أكتوبر، 

باستثناء ما سمعته هنا وهناك، وال أعرف، ال أستطيع أن أقسم أنني كنت أقدم 

ا بهذا الشكل أو غيره. وبناءي على كل العناصر التي ذكرتها في بداية  تقديري

يبدو لي أن الدكتور "نيبنتسال" قد أطلق  حديثي، عالوة على أن هذا العنصر

عليه اسم المنطق الداخلي، أعتقُد أنني كنُت على أية حال... اسمحوا لي بأن 

أكمل كالميل ألن هذه األمور تقديرية. ربما يوجد أمر آخر أعرف أنه أثَّر في 

تفكيري طوال الطريق، وهو أمر سبَّبب لي مصائب كثيرة: ابُتعثت في حينه 

ا إلى أنني إلى كلي ة ضباط هيئة األركان في باريس. ابُتعثت إلى هناك نظري

ا  ا أتمتَّع بقليل من الخبرة العسكرية، أو خبرة عسكرية محدودة جدمي كنت ضابطي

ا.  بدرجة ضئيلة، والتحقُت هناك بفصل المخابرات الذي كان فصالي مميزي

قاموا بذلك فقد –وبسخاء الفرنسيين في مسائل المنطق والتحليل وغير ذلك 

أطلقوا على هذا األمر اسم "نظرية المخابرات"، وقد ترك هذا األمر  –ألسباب

ا على ضابط شاب لم يكتسب مثل هذه الخبرة، وأثَّر في  ا قويميا جدمي انطباعي

ا. ومن بين أمور أخرى، هناك نقطة أخرىل أنهم في هذه  شخصيتي جدمي
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أنه ممنوع  (1)خة لديه:النظرية التي تم طرحها، جعلوا من األمور الراس

 التحدث عن نيَّات العدو، إنما نحن ُمجبرون على التحدث عن خيارات العدو.

]قد تكون باللغة الفرنسية، ولكن  estimate le louaseeالسكوف: 

 اعتورها خطأ مطبعي من الموظفة التي تكتب محضر الجلسة [.

الخيارات أم أن أجرانات: هذا يعني أن النيات يمكن أن تكون دليالي على 

 الخيارات يمكن أن تدل على النيات؟

ياريف: ال. أنت كرجل مخابرات ينبغي لك بأفضل ما لديك أن تقوم بتحليل 

 الخيارات الموضوعية الخفية لدى العدو من ناحية نشره للجنود، 

 أجرانات: هذا من أجل التعرف على النيات من بين أمور أخرى؟

 ب عليك أن تتحدث عن ماهية نيات العدو.ياريف: ال. لقد قالوا: ال يج

نيبنتسال: ال تستطيع أن تعلم نيات العدول ألن األمر الوحيد الذي تستطيع 

 محاولة معرفته هو ماذا كانت خياراته. إذن، تحدث عن ذلك.

 النداو: ربما يمكن أن نسمع ماذا كان يقول الفرنسيون؟

ا  الخيارات المحتملة وليس ياريف: كانوا يقولون آنذاك: يجب أن نحلل جيدي

الخيارات التحذيريةل فالخيارات المحتملة تتمثل في األمر المسموح لك عمله 

من خالل اإلمكانيةل فمن خالل األمور الممكنة يجب أن تعطي ثقالي 

لالحتماالت. ولكنهم أصروا على أال أقول ماذا كان ينوي العدو فعلهل ألنك ال 

 ثه [يمكنك فعل ذلك... ]لم ُيكمل حدي
                                                           

تلقى تدريًبا يف فرنسا. كام يقصد أ ن يتحدث عن نفسه بضمري الغائب، ويقصد هنا الضابط اذلي  .1

النظرية اليت تعلمها يف فرنسا، ظلت راخسة يف ذهنه، وأ ثرت يف أ سلوب تفكريه طوال الوقت. 

ماكنية التعرف عىل خيارات العدو، ولكن ل ميكن الإحاطة بنياته.  ومتثلت هذه النظرية يف اإ

 ]املرتمج[
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ا [ من خالل احتمال إعطاء ماذا؟  أجرانات: ]مقاطعي

ياريف: األمور التي تنطوي على احتمال قوي والتي تنطوي على احتمال 

ضعيف. وسوف أرد على الفور على السؤال. ما أريد قوله في هذا الشأن: أن 

بشدة. وبالمناسبة، فإن ما ذكره اآلن الفريق  (1)هذا الموضوع أثَّر فيه

ا،  –الخيارات المفتوحة لدى األمريكيين–" "السكوف هذا األمر متطور جدمي

 وأعتقد أنه ربما أتى بتأثير فرنسي.

 السكوف: أي التحايل الشرعي )الغاية تبرر الوسيلة(.

ا كنت أسعى  إلى أن نستطيع طرح موضوع  –قدر اإلمكان–ياريف: دائمي

لى أية نزعة ليس بناء ع–الخيارات. فاألشخاص التنفيذيون بشكل طبيعي 

بشكل طبيعي يريد الشخص التنفيذي أن تقول له ماذا  –سلبية أو أي شيء

ا: واضح، إن شعبة المخابرات العسكرية  سيحدث. فقد كانوا يقولون دائمي

)أمان( تحظى بالتغطية، تقول شعبة المخابرات العسكرية )أمان( كافة 

ا طوال س–الخيارات وهي تحظى بالتغطية. وأنا على أية حال  نوات، وأيضي

، حاولت بكل ما –هذا األمر ليس لطيفيا أحيانيا وليس من السهل التعامل معه

 أُوتيت من قوة الوقوف على موضوع الخيارات. 

ا أنه من  أعود هنا إلى سؤالك أيها القاضي "النداو"، حيث إنني أعتقد أيضي

ر أنني كنُت  لبة بي، فأنا أقدِّ أطرح إمكانية خالل هذه النزعة التي كانت متأصِّ

ا، وهو أنني ال أعرف ماذا  اندالع حرب. وما ينبغي عليَّ فقط هو أن أقول أمري

 كانت المعلومات، ال أعرف.

 النداو: مناورة كبيرة، وتعاظم قوة غير مسبوق في سوريا ]لم ُيكمل حديثه [.

                                                           

لضابط اذلي تلقى تدريًبا يف فرنسا. يتحدث مرة أ خرى عن نفسه بضمري الغائب، ويقصد ا .1

 ]املرتمج[
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ا من أجل إعطاء إنذار؟ سواء  ا [ هل كان هذا األمر كافيي أجرانات: ]مقاطعي

علومات أم في حالة وجود معلومات متناقضةل معلومات ُمقلِقبة من بدون م

ْمِئنة من جانب آخر؟  جانب وأخرى ُمطب

 النداو: ]ُيكمل حديثه [ ومناورة متعددة األذرع في مصر.

ياريف: أنا أعتقد أن خالصة هذه المعلومات أنه كان هناك تعاظم خطير للقوة، 

ا لم أكن  ا بتعاظم القوة الذي حدث في وذلك على الرغم من أنني أيضي خبيري

غضون ذلك حتى بعد فوات األوان. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بموضوع 

سالح المدرعات السورية، كانت األعداد مذهلةل حيث حدثت زيادة كبيرة في 

جو وصواريخ "إس إيه  –م، وصواريخ سكاد، وصواريخ أرض 1973عام 

ا بهذه (1)".6 ل إلى إعطاء إنذار، أو على  أعتقُد أنه كان كافيي المعلومات التوصُّ

 األقل تعبئة قوات إضافية. كنُت أقول ذلك.

 أجرانات: قوات إضافية هي ليست بالضرورة قوات احتياط؟

 ياريف: أنا أقول تعبئة قوات إضافية، باإلضافة إلى القوات النظامية.

سوريا، لها تأثير نيبنتسال: إن المناورة والتحرك الوقائي، وحالة الطوارئ في 

من ناحية تقدير الوضع. فمن ناحية، كانت القوات بالفعل في الميدان. ومن 

ل هذا األمر على األقل إمكانية رؤية عالمات دالة. كان  ناحية أخرى، عطَّ

لهذين األمرين تأثير بالتأكيدل لذلك ُسئلُت: هل في مثل هذه الظروف، كنت 

 نية اندالع حرب؟ترى إعطاء إنذار، والتأكيد على إمكا

ياريف: أنا في الحقيقة أود القول إنه ربما لو كنُت مكان رئيس شعبة 

المخابرات العسكرية )أمان(، لكنُت فعلُت مثلما فعل بالضبط. ال أعرف. وأنا 

ا ال  ا، وأنا أيضي أعترف بالتأكيد بأنني أتحدث بذكاء من أدرك األمر متأخري

                                                           

 املضادة للطائرات. ]املرتمج[ .1
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أن تتعايش مع هذا األمر، وهذا أعرفل ألن الموضوع هنا حول كيف يمكن 

ا. وأنا ال أعرف كيف تعايشوا في شعبة المخابرات العسكرية  أمر مهم جدمي

)أمان( مع هذا األمر. على سبيل المثال، ال أعرف كيف كان االنتقال إلى حالة 

ا أم تدريجيميا؟ يمكن أن يكون  ا جدمي الطوارئ لدى السوريين، هل كان انتقاالي حادمي

ا، وأرى إن كان هذا  لهذا األمر ا جدمي تأثير. ولكنني لو كنت أرى انتقاالي حادمي

ا بهذه الصورة، فأنا ال أعرف إن كان كل الجيش السوري  األمر صحيحي

ا. وفي الحقيقة إن كان الجيش السوري يحتاج فقط إلى تحريك قواته  متأهبي

ا م ن ناحية بشكل تكتيكي من أجل تنفيذ الهجوم، فأنا آنذاك في وضع سيء جدمي

إعطاء اإلنذارل فالجيش السوري لم يعطني فعالي عالمات أخرى على أنه 

متأهب بهذه الصورة. وبالتالي، فأنا ال أعرف، وأنا أفترض أن هذا األمر كان 

يؤثر فيَّ ضمن ما يسمونه دق ناقوس الخطر. أنا أفترض، ولكنني أود أن 

ون منصفيال ألن التقدير أقول مرة أخرى، إنني أعتقد أنه ينبغي لي هنا أن أك

ا من األمور تؤثر  في واقع األمر هو مسألة تتعلق بالتفكير. ولكن هناك كثيري

في تفكير اإلنسان، فهو إنسانل ولذلك فإن الصورة التي عايشها األشخاص 

الذين أعطوا التقدير قبل أسبوعين أو ثالثة من وقوع هذا األمر، تتمثل في: 

ن هل حدث توتر؟ ال، لم يحدث ت ن المشهد أمامي؟ هل تكوَّ وتر، كيف تكوَّ

بصورة تدريجية أم بصورة مفاجئة؟ تلك هي األمور التي تؤثر بشدة في 

إعطاء التقدير، وال أعرف كيف حدث ذلك. لذلك، فأنا ال أعرف كيف كنُت 

ا على أية حال أن أحيط هذا  سأعيش مكانهم. وبالتالي فإنه يجب عليَّ أيضي

ت التي لم أعايشها، مع األخذ في االعتبار أنني عندما الموضوع بتلك البيانا

 أقول هذا الكالم، فأنا أعتقد أنني كنُت أتحدث بحذر.

نيبنتسال: في وضع من هذا القبيل، كيف يمكن أن تؤثر فيكب آراء الضباط 

 الذين تعمل معهم في شعبة المخابرات العسكرية )أمان(؟
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ا األمر له ثقله بالفعل، كما ذكر لي ياريف: كانت هناك تأثيرات بالتأكيد، فهذ

"أرييه شاليف" الذي كان يعمل في شعبة المخابرات العسكرية )أمان(. قال 

ا، هذا هو التقدير، فماذا عن  (1)لي: يا أهاراليه، ا: حسني كنتب تقول لنا دومي

ا عرفت ببساطة  بسبب ما –المعلومات؟ وكنُت أطرح هذا السؤالل ألنني أيضي

أن مسألة التقدير ليست مجرد أن نقوم بعملية  –رة كبيرةأتمتع به من خب

تحليلية وفق الحقائق، وإنما هي أمر ينشأ من قوتك، وتؤثر فيه كل أنواع 

األمورل لدرجة أنك ال تستطيع التحكم فيها. وبعدما كانوا يعرضون عليَّ 

ا في األمور شديدة الخطورة، كنُت أسألهم: ماذا كانت  التقديرل وخصوصي

ا [ المعل ومات؟ وذلك من أجل أن أتحقَّق بنفسي. ربما توجد معلومات ]مستدركي

فلنفترض أن التقدير الذي طرحوه يتراءى لي أنه ربما توجد معلومات يجب 

جلبها لنقد هذا التقدير، وإن لم يكن يتراءى لي ذلك، فهذا بالتأكيد أمٌر جيد. 

وبالتأكيد آراء ضباط قسم  ولكن بالتأكيد كنت أتَِّخذ آراء الضباط في االعتبارل

 البحوث التابع لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(. 

ا أشخاٌص  نيبنتسال: وهل يوجد في التقدير تعبيٌر عن حقيقة أنه يوجد لديك أيضي

 يفكرون بصورة مختلفة عنك؟

هو أن أعطيهم –ياريف: إن أحد األمور التي سعيُت قدر اإلمكان لتحقيقها 

 مخالف.إمكانية إبداء رأي 

؟ ولكنك عندما كنتب تصرح بتقديرك، هل كنت تعبر  نيبنتسال: رأي يخالفكب

 عن أنك سمعت لديك آراء مختلفة عنك؟

ا إلى جلسات  ا أو في كل مرة. نفترض أنني كنُت ذاهبي ا تقريبي ياريف: دائمي

النقاش في هيئة األركان العامة أو لدى رئيس هيئة األركان العامة، كنُت 

ا آخر: كنت أقول: رفاقي  ا آخر، وأنا أعتقد ذلك. أو كنت أفعل شيئي يعتقدون شيئي
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ا، وأتيح لهم إمكانية التعبير عن أنفسهم، حتى إن  ا أصطحب معي ضباطي أيضي

 كانوا يتبنون وجهة نظر مختلفة.

نيبنتسال: ولكن في الوثائق، هل وردت شعبة المخابرات العسكرية )أمان( في 

 االعتبار؟

بشكل عام، كان لديهم رأي هو الرأي المقبول بالنسبة إلي،  ياريف: في الوثائق

ا رأي مختلف.  وربما آنذاك كنت أضيف بشكل شفوي أنه يوجد أيضي

م، 1967أجرانات: في الواقع، عندما كنتب تتولى منصببك، بعد حرب يونيو 

ا بأن الحرب توشك على االندالعل باستثناء أنكب في  ألم تعِط ولو لمرة إنذاري

: على ما أعتقد، يجب القيام بشيء ما؟نهاية   عام االستنزاف قلتب

ياريف: ال، ليس كذلك. لم يحدث ذلك في حرب شاملة، ولكن كان اإلنذار 

ر كم  ك الحربية، وهذا حدث ألكثر من مرة، وأنا ال أتذكَّ حول إمكانيات التحرُّ

 عدد المرات.

الوضع في أجرانات: على نطاق واسع؟ ألنني أفهم من بداية كالمك أن 

الحقيقة لم يكن مختلفيا بصورة أساسية عما هو عليه اليوم، وعما حدث عشية 

اندالع الحرب الحاليةل من ناحية استكمال استعدادات المصريين في عام 

 م؟1971م وحتى في عام 1972

م، ولكنها لم تكن 1973م و1971ياريف: كانت هناك اختالفات بين عامي 

 كبيرة.

لك لم يصدر منك إنذار حول إمكانية اندالع حرب شاملة أجرانات: ولكن مع ذ

 أو واسعة النطاق؟

 ياريف: حرب وشيكة؟ خالل بضعة أيام؟ ال، لم يصدر مني ذلك.
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بكل ما أوتيت من العلم، من خالل –أجرانات: إذن فما الفارق؟ أنت تقول اآلن 

طي إنك رغم ذلك تعتقد أنك كنت ستع –تحفُّظ أنك تتحدث بعد فوات األوان

ا؟ هل ذلك بسبب التعاظم الكبير للقوة السورية، أم انتقال السوريين إلى  إنذاري

 حالة الطوارئ؟ هل هذا هو االعتبار في إعطاء اإلنذار؟

ا  ياريف: توجد عدة أمور في وقت واحد، وال يمكنني قول أي أمر أكثر تأثيري

 من اآلخر.

ا عدة عمليات برية خارجة عن  أُدرك أنه في المنطقة المصرية، أُجِريبْت أيضي

ا آخر. هذا ما قيل  –إن لم أكن مخطئيا–المألوف، وهذا ما سمعته  ولم أقل شيئي

لي، وهذا األمر لم ينُم إلى علمي ألنني درسته بشكل منهجي، وإنما من خالل 

ات الساتر الترابي، ونبْصب معدات العبور  الروايات التي وردتني حول ِمنبصَّ

 في أماكنها.

ا لديهم معدات أجرانات:  لم تروا هذا األمر آنذاك؟! هذا يعني أنه كان متوفِّري

 العبور، ولكنكم لم تروها؟!

ا عدة أمور مثل العالمات الدالة التي وردت في  ياريف: كانت هناك أيضي

القائمة التي يجب أن تؤدي إلى إعطاء إنذار، ثم إعالن حالة الطوارئ لدى 

وس الخطر، عالوة على المناورة السوريين الذي كان يجب أن يدق ناق

 العسكرية الكبيرة.

 أجرانات: هذا األمر لم يكن آنذاك يتمثل في حالة طوارئ السوريين؟

 ياريف: متى؟

 م.1971أجرانات: في عام 

م، ال لم يكن األمر كذلك. معذرة سيدي القاضي، أنت 1971ياريف: في عام 

 م؟1971تسألني اآلن عن عام 
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م. أريد أن أعرف الوضع قبل اندالع 1972أسألك عن عام أجرانات: ال، بل 

هذه الحرب، ألم تكن استعدادات المصريين مشابهة؟ فحقيقة أنه كانت هناك 

: إنك  ا كانت توجد مناورة عسكرية. لقد قلتب مناورة عسكرية، فآنذاك أيضي

ا، بقدر ما يمكنك إعطاء تقدير، وآنذاك لم يصُدر  وقتها كنتب ستعطي إنذاري

 ار.إنذ

 م؟1971ياريف: في عام 

 م.1972أجرانات: ال، بل في عام 

 ياريف: ألنه لم يكن هناك وضع كهذا.

 م؟1972أجرانات: ألم ُتجر مثل هذه المناورة في عام 

 م.1971ياريف: حدث ذلك في نهاية عام 

 النداو: في نهاية عام الحسم؟

آنذاك أننا م. وفي الحقيقة، ذكرت 1971ياريف: نعم. حدث ذلك في ديسمبر 

قمنا بعدة أمور. قلت: إنه وفق التقدير بأكمله، ال يبدو حقميا أنه ستندلع حرب، 

ولكن توجد استعدادات في المنطقة، ويوجد حشد كبير للقوة، وتوجد مناورة 

عسكرية، ودارت أحاديث حول عام الحسم. وأقترُح على أية حال اتخاذ عدة 

 دئذ ضربت مثاالي لعدة إجراءات.إجراءات حتى ال نقع ضحية المفاجأة. وعن

أجرانات: وهل كان موضوع تعبئة قوات إضافية من بين هذه اإلجراءات 

ا؟  أيضي

ياريف: نعم، كان من بين هذه اإلجراءات. ففي هذه الحالة كان يوجد لواءان 

آنذاك، على ما يبدو لي، أو كان يوجد لواء ميكانيكي ولواء مدرع، ال أتذكر 

التدريب، وكانا قد نفَّذا تدريبهما آنذاك في سيناء. وعن بالضبط، وكانا تحت 
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ا قوات احتياط،  ْين، زاد حجم القوة. وكانت هناك أيضي طريق هذين اللواءب

 باإلضافة إلى القوات النظامية.

 أجرانات: هل كان اللواءان يتبعان قوات االحتياط؟

ا واآلخر يتبع قوات االحتي اط، ال أتذكر. ولم ياريف: نعم. أو كان أحدهما نظاميمي

تتم تعبئتهما لهذا الغرض، ولكنهما تواجدا هناكل حيث لم يتم جلبهما إلى سيناء 

لغرض التدريب، وبالتالي نفَّذنا ما ُيسمى "خداع إلكتروني". وهذا معناه أننا 

د ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية  أنشأنا شبكة اتصاالت يجب أن تجسِّ

دة [، ونقلنا مثل هذه المعلومات عبر شبكة اإلسرائيلية قرابة كلمة واح

االتصاالت، كما لو أن ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة 

كلمة واحدة [ دخلت إلى سيناء. وهذا األمر بثَّ في نفوسنا الرعبل أي أننا لم 

ُنِرد بالفعل تعبئة قوات. كما كان هناك تعزيز ألنظمة جمع المعلومات 

 تية.المخابرا

ا آنذاك؟  أجرانات: هل أعطيتب إنذاري

 ياريف: نعم.

 (1)باكستان. –نيبنتسال: وكانت النهاية أن اندلعْت حرب الهند 

ياريف: نعم. لقد قال "يوئيل بن بورات" إنه يمكن أن يكون اندالع هذه الحرب 

 أحد األسباب.

 نيبنتسال: هذه إحدى الحقائق التي نعرفها.

 ُيحتمل أن يكون قد ساعدنا هذا األمر، ال أعرف.ياريف: في الحقيقة، 
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ا من الوقت للعودة إلى موضوع براغ. لتب آنذاك  (1)النداو: أريد مزيدي هل شكَّ

 لجنة للتحقيق في هذا الموضوع بشكل خاص؟ 

ياريف: نعم وفقيا القتراح أحد الضباط، وال أتذكر بالفعل من كان الضابط الذي 

تراح أحد الضباط، واعتقدُت أنه فكرة جيدة. اقترح هذا األمر. لقد كان اق

ا اعتقدُت بشكل عام أنه يجب علينا مراجعة أنفسنا. ولذلك، على سبيل  ودائمي

ا كل عام لجنة للتحقيق في مسألة  لت تقريبي المثال في مسألة اإلنذار، شكَّ

 اإلنذار.

ا لذلكل حيث  النداو: هل كان موضوع براغ على وجه الخصوص نموذجي

 خالل وضع المناورة العسكرية االنتقال إلى الهجوم؟يمكن من 

 ياريف: نعم.

 النداو: وهل هذا ما تم التحقُّق منه؟

 ياريف: نعم.

 النداو: وبالتأكيد كانت هناك نتائج؟

ر النتائج كافة، إال أن "يوئيل بن بورات" قد ذكر لي  ياريف: نعم. أنا ال أتذكَّ

ت توجد مناورة عسكرية كبيرة، فيجب أن قرار اللجنة الرسمي يفيد بأنه إن كان

معالجة األمر بنوع من االرتيابل ولذلك يجب تعزيز المنظومة البحثية، وهذه 

 كانت إحدى النتائج التي توصلت إليها هذه اللجنة.

النداو: ذكرتب أن ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة خمس 

الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة أربع كلمات [ ألية أوضاع ]ُحِذف بواسطة 

 كلمات [.
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ياريف: في الواقع، من المستحسن ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

 اإلسرائيلية قرابة ثالث كلمات [.

النداو: نعم. ولكن إن كنُت أقول لك إنه ليس ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

 اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [.

 عُت ذلك.ياريف: سم

النداو: إنه ليس ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة 

[، وكان االعتبار أن هذا األمر ينطوي على خطورة ]ُحِذف بواسطة الرقابة 

العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [ هذا ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

 [ مشابهة للطريقة كلها. اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة

ياريف: كان من الواضح أن هذا األمر ينطوي على خطورة، إال أنني لست 

ا في كل شيء، ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة أربع  ضليعي

 كلمات [...

النداو: نعم. ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة سطرين، 

 كلمة [. يتألفان من عشرين

 ياريف: نعم. ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمتين [.

 النداو: نعم. ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة سبع كلمات [.

 ياريف: هذا األمر لم أعرفه.

 النداو: كان ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة ست كلمات [؟

 ياريف: نعم.

النداو: سؤالي هو: كان ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة 

ا ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية  صي كلمة واحدة [ ألية أوضاع كان ُمخصَّ

 اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [؟
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 ياريف: ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة أربعة أسطر تتألف

 من خمس وثالثين كلمة [.

صحيح، صحيح. الدور الرئيس لهذه ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [، وليس الدور الوحيد، ]ُحِذف بواسطة الرقابة 

العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة واحدة [ دورهم الرئيس ]ُحِذف بواسطة 

 ابة كلمة واحدة [.الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قر

ا سؤاالي افتراضيميا. ا، لن أطرح مجددي  النداو: حسني

ياريف: لو كنُت ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة كلمة 

 واحدة [؟

 النداو: نعم. هناك سؤال آخر في منطقة مختلفة للغاية:

بنَّت ارتسمت صورة بأن شعبة المخابرات العسكرية )أمان( في الجيش قد ت

منصب رئيس شعبة المخابرات  (1)ربما بالتحديد في فترة توليه–لنفسها 

موقف احتكار إعداد تقدير أجهزة المخابراتل ليس فقط في  –العسكرية )أمان(

ا في المجال االستراتيجي، األوسع نطاقيا بالطبع.  المجال العسكري، وإنما أيضي

ه ازداد وقت توليكب منصب أوالي وقبل كل شيء: هل من الصحيح أن هذا التوجُّ 

 : رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان(؟ أو سأطرح عليك قبل ذلك سؤاالي

 هل أنت موافق على تقديري حول هذا األمر؟

ا إلى أنه   –عن طريق الخطأ–ياريف: لألسف، نعم. ولماذا أقول لألسف؟ نظري

أؤكد اآلن على لم تكن هناك أية جهة مسؤولة تشتغل بهذه القضايا. وأريد أن 

ا تكون استراتيجيات مخابراتية.  أنه إن كنا نتحدث عن استراتيجيات، فإنها دومي

ا [... ربما سأبدأ من  : كانت هناك ضرورات ]مستدركي وهذا معناه أنني، أوالي

                                                           

 د: فرتة تويل اإييل زعريا. ]املرتمج[يقص .1
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ْت ضرورات الحياة في الجيش اإلسرائيلي في ذلك الوقت، أنه  ضب البداية. فبرب

ل إلى تقدير عسكري مع التقدير السياسيل ألنه كان من الصعب  سيتم التوصُّ

فهم العمليات العسكرية، أو توقُّع الخيارات العسكرية، دون فهم خلفيتها 

الواليات –السياسية. أما اآلن، فإنه كلما زاد تأثير أو تدخل القوى العظمى 

فيما يحدث، كلما كان من الضروري إجراء  –المتحدة واالتحاد السوفيتي

ا إلى أنهم عند عرض متابعة أكثر جد ية لنشاطهم في هذا الموضوعل نظري

ا هذه العوامل. ومنذ ذلك الحين،  األمور وتحليل الوضع، سيدرسون أيضي

م وحتى 1965خضعنا لفترة مستمرة من النشاط العسكري. من شهر يناير 

ا بعد أغسطس، حتى السادس من أكتوبر. هذه المرة وصل  أغسطس، ولِمب

ا للحرب، ولكن هذا األمر بدأ مع منظمة النشاط العسكري إلى  بؤرة هائلة جدمي

م مع منظمة 1970"فتح"، واستمر بعد قرار وقف إطالق النار في عام 

 "فتح". 

إذن، ففي فترة ممتدة من النشاط العسكري، كان يجب على الجيش العمل 

ا طوال الوقت بتوفير  البببة أيضي طوال الوقت، وكانت أجهزة المخابرات ُمطب

ومات، وتقديم تقديرات حول الوضع. ولمتابعة الوضع، فإن شعبة معل

المخابرات العسكرية )أمان( ُتضطر بشكل طبيعي إلى أن تبني لنفسها 

 األدواتل حتى تتمكَّن من متابعة الوضع.

لم تكن  –عن طريق الخطأ–لقد قلُت اآلن من قبل هذه الكلمات: نتيجة أنه 

ية اشتغلت بهذا العمل، فيمكن القول هناك جهات أخرى مسؤولة تتسم بالجد

تم احتالله أو  –فلنفترض البارز، أو شبه البارز–بين قوسين: إن هذا المجال 

 السيطرة عليه بواسطة المخابرات.

استطعُت فقط التشديد على شيء واحد، وشددُت عليه بكل ما أوتيت من قوة، 

عملل وهذا معناه أن وهو الحفاظ بشدة على الحد الفاصل بين إعطاء التقدير وال

أجهزة المخابرات لن تشتغل بالعمل السياسي. فنحن نستطيع وينبغي لنا تقديم 
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تقدير حول ما قد يحدث، وما الموقف األمريكي إزاء ما قد يحدث؟ وما 

الموقف الروسي إزاء ما قد يحدث؟ ولكن ال يجب على أجهزة المخابرات 

ريل فهي تستطيع أن تعبِّرب عسك –سياسي أو سياسي  –تقديم اقتراح سياسي 

عما ينبغي أن تعبِّر به عن رأيها. ولكنني حافظت على ذلك الحد الفاصل، وال 

يه.  يجوز تخطِّ

 أجرانات: ماذا يجب أن تفعله هذه األجهزة؟

تقديرات ومعلومات عن  ياريف: عليها أن تعطي تقديرات عن الجانب اآلخر،

أن تفرض  –حاشا هلل–أو أن تحاول الجانب اآلخر، ال أن تقترح تنفيذ عملية 

ا.  علينا شيئي

النداو: على سبيل المثال، أن تقول أجهزة المخابرات: لن أقوم بعملية معينة 

لئال نتسبب في إغضاب الجماهير في إسرائيل. هل تعتقد أن هذا اعتبار 

 منطقي ألجل أجهزة المخابرات؟

شعبة المخابرات يستطيع رئيس  ياريف: ليس من أجل أجهزة المخابرات.

العسكرية )أمان( القيام بهذه العملية. فلنفترض أن رئيس شعبة المخابرات 

ا [ ال، فحتى هذا الشخص ال  العسكرية )أمان( يمكنه القيام بذلك، ]مستدركي

يستطيع القيام بذلكل ألن االعتبار هنا هو أن هذا األمر سوف يثير غضب 

ا سواء في مجال السكان، وبالتالي فإن هذا األمر ال يجب  أن يكون موجودي

 المخابرات أم حتى في مجال هيئة األركان العامة.

ا من هذا القبيل قد نشأ عن طريق الخطأ،  : إن ما يؤسفك أن وضعي النداو: قلتب

 إذن كيف يمكن اآلن من وجهة نظرك الخبيرة أن نصلح هذا األمر؟

لم يعد على قيد الحياة  ياريف: بالمناسبة، أود القول إنه بفضل أحد اليهود الذي

م، تحدث معي ذات 1967أنه بعد حرب يونيو  –يعقوف هرتسوج رحمه هللا–

مرة وقال لي: انظر، يجب أن تتوفَّر لدينا إمكانية وطريقة لمناقشة تقديراتنا 
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: أعتقد  ا بمقارنة األمور وتوضيحها. فرددُت عليه قائالي للوضع، وأن نقوم معي

ر عام مكتب رئيسة الوزراء، ويمكنك بسهولة أنها فكرة ممتازة. أنت مدي

إن كنت فقط ستحصل على موافقة من رئيس هيئة األركان –بفضل ذلك 

أن نجتمع برئيس الموساد ومدير عام وزارة الخارجية،  –العامة ووزير الدفاع

ويمكن أن نفعل ذلك وفق أساس منهجي وأن نقارن بين التقديرات. ولكننا 

ة ومرتين، ولكن الموضوع توقَّف من تلقاء نفسه. حاولنا أن نفعل ذلك لمر

ولفترة من الوقت، أطلقوا على هذه اللجنة اسم "اللجنة العليا". وكان من بين 

أعضاء هذه اللجنة كل من: يعقوف هرتسوج رحمه هللا، جدعون رفائيل عدة 

 مرات، ورئيس الموساد وأنا.

ل قمتم بتقييم تقديرات شعبة النداو: ما القضايا التي تناولتمونها في اللجنة؟ ه

 المخابرات العسكرية )أمان(؟

ياريف: ال، لم نفعل. اعتقدنا أن هذا األمر سيكون جلسة نقاش سوف تمر 

بشكل منهجي، وأنهم سيقولون آنذاك لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(: أنِت 

ا للوضع. أو لنفترض أنه في المرة  مي تقديري القادمة تشتغلين بقضايا الجيش، قدِّ

سنتناقش حول سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسطل ]فيقولون لرئيس 

: سوف نناقش ونعقد  الموساد [ استعد أنت، فيستعد رئيس الموساد، قائالي

مقارنة. ولكن كما أقول لكم: لم يِسر األمر على هذا المنوالل إذ إننا اجتمعنا 

 األمر توقَّف. عدة مرات لمناقشة مسائل جوهرية جارية، ولكن

 النداو: أال يشتغل الموساد بإعطاء تقدير؟

ياريف: يشتغل الموساد بإعطاء تقدير، ولكن في المجاالت التي ال تغطيها 

شعبة المخابرات العسكرية )أمان(، وقد حددنا المجاالت الفاصلة بين الموساد 

 وشعبة المخابرات العسكرية )أمان(. على سبيل المثال، اشتغل الموساد

بالشؤون األفريقية، ولكننا اشتغلنا بشؤون الدول العربية في الشرق األوسط، 

وقضية الدول العظمى في الشرق األوسط. وهذا معناه أنه لم يكن هناك تداخل 
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في األعمال، وإنما كان يوجد توزيع صحيح بالفعلل حيث اشتغل الموساد 

 ن قضايا ملحة.بالقضايا التي لم أكن أقول إنها هامشية، ولكنها لم تك

دت هذه األمور بشكل مكتوب؟  أجرانات: هل ُحدِّ

ياريف: في العام الماضي، كان يوجد بشكل مكتوب فصٌل في المهام بيننا وبين 

 الموساد.

 نيبنتسال: ماذا كان دور وزارة الخارجية؟

ياريف: يوجد قسم للبحوث يتبع وزارة الخارجية، وظيفته إعداد تقدير 

لوماسي. ولكن على أرض الواقع، لم يكن لهذا التقدير مخابراتي سياسي ودب

 قيمة كبيرة، وال أعرف أسباب ذلك.

 أجرانات: لماذا؟ ألم يقوموا بإعداد بحوث؟

ا [ نعم،  ا ]مستدركي ياريف: يمكن أن يكونوا قد قاموا بذلك، فأنا لست متأكدي

ا محتملة–قاموا بإعداد بحوث. ُيحتمل  م وثقله أن وضع القس –وأنا أطرح أسبابي

ا بما فيه الكفاية.   داخل الوزارة، لم يكن مؤثري

ووفقيا لرأيي، فإن السبب الرئيس وراء ذلك هو أننا على أعلى المستويات 

الحكومية ليست لدينا آلية الستيعاب كل هذه المعلومات بدرجة كبيرة، بخالف 

 الجيش اإلسرائيلي.

 النداو: هل تقصد وزير الدفاع؟

ق إلى هذا األمر سؤال ياريف: ال، أقصد بخ الف وزير الدفاع. وقد تطرَّ

القاضي حول كيفية أننا اشتغلنا بقضايا استراتيجية وما شابه ذلك، وكذلك 

قضايا سياسيةل فإن كان على مستوى شعبة المخابرات العسكرية )أمان( ال 

ا أن يدور  يزال غير كاٍف أن تكون لديها وجهة نظر واحدة، فيمكن أيضي

إن كان على المستوى العسكري تكفي وجهة نظر واحدةل النقاش حول 
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فبالتأكيد على هذا المستوى الرفيع، ال تكفي وجهة نظر واحدة. وقد انعكس 

ا –هذا األمر  ا، ولكن انعكس بشكل بارز جدمي أنا ال أقول بشكل مستقل تمامي

سواء في الرأي أم في التقدير السياسي لشعبة المخابرات  –خارج عن السيطرة

 عسكرية )أمان(. ومع ذلك، ال أقول إن هذا األمر جيد، ولكنها الحقيقة. ال

ا عندما كنت تتولى منصبب  أجرانات: هل كان الوضع على هذا النحو أيضي

 رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان(؟

 ياريف: نعم.

–النداو: هل زاد هذا الوضع وقتب تولِّيكب منصببك؟ في فترة "إيسر هارئيل" 

ا من هذه  –كان يتبنى إيسر موقفيا شخصيميا قويمياعندما  هل أدى آنذاك جزءي

 األدوار كمستشار لرئيس الوزراء؟

ا لرئيس شعبة المخابرات  –لقليل من الوقت نسبيميا–ياريف: كنت آنذاك  مساعدي

العسكرية )أمان(. أعتقد أنه في فترة "بن جوريون"، فإن "إيسر هارئيل" 

ا رئيس لجنة رؤساء أجهزة المخابرات، كان  (1)كرئيس للموساد الذي كان أيضي

بالتأكيد يتمتع بتأثير أكبر لدى رئيس الوزراء من بقية رؤساء الموساد الذين 

 أعقبوه في المنصب.

ا  ا وزيري نيبنتسال: هل توجد أهمية لحقيقة أن رئيس الوزراء آنذاك كان أيضي

 للدفاع؟

ا، من منطلق أنه كان ياريف: أعتقد أن هذا األمر كان بالفع ل له تأثيره أيضي

على اتصال مباشر بشكل كبير بالمادة المخابراتية أكثر من رئيسة الوزراء 

ا. وفي هذه األيام، فإن االتصال بين رئيسة الوزراء ورئيس شعبة  حاليي

                                                           

 م(. ]املرتمج[1963 –م 1952توىل "هارئيل" رئاسة املوساد خالل ال عوام ) .1
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المخابرات العسكرية )أمان( هو بالطبع مختلف، وذلك عندما يكون هناك 

 ال يكون.وزير دفاع كحلقة وصل أو 

 يادين"؟ –النداو: هل نما إلى علمك تقرير لجنة "شيِرف 

 ياريف: نعم.

ر، وردت أمور أود قراءتها لك بسرعة. "لقد اقترح تعيين  النداو: أنت تتذكَّ

مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المخابرات. أوالي وقبل كل شيء، اقترح 

الخارجية. فكان األساس هنا دراسة إمكانية تعزيز قسم البحوث التابع لوزارة 

توصياتنا لنقابة الوظائف العامة بأن اللجنة  –واستند إلى افتراضات أساسية–

ترى أن تعيين مستشار خاص لرئيس الوزراء لشؤون المخابرات هو أمر 

هبُب كل  جوهري. وهذا المستشار الخاص، ينبغي أن يكون رفيع المستوى يب

ا بأعمال رئيس الوزراء وحده. وقته لهذا المنصب، ويكون في النهاي ة مختصمي

ووظيفة المستشار هي مساعدة رئيس الوزراء في متابعة العمليات التي تنفذها 

وتخطط لها األجهزة السرية المختلفة. وتتمثل صالحياته في أنه سيشارك 

بشكل دائم في لجنة رؤساء أجهزة المخابرات، وسيشارك بشكل دائم في 

أحد رؤساء األجهزة، وفي كل جلسة نقاش لرئيس لقاءات رئيس الوزراء مع 

الوزراء حول قضايا النشاط السري أو كل جلسة نقاش سياسية أو أمنية ترتبط 

بالنشاط السري. وسيكون من حقه أن يطلب معلومات من األجهزة كافة، سواء 

بشكل مباشر عن طريق رئيس الجهاز أم عن طريق إجراء اتصال مباشر مع 

دات التابعة لهذا الجهاز، وبالطبع بموافقة رئيس الجهاز. ووفقيا األقسام أو الوح

لمبادرة رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الوزراء، سيكون من حقه التحقُّق من 

سبل عمل الجهاز بأكمله أو وحدة منه، ودراسة التقديرات المقدمة لرئيس 

طريق الوزراء، سواء عن طريق إجراء حوارات مع مقدمي التقديرات أم عن 

الحصول على مادة معلوماتية خام إذا لزم األمر". )إلى هنا انتهت القراءة من 

 التقرير(
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ا  فَّذ. لقد كنتب مستشاري النداو: أوالي وقبل كل شيء، نحن نعلم أن هذا األمر لم ُينب

ا لشؤون مكافحة اإلرهاب خارج  ا لرئيسة الوزراء، ولكنك كنت مستشاري خاصمي

 (1)إسرائيل فقط.

ا،  ياريف: يَّن "إيسر هارئيل" مستشاري نعم. فهذا األمر في الواقع ُنفِّذ مرةل ألم ُيعب

 ولكن اصطدم هذا األمر بأرض الواقع؟

النداو: هل انعقدت جلسات نقاش حول هذا التقرير وقت توليك منصبك؟ صدر 

م، وهذا قبل التحاقك بشعبة المخابرات العسكرية 1963التقرير في يوليو 

 )أمان(.

ر تعيين "إيسر  ياريف: ا في جلسات النقاش هذه، ولكنني أتذكَّ لم أكن مشاركي

ا في جلسات  هارئيل"، ولكن لم تِسر األمور آنذاك على ما يرام. لم أكن مشاركي

النقاش، ربما شاركُت في حوار هنا أو هناك، ولكنني لم أشارك في جلسات 

 النقاش حول إعادة التنظيم بشأن أجهزة المخابرات.

ا لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(،أجرانات عندما  (2): لقد كنتب بالفعل رئيسي

ا للموساد (3)قام "ليفي إشكول" ألم ُتعقد جلسات  (1)بتعيين "إيسر هارئيل" رئيسي

 مشتركة بينكما حول شؤون المخابرات؟

                                                           

م بعد 1972عنُين "ايريف" مستشار رئيسة الوزراء "جودلا ميئري" ملاكحفة الإرهاب عام  .1

 الهجوم عىل الرايضيني الإرسائيليني يف ميوخن. ]املرتمج[

م(. 1972 –م 1964شعبة اخملابرات العسكرية خالل ال عوام )توىل "ايريف" رئاسة  .1

 ]املرتمج[

 5 –م 1963م(، ووزير ادلفاع يف الفرتة )1969 –م 1963رئيس الوزراء خالل ال عوام ) .2

 م(. ]املرتمج[1967يونيو 
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ر أنه كانت هناك محادثة ودية حول مسألة اإلنذار.  ا. أتذكَّ ياريف: قليالي جدمي

عد ذلك، لم تِسر األمور على ما يرام بين "إشكول" و"إيسر" كرئيس ولكن ب

 للموساد، ولم يكن هناك أسلوب عمل.

 النداو: ما رأيك في هذا االقتراح الذي قرأُته عليك؟

ثنا هنا حول التقدير على وجه الخصوص، وكان كالمي كله تقريبيا  ياريف: تحدَّ

وما شابه ذلك، ال يجب أن حول موضوع التقدير. عندما نتحدث عن مستشار 

ننسى أن أجهزة المخابرات لديها الكثير من الجوانب األخرى. إن التقدير أمر 

مهم للغاية، ولكنه ليس الجانب الوحيدل فهناك جمع للمعلومات، وهناك عمليات 

خاصة، وهناك اتصاالت سرية، شبه دبلوماسية مخابراتية وغير ذلك، وهناك 

 ألمن الداخلي.حرب نفسية، وهناك موضوع ا

                                                                                                                                       

شكول" "هارئيل" رئيًسا للموساد خالل الفرتة املذكورة؛ حيث اإن "اإشكول" مل يكن  .3 مل يُعنين "اإ

منا اكن "بن جوريون" هو رئيس  الوزراء ول وزير ادلفاع وقت تعيني "هارئيل" رئيًسا للموساد، واإ

اذلي اكن يتوىل منصب رئيس الوزراء ووزير ادلفاع خالل تويل "هارئيل" رئاسة املوساد. كام أ ن 

شكول" هو "ميئري عاميت" خالل  الشخص اذلي توىل منصب رئيس املوساد خالل عهد "اإ

 م".1974 –م 1968م(، مث خلفه يف املنصب "تسفي زامري" )1968 –م 1963ال عوام )

شكول" قد عنين "هارئيل" مستشاًرا هل لشؤون اخملابرات وال من يف  .4 ىل أ ن "اإ ل أ نه جتدر الإشارة اإ اإ

م، وذكل عىل خلفية اخلالف اذلي رضب العالقة بني "بن جوريون" و"ليفي 1965سبمترب عام 

ىل انشقا شكول" مما أ دى اإ ق "بن جوريون" عن حزب "ماابي" وتأ سيسه حلزب "رايف"؛ فأ راد اإ

شكول"  ىل صفه يف مقابل فريق  –رئيس الوزراء ووزير ادلفاع وقهتا–"اإ يرس هارئيل" اإ أ ن يضم "اإ

"بن جوريون" اذلي اكن يضم "موش يه داين" و"مشعون برييس"، مث ما لبث أ ن اس تقال 

شكول" من وراء تعيينه م، بعد1966"هارئيل" من منصبه هذا يف يونيو  ما تبينت هل نية "ليفي اإ

 يف هذا املنصب. ]املرتمج[
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ا للتجربة في هذا الموضوع الخاص بمنصب المستشار. وإن  لقد خضعُت أيضي

كنت أنظر إلى الواقع كما هو، فأعتقد أن أي مستشار أو شخص لن يتمتع 

بسلطة حقيقية من قبل رئيس الوزراء لتنسيق أعمال أجهزة المخابرات، لن 

ا على العمل، حتى وإن كان يتمتع هذا  الشخص بدرجة كبيرة من يكون قادري

ْتببعون في الحقيقة رئيس  القدرة على السيطرة على رؤساء األجهزة الذين يب

 الوزراء.

 النداو: هل هذا بناءي على تجربتك كمستشار في موضوع خاص؟

ا، وأنت في هذا  ا في موضوع خاص جدمي ياريف: نعم. وكنت فقط مستشاري

ة ُمسبقة أو مثل هذه الهبيبة المنصب تحتاج إلى هدوء، وأن يكون لديك معرف

 وغيرها من األمور. وهذا أمر غير صحي.

ا اقتراحات من هذا القبيل للتحقُّق من عمل الجهاز: كليميا  النداو: توجد هنا أيضي

 أو جزئيميا. هل هذه االقتراحات قادرة على الصمود؟

ا آخر: رئيس  ياريف: إن كانت قادرة على الصمود، فيجب هنا أن أبذُكر شيئي

الموساد تابع لرئيسة الوزراء، ورئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان( تابع 

لرئيس هيئة األركان العامة، ورئيس هيئة األركان العامة تابع لوزير الدفاع. 

 فهذا يعني هنا أن هذا األمر آخذ في التعقيد.

ا آخر. القصُد الذي يجب أن يكون لدى رئيسة  أجرانات: لقد فهمُت قصدي

ا ذاتيميا ومستقالمي لكل الوزر ن الشخص الذي يستطيع أن يعطي تقديري اء هو: مب

ا إلى أنها ال تملك الكثير من الوقت  حتى –المعلومات التي تحصل عليها؟ نظري

لقراءتها وتقديرها،  –عندما يقومون بوضع عالمات تحت هذه المعلومات

ا. يج ب أن يكون وليست هذه المعلومات فحسب، بل وتقييم التقديرات أيضي

ا في التحدث معها، ويستطيع أن يقدم لها المشورة.  ا خبيري المستشار شخصي

وهذا ال يعني أن تقديراته هذه ستلغي التقديرات األخرى، وإنما ستكون 
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تقديراته مستقلةل فالشخص الذي يجب عليه تنسيق هذه األجهزة كلها، سيكون 

ا مشغوالي في العمل اإلداري، ولن يملك الوق  ت للتفكير في هذا األمر.مجددي

ياريف: لذلك قلُت إنه يجب علينا أن نفصل بين األمور، وقلُت إنه توجد 

لبْت لجنة "يادين  شيِرف" الجوانب كلها، وأعتقد بصدق  –جوانب كثيرة. تناوب

ا صعبة ومعقدة.  أن الجوانب األخرى أيضي

 النداو: إنها تتحدث هنا عن التقدير على وجه الخصوص.

ا... ربما أكون ياريف: ول ْت أن المستشار سُيتابع األنشطة كلها أيضي دب كنها قبصب

ا.  مخطئي

طنا األجهزة. هل هذا معناه  نيبنتسال: كان هذا األمر مصدرب قلٍق لنال لئال تورِّ

ا أن الرقابة على األجهزة كان لها نصيب كبير من اهتمام المستشار، ولم  أيضي

 يكن التقدير فقط هو موضع االهتمام؟

ا بموضوع  –بقدر ما أتذكر–اريف: نعم، ولكن ي كان المستشار أكثر اهتمامي

 التقدير.

يادين( وظيفة المستشار هي مساعدة  –أجرانات: )يقرأ من تقرير لجنة شيِرف 

 رئيسة الوزراء.

 النداو: يجب الفصل هنا بين المهام.

الحقيقة ياريف: هذا ما أردت قوله. إن موضوع اإلنذار مهم للغاية، يستحق في 

ا. أعتقد أنه يجب علينا أن نرى عدة أمور. ا تنظيميميا خاصمي  اهتمامي

ا لجهازل فقد كان  فعلى أية حال، أعتقد أن هذا الشخص ال يجب أن يكون رئيسي

ا هذا  –رحمه هللا–"إشكول"  ا أيضي يقول: إن اإلنسان مجرد إنسان، وأحياني

ا [ ال، كان "إشكول" يقول: إن  رئيس الجهاز مجرد إنسان، األمر، ]مستدركي

كما أنه مشارك في األمر، ولن يستطيع المساعدة حتى إن كان سيبذل قصارى 
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ال ألنه مع ذلك مشارك فيه. لذلك يجب أن  ا ومنفتحي جهده ليكون موضوعيمي

ا لجهاز، ويكون لديه أمران: يكون لديه  ا ليس رئيسي يكون المستشار شخصي

نه اجتماع لوضع التقدير. وهذا اجتماع اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات، ولك

ألشخاص لهم صلة بالموضوع، ولكنهم يجلبون معهم الخبرة، والتجربة 

والمعرفة. ويحصل المستشار نفسه على المادة المعلوماتية الخام، والمادة 

المعلوماتية التي تمت معالجتها وغير ذلك، وكل ما يريده. وإن كان يحتاج 

ا إلى هيئة صغيرة تس ا. هذا من جانب، ومن أيضي اعده، فليكن له ذلك أيضي

ا–الجانب اآلخر  أعتقد أنه  –وأنا أعترف أن هذا ذكاء من أدرك األمر متأخري

يجب أن تكون هناك مجموعة من األشخاص ال تربطهم على اإلطالق أية 

صلة بالموضوعل مجموعة مكونة من خمسة أو ستة أشخاص يمتلكون عقالي 

ا، أشخاص مثقفو ا أن يتم استبدالهم مع مرور الوقت، وأن منفتحي ن، ويجب أيضي

ا أمام هذه  يعرض هذا المستشار تقديراته أو تقديرات رؤساء األجهزة أيضي

 المجموعة.

ا  أجرانات: أوالي وقبل كل شيء، يجب أن يكون هناك شخص ليس رئيسي

ا. وخالفيا لذلك، هل هو اجتماع لرؤساء األجهزة لوضع  لجهازل مستشاري

 ير؟التقد

 ياريف: نعم. اجتماع دائم لوضع تقدير.

ا أية صلة بالموضوع؟  أجرانات: وهل هو اجتماع ألشخاص ال تربطهم تمامي

ياريف: نعم. األشخاص ينتمون إلى هذه المجموعة بسبب أمرين: األول: 

نزاهتهم، والثاني: قدرتهم الذهنيةل ألنه اجتماع استشاري. سيكون لديهم نقص 

لمهنيةل حيث ال يوجد تصور حر لألفكار، ولم يخضعوا في مجال الخبرة وا

 ستكون لديهم ميزة كبيرة. –مع ذلك–للنظام لسنوات، ولكنهم 



685 

أجرانات: ماذا ستكون وظيفة المستشار؟ هل مساعدة رئيسة الوزراء في 

ا على الصمود، بحسب اقتراحك؟   التقدير، أم أنه كما قلت: سيكون قادري

ا ا مكوني من ثالثة بنود: األول: تعيين مستشار لرئيسة  لقد قدمتب اقتراحي

الوزراء، والثاني: اجتماع دائم لرؤساء األجهزة لوضع التقدير، والثالث: 

اجتماع ألشخاص من خارج الموضوعل ال تربطهم أية صلة بالموضوع، 

 –من ناحية استقامتهم وقدرتهم الذهنية، وتحليهم بالموضوعية–ولكنهم 

في شؤون التقدير. ما وظيفة المستشار؟ هل هو  يستطيعون تقديم المشورة

الشخص الذي يساعد رئيسة الوزراء في تبنِّي رأي مستقل، أم أنه الشخص 

 الذي يراقب على هذه األجهزة كافة؟

ا يصعب تحقيقها في الحياة. أعتقد  ياريف: هذا سؤال صعبل ألن األمور دائمي

ا من بقية جوانب عمل أنه كان من األفضل أن يكون هذا الشخص أكثر تحرري 

ا أخبركم بأن هذا السؤال صعب؟  األجهزة، وسأشرح لماذا؟ وأقول لماذا أيضي

ا،  فاألجهزة اليوم تضم آالف األشخاص، ومجال عملهم واسع ومتنوع جدمي

وتتمتع أعمالهم بتأثير كبير في الحياة اإلعالمية وموقف الحكومة. ولذلك، لو 

مساعدة رئيسة  –وبشكل فعال بصدق، وبسرور،–كان هناك شخص يريد 

 الوزراء لمتابعة أعمال األجهزة، فلن يتبقى لديه وقت للتفكير.

نيبنتسال: كنتب تتفق معي في أن الحد األدنى يتمثل في أنه إذا كانت رئيسة 

الوزراء ال تملك مقدرة كبيرة على استيعاب المادة، فعلى األقل ستكون لديها 

ت عليها فترة زمنية ممتدة تسيطر من خالل ها على الكثير من المادة التي ُعِرضب

ا.  بالفعلل تلك المادة التي ال تستطيع استيعابها تمامي

 ياريف: كنت أقول إن هذا هو الحد األدنى، وهذا ال يكفي.

ا غير موجود.  نيبنتسال: وهذا أيضي
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ياريف: على أية حال، بقدر ما رأيت، فإن "يسرائيل ليئور" يفعل ذلك على أية 

أقول ذلك –ليس عن طريق أنه يقوم بعمل ملخصات، وإنما ينتقي حالل 

من بين األوراق ما يجب أن تطلع عليه رئيسة الوزراء،  –بصورة إيجابية

سواء األكثر أهمية أم األقل أهمية، وربما بإضافة تقدير آخر. وبالطبع يوجد 

 فرق بين هذا وبين الملخصات.

 المواد وتلخيصها؟أجرانات: هل هو في الواقع يقوم بتصفية 

 ياريف: يقوم بالتصفية، وال يقوم بعمل تلخيصات.

وبالنسبة إلى سؤالك يا سيد نيبنتسال، فإن ما أسميته "المقدرة الكبيرة"، يبدو 

 لي أن هذا غير كاف.

ولماذا قلت إن هذا األمر صعب؟ ألنه في نهاية كل األمور الجميلة والمطلوبة 

هذا ما يحدث في الحياةل أن يكون هناك  واإليجابية، تصطدم بأرض الواقع.

شخصان وتكون هناك وظيفتان: وظيفة تشتغل فقط بالتقدير، ووظيفة لتنسيق 

أعمال أجهزة المخابرات، وحقميا فقط إن كان هناك شخصان متميزان، سوف 

ا. وقد ينشأ احتكاك في الحياة، ومن المحتمل  يسير األمر بصورة جيدة تقريبي

ى هذا األمر بفكرة أخرى، وذلك عن طريق تحديد المهام أنه يمكن التغلب عل

ا، وآليات تنسيق. وهذا قد يؤدي بنا إلى سؤال: كيف يمكن  وتصنيف واضح جدمي

ا مكتٌب لرئيسة الوزراء ألجل مساعدتها في هذه األمور كافة؟  أن يكون موجودي

ة ولكن إن كنا نتحدث اآلن في األساس عن التقدير، وعن الشؤون المخابراتي

ل الفصل  التي أعرفها، فهذا هو الموضوع األكثر صعوبةل لذلك أعتقد أنه ُيفضَّ

 بين األمور.

م  النداو: هذه الهيئة االستشارية المؤلفة من األشخاص المتحررين، لمن ُتقبدِّ

 المشورة؟
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م المشورة لرئيسة الوزراء وعن طريق  ياريف: وفقيا لرأيي، يجب عليها أن تقدِّ

 حكومة والقيادات، دون أي تفريق.رئيسة الوزراء لل

 أجرانات: سواء لرئيسة الوزراء أم للحكومة؟

ا أن يحدث هذا  ياريف: لرئيسة الوزراء وعن طريقها للحكومة. ويمكن أيضي

 األمر في الوقت نفسه، ربما من األفضل أن يحدث في الوقت نفسه.

الحقيقة نيبنتسال: ال يوجد لرئيسة الوزراء منصب بهذا التوصيفل فهي في 

 رئيسة وزراء.

السكوف: أسئلتي عبارة عن أوجه من الجانب المخابراتي حول استعدادنا. 

كانت هناك عدة أحداث كان يجب أن تثير هذه القضيةل ليست قضية مستشار 

رئيسة الوزراء، وإنما قضية المخابرات السياسية أو تقدير الوضع السياسي. 

الة "هارئيل"، ونأخذ هجوم مطار فلنأخذ أحد األسباب التي أدت إلى استق

ا لحرب  (2)وهجوم "ميونخ". (1)"اللُّد"، ا جانبيا واحدي وأود أن أضيف أيضي
                                                           

(: يوصف هذا الهجوم بأ نه مذحبة Lod Airport Attackجهوم مطار الدلُّ ) .1

(Massacre ،يف املصطلح الصهيوين، وهو ما اعتاد عليه الصهاينة يف تضخمي ال حداث )

"  لتحقيق أ قىص ما ميكن من املنافع. وهو عبارة عن –معلية تفجريية نُفنِذت يف مطار "الدلُّ

م عىل يد ثالثة ايابنيني ينمتون اإىل 1972/  5/  30يف  –مطار بن جوريون حاليًّا

"منظمة اجليش ال محر الياابين" اليت اكنت تربطها عاَلقة وطيدة ابجلهبة الشعبية لتحرير 

 أ خرين. ]املرتمج[ 71خشًصا مرصعهم، وُأصيب حنو  24فلسطني. ويف هذه العملية، لقي 

حدى أ شهر Munich Attackجهوم ميوِنخ ) .1 (: يوصف هذا الهجوم أ يًضا ابملذحبة. وهو اإ

العمليات اليت تركت أ ثًرا يف اجملمتع الإرسائييل، ويه معلية احتجاز أ حد عرش رايضيًّا 

رسائيليًّا يف "أ وملبياد ميوِنخ"  أ سفرت  م، نفَّذهتا "منظمة أ يلول )سبمترب( ال سود".1972اإ

العملية عن مقتل ال حد عرش رايضيًّا اإرسائيليًّا مضن بعثة ال وملبياد الإرسائيلية، ابلإضافة 

ىل مخسة من منفنِذي العملية الفلسطينيني. وكدليل عىل صدى هذه العملية يف  اإ
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ا تأثير هذه األمور– (1)م1973أكتوبر  ولكن أحد األمور  –وأنا ال أعرف أيضي

ا التي شهدناها عشية حرب أكتوبر، كانت العزلة الدبلوماسية  األكثر تأثيري

نب دولة صديقة مثل إثيوبيال ولذلك فإن التبعية للواليات الشديدة، حتى من جا

المتحدة آخذة في الزيادة. وقد بدأت نزعة العزلة هذه منذ بدأ السوفييت في 

الدخول إلى المحيط الهندي، والتطورات في بنجالديش، وكل هذا بالفعل كان 

 نتيجة لهذه األمور. 

ية تتنامى دون وجود يصعب تخيُّل الوضع الذي ندخل فيه في عزلة سياس

مخابرات سياسية، وتقدير للوضع السياسي، وهذا ما لم تفعله شعبة المخابرات 

العسكرية )أمان(، وال تفعلهل ألن أحد جوانب وضعنا في الحرب هو درجة 

عزلتنا في العالم بأكمله. وقعت أحداث من قبل، وحدثت تطورات لألمور، 

غير ذلك، ال يوجد أحد على استعداد ويحتمل أنه بسبب عمليات احتيال كثيرة و

ه شخٌص مال وبالتالي يتفقون في الحكومة مع رئيسة الوزراء في  ألن يترأَّسب

آرائها، مع العلم بأن رئيسة الوزراء ليست ضليعة بهذه األمور، وآنذاك يمكن 

أن تتحقق الفائدة للجميع بصورة أكثر أو أقل. وأنا أطرح السؤال الخاص 

ا–وأطرح كذلك السؤال  بمستشار الحكومة، حول  –وقت توليكب منصبكب أيضي

غياب المخابرات السياسية: هل هذا األمر لم يطرأ في هذه التوضيحات أو 

 غيرها من التوضيحات؟ فهذا جانب يتعلق باالستعداد من الطراز األول.

ياريف: أنت على حق في توصيفك للوضع. شعرنا بالفعل بهذا األمر عدة 

فيما بيننا، ولكنني أعترف بأنني لم أذهب إلى وزير الدفاع أو مرات، وتحدثنا 

رئيسة الوزراء وأقول: إنني أعتقد أنه يجب أن يكون في المخابرات سواء 

                                                                                                                                       
طالق امس العملية عىل أ حد امليادين  رسائيل" احلادث من خالل اإ ت "اإ رسائيل"، خدلن "اإ

 ]املرتمج[ (.ִעִלית נְָצַרתلعليا )يف النارصة ا

 حرب يوم الغفران يف املصطلح الصهيوين. ]املرتمج[ .2
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أسلوب أم جهاز إلعداد تقدير سياسي. لم أفعل هذا. ربما قلت كلمة هنا 

ا  ف بشكل استباقي مبحسوب. لماذا؟ كنت منهمكي وهناك، ولكنني لم أتصرَّ

ألمور، ولم أفعل. عالوة على أن هذا األمر لم يدخل في نطاق مسؤوليتي، با

ا، وعانينا طوال الوقت من الحروب واألزمات، ولم أفعل.  كما أننا انشغلنا كثيري

ألنني لم أقل هذا –لذلك، ما أقوله اآلن هو أنني أود القول بنوع من الحذر 

ومع  –رحمه هللا– (1)سوج": ربما نعم، تحدثُت بالفعل مع "يعقوف هرت–الكالم

عن هذا األمر عدة مرات، تحدثنا عن أسلوب عمل  (2)"ُمردخاي جازيت"

 الحكومة، ولكنني أعترف أنني لم أتحدث مع رئيسة الوزراء عن هذا األمر.

السكوف: حتى عندما انضممتب كمستشار للشؤون الخاصة، لم ُتثبر هذه 

ا من هذا   القبيل؟القضية، ربما تكون أنت مستشاري

ياريف: ال، سأخبرك. ربما ينطوي هذا الكالم على القليل من التشهير، ولكن 

 الحياة حقميا تتألف من أشياء صغيرة.

                                                           

م(: حاخام وقانوين ودبلومايس اإرسائييل، 1972 –م 1921يعقوب دافيد هرتسوج ) .1

شكول" مث "جودلا  شغل منصب مدير عام مكتب رئيس احلكومة يف فرتة رئاسة "ليفي اإ

م. معل عىل حتسني العالقات مع الفاتياكن 1972 م وحىت وفاته عام1966ميئري" منذ 

م، وأ جرى اتصالت دبلوماس ية مع املكل حسني. كام اكن حاصاًل عىل 1967بعد حرب 

ىل أ ن معه  درجة ادلكتوراه يف القانون ادلويل من جامعة "أ واتوا" يف كندا. وجتدر الإشارة اإ

رسائيل ال س بق. ]املرتمج[  "حايمي هرتسوج" اكن رئيس اإ

رسائييل سابق. –م 1922خاي جازيت )ُمرد .1 ...(: دبلومايس وس يايس وموظف دوةل اإ

م، كام 1975م حىت 1973شغل منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء يف الفرتة من 

معل انئًبا للمدير العام لوزارة اخلارجية واملسؤول عن العالقات مع الولايت املتحدة 

ئيس الوزراء حتت رئاسة "جودلا ميئري" مث ال مريكية وكندا. من خالل معهل يف مكتب ر 

ىل تطوير مسارات السالم مع دول الرشق ال وسط. ]املرتمج[  "يتسحاق رابني"، سعى اإ
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 السكوف: في األساس ينطوي على الكثير من التشهير.

ياريف: لألسف. لماذا لم أتحدث عن هذا األمر في حينه؟ عندما عينتني 

ا، بدأوا ينشرون في الصحف:  اإلسرائيلي، وما  (1)ها هو كيسنجرمستشاري

ال ألنها ال تحتاج إلى كيسنجر إسرائيلي،  شابه ذلك. وهذا األمر أغضبني جدمي

ا. لذلك لم أرغب  ا في موضوع محدد جدمي ربما بغير حق، –وقد عينتني مستشاري

ولكنني لم أرغب في التحدث معها عن  –وربما بالفعل كان يجب أن أفعل ذلك

 لوب عمل الحكومة.أسلوب عملها أو أس

ا على سؤالك: إنني مضطر إلى التطرق إلى  ولكنني أكرر، وأود القول ردمي

أسلوب عمل الحكومة برمتهال فهذا جزء ال يتجزأ من الموضوع بأكمله. لذلك 

فقيا له.  توجد إدارة، ويوجد ُعْرٌف يعملون وب

خابرات فعلى سبيل المثال في هيئة األركان العامة، وأقول حتى في شعبة الم

العسكرية )أمان(، إنني على علم بأنه لن تنعقد جلسة نقاش حول موضوع 

خطير دون توفُّر خلفية عنه. وذلك لسبب بسيط، وهو أنه ال يستطيع أحد 

فَّر له المعلومات عن موضوع  االستعداد لجلسة نقاش من هذا القبيل، إن لم ُتوب

سه معلومات من أجل الجلسة. ال يستطيع أي شخص اإلسراع في أن يجمع لنف

جلسة النقاش. ففي الموضوعات السياسية األمنية التي حضرُتها في الحكومة، 

لم تكن هناك خلفية لجلسة النقاش في أغلب الحاالت، وربما في حاالت معينة 

ا. في أغلب األمور لم يِسر األمر على هذا  ا مكتوبي ا اقتراحي ُيحضرون أيضي

 المنوال. 

                                                           

...(: س يايس أ مرييك، شغل منصب وزير اخلارجية ال مريكية من – 1923هرني كيس نجر ) .2

ىل 1973 . لعب دوًرا م، واكن مستشار ال من القويم يف حكومة "ريتشارد نيكسون"1977م اإ

ابرًزا يف الس ياسة اخلارجية للولايت املتحدة ال مريكية، مثل: س ياسة الانفتاح عىل الصني، 

رسائيل اليت انهتت ابتفاقية "اكمب دافيد" عام   م. ]املرتمج[1978وزايراته املكوكية بني العرب واإ
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، بل ورئيسة الوزراء شخصيميا تعمل بشكل غير إن مكتب رئيسة الوزراء

م، وتركيُزها ينصبُّ على التواصل الشخصي. وعلى سبيل المثال، عندما  ُمنبظَّ

ا، فبشكل عام لم يكن لدي أية صعوبة في أن أصل إليها،  كنت مستشاري

وأتحدث معها، وأعرض أمامها مشكلة ما، وأحصل منها على المساعدة. ولكن 

األمور بالصورة التي كنت أقولهال أال وهي أن التركيز لم  في المجمل، تسير

يكن على أسلوب العمل. أليست قيمة أسلوب العمل هي التي تحافظ علينا من 

ا؟! ولذلك فإن  ا مقدسي المآزق؟! أليست هذه قيمة أسلوب العمل؟! أليس هذا أمري

ا إ لى طبيعة ما تقوله ينتمي، ليس فقط إلى قيمة أسلوب العمل، بل ينتمي أيضي

ُهمَّ باتخاذ قرار  األسلوب الذي تعمل الحكومة وفقيا له. وهذا يعني أننا قبل أن نب

في موضوع سياسي، يجب علينا أن نحصل على تقدير للوضعل ليس مجرد 

تقدير عما يفعله العدو، وإنما عما يحدث في بلجيكا، وما يحدث في فرنسا، وما 

جب قراءة ما وردنا اليوم في يحدث في الواليات المتحدة، وكذلك كيف ي

 البرقية التي أرسلها السفير؟

إن أسلوب العمل الذي تنتهُجُه الحكومة يختلف عن أسلوب العمل الذي ذكرته، 

وهذا جانب في الرد على سؤالك. أعترف بأنني لم أذهب. ربما كمواطن جيد، 

لة وربما كفرد في منصبي، كان يجب عليَّ حقميا أن أذهب للطرق على الطاو

وأصرخ إلبداء رأيي، ولكنني لم أفعل ذلك، وأنا أعترف بذلك، وهذا يتعلق 

ها، يتعلق بأسلوب  بأسلوب عمل الحكومة. إن أحد جوانب القضية التي أثرتب

–عمل وزارة الخارجية. والتقدير الصادر من قسم البحوث بوزارة الخارجية 

 يتناول فقط الشرق األوسط. –حسبما أعلم

 البحوث بوزارة الخارجية مشغول بالجدال.السكوف: إن قسم 

ا.  ياريف: والتقدير أيضي

 السكوف: التقدير؟!
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ا. ال أعرف إن  ا أوراقيا ليست سيئة تمامي ياريف: بالتأكيدل فقد أصدروا أيضي

فلنفترض أنه يوجد لدينا قسم خاص بالواليات –كانت في وزارة الخارجية 

ا جهة تقوم بتقدير الوضع  توجد –(1)المتحدة، وقسم خاص ببحيرة توركانا أيضي

طوال الوقت، وال تشتغل فقط بالعملية السياسية. وآنذاك، كنت أقول: إن كانت 

توجد في وزارة الخارجية جهة تقوم بتقدير الوضع السياسي، وكل شخص في 

مكتبه، باإلضافة إلى أن تكون هناك أية جهة تستطيع القيام بعملية تكامل، 

ة على حدة أم تكامل شامل بينها، باإلضافة إلى سواء بحسب تقدير كل دول

إيجاد طريقة على الصعيد الحكوميل سواء في المجلس الوزاري المصغر أم 

فأنا –في مكتب رئيسة الوزراء أم في كليهما، وأسلوب عمل وفقيا لهذه الطريقة 

ها. وبالمناسبة، فإن السؤال  أعتقد أنه يمكن آنذاك اإلجابة عن القضية التي أثرتب

ا  ر أيضي الخروج عن  –بدرجة معينة، وليس بدرجة خاصة–الذي طرحتبه ُيفسِّ

السيطرة في مسألة إصدار التقديرات بالنسبة إلى شعبة المخابرات العسكرية 

)أمان(ل ألنها كانت الجهة الوحيدة التي كان لها تخطيط لوضع تقدير، ووسيلة 

 ما إلعطاء تقدير.

ا؟  أجرانات: هل أعددتم تقديري

 يف: فقط فيما يتعلق بالصراع بيننا وبين العرب.يار

 السكوف: ألم يشمل هذا التقدير حالة الغليان في أفريقيا، وفي أوروبا؟

 أجرانات: هل لديكم فرع؟

 ياريف: نعم، ولكن هذا الفرع يختص فقط ]لم ُيكمل حديثه [

 السكوف: ]ُمكمالي كالم ياريف [ بالوضع األمني.

                                                           

 تعرف سابقًا ببحرية رودولف، وتقع يف كينيا. ]املرتمج[ .1
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عندما يكون لديكم فرع واحد للدول العظمى، فإنه أجرانات: هذا معناه أنه 

إسرائيل، أم  –إسرائيل، أم فرنسا  –يستهدف العالقات بين الواليات المتحدة 

 إسرائيل؟ –بلجيكا 

ياريف: ال، بل على العكس من ذلكل يستهدف العالقات بين الواليات المتحدة 

 الشرق األوسط. –

 أجرانات: وروسيا؟

ا.ياريف: نعم، وروسيا أ  يضي

ا [ من البعد األمني.  السكوف: ]موضحي

 الشرق األوسط؟ –أجرانات: وروسيا 

إسرائيل. إننا نقرأ بالطبع كل البرقيات ألننا  –ياريف: ال، الواليات المتحدة 

 –ولو لمرة–مجبرون على أن نفهم العالقة بينهما. ولكننا لم ُنطالبب ولم نعاِن 

 إسرائيل. –لمتحدة من إعطاء تقدير عن عالقات الواليات ا

السكوف: هناك أسئلة أخرى ُتمثِّل جوانب مخابراتية حول االستعداد. متى 

رون مظلة دفاع جوي  –ألول مرة–ظهرت  إمكانية أن المصريين سوف يطوِّ

 من أجل االستيالء على هدف محدود؟

ر أنه في إحدى تقديرات المخابرات في عام  م أو في عام 1970ياريف: أتذكَّ

ظهرت إمكانية احتالل قطاع ضيق نسبيميا  – أتذكر التاريخ المحددال–م 1971

والدفاع عنه بواسطة الصواريخ. وبالمناسبة، فالشخص الذي ذكر لي هذا 

 األمر هو "أرييه شاليف".

 م؟1970السكوف: في عام 

م. وبالمناسبة، كانت هناك إمكانية أخرىل 1971م أو 1970ياريف: في عام 

القطاع الضيق، وإنما الخاصة باحتالل مناطق معينة  ليست الخاصة باحتالل
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في الجهة األخرى من القناة والدفاع عنها بقوة، وفي األساس عندما يتم الدفاع 

عن هذه المناطق، يكون عن طريق مناطق غير ممهدة. يبدو لي أننا انتهينا 

 آنذاك من ثالثة أماكن.

 أجرانات: ماذا كان األمر الثاني؟

اإلمكانية األولى: القطاعل أي: السيطرة على قطاع بأكمله. ياريف: كانت 

وكانت اإلمكانية الثانية: احتالل مناطق معينة في الجهة األخرى أو الضفة 

الشرقية للقناة، والدفاع عنها عن طريق إدخال قوة كبيرة، والدفاع بواسطة 

صواريخ مضادة للطائرات وما أشبه ذلك. ما أصعب الدفاع عندما تكون 

ة!ا هَّدب  لمناطق التي تمت السيطرة عليها محاطة بمناطق غير ُممب

 النداو: هل كانت النتيجة أن إمكانية الدفاع أمٌر يمكن حدوثه؟

ك الحربية. ظهرت هاتان  ياريف: نعم. كان هذا األمر ضمن إمكانيات التحرُّ

ر إن كان ذلك في عام   م.1971م أم 1970اإلمكانيتان، وال أتذكَّ

 أجريتم تحليالي لصاروخ سكاد فيما يتعلق بتأثيره في المطارات؟السكوف: هل 

 ياريف: نعم أجرينا تحليالي في حينه.

 م؟1971السكوف: هل تعتقد أن ذلك كان في عام 

ا [ ال، بل كان ذلك بالتأكيد 1970ياريف: ربما كان ذلك في عام  م ]مستدركي

 م.1971في عام 

ر؟  السكوف: وماذا وجدتم، بقدر ما تتذكَّ

ر، وجدنا أنه يمكنه اإلصابة بفعالية ليست مرتفعة. وبقدر  ياريف: بقدر ما أتذكَّ

. ا طويالي ا "راقبنا" صاروخ سكاد وقتي ر، فإننا تقريبي  ما أتذكَّ

 أجرانات: هل يمكنه إصابة تل أبيب؟
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 (1)ياريف: نعم، وهذا ما يسمى هدف منطقة.

 أجرانات: ما مداه؟

 ذلك. كم، ويزيد قليالي عن 300ياريف: 

 النداو: هل لدينا تقدير من هذا القبيل؟

ا، وقد بحثُت عن تقدير مبكر. ر جدمي  السكوف: لدينا تقدير متأخِّ

ر أنه في تقدير عام  م، قد ظهر موضوع الصاروخ سكاد 1971ياريف: أتذكَّ

كأحد األمور التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير موقفهم واستعدادهم لخوض 

 حرب.

مكب إمكانية حدوث هجوم مصري مفاجئل دون إنذار السكوف: هل رأيت أما

 مبكر، ودون استعداد، باستثناء القوة السوفييتية؟

ياريف: دون أي إنذار؟ ال. أعترُف بأنني اعتقدُت أنه سيكون هناك إنذار 

ا. إن الحالة التي كنا فيها  معين. اسمحوا لي بالشرحل ألن هذا السؤال مهم جدمي

ا في المخابرات– نت طوال الوقت حالة حرب، وكنا في حالة كا –خصوصي

اتصال مستمر مع العدو. فلنفترض أن االنتقال من الحالة التي كانت قبل 

ا، 1966م أو عام 1965م أو عام 1967حرب يونيو  م لم يكن انتقاالي حادمي

ا، فقد كنا طوال الوقت في حالة اتصال مع العدول  وحتى لو كان االنتقال حادمي

 إلجابة هي ال.لذلك أعتقد أن ا

السكوف: السؤال األخير: ماذا كان مستوى األمن الميداني، وأمن االتصاالت، 

وما درجة الفائدة التي يجنيها القادة من نشرات شعبة المخابرات العسكرية 

؟  )أمان( وقت توليكب منصبكب

                                                           

 بارة عن منطقة اكمةل وليس نقطة. ]املرتمج[يقصد أ ن الهدف ع  .1
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ا. لقد لفتُّ انتباههم في  ياريف: بالنسبة إلى أمن االتصاالت، كان المستوى سيئي

شفويميا  (1)في وقت الفريق "بارليف"–بة المخابرات العسكرية )أمان( شع

ا في وقت اللواء "إلعازار" لموضوع أمن االتصاالت، الذي  –(2)وكتابة، وأيضي

ا  لم يكن ضمن مسؤولية شعبة المخابرات العسكرية )أمان(، وحتى اآلن أيضي

لمعلومات يقع ضمن حدود مسؤولية سالح اإلشارة. كانت مسؤوليتنا عرض ا

                                                           

م(: خشصية عسكرية شهرية، ومعروفة يف الوطن العريب 1994 –م 1924حايمي ابرليف ) .1

ليه "خط ابرليف". اس ُتدعي لالحتياط مع اندلع حرب  بأ نه الشخص اذلي يُنسب اإ

ما لبث م؛ حيث اكن مستشاًرا لقائد املنطقة الشاملية يتسحاق حويف، مث 1973أ كتوبر 

أ كتوبر( خلفًا لـ "مشوئيل جونني"  10أ ن شغل منصب قائد اجلهبة اجلنوبية )توىل املنصب 

دارة اجلهبة خالل احلرب. توىل العديد من املناصب  )جوروديش( اذلي فشل يف اإ

م(، ورئيس 1961 –م 1957العسكرية والس ياس ية، من أ مهها: قائد سالح املدرعات )

 –م 1968م(، ورئيس هيئة ال راكن العامة )1966 –م 1964شعبة العمليات )

م( خالل حرب الاس تزناف. عالوة عىل ما س بق، توىل "ابرليف" منصب وزير 1972

م(، كام اكن وزيًرا للرشطة "وزارة ال من ادلاخيل 1977 –م 1972التجارة والصناعة )

 م(. ]املرتمج[1990 –م 1984فامي بعد" )

لعازار "دادو" ) .1 رسائيلية ذائعة الصيت، 1976 –م 1925دافيد اإ م(: خشصية عسكرية اإ

رسائيل، مثل: شاطئ دادو يف حيفا. شغل منصب رئيس  خدلت امسها عىل مناطق يف اإ

م( خالل حرب أ كتوبر 1974أ بريل  3 –م 1972يناير  1هيئة ال راكن العامة )

 م؛ وهو املنصب اذلي وضعت هل جلنة أ جراانت الهناية، بعد صدور تقريرها املرحيل1973

م. كام توىل عدة مناصب عسكرية، من بيهنا: قائد اللواء السابع املدرع 1974أ بريل  1يف 

 –م 1961م( التابع للمنطقة الشاملية، مث قائد سالح املدرعات )1959 –م 1958)

م؛ 1967م( خالل حرب يونيو 1969 –م 1964م(، وقائد املنطقة الشاملية )1964

يالء عىل "هضبة اجلولن". ابلإضافة اإىل ما س بق حيث اس تطاع خالل هذه الفرتة الاست 

 م(. ]املرتمج[1972 –م 1969من مناصب، توىل "دادو" رئاسة شعبة العمليات )
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ُت علينا  واإلشارة إلى المعلومات التي بحوزتنا، التي تبرهن أن العدو يتنصَّ

 ويستخلص من ذلك الفائدة. وهذا ما فعلناه.

؟ تون علينا وقت توليكب منصبكب  السكوف: هل كان الروس يتنصَّ

ا، وليس هم فقط. تون أيضي  ياريف: نعم، كان الروس يتنصَّ

 هل كان بأنه يجب زيادة ]لم يكمل حديثه [أجرانات: ماذا كان تقديرنا؟ 

ا من  ا [ أوالي وقبل كل شيء، أوصيُت آنذاك بأننا سنتخذ عددي ياريف: ]مقاطعي

األمور من أجل زيادة الحفاظ على أمن االتصاالت: األمر األول: عن طريق 

إنشاء هيئة خاصة أكثر قوة لهذا الغرض، وفرض عقوبات قاسية وما شابه 

ا، ذلك. األمر الثا رُت بأن هذا األمر ليس جيدي ا إلى أنني رأيُت وقدَّ ني، نظري

ا، كما انضم إلى العرب في الواقع عميل آخر أكثر  ا عظيمي وأننا لن نحقِّق نجاحي

ا في قدرته على  خطورة وقسوة وهو الروسل وهذا يعني أنه خطير أيضي

ت وأكثر خطورة في قدرته البحثيةل ألم ترُس سفينة التنصت ا لخاصة التنصَّ

بموافقة رئيس هيئة –بهم بشكل دائم قبالة سواحل إسرائيل؟! وآنذاك، قمت 

ر بالضبط الكود العسكري  –األركان العامة بتفعيل ُخطة، وأنا بالفعل ال أتذكَّ

ا في عام  م. ولكننا حتى بدأنا في 1971لهذه الخطة، وأعتقد أنني بدأُت أيضي

لبْت ا باإلضافة إلى ُخطة الخداع –لُخطة التحرك، كان قد مر وقت طويل. وتمثَّ

في طمس المعلومات وتشويشها. ماذا كان هدف الخطة؟  –الدائمة واألساسية

ا إلى أنني رأيت  م –وماذا كان األساس المنطقي في هذا الموضوع؟ نظري سب رب

أنه بسبب وجود أمن اتصاالت معيب، فإن العدو  –لي األمن الميداني الصورة

ا إلى هذا األمر عامل آخر يملك بشأننا الكثير من  المعلومات، وُيضاف أيضي

ذا تأثيٍر ليس أقل من أمن االتصاالت، وهو أسرانا. فقد علم  –لألسف–كان 

 العرب من األسرى في صفوفنا الكثير من األمور. 
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إذن، فباإلضافة إلى محاولة التشديد على المزيد من تأمين الوثائق وتغيير 

ر، اتخذنا عدة إجراءات من أجل تسريب مثل أرقام الوحدات وكل هذه األمو

 ... هذه المعلومات للعدو التي ستطمس لديه الصورة قدر اإلمكان. لم يكن لديم

ا [ لم أكن أفكِّر في أننا سنتسبب في تشويش شامل، ولكنني فكَّرت في  ]مستدركي

ا. قمنا ب ا جيدي تنفيذ أنه بقدر ما يمكننا أن ُنفيد من هذا األمر، فهذا سيكون مكسبي

هذه العملية. هذه العملية ُنفِّذت تحت مسؤولية األمن الميداني. نفَّذناها من 

خالل عدة إجراءات، ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلي قرابة أربع 

كلمات [ بواسطة شبكات االتصال الموجودة، ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية 

 ألف من أربعين كلمة [.اإلسرائيلي قرابة ثالثة أسطر ونصف تت

وكل هذا بهدف واحد، وهو تقليل الضرر الذي لحق بنا في موضوع أمن 

بت بواسطة األسرى والهاربين من الخدمة  االتصاالت والمعلومات التي ُسرِّ

 العسكرية.

نيبنتسال: هل هذه كانت طريقة قوات الحلفاء قبل عمليات اإلنزال في 

 (1)نورماندي؟

أقول إنها كانت عملية عظيمة، ال ليست كذلك. فأنا أتذكر  ياريف: نعم. وأنا لن

ا كل مرة على التذمر قائالي ]ألحد  أنني حتى نجحت في تنفيذها، كنُت مجبري

عدد المعلومات  –بالتحديد كل ثالثة أشهر–المرؤوسين [: أحضر لي 

يل مغادرتي المنصب، بدأ الموضوع يتحول إلى  وماهيتها وغير ذلك. ولكن قُبب

 من الروتين. وإن كنتم ستسألونني عن قيمة هذه العملية، فأنا ال أعرف.نوع 

 السكوف: في نهاية األمر، هل كانت هذه مسألة انضباط؟

 ياريف: بالتأكيد.
                                                           

م للحرب ضد ال ملان 1944عام  –شامل فرنسا–يقصد: نزول قوات احللفاء اإىل نورماندي  .1

 خالل احلرب العاملية الثانية. ]املرتمج[
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 السكوف: ألم ُتحقِّق االنضباط؟

ياريف: ال، على الرغم من أنني من جانب قد تعاملت شخصيميا مع جميع أنواع 

المعلومات وفقيا لما تميز به األمن الميدانيل حيث فرضُت عقوبات صارمة 

على القادة، وأعلنُت عن هذا األمر في أوامر هيئة األركان العامة. وبقدر ما 

 –المخابرات بالطبع باعتباري جهة في هيئة األركان، داخل سالح–استطعُت 

استطعُت في هذه األمور بذل الكثير من المجهود، ولكنني أعترف أن 

 اإلنجازات كانت غير مرضية بالتأكيد. 

وفي األساس في موضوع أمن االتصاالت الذي لم أكن مسؤوالي عنه، ولكن 

حتى في الموضوع الذي كنت أتحمل المسؤولية المهنية عنه، وكذلك الحال مع 

ا. أنا متأكد من أن العقيد إلزونالنتائج  الذي  (1)كافة، فإن الوضع لم يكن مرضيي

 –وال أعرف إن كان إلزون يظهر أمامكم–ال يزال يخدم في األمن الميداني 

ثكم عن هذه األمور كافةل عما حدث من ناحية االستعالمات،  يستطيع أن يحدِّ

ا األمر يبدأ والدورات التدريبية وغير ذلك. ولكن من مثلك يعرف أن هذ

 وينتهي بانضباط بسيط؟!

السكوف: الموضوع الثاني الذي سألُت عنه وهو وثيق الصلة للغاية 

 بالتشكيالت، ]لم ُيكمل حديثه [

ا [ نعم، لقد أجبُت فقط عن الموضوع األول. ماذا كان  ياريف: ]مقاطعي

 الموضوع الثاني؟

                                                           

لزون ) .1 ابن 2011 –م 1927أ فراهام اإ م(: شغل منصب رئيس قسم ال من امليداين اإ

م(. 1978 –م 1964م، وقد توىل املنصب خالل ال عوام )1973حرب أ كتوبر 

 ]املرتمج[
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ضوع الثالث هو السكوف: كان الموضوع الثاني هو األمن الميداني، والمو

المادة المعلوماتية لشعبة المخابرات العسكرية )أمان(ل مخابرات الدول 

 المجاورة وما شابه ذلك، ومدى استخدام هذا األمر وغير ذلك.

ص في أنني  ياريف: إذا كان األمر كذلك، فإن موضوع األمن الميداني يتلخَّ

ا في موضوع التمويه والتشويش، وكانت هناك عد ة عمليات فكرت كثيري

ا ورائعة كذلك. ]ُحِذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بمقدار  عظيمة جدمي

ثالثة أسطر ونصف تتألف من خمس وثالثين كلمة [. وأعتقد أن النجاح الذي 

ا من النجاح ليس أكثر.  ا يسيري ا، بل كان نزري حقَّقناه في هذا الشأن لم يكن كبيري

قني بشدة. بذلنا كل ما في ُوسعنا وفي الحقيقة، كان األمن الميد ا أرَّ اني موضوعي

من أجل زيادة حجم النشاط في األمن الميدانيل عن طريق كل أشكال عمليات 

الثرثرة، حيث نقوم بالقبض على األشخاص الذين يحاولون التحريض، ومن 

ا. على سبيل  ا سريعي يتميز منهم نمنحه جائزة، ومن ال يتميز ُنصدر عليه حكمي

، فإن أحد األمور التي اقترحناها هو أنه في قضايا األمن الميداني، المثال

وكذلك أمن االتصاالت، سيكون هناك حكم سريع مثل الحكم في موضوع 

 حوادث الطرق.

ا ليس معموالي به في شعبة المخابرات العسكرية  النداو: وهذا الحكم أيضي

 )أمان(.

ا ليس معموالي به هناكل فال توجد نتائج لهذا  ياريف: وهذا الحكم أيضي

الموضوع، كما أن هذا األمر ال يمكن أن يكون الوسيلة الوحيدة، بل يكون 

ْت السلطات القضائية على هذا  حلقة في سلسلة اإلجراءات. وآنذاك اعترضب

األمر. وعلى أية حال، إن كنتم تريدون الحصول على صورة دقيقة للوضع، 

 .فأقول لكم: إننا اتخذنا اإلجراءات كافة

ا على  السكوف: هل كان هناك أحد الضباط الكبار الذي صدر في حقِّه ُحكمي

 خلفية األمن الميداني أو أمن االتصاالت؟
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 ياريف: نعم.

ا؟ ا كبيري  السكوف: هل كان ضابطي

ياريف: ال أتذكر إن كان قد حدث ذلك في موضوع أمن االتصاالت، ولكنني 

 يث كان هناك ضابط برتبة مقدم.أتذكر بالتأكيد في موضوع األمن الميدانيل ح

السكوف: هل صدر ُحكم في حقِّه في موضوع أمن االتصاالت أم فيما ُيسمى 

 انتهاج سلوك غير الئق؟

ياريف: في موضوع األمن الميداني. أما في موضوع أمن االتصاالت، فال 

ر ُمثول ضابط كبير للمحاكمة.  أتذكَّ

ا؟ ا سريعي  أجرانات: هل نفَّذتم حكمي

 ال. فهذا األمر لم يوافق عليه.ياريف: 

ينبغي لي اآلن كذلك أن أجيب عن السؤال الثالث بخصوص النشرات التقنيةل 

ا على انتشار واسع، ولكنني ال أستطيع  حيث إن النشرات التقنية حازت دائمي

ا عن سؤال: هل في هذا االنتشار الواسع الذي حازت عليه،  أن أعطيكم جوابي

قة؟خضعت هذه النشرات لدراس مِّ عب  ة ُمتب

السكوف: ال، بعد وقت من إصداركم لكميات هائلة من المعلومات الكاملة 

ومقتطفات من المعلومات والنشرات وملخصات نشرات مخابراتية وما شابه 

ألم تفعلوا أي شيء للتحقيق فيما إذا كان هذا األمر يخدم جهاز –ذلك 

 المخابرات التابع له؟ ويخدم وضعه؟

 أجرينا تحقيقيا، حيث حقَّقنا في موضوع االنتشار.ياريف: ذات مرة 

 أجرانات: هل تقصد انتشار النشرات بين الجنود؟

السكوف: ُيصدرون في شعبة المخابرات العسكرية )أمان( تقرير معلومات، 

ترد فيه الموضوعات اآلتية: اعرف عدوك، ومعلومات تقنية عن األسلحة، 
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تبدو الدبابة وما شاكل ذلك. وتجدر  والمركبات، وهكذا تبدو الطائرة، وهكذا

ا من الجنود وحتى قادة  اإلشارة إلى أن هذا التقرير يستهدف أفراد الجيش بدءي

 الكتائب.

: حقَّقنا عدة مرات في موضوع انتشار المعلومات. لماذا؟ حقَّقنا  ياريف: أوالي

ا من أجل الحد من االنتشارل ألنني أردُت الحد من ان تشار في هذا األمر تحديدي

وثائق المعلومات، ورأيُت آنذاك أن الموضوع التقني ل  "اعرف عدوك" قد 

ا. ومن جانب آخر، أدركُت عدة مرات  ا واسعي في األساس في –حقَّق انتشاري

ا في فرع القوات البحرية أن هذا األمر قد  –فرع القوات الجوية، وأعتقد أيضي

ا. أما في فرع القوات البرية، أ دركُت أن هذا األمر غير سار بشكل جيد جدمي

 مرض.

أجرانات: هل كان هذا األمر غير مرض بالنسبة إلى االنتشار أم الدراسة 

قة؟  الُمتعمِّ

بالنسبة –ياريف: كنت أقول: إن تلقين المعلومات عن العدو بأسلوب المراقبة 

هو  –إلى الدرجات والرتب األقلل من قائد كتيبة وما دونه، وحتى قائد لواء

 أمر مقبول.

 السكوف: هل تحقَّقتب من أنهم في الجيش يقرؤون المادة المعلوماتية؟

: فعلُت ذلك لمرتين. كانت المرة األولى بعد حرب يونيو  ياريف: نعم، أوالي

م مباشرة، وآنذاك فرضُت على ضابط معين، على الُمقبدم ]ُحِذف 1967

عشر كلمات بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية قرابة سطر واحد يتألف من 

[. فرضُت عليه القيام بعدة أمور: )أ( عرض المادة: إن كان ذلك في شكل 

ملصقات إعالنية، أو شرائح شفافة، أو من خالل فصول تعليمية في موضوع 

د من وجود الجزء الخاص بموضوع "اعرف  "اعرف عدوك". )ب( التأكُّ

هذا الموضوع عدوك" في الدورات التدريبية المختلفة. وبعد ذلك، عدُت إلى 
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ا فيما يقترن بحرب يونيو  م. وهناك أمر 1967ألنني رأيُت أنه لم يكن سيئي

آخر، وهو عندما اندلعُت حرب االستنزاف، وبدأت األعمال التخريبية في 

ا للرتب المختلفة معرفةي عن المعلومات،  ت أيضي نبحب الشمال، فإن ماهية النشاط مب

ا معرفة منهجية بش م أو في 1972كل كاف. وأعتقد في عام ولكنها لم تكن دائمي

ا [ 1972م بداية عام 1971نهاية عام  م، أنني رأيت أن القضية... ]مستدركي

هل –أليست هذه مسألة تقلبات؟! كان يبدو لي كذلك، وال أتذكَّر على أي أساس 

فرضُت مرة  –على أساس حديثي مع الضباط، أم على أساس زيارتي للوحدة

واإلرشاد تجديد الموضوع برمته. وذلك مرة أخرى  أخرى على قسم التنظيم

عن طريق عرض كامل للشرائح الشفافة، والمادة المعلوماتية، والملصقات 

د من أن هذا األمر سوف تستوعبه  اإلعالنية لضباط المخابرات، والتأكُّ

عندما –مجموعة ضباط مخابرات القيادات وغير ذلك. وأعتقد أن هذا العمل 

ر حتى الضابط  لم –تركُت منصبي ْعد. وأتذكَّ  –برتبة رائد–يكن قد اكتمل بب

 الذي عمل على هذا األمر.

د؟  أجرانات: ماذا كان يجب على الضابط أن يفعل؟ ومما يتأكَّ

د من أن المادة المعلوماتية  ياريف: كان يجب عليه القيام بأمرين: )أ( أن يتأكَّ

ة بالصورة التي ُيْمِكُنُهم في الوحد ات والقيادات وفي الفرق واأللوية ستكون ُمعدَّ

إرشادب الجنود بما يجب أن يعلموه عن العدو.  –بمساعدة هذه المادة–والكتائب 

د  بواسطة ضباط مخابرات القيادات رفيعي –)ب( أنه كان يجب التأكُّ

من أن األمر سيحدث بالفعل. وفي الوقت نفسه يجب القيام بشيء  –المستوى

خابراتية وتحديثها في الدورات التدريبية المختلفة. آخر، وهو تجديد المادة الم

ث عن دورات المخابرات الخاصة بسالح المخابرات  وأنا بالطبع ال أتحدَّ

ثة طوال الوقت. وفي  نفسهل ألن المادة المخابراتية لديهم كانت بالطبع ُمحدَّ

 الحقيقة، كانت هذه نقطة... ]لم ُيكمل حديثه [

ا [ ضد التي  ار؟السكوف: ]مقاطعي
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ياريف: ال أعلم إن كان هذا األمر ضد التيار من ناحية المعرفة. لم يُدر نقاش 

مع أي قائد بأن المخابرات وموضوع "اعرف عدوك" هو أمر مهم. لم يُدر 

 نقاش حول هذا األمر.

 السكوف: ولكن هل كان هناك تغاٍض عن الموضوع؟

 ذه الصورة: اجمعكان األمر على هياريف: كان هناك تغاٍض عن التنفيذل إذ 

األفراد! أحِضرهم! أحِضر ضباط مخابرات الكتائب! وهنا بالمناسبة، فإن 

إحدى نقاط الضعف هي أن ضابط مخابرات الكتيبة مجرد موظف، وبالتالي 

يَّة البالغة  فبإمكانه القيام بذلك، وإن لم –إن كان هذا الضابط فتى يتَِّسُم بالجدِّ

 اط مخابرات الكتائب مجرد أطفال.فسيساعده قائد الكتيبة. ضب–يكن 

د رئيس هيئة األركان العامة على  نيبنتسال: أليس من المهم في رأيك أن يشدِّ

 هذا الموضوع؟

إن لم يكن هناك –ياريف: نعم، لذلك بادرُت بهذا األمر بهدف أنه بعد ذلك 

ا أن أراقب هذا األمر بعد  –اهتمام سيتم التخلي عن هذا األمر، وينبغي لي أيضي

 ذلك.

: لدينا تشكيل كبير  ولكن كانت هناك مشكلة أكثر خطورة. سأضرب لكم مثاالي

ا  من ضباط المخابرات في قوات االحتياط والقوات النظامية، وكان يجب أيضي

ا  تحديث معلوماتهمل ليس فقط موافاة القادة والجنود بالتحديثات، وإنما أيضي

 ضباط المخابرات.

 المخابرات العسكرية )أمان(؟نيبنتسال: هل هذه وظيفة شعبة 

في االحتياط أو في القوات  (1)ياريف: ويشغلُها ضابط مخابرات اللواء

النظامية. ولنفترض أن ضابط المخابرات النظامي أسهل قليالي من ضابط 

                                                           

 يقصد ابللواء هنا التشكيل العسكري، وليس الرتبة. ]املرتمج[ .1
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فكيف فعلت ذلك؟ ببساطة، فرضُت –االحتياط، وكان يحتاج هذا إلى مجهود 

ا على ضباط مخابرات القيادات: تقومون على األقل بتنفيذ دورتين  أمري

تين أو ثالثة في السنة لتشكيل  صب ضباط المخابرات لديكم. وحتى هذا متخصِّ

وأنا لم أحضر ألسوق –األمر كان يحتاج إلى بعض النضال. أحد أسباب ذلك 

رات، ولكنه مجرد توضيح أن التشكيل النظامي كان بشكل عام مشغوالي  –المبرِّ

ا بالعمل. وآنذاك، قال التشكيل النظامي على سبيل االعتراض: "ماذا  جدمي

ا –ك إن لم تفرض عليه األمر تريدني أن أفعل؟!" ولذل فسيكون من الصعب جدمي

تنفيذ ذلك. ولكن إذا سمحتم لي، فإن الفريق "السكوف" يريد أن يعرف ما 

الفائدة من وراء هذا األمر؟ في الجولة األولى التي قمت بها بعد حرب يونيو 

م، أعتقد أن هذا األمر كانت له نتائج ليست سيئة. وفي الجولة الثانية، 1967

نت أشعر بالقلق حيال كل الملصقات اإلعالنية التي أعددناها وفقيا للقيادات ك

ُر الحرب على الملصقات اإلعالنيةل تلك  والجيوش، وهذا هو األمر. أتذكَّ

الحرب التي أدرُتها على الملصقات اإلعالنية، ومع ذلك أصدرنا ملصقات 

يِّبات عن المركبات الحديثة. شخ ٌص ما أطلعني على إعالنية للمركبات، وُكتب

يِّب، أعتقد في عام  ذلك الصاروخ ساجر  (1)م عن الصاروخ ساجرل1970ُكتب

الشهير يظهر في الكتيب. ولكنني أعتقد أنني في الجولة الثانية يبدو لي، أن 

ا [ ال أعرف، لم أتمكَّن من المشاهدة.  النتائج... ]مستدركي

وضع أكثر خطورة من السكوف: في الجولة الثالثة التي قمت بها، كان ال

 الجولة الثانية.

                                                           

: صاروخ موجه مضاد لدلابابت، وهو رويس الصنع. يُعرف ابلروس ية ابمس Saggerساجر  .1

 م. ]املرتمج[1961(، وقد دخل اخلدمة عام 9K11 )مليوتاك
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م لك  ْين في النهاية. وأتقدَّ أجرانات: أود أن أطرح عليك سؤالبْين قصيرب

باالعتذار عن أننا لم نأخذ استراحةل حيث كان هناك احتمال ضعيف للحصول 

 على استراحة.

)أ( بأية درجة لم يتأثَّر ضباط مخابرات القيادات بمقتطفات المعلومات التي 

عن طريق التقديرات التي  –وهم ملزمون بأال يتأثروا–روها بأنفسهم أصد

حصلوا عليها من شعبة المخابرات العسكرية )أمان(، ومن نشرات المخابرات 

التي أصدرتها شعبة المخابرات العسكرية )أمان(؟ ألن بهذه الصورة في 

يقوله  النهاية، سيكون لدى شعبة المخابرات العسكرية )أمان( اعتقاد بأن ما

ا يؤكد تقديرنا  بأن ما حدث  –على سبيل المثال–ضابط مخابرات القيادة عمومي

كان مناورة عسكرية. ألم يكن هنا شيٌء ما في مكاٍن ما ُيعطي نشرة مخابرات 

 حول تقييم نوعية المعلومات التي يراها بنفسه، دون وقوع هذا التأثير؟

ا بضابط  ا بضابط ياريف: أعتقد أن هذا األمر كان منوطي المخابرات. كان منوطي

المخابرات، بهذا الشخص، وربما بدرجة معينة بقائد المنطقة، وبمدى تأثيره 

ا.  في ضابط المخابرات، وربما حدث هذا أيضي

 أجرانات: هل شعرتب بوجود أي خلل؟

ياريف: ال، لم أشعر بذلك. ويمكن أنني لم أشعر بذلك ليس ألنه لم يكن هناك 

 لم أتحقَّق من األمر.خلل، وإنما ألنني 

أجرانات: ذات مرة دار نقاش حول أنه يجب أن يكون هناك شخص مساعد 

في إعداد التقدير غير تابع لرئيسة الوزراء. فماذا عن رئيس شعبة المخابرات 

نفسه؟ إن رئيس شعبة المخابرات لديه مهام مستقلةل فهو ضابط المخابرات 

ا قائد لديه مهام إدارية داخل الخاص برئيس هيئة األركان العامة، وهو  أيضي

شعبة المخابرات العسكرية )أمان(، كما يوجد لدى شعبة المخابرات العسكرية 

)أمان( رئيٌس لقسم البحوث ومساعٌد لرئيس هيئة التنظيم واإلرشادل وبالتالي 
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فإنه يحصل على معلومات غزيرة، وبناءي على ذلك فإنه ال يرى، وال يستطيع 

 وماتل حتى إن كان لديه رئيس مكتب ُيشير إلى المعلومات.أن يرى كل المعل

ا. ا على ذلك أيضي  ياريف: ليس ُمجبري

أجرانات: أال يحتاج إلى مساعد في إعداد التقدير، يكون مستقالمي وليست له أية 

 وظيفة أخرى؟

ا. ولكن اسمحوا  ا ما، أعتقد أنه كان جيدي ياريف: يمكنني أن أحكي لكم هنا أمري

، أننا كنا  لي بأن أحكي لكم قصة قصيرة. أحد الدروس المستفادة بالنسبة إليَّ

بحاجة إلى مسؤول عن البحث واإلرشاد، وقلت: فلتكن هناك وحدة تحكم. 

م في األسبوع، أو وقلت: ال يهمني إن كان سيجلس طوال اليوم، خمسة أيا

ا قدميه على الطاولة. ولكن ما يهمني هو أن  عشرة أيام في أسبوعين، واضعي

 يأتيني بعد أسبوعين، ويقول: أيها القائد، انتبه لهذا األمر! 

كانت فكرتي الرئيسة إنشاء فرع أساسي، يكون جهة مسؤولة، ويؤدي 

إلى الركض وظيفتين: أوالي وقبل كل شيء، يكون جهة مسؤولة ال تحتاج 

س عليها ضغط مباشر. ولذلك، سيكون في  ا ممسكة بورقة، وأال يمارب يوميمي

ا في القيادة. األمر الثاني هو أنها سيكون بإمكانها  إمكانها انتقادنا جميعي

ا في هذا البحث األساسي وقت ليس  االشتغال بالبحوث األساسية. ويوجد دائمي

ا لألشخاص الذين سيكون بإمكانهم القيام سواء بهذا األمر  ضيقيا، سيكون كافيي

ا في هذا األمر قبل حرب يونيو  م، ولم أجد 1967أم ذاك. فكرُت أيضي

ا يستطيعون القيام بهذا األمر. وبعد حرب يونيو  م، نجحُت في 1967أشخاصي
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وهو اآلن  (1)إنشاء هذا الفرع، وترأس هذا الفرع شخص ُيدعى "ماروشي"،

 مقدم. وقد قلُت له: ستكون وحدة تحكم. برتبة عقيد، وكان وقتها برتبة 

 أعرف بأية درجة كان انطباُعكم عن مشكلة أفراد المخابراتل حيث إن ال

دُّ إحدى المشكالت العويصة،  مشكلة العثور على أشخاص وغير ذلك، ُتعب

ا من وقت رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان(. على  وتستغرق الكثير جدمي

هذا الفرع، قلُت لهم: ستكونون وحدة تحكم. لم يكن  أية حال، عندما أنشأتُ 

ا عمالء،  لدينا في البداية ما يكفي من األبحاث األساسية، ولم يكن لدينا أيضي

 ولكن بعد ذلك... ]لم ُيكمل حديثه [

م في ماذا؟ ا [ تحكُّ  أجرانات: ]مقاطعي

 ياريف: في التقدير.

لي: أيها القائد! نحن نعيش حالة بعد مرور بعض الوقت، أتى إليمي الفتية وقالوا 

 من الذل. هذا ما قالوه. فسألتهم: لماذا؟ ]لم ُيكمل حديثه [

ا [ من قال لك هذا؟  أجرانات: ]مقاطعي

ا،  ياريف: الجنود. سألُتهم: لماذا؟ فأجابوني بقولهم: نحن ال ُنصدر أوراقيا يوميمي

ا، قلُت لهم ما قلُتُه. و بعد ذلك، أصبح لديهم وليس لدينا دعٌم مادي يومي. حسني

ا دعم مادي، وكذلك توفَّر لهم الوقت.   أيضي

م الذي أعطيتبه لي أيها القاضي 1972على سبيل المثال، في تقدير عام 

"النداو"، يوجد فصٌل من ملخصات النشرات المخابراتيةل في الفصل األخير. 

كان التقدير على هذا النحو : يوجد تقدير عن كل الدول من الناحية 

                                                           

: رئيس فرع مرص يف "Shlomo Marom "Maroshi –شلومو ماروم "مارويش"  .1

(. ترك منصبه قبل هناية عام 6شعبة اخملابرات العسكرية )أ مان( اذلي يُرمز هل ابلرمق )

 م، وخلفه يف املنصب "ميئري ميئريوف". ]املرتمج[1969
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القتصادية، وهذا التقدير عن كل الدول والتقديرات الفنية، يكتبها الضباط ا

الذين يشتغلون بهذه الدولة. أما فصل ملخصات النشرات المخابراتية، فكان 

يكتبها رئيس الفرع منذ إنشاء هذا الفرع، وكنا نأخذه بالتحديد ألنه ليس له 

 صلة بالموضوع.

ألحرى أن تكون هناك مثل هذه الوظيفة ما أود قوله هو أنني أعتقد أنه من ا

في شعبة  –أيميا كان هو–التي يمكنها إعطاء نظرة جديدة. ولكن كل فرد 

ا له صلة بشعبة المخابرات  المخابرات العسكرية )أمان(، سيكون أيضي

العسكرية )أمان(، وهو ما لن يحدثل ألن مما سيتغذى هذا الشخص 

نشرات مخابرات شعبة المخابرات بالمعلومات؟ سوف يتغذى بالمعلومات من 

العسكرية )أمان(، ومن معلومات شعبة المخابرات العسكرية )أمان(. أو 

ا  بدرجة معينة، سيكون أقل تدخالي من رئيس الفرع. وأنا أقول: إنه يصعب جدمي

العثور على مثل هذه األشخاص، الذين سيكونون مؤهلين، وسيكون رئيس 

ا بذلك، عندما يحتاج ره أمور أخرى. ولكن  الفرع سعيدي فقط إلى التفكير، وتكدِّ

من الذي يمكن أن يكون مسؤوالي من هذا القبيل بجانب رئيسة الوزراء إلعطاء 

التقدير، وأن تكون مثل هذه الجهة المسؤولة إلى جانب رئيس شعبة 

ال ألنني رأيت أن النقطة  المخابرات العسكرية )أمان(. وهذا أمر ممكن أيضي

أنه ستكون هناك عقول ال تعيش في اإلطار نفسه، مثل العقول المهمة في ذلك 

 التي تقوم بإعداد التقدير لدينا.

 أجرانات: هل كنتب ُتلزمها اليوم بأن يكون لديها مستشار؟

ياريف: أو مجموعة من هذا القبيلل حيث إن وجود شخص واحد ربما ينطوي 

 على خطورة. من األفضل أن تكون هناك مجموعة.

كما أن وجود مجموعة يمكن أن ينطوي على خطورة. إذن، ربما أجرانات: 

 يكون هناك رأيان.
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 ياريف: ربما.

 أجرانات: أشكرك على اإلدالء بشهادتك.

 ستراح    ةا
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الفصل السابع: شهادة اللواء يتسحاق 

حوفى، قائد الجبهة السورية، أمام لجنة 

 أجرانات
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 1شهادة اللواء يتسحاق حوفي

 1973ديسمبر  25بتاريخ  34جلسة التحقيق رقم 

 

 : ماهو اسمك بالكامل؟أجراناترئيس جلسة التحقيق 

 حوفي: يتسحاك حوفي

 : هل تقسم بأنك ستقول الحقيقة؟أجرانات

 حوفي: أجل

: معلوٌم لكب أن إفادتك ستكون سرية، وكذا الحال بالنسبه للجلسة أجرانات

 الجبهة الشمالية؟أيضاي، منذ متى وأنت تتولى قيادة 

  1972حوفي: أنا قائد الجبهة الشمالية من شهر يونيو 

: هل بإمكانك أن تقصم لنا بعض التفاصيل عن سيرتك الذاتية، تاريخ أجرانات

 ومحل الميالد، التعليم الذي تلقيته، وبخاصةي معلومات عن خدمتك في الجيش 

عضواي قبل تأسيس  كنتُ  لفي تل أبيب 1927حوفي: ُولِدُت في يناير من عام 

الجيش في البالماح في لواء "يفتبح"، ومنذ تأسيسة وحتى اليوم أخدم في 

األولى للبالماح  كتيبةصفوف الجيش بشكل متواصل، وكنُت قائداي لفصيلة في ال

، وبعد ذلك خدمت في القيادة 1948خالل حرب )االستقالل( حرب عام 

في لواء جفعاتي،  51 كتيبةائداي لالجنوبية كضابٍط للعمليات، وبعد ذلك كنُت ق

-1945ثم مدرباي في مدرسة القيادة واألركان بين األعوام  وكنت متدرباي 

خرجت لمدة  .كنت نائباي لقائد لواء المظالت النظامي 1956، وفي عام 1955

في تل أبيب، انتهيت من امتحانات الثانوية العامة في  1958عام دراسي في 

                                                           

  /http://www.idf.ilاملصدر: أ رش يف اجليش الإرسائييل عىل ش بكة الانرتنت،  .1

http://www.idf.il/
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، وفي عام 1958)كاِدش( العدوان الثالثي في عام  تل أبيب في أعقاب عملية

أصبحُت ضابطاي لشعبه العمليات في قيادة المنطقة المركزية، وبعد ذلك  1959

، بعدها بعامين 1962وحتى  1960ُعينُت قائداي لمدرسة الضباط في السنوات 

، وفي عام 1964وحتى  1962صرُت قائداي للواء المظالت النظامي من 

إلى الواليات المتحدة للدراسة في مدرسة القيادة واألركان  سافرتُ  1964

التابعة للجيش األمريكي في "لفينج سبورت"، وعندما عدُت ُعينت رئيساي 

لسرية العمليات في شعبه العمليات التابعة لقيادة األركان، وظللت أشغل هذا 

داي ، وعملُت لمدة عام مساع1967المنصب إلى ما بعد حرب )األيام السته( 

لرئيس شعبه العمليات في قيادة األركان، وبعدها توليت قيادة سرية التدريب 

، حتى تم تعييني قائداي للمنطقة الشمالية في نهاية شهر يونيو 1972-1969من 

 .1972من عام 

إننا نريد أن نحصل على إفادتك بشكل أساسي بخصوص المعلومات  :أجرانات

فرة لديك فيما يتعلق بإمكانية شن السوريين لحرب من جهة  التي كانت متوم

الشمال في الفترة التي كنت خاللها ضمن قيادة الجيش خاصة في الفترة 

األمور،  هذهعلى األرض وما شابه من  عليهما الذي كان الوضع  لاألخيرة

المرحلة، وسوف  هذهوما هي المعلومات التي وفرتها قيادة األركان لك في 

ر أخرى أبلغنا بها بعض الضباط، ونريد أن نستدعيك مرة أخرى بشأن أمو

 هذهنجري معك تحقيقاي بخصوصها، وسيكون ذلك في جلسة أخرى، أما في 

 المرة سوف نجعل إفادتك تقتصر على هذا الموضوع 

قبل الفترة المحددة التي سبقت حرب )عيد  إنهحوفي: ما أودم اإلشارة إلية 

وحتى  1967يام السته( عام أي منذ حرب )األ - 1973أكتوبر عام  الغفران(

كان تشكيل حالة الطواريء لدى  -1973حرب )عيد الغفران( أكتوبر 

السوريين مستمر معظم الوقت، وكان الجيش السوري يخرج بشكٍل عام من 

في الشتاء، خاصةي بسبب األحوال الجوية الباردة  منظومة حالة الطواريء
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المنطقة، إالم أن الجيش السوري بشكل عام كان يتواجد بشكل  هذهوالرطبه في 

اعتيادي في شكل منظومة طواريء في المساحة الواقعة بين حدودنا وحتى 

  دمشق، وكان ذلك األمر بمثابه ظاهرة دائمة في هذا القطاع

دد فيما بعد ما الذي تقصدة باستخدامك لكلمة منظومة  لسكوف: عليك أن تحم

 رجل في القيادة. الطواريء، فأنت

إن منظومة الطواريء لدى  لحوفي: بوسعي أن أقول لك مغزى ذلك اآلن

 هذهفرق لسالح المشاة تتواجد على الحدود، وداخل  3السوريين تتكون من 

هناك لواءان لسالح المشاة يتمركزان  -وفقاي لهيكل الجيش السوري –الفرق 

 كتيبةح المشاة توجد على خط المواجهه، وبداخل كل لواء من لوائي سال

دبابات، وعالوة على ذلك كانت هناك بضع عشرات من الدبابات التي 

أسميناها دبابات الجبهة، والدبابات التي كانت من طرز أقل، والتي وتم دمجها 

. 100، وإس يو 34في الخط األول للجبهة، كانت دبابات من طراز سي 

 لي كانت معهما على الحدودوعالوة على لوائي سالح المشاة والتعزيزات الت

التي كانت  -ماعدا الفرقة التاسعة كان لكل فرقة لواء مدرعات ولواء ميكانيكا،

ألنها كانت فرقة حديثة لها لواء مدرع  -متمركزة في الجبهة الوسطى األمامية 

 واحد، ولم يكن لديها لواء ميكانيكا حتى بداية نشوب الحرب.

القوات في العمق السوري لمسافة تبعد  وعالوة على ذلك، وعند الحديث عن

كانت هناك فرقتا مدرعات، الفرقة رقم  لكم تقريباي عن خط الحدود 30حوالي 

وكانت كل واحدة منهما تتكون إما من لوائي مدرعات  ،3، والفرقة رقم 1

 ولواء ميكانيكا، أو من لوائي دبابات ولواء ميكانيكا.

 لثاني؟: هل هذا ما كان ُيسمى بالخط االنداو

حوفي: هذا هو الخط الثاني، الخط الثاني بشكل عام كانت تشغلة فرقة 

بداية من  لالمنظومة أيضاي مدفعية هذهمدرعات، وكانت هناك بداخل كل 
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وتعد من بين أكبر قذائف الهاون الموجودة  -مم  120بقُطر  قذائف الهاون

ا بالمدفعية بعيد المدى بقطر  -على الحدود  ، وهي 122أو  مم 130وانتهاءي

دة بحسب عدد البطاريات الموجودة على الجبهة، والمقصود هنا البطاريات  معم

-70التي بإمكانها أن تلقي بالقذائف خلف خط الحدود، ويتراوح عددها بين 

 بطارية مدفعية من كل األنواع. 80

، 1973إذا أشرنا إلى الفترة التي سبقت حرب )عيد الغفران( حرب أكتوبر 

فحين وصلت للمنطقة في الفترة بين  ل1972للعام السابق لها عام سأتطرق 

المنظومة تحوي  هذهشهري يونيو و يوليو كانت هناك حالة طواريء، وكانت 

 بطارية مدفعية.. 60و دبابة 850على اجمالي عدد دبابات يقمدر بحوالي 

 يادين: وهل كان من بين تلك القوات فرقة المدرعات؟

لمنظومة على جزء فقط من فرقة المدرعات التي لم تكن حوفي: لقد اشتملت ا

كامله، وكان هذا على ما يبدو في ذات الفترة التي لم يكن الجميع فيها متواجداي 

القوات فرقة المدرعات،  هذه، ال آسف، لم تكن من بين جبهةعلى خط ال

بطارية مدفعية في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر عام  60وكانت تتواجد 

بطارية  75، وجبهةعلى خط ال دبابة 800، وكان هناك حوالي 1972

 مدفعية.

فرق  3، وإذا كانت هناك دبابة 200وكانت فرقة المشاة الواحدة تضم حوالي 

متواجدة في منظومة الطواريء فهذا يعني أن عدد الدبابات سيصل إلى حوالي 

رعة كان في ، ولكن في األلوية المستقله، فعالوةي على الفرق المدبابة 600 دم

الجيش السوري أيضاي لواءان مستقالن من الدبابات ال يتمركزان في مكان 

، وبذلك كان بإمكان جبهةثابت، ولكن كانا يتواجدان أيضاي على مقربه من ال

رعة أن يصل عدد الدبابات فيها إلى   دبابة 800المنظومة دون الفرق المدم

 .دودتتواجد على مقربه ووسط المنطقة المؤدية للح
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 -، وكان تفسير ذلك 1973حتى شهر ابريل نحو وظلت األحوال على هذا ال

-1972أن موسم الشتاء بين عامي  -وعلى ما أعتقد الوحيد كما ُيخيمل لي

الشتاء الوحيد الذي دخل فيه الجيش السوري  -لو لم أكن مخطأي  -كان  1973

 لسببين:في منظومة حالة الطواريء، ويعود هذا األمر على ما يبدو 

الذي  -كانت لدينا حوادث قد وقعت في هذا الشتاء، والسبب الثاني  إنهاألولل 

هو أن  -على ما يبدو قد سمح للسوريين باالستمرار في التواجد في هذا الشتاء

ا  الشتاء كان معتدالي للغاية، وكانت هناك ُندرة في سقوط األمطار، وكان شتاءي

 جويه.مريحاي للغاية من ناحية الظروف ال

ظاهرة غير  هذهوكانت  – 1973إالم أنهم في حقيقة األمر طوال صيف عام 

حتى حانت الفترة التي دخلوا  -كان السوريون خارج حالة الطواريء –معتادة 

فيها لحالة الحرب، وسوف أشير على الفور اآلن إلى الوقت الذي رصدنا فيه 

 بداية عودتهم لمنظومة حالة الطواريء.

كانت تشكيالت حالة الطواريء متواضعه، وهذا يعني  1973ففي صيف عام 

)تم الحذف بمعرفة أنها لم تكن خالية تماماي، ولكن مقارنةي باألعداد التي ذكرتها 

و  دبابة 400مسبقاي كان هناك حوالي  صفحات( 5الرقابه العسكرية بمقدار 

 بطارية مدفعية 34

 ؟جبهةلسكوف: هل كان هذا في منطقة الحزام األول لل

حوفي: كان هذا في منطقة الحزام األول، وكان التواجد فيها للقوات ُمقملصاي، 

واحدة في الخارج في التدريبات، وكانت هناك أيضاي  كتيبةوكان للواء المشاة 

دبابات واحدة في الخارج في التدريبات، ونصف المدفعية كانت في  كتيبة

 34واجد فقط حوالي الخارج في تدريبات بصفة خاصة، وبذلك كانت تت

   بطارية مدفعية على طوال خط الحدود
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بأن  لالفترة، ولم يكن هذا من مصادر القيادة هذهما علمناة من معلومات في  

هناك تدريبات وأن الجيش السوري كان يجري تدريبات في الجبهة الداخليه، 

حد على  –وتفسير هذا األمر لم يكن مستنداي إلى معلومة، بل كان مستنداي 

الفترة التي  -وهو بشكل عام –نظراي ألن فصل الشتاء  إنهعلى تقدير،  -علمي

كانوا يتدربون فيها، وبسبب الحوادث ظلوا في منظومة حالة الطواريء، 

 وخرجوا ألداء التدريبات في الصيف.

حين تحدثت عن أعداد  لوربما لدي كلمات تمهيدية أقولها حتى ينجلي األمر

األمور قد تم استقاؤها  هذهكانت معلومات القيادة عن  الدبابات والمدفعية،

الصور بشكل عام في  هذهبشكٍل أساسي من التصوير الجوي، بينما تم تحليل 

 قيادة هيئة األركان العامة، وكذلك في قيادة المنطقه..

المصادر الوحيدة التي كانت ُتعتبر مصادر مباشرة للقيادة كانت منظومة 

دينا في هضبه الجوالن، والتي كان بامكانها أن تخطرنا المراقبه التي كانت ل

ينه، ولو كانت ضئيله، ولكن لم يكن بوسع   هذهبوجود أية تحركات معم

د يقيناي أو تنفي أي تحركات ما إذا كانت الدبابات بصفة عامة  المنظومة أن تؤكم

، جبهةمتواجدة في خنادقها أم ال، ولم يكن من الممكن رؤيتهم على خط ال

ن هناك جزء فقط من بطاريات الصواريخ الخاصة بنا موجودة في نطاق وكا

 مراقبتنا.

 لسكوف: وال من جبل الشيخ؟

ا من منظومة  حوفي: وال حتى من جبل الشيخ، وكان وقتها هذا المكان جزءي

المراقبه،وأنا أتحدث عن الصورة الكاملة كما أشرت لها، وكان من الممكن 

واألرقام الدقيقة ألعداد  دبابة 400، و ال  دبابة 800تشخيص وجود ال 

الصواريخ فقط من خالل التصوير الجوي، وسواٌء كانت تشكيالت حالة 

الطواريء في الجيش السوري كاملة أو خاوية أو أعداد القوات فيها منخفضهل 

 فقد كان من الممكن تمييزها من خالل مواقع المراقبه الخاصة بنا.
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بر، عندما الحظنا وجود حركة غير عادية على خط ُكنما في بداية شهر سبتم

وتم تحرير تقرير  -، أي أن مواقع المراقبه الخاصة بنا قد رصدت ذلك جبهةال

سبتمبر من خالل التصوير الجوي الذي تم  11بهذا الخصوص، وتبمين في 

قبل ذلك أن أعداد القوات في منظومة الطواريء آخذة في التزايد، واكتشفوا 

 70وحوالي  دبابة 540قت من خالل الصور الجوية وجود حوالي في هذا الو

 بطارية مدفعية.

  لسكوف: هل كان هذا في المقدمة؟

حوفي: نعم، ولم تكن القوات كاملة بعد في هذا الوقت، ولم يكن لدينا تفسير 

لم  نهالقوات في هذا التوقيت والعودة إلى حالة الطواريء، نظراي إل هذهلوجود 

خاصة في ذلك الوقت على خط الجبهة والتي من شأنها أن  تقع أي حوادث

 تشمكل سبباي لعودة السوريين لحالة الطواريء 

حينها وقع حادثان عربيان أشارت التقديرات إلى وجود احتمال أن يكونا 

حيث سافر األسد لحضور مؤتمر دول عدم االنحياز الذي ُعقد في  لالسبب

قاٌء جمع األسد والسادات و حسين في سبتمبر كان هناك ل 10الجزائر، وفي 

 القاهرة.

 سبتمبر؟ 10أجرنت: هل حدث هذا في 

سبتمبر، وأشارت التقديرات إلى عدم وجود تفسير آخر  10حوفي: نعم في 

لعودة الجيش السوري لحالة الطواريء، أن مجرد موضوع السفر، موضوع 

دم حدوث أي سفر األسد كان أحد السببين للعودة لحالة الطواريء لضمان ع

 شيء أثناء غيابه.

  : هل كان هذا تقديركم أم تقدير قيادة األركان العامه؟النداو

 حوفي: كان هذا التقدير قد تلقيناة من قيادة األركان العامه

 لن يحدث أي شيء؟ إنه: ماذا كانت التقديرات؟ أجرانات
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أي ل بسبب السفر، ولضمان عدم حدوث جبهةحوفي: أن األسد أعاد الجيش لل

شيء في سوريا، وأننا لن نستغل فترة غيابه، وربما أيضاي لضرورات داخلية 

لديه، وال أستطيع أن أقول أنني كان لدي تقديراي مغايراي، لم تكن لديم أية 

معطيات تجعل لدي تقديرات مختلفة وكل ما قيل كان في حقيقة األمر مجرد 

 داي على معلومات على حد علمي كل ما تردد لم يكن مستن نهتخمينات، إل

 : هذا التقدير لم يكن مستنداي على معلومات؟أجرانات

ا  ا على معلومات، بل بناءي حوفي: على حد علمي، لم يصدر هذا التقدير بناءي

 على تقديرات فقط في هذا التوقيت، وهذا على حد علمي.

سبتمبر حدث واقعة استهداف الطائرات السورية  13وكما ُذكر، في 

تواصلت التعزيزات للتشكيالت السورية،  ،الحادثة هذهواسقاطها، وفي أعقاب 

وكان هناك من حاولوا الربط بين ذلك األمر واسقاط الطائرات، ورغبتهم في 

من  24ي ، وهو ما كان قد أقدموا على فعلة في الماضي، وفجبهةالرد على ال

بطارية  101و دبابة 670سبتمبر، وفي أعقاب تصوير جوي آخر، تم رصد 

 مدفعية..

 أجرنت: كم كان عدد بطاريات المدفعية؟

 بطارية مدفعية 101حوفي: 

 سبتمبر؟ 24بطارية على الجبهة في  101: هل كانت هناك نيبنتسال

 حوفي: نعم

 ت على الجبهة من قبل؟: هل حدث وكان هناك هذا العدد من البطاريانيبنتسال

حوفي: كان هذا العدد من بطاريات المدفعية أكبر من أعداد البطاريات التي 

كان قد تم وضعها على الجبهة عند وقوع األحداث في الشتاء، وفي الثاني من 

ا على تصوير جوي –أكتوبر أيضاي  كانت هناك أعداد أقل من الدبابات  -وبناءي
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طارية مدفعية، وحسب ما أذكر فإن هذا ب 108، وكانت هناك دبابة 640

 التعزيز لبطاريات المدفعية نابع من نصب مدفعية قيادة األركان السوريه

 أجرنت: نابع من ماذا؟

حوفي: من مدفعية قيادة األركان السورية عالوة على المدفعية التي كانت 

هنا  موجودة أصالي، ومستوى الفرق التي بحوزة قيادة األركان، وأنا ال أتذكر

بشكل عام بعيدة المدى، وذلك الفارق  العدد الدقيق، حيث توجد ألوية مدفعية

بين األعداد التي كانت موجودة في الشتاء والتي كانت لها عالقة بوقت 

الزيادة التي تخطت العشرين عن العدد السابق ألعداد  هذهاألحداث، وبين 

 بطاريات الصواريخ نابع من نصب مدفعية قيادة االركان

 أجرنت: هل هذا ما يسمونة ب  الماسورة الطويله؟

مليمتر  130حوفي: نعم، كان لديهم نوعانل األول مدفعية بماسورة قطر

 مليمتر 122والثاني بماسورة قطرها 

 : ألم تكن أعداد المدافع الموجودة كافيه أن يكون لها مغزى قاطع؟نيبنتسال

 حوفي: بحسب أنواعها؟

 ، أليس هذا صحيحا؟108و 100تراوحت بين  : ال، إن أعدادهانيبنتسال

حوفي: نعم، أعتقد ذلك بشكل عام، وربما يضعون على الجبهة بطاريات 

وهميه، أي أنها مجرد بطاريات الهدف من وجودها التضليل، وعلى أي حال 

كان ينُّم  108و  80من األحوال، الفرق في أعداد بطاريات المدفعية بين 

ي أعداد بطاريات المدفعية. ومن الممكن بالتأكيد أن بالتأكيد عن وجود زيادة ف

 ليكون هناك خطأ، وربما يمكن أن يتم تدوين ذلك في شكل مالحظة عارضة

أننا حين هاجمنا واحدة من بطاريات الصواريخ خالل الحرب تبيمن لنا أن 

البطارية كلها عبارة عن مواسير مدفعية وهميه، وأن هناك ماسورة مدفع 

وذلك إليجاد انطباع أن البطارية نشطه، وبذلك من الممكن أن  واحدة حقيقية
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يكون بين ذلك العدد بطاريات مدفعية غير حقيقية، وعلى أي حال فقد كان 

 هناك تعزيز، وبحسب أنواع المدفعية، فقد كان تعزيز من قيادة األركان.

ن من سبتمبر وحتى الثاني م 24الفترة الممتدة بين  هذهيادين: أخبرني، في 

ما الذي أشارت إلية تقديراتكم، هل كانت هناك قوات موجودة في  لأكتوبر

الخط الثاني )النسق( أم ال؟ بمعنى، هل كانت غالبية القوات موجودة في 

 المقدمة ومتخذة تشكيالي أكثر هجومية، أم أن الخط الثاني كان به قوات أيضاي؟ 

لقوات المتواجدة حوفي: كان هناك جدل حول هذا الموضوع والخاص بحجم ا

 في الخط الثاني بين المخابرات العسكرية وبيننا وبين القيادة 

 أكتوبر؟ 2سبتمبر وحتى  24: هل كان هذا في الفترة بين أجرانات

 يادين: نعم 

 حوفي: بحسب رأي محللي التصوير الجوي التابعين لقيادة الجبهة الشماليه

كان هناك خالف في الرأي بين قيادة الجبهة الشمالية  إنهأجرنت: هل قلت 

 والمخابرات العسكرية بخصوص تواجد القوات في الخط الثاني من عدمه؟

 حوفي: نعم 

 أجرنت: ماذا كان رأيكم؟

للي التصوير الجوي لدينال لم يكن هناك تواجد للقوات  حوفي: بحسب زعم محم

للي المخابرا ت العسكرية، وتحديداي بحسب في الخط الثاني، وبحسب رأي محم

رأي رئيس قسم البحوث فإن الخط الثاني كان موجوداي به قوات تتخذ تشكيالي 

 نهدفاعياي، كان لدينا جدل بالتأكيد، وكان هذا الموضوع مهماي بالنسبه لي، إل

كان من الممكن أن يعطينا مؤشراي عن نوايا السوريين على رغم من أن ذلك 

 لضرورة األمر لم يكن ليحدث با
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كان من المعقول أن نفترض  إنهسوف أوضح كالمي على الفور، هذا يعني، 

فربما كان من الممكن أن نستشف من  لإذا كان تشكيل الخط الثاني دفاعياي  إنه

 ذلك أن االستعدادات الشاملة لهم ما هي إال استعدادات دفاعيه.

 : هل كان التشكيل الشامل لهم تشكيالي دفاعياي؟أجرانات

والتي تعد القوة  –حوفي: نعم، ومن ناحية أخرى، إذا كانت فرقتا المدرعات 

القوة الهجومية الرئيسية للجيش السوري مركمزة في  -الضاربه لدى السوريين

مكان ما ولم تدخل في التشكيل الدفاعي، كان من الممكن أن نستشف من ذلك 

 أن نواياهم هجوميه

تا المدرعات تعتبر القوة الهجومية : لحظة واحدة، إذا كانت فرقأجرانات

 األساسية للسوريين، فماذا حدث؟

حوفي: لم تكن الفرقتان في تشكيل حالة طواريء، بل كانتا موجودتين في 

كان من الممكن أن نستشف من ذلك أن نوايا  إنهمكان ما في الخلف، أقول 

د السوريين هي نوايا هجومية، ومع ذلك، وبحسب تقديري في الماضي، أقص

حتى لو كانت كل القوات في وضع التشكيل الدفاعي الكامل  إنهقبل الحرب، ف

والذي يعني التمركز في الخط األول وتمركز فرق المدرعات في الخط 

فإن بوسع الجيش السوري أن يتحول للهجوم دون اجراء استعدادات  لالثاني

من الممكن  إنهإضافيه على األرض، ألن أحد طرق العمل، التي فكمرنا في 

للسوريين أن ينفذونها والتي تعتبر مالئمة للعقيدة القتالية السوفيتية التي 

من الممكن أن تبدأ المرحلة األولى من الهجوم السوري عن  إنهيحاكونهال هي 

طريق فرق المشاة والمدرعات، وتستغل فرق المدرعات النجاح التي يمكن أن 

ققة فرق المشاه، لذا فأنا أتحفظ ع لى ما سبق وقلتة حول ذلك الجدل، والذي ُتحم

كنت بحق قد رأيت فيه مؤشراي لمعرفة نوايا السوريين، وإن كان التشكيل 

الدفاعي الكامل للقوات ودون اجراء أي استعدادات، بحسب تقديري كان من 
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الممكن للجيش السوري أن يبدأ الهجوم دون إجراء أي استعدادات إضافيه 

يزها على األ  رض.يمكن أن نمم

يادين: إنني أفهم ذلك، ولكن ألم يكن من المهم بالطبع من ناحية أخرى التفكير 

إذا كان كل التشكيل يتواجد في الخط األمامي، إذن فإن هذا التحرك  إنهفي 

 يعتبر ذي طابع هجومي؟

حوفي: نعم، ولكن من الواضح في الصور أن هاتين الفرقتين لم تتواجدا بين 

ول، وكان من الواضح أنهما متواجدتان خلف الخط الخط الثاني والخط األ

الثاني باتجاة الشرق، وكان هذا األمر مؤكداي من الصور، أي أن الخالف في 

المنطقة كانت تظهر في  هذهالرأي بخصوص الخط الثاني كان نابعاي من أن 

الصور الجوية دائماي بشكل مائل للغاية، وببساطة كان هناك جدل محتدم بين 

ييز ما إذا كانت هناك آليات  لنالمحللي حيث كان من الصعوبه بمكان التمم

 عسكرية أم ال

كان من المستحيل اخفاء  إنهحوفي: ولكن كان من الواضح وضوح الشمس 

 لهاتين الفرقتين إذا كانت متواجدة بين الخط الثاني والخط األول  دبابة 450

السؤال في حقيقة األمر  النقطة، لقد سألتك هذا هذهيادين: لدي سؤال واحد في 

كي أستوضح نقطة معينة في شهادة ضابط مخابرات المنطقة الشمالية الذي 

ه، ولكنة قال إنك وافقت على تحليلة أو  شهد عندنا، حيث حكى تقريباي ما حكيتب

تحليلهم بشكٍل أفضل من تحليل محلليكم، وقال إن قائد المنطقة قال لي إن 

وافق على ذلك، ولكنة ذهب لقيادة هيئة  إنهأي الخط الثاني لم يكن به قوات، 

 األركان العامة إلثارة المشكلة، وبحسب أقوالة فلقد قال العميد شاليف لة إن

الخط الثاني به قوات بالفعل وبوسعكم أن تكونوا هادئين، وهذا بالطبع ما حكاة 

زىل اعتماداي على شائعة كان قد سمعها منك، واآلن أصبح لِما قالة أهميةي ومغ

حين ثار جدل حول ما إذا كانت هناك قوات  –وما أردت أن أسأل عنة هو 

متواجدة في الخط الثاني أم ال، هل استوضحت ذلك األمر على مستوى قيادة 
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هيئة األركان فقط مع شاليف أم أيضاي مع رئيس هيئة األركان؟ أم مع مع نائب 

 رئيس هيئة األركان؟

الخط الثانيل أثرت هذا التساؤل حوفي: بخصوص حقيقة وجود قوات في 

أيضاي خالل جلسة نقاش في قيادة األركان، في إطار معلومات أبلغتنا بها 

برأيي  إنهوأثرت هذا التساؤل حول وجهة نظري ب لالمخابرات العسكرية

ال أتذكر بدقة ما إذا  -الخط الثاني ليس به قوات، وأنني أرى في ذلك دالله، 

  -داي في جلسة النقاش أم الكان رئيس المخابرات متواج

 لسكوف: متي كانت جلسة التقاش؟

 حوفي: ال أذكر الموعد، لقد كان ذلك قبل الحرب 

 لسكوف: هل كان هذا في يوم الثاني من أكتوبر؟

 حوفي: احتمال

 أكتوبر 2الجلسة قد ُعقدت يوم  هذهيادين: من المنطقي أن تكون 

 صفحات( 3 )تم الحذف بمعرفة الرقابه العسكرية بمقدار

بقاي، ولكننا ال  إنهحوفي: بشأن حقيقة التحذير ب قد يحدث شيئاي، حذرت مسم

 نتحدث عن ذلك اليوم

 النقطه، ولكننا نناقش هذا األمر أيضاي  هذهيادين: لم نصل بعد ل

 : بالتأكيد سنتناقش في هذا األمر أجرانات

لذين من هم األشخاص ا ،يادين: عندما تقول جلسة رئاسة هيئة األركان

 يحضرون فيها؟
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حوفي: إن جلسة نقاش قيادة هيئة األركان يحضر فيها بالطبع رئيس هيئة 

األركان العامه، قادة األفرع في قيادة األركان، قادة المناطق، قائد سالح الجو، 

 قائد سالح البحريه، وموظفون آخرون.

 يادين: فهمت

 فيها أيضا؟: لم نسمع، هل كان رئيس شعبه البحوث متواجداي أجرانات

بشكل عام، أو عندما تكون هناك معلومات فريدة من نوعها أو  إنهحوفي: ال، 

حينها يأتي رئيس شعبه  لعندما ال يكون رئيس المخابرات العسكرية موجوداي 

كان حاضراي  إنهالبحوث ليحل محلة في جلسة نقاش هيئة األركان، ويهيء لي 

الجلسات التي أتطرق خالل شهادتي للحديث عنها، حيث كان  هذهفي احدى 

رئيس المخابرات العسكرية متواجداي حينها خارج البالد وجاء ليحل محله، 

ولكني ال أذكر بالضبط إن كان حاضراي في هذ الجلسة المعينة أم ال، على أي 

 بحسب تقديراتهم فإن الخط الثاني كانت إنههي  عليهحال الرد الذي حصلت 

 تتواجد فيه فرق المدرعات بالفعل..

: هل كان هناك اتفاق على ما تم التوصل لة في تلك الجلسة أجرانات

 النقطه؟ هذهبخصوص 

 هذهحوفي: ال، لكني ال أتذكر إن كان رئيس هيئة األركان قد تطرق إلى 

النقطة أم ال، على أي حال لم يكن ليستطيع أن يعطي حكمة على األمر 

 -بالتأكيد 

 : تقصد لم يكن ليعطي رأية ما إذا كانت هناك قوات بالخط الثاني أم ال؟يدين

: اريد أن أفهم، إذا كانت هاتان الفرقتان موجودتين في أي مكان أبعد، النداو

خلف الخط الثاني، فهل كان هذا أيضاي من الممكن أن يعطي داللة أكبر على 

 ثاني؟ وجود نوايا هجومية من مجرد تواجد القوات في الخط ال
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حوفي: هذا ما سبق وأوضحته، لقد قلُت إن شن الهجوم أمٌر ممكن القيام به 

 حتى على نفس وضع القوات التي كانت متواجدة عليه

 : يمكن أن يحث ذلك ولكن بشكل نسبي؟النداو

حوفي: بالتأكيد، ألن مجرد تواجد القوات في الخط الثاني غير مريح بدرجة 

ألنها تشتت القوة، وتجعل األشخاص  لكبيرة عند البدء في شن هجوم

الحاله، عالمة ما  هذهمتمركزين داخل مواقعهم، ولذا فلقد رأيت في ذلك، في 

 تدل على نواياهم.

وأحد األشياء التي كنت أرددها طوال الوقت لضابط المخابرات الذي يعمل  

النقطة سواٌء كان الخط الثاني به قوات أم ال، فقد  هذهمعي، أن يكون يقظاي ل

بسبب كل  -وإن كان غير قاطع  –يدل على شيء  إنهرأيت في هذا األمر 

 األسباب التي أسهبت في شرحها مسبقا.

أكتوبر عشية نشوب الحرب  5فقد كانت هناك في  وإذا أردت أن اختم كالمي،

  دبابة 760 تشكيل مكون من

 أيضاي؟لسكوف: وهل وجدتة 

 دبابة 60حوفي: نعم، عالوة على 

 يدين: أين؟

بطارية مدفع من  140و ، دون الفرق المدرعة في تشكيل المقدمة حوفي:

 ، إذا عدنا للوراء،الممكن اإلشارة

 : كم عدد بطاريات المدفعية؟أجرانات

، في األول من أكتوبر أجرينا تدريباي لتجنيد لواء مدرعات 140حوفي: 

 بينابالقرب من روش 

 يادين: في معسكر بيلون؟
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 حوفي: نعم، لواء احتياط، في معسكر بيلون

 ؟179لسكوف: 

، حيث بدأ التدريب مساء يوم األحد، وفي فجر يوم 170حوفي: من لواء 

 االثنين........

ا للمدرعات؟أجرانات  : هل كان هذا اللواء، لواءي

 179حوفي: لواء مدرعات احتياط 

 األول من أكتوبر؟: هل حدث ذلك في النداو

حوفي: في االول من أكتوبر، وفي فجر الثاني من أكتوبر تلقيت من ضابط 

لن يحضر التدريب، وتلقيت تحذيراي تليفونياي بأن  إنهالمخابرات لدي خبراي يفيد ب

هناك احتمال بأن يتم شن هجوم سوري، وقد حاولنا استيضاح ذلك األمر من 

ه العمليات في هيئة األركان العامه، لكنهم هيئة األركان العامة وكذلك من شعب

في  إنهلم يعرفوا أي شيء هناك بخصوص هذا الموضوع، على الرغم من 

رني فيها من ذلك االحتمال، حاولنا أن نستوضح ذلك  هذه الساعة التي حذم

األمر، وفي شعبه العمليات لم يعرفوا أي شيء بخصوص هذا التحذير، وهو 

أحد من المخابرات العسكريه، واتضح أنهم  نفسة حاول العثور على أي

موجودون في بيوتهم، وأنا ال أذكر الساعة بالضبط، ولكن بعد ذلك كانت هناك 

 تقديرات تشير إلى عدم وجود أي شيء

 : من الذي توصل إلى هذا التقدير؟أجرانات

 ةحوفي: تلقينا هذا التقدير من هيئة األركان العام

 ر في نفس اليوم؟: هل وصلك هذا التقديأجرانات

المعلومة غير معلوم لي، وال أعرف ما هو األساس  هذهحوفي: نعم، مصدر 

 الذي استند إلية التحذير باحتمال تعرضنا لهجوم سوري
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 المعلومة حتى اليوم؟ هذهيادين: ولم تعرف مصدر 

حوفي: حتى اليوم لم أعرف مصدرها، وسوف أخبرك أيضاي شيئاي بخصوص 

 ت موضوع تلقي المعلوما

 : ألم تسأل ضابط المخابرات عن ذلك؟نيبنتسال

 هذهتلقي معلومة من مكان ما، ولكن من أين تلقى هو  إنه: لقد قال أجرانات

 المعلومة؟

حوفي: لقد تلقاها من مخابرات هيئة األركان العامه، وأنا أقول أن المصدر 

وهذا هو ما  -خاص بالمخابرات، المخابرات هي مْن حصلت على المعلومه

 أعرفه، وأعرف أيضاي كيف تلقينا المعلومه

: هل حصلتم على المعلومة من ضابط المخابرات المسئول عن الجبهة النداو

 السوية، أي من المخابرات العسكرية؟

هذا هو  -حوفي: نعم، ولكن ما هو مصدرة أو من أين حصل على المعلومة 

 .ما ال أعرفة حتى اليوم

 يايدن: هل حدث أي استيضاح معين الحقا لسبر غور هذا األمر؟ 

حوفي: نعم حدث استيضاح لذلك األمر الحقاي لدى رئيس هيئة األركان لالجابه 

إنني اعتقد أن ضابط  لعن التساؤل، هل حذروا أم لم يحذروا بما عرفوة

كانت  نهأي غبار في هذا األمر وأدى واجبهل إل عليهالمخابرات لدينا لم يكن 

قد وصلتة المعلومة ونقلها بدورة لي، ولكن حدث خطأ ما في نقل المعلومة 

داخل المخابرات العسكريه، ونتيجةي لذلك لم يعرف الجميع داخل المخابرات 

العسكرية بأية معلومة وخلدوا لنوم الهاديء يومها، ولم يعرف أحد في شعبه 

 بهيئة األركان العامة  العمليات كذلك بأمر أي شيء، وفي أعقاب ذلك اتصلت
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يادين: حين تقول هيئة األركان العامه، ربما بإمكانك أن تفمصل أكثر، ماذا 

 تقصد بهيئة األركان العامه، هي جهة عامه

وتسريح  حوفي: إننا بشكل عام، نتلقى األوامر بشأن موضوع القوات،

ئة األوامر من شعبه العمليات في هي هذهاالحتياط، وتجنيده، حيث نتلقى 

 األركان 

 يادين: هل اتصلت بشعبه العمليات؟

حوفي: أعتقد أنني اتصلت برئيس شعبه العمليات، بل إنني حتى تحدثت مع 

رئيس هيئة األركان العامه، غير أنني لم أفعل ذلك في نفس الوقت الذي تم 

 اخطاري فيه بالمعلومه، ولكني اتصلت به الحقاي، في الصباح، واتفقنا

 أكتوبر؟ 2ذلك يوم  : هل حدثأجرانات

 أكتوبر 2حوفي: نعم كان ذلك في 

 : هل اتفقت مع رئيس هيئة األركان؟أجرانات

حوفي: نعم، إننا في إطار تدريب االحتياط دعونا كل االحتياط للتجنيد في 

حناهم جميعاي باستثناء   واحده. كتيبةاللواء، وسرم

 بخصوصه؟ عليهيادين: هل كان هذا هو ما اتفقتم 

إنني ساعود للوراء قليالي، إن التدريب كان تدريباي على تجنيد كل حوفي: 

من حيث مدة تجنيد  لكل الذين حضروا -اللواء، تسجيل بيانات الجميع

واحدة خالل  كتيبةاالحتياط وترتيب الوصول إلى المعسكر، وكانت هناك 

التدريب منوط بها اخراج الدبابات من المستودعات، واستالم الذخيره، 

 مستعدة للتحرك.  كتيبةيز كل المعدات الخاصة بالدبابات، وأن تكون الوتجه
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أردنا أن نقيس الوقت الذي يمتد من وقت استدعاء االحتياط حتى يصبح اللواء 

جاهزاي للخروج إلى المعركه، وقد طبمقنا هذا التدريب لتطبيقة كنموذج على 

 واحدة من الكتائب 

الوقت الذي يستغرقة اللواء حتى  : أجريتم التدريب حتى تعرفواأجرانات

 يصبح جاهزا للقتال من توقيت استدعاء..

حوفي: منذ صدور أمر االستدعاء، مروراي ببدء استدعاء االحتياط وحتى 

مستعدة بعتادها للخروج للقتال، وقد اتفقنا في  كتيبةالموعد الذي تكون فيه ال

زز  في نفس اليوم، تم االتفاق  بالدبابات، والحقاي  كتيبةال هذهالصباح ذاتة أن نعم

نظامية من لوائنا رقم  كتيبةعلى أن يظل جنود االحتياط موجودين حتى تصل 

رح االحتياطإلى هضبه الجوالن، وحي 7  من التدريب. نها نسم

يدين: عفواي لحظة واحده، بخصوص هذا التدريب، هل جاءت المبادرة إلجراء 

ا من اختبار تجنيد ألوية التدريب من شعبه العمليات؟ هل كان هذا جزءي 

االحتياط في كل المناطق، أم أن هذا التدريب جاء بمبادرة شخصية منك؟ هل 

 كان هذا التدريب استثنائياي أم عادياي؟ ما الذي جعل فكرة التدريب تطرأ فجأه؟ 

حوفي: لقد كان هذا التدريب جزءاي من تدريبات تجنيد االحتياط التي يتم 

اقرارها قبيل بدء كل عام عمل جديد بين المناطق العسكرية وبين شعبه 

العمليات، وكان من المفترض أن يتم اجراؤة قبل الموعد الذي أجريناة فيه 

ر من معسكر بشهور، وأجلناة ألننا نقلنا معسكر اللواء من على شاطيء البح

 "كردان" لمعسكر "بيلون" 

 : ماذا نقلتم؟أجرانات

حوفي: نقلنا معسكر اللواء والمستودعات من على شاطيء البحر معسكر 

 نهالجديد، إل إنهبيلون، أردنا اجراء التدريب بعد أن ينتقل اللواء بالفعل إلى مك

  .لم يكن هناك داع إلجراء التدريب وبعد ذلك ننقل المعسكر
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 لحٌظ كبير  إنه يادين:

 حوفي: لقد انتقلنا لمكان آخر.. وهذا ليس حظ

 من الحظ أنكم ظللتم ماكثين في نفس المكان إنهيادين: ال ال ! أقصد 

ا على تنسيق   حوفي: عملية انتقالنا تمت بناءي

 يادين: هل أجلتم التدريب لهذا السبب؟

انتقل اللوء حوفي: لذلك اخترنا أبكر موعد ممكن إلجراء التدريب بعد أن 

الجديد، واُعيد تنظيم مستودعات األسلحة )كانت لدينا مشكلة في  إنهلمك

توصيل الذخيرة من قاعدة موجودة خارج المعسكر(، أردنا أن نختبر 

دد الموعد بشكل عارض للغايه  المنظومة بأكملها وهي تتناغم سوياي، وبعدها نحم

 كر "كورداني"؟: هل المستودعات كانت ماتزال هناك في معسأجرانات

 حوفي: ال، ال، لقد كانت المستودعات موجودة معنا في نفس المكان

 استأجر سيارة مدنية إنه كتيبة: لقد قال قائد الالنداو

، )هل هي تابعة 13 كتيبة هذهليس ذلك اللواء،  بة؟ إنهالكتي هذهيادين: ألم تكن 

 لقيادة منطقة الجليل(؟

أعرف ما الذي تحدث عنه، ليس لي أية  حوفي: ليس لها عالقة بنا، وإنني ال

 عالقة بموضوع ألوية المدرعات

إال إذا  -النقطة مرة أخرى  هذهيادين: لدي سؤاٌل صغيٌر آخر حتى ال أعود ل

لقد سبق وقلت  -عدتب أنت إليها الحقاي، وأردتب الحديث عن المشكلة باسهاب 

 يتم تسريحهم، حتى وال كتيبةتم االتفاق على أن يظل جنود االحتياط في ال إنه

من  كتيبة، متى كان الموعد المقمرر لوصول ال7من لواء رقم  كتيبةتصل 

 مع دباباتها؟ ،7اللواء رقم 
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فعندما بدأوا في ارسال تعزيزات لنا  لحوفي: عليم أن أعود إلى الوراء قليالي 

قبل موعد التدريب، وعندما اتطرق لكل موضوعات اإلستعدات والتعزيزات 

 أن أبدأ الحديث من البداية ألن األمور متداخلة بين بعضها البعض حينها يجب

 صيحات من أعضاء اللجنة: بالتأكيد، بالتأكيد

: ولكني أردت أن تنهي الحديث بشأن نقطة وصول المعلومة إليك، أجرانات

وهذا يعيدك إلى الحديث عن يوم الخامس من أكتوبر، لذا ربما عليك أن تنهي 

 يث عنة أوالي ما بدأت الحد

 حوفي: أجل

 يادين: بالتأكيد، بالتأكيد

 حوفي: في اليوم السادس من أكتوبر

: هل هذا هو ما ستتطرق إلية اآلن، ألم تتوقف في حديثك عند تاريخ أجرانات

 الثاني من أكتوبر؟ 

أكتوبر عندما تحدثت عن  5حوفي: نعم، ولكني أشرت بعد ذلك إلى يوم 

 لجوية األخبار التي وردتنا من الصور ا

أكتوبر قلت إن  5: لقد حدث الجدال في يوم الثاني من أكتوبر، وفي أجرانات

ززاي ب  بطارية مدفع، ألم يكن ذلك  140و دبابة 760تشكيل المقدمة كان معم

 أكتوبر؟ 5في يوم 

حوفي: في يوم السادس من أكتوبر، وفي هذا الموعد ُكنما )وأقصد بكلمة "ُكنما": 

قد تم استدعائي الجوالن وأنا  قيادة المنطقة( في هضبهمجموعة القادة في 

للقيادة العامة لحضور جلسة نقاش في قيادة  6:30صباح السبت في الساعة 

األركان وهناك تم إبالغي بالمعلومة بخصوص احتمال نشوب الحرب في ذلك 

 اليوم
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، أم أن الجلسة قد بدأت 6:30يادين: هل تم استدعاؤك للحضور في الساعة 

 ؟6:30الساعة  في

 6:30حوفي: تم استدعائي للحضور في الساعة 

 : ولكن متى وصلت إلى هناك؟أجرانات

، وأعتقد 6:30حوفي: أعتقد أن جلسة النقاش كان يجب أن ُتعقد في الساعة 

صباحاي في هيئة األركان العامة، والذي علمت خاللها  7:00أنها بدأت الساعة 

لومة حقيقية كاملة تدل على وجود تاريخ بوجود مع -أنا شخصياي على األقل-

ا من نفس  إنهوتوقيت محددينل ب ستنشب الحرب في الساعة السادسة مساءي

 اليوم

يادين: هل تم ذكر الساعة المحددة لنشوب الحرب، هل قيل إنها ستنشب في 

 السادسة من نفس اليوم؟

 حوفي: بحسب ما أتذكر، نعم، بحسب ما أتذكر، نعم

من المحتمل أن تنشب الحرب قبل ذلك  إنهح أحد إمكانية : ألم يطرأجرانات

 الموعد؟

 حوفي: ال أذكر

 لسكوف: ألم يتحدثوا عن الحرب حتى ذلك الحين؟

حوفي: ال، ال يمكنني القول إنهم لم يتحدثوا عن ذلك، تحدثوا عن وجود مجرد 

"احتمال" لنشوب حرب )...(، وإن كان من ضمن ما فعلوة عززوا القياده، 

 عاطيهم مع مدى معقولية نشوب الحرب كان ضئيالي للغايةلكن ت

 وفق ما أُبلغت به في هيئة األركان العامة.. إنه: هذا يعني أجرانات
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التي ُذكرت فيها معلومة  -بحسب ما أتذكر –كانت المرة األولى  هذهحوفي: 

سوف تنشب الحرب في الساعة  -عيد الغفران –في نفس اليوم  إنهُتفيد ب عليهف

 السادسة

 وقد عدُت للقيادة واستكملت هناك...

 يادين: متى؟

 )تم الحذف بمعرفة الرقابه العسكرية بمقدار صفحتين(

 في حوالي الساعة العاشرة إنهحوفي: أعتقد 

 قيادتك؟: هل عدت لقيادتك في الساعة العاشره، وأين كان موقع أجرانات

 حوفي: كانت في ذلك الوقت في معسكر "نفَّاح" في هضبه الجوالن

 يادين: هل ُعدت في الساعة العاشرة من معسكر "نفماح"؟

 حوفي: نعم 

 : متى اتخذت القيادة من هذا المكان مقراي لها؟أجرانات

 حوفي: يوم الجمعه

 : أي معسكر تقصد؟أجرانات

 يادين: غرفة القياده

 ك الوقت أين كانت غرفة القيادة عندكم؟: حتى ذلأجرانات

 حوفي: كانت القاعدة الدائمة لنا هي الناصره

 تم استدعائي مرة أخرى للتوجة لهيئة األركان العامة  12:30في الساعة 

 ؟12:30: هل وصلك استدعاء؟ هل وصل االستدعاء لك في الساعة نيبنتسال
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هيئة األركان العامة  كان موعد عقد االجتماع في 12:30حوفي: ال، الساعة 

كز مرة أخرى على ترتيبات االستعدادات، وكان  وكان موضوع االجتماع ُيرم

هذا االجتماع قد ُعقد بعد أن تم اعطاء األوامر فعلياي باستدعاء االحتياط، حيث 

تم اصدار األوامر بتجنيد االحتياط في الفترة التي كانت تفصل االجتماع األول 

 خالل االجتماع...عن االجتماع الثاني، و

 يادين: هل صدرت األوامر بتجنيد كل االحتياط؟

حوفي: نعم، وقد جرى هذا األمر على مراحل ولم يتم التجنيد دفعة واحدة، 

النقطة والحديث عنها الحقاي، وخالل االجتماع وفي  هذهوسوف أصل إلى 

عدت مع لقد نار وكنت حينها في قيادة األركان. الساعة الثانية بدأ اطالق ال

اللواء / مردخاي هود والذي انضم إليم كمستشار لسالح الجو إلى موقع 

قيادتي، واآلن إذا عدت للحديث عن موضوع التحضيرات واالستعداد وما 

 شابه،

لسكوف: حدث االستدعاء لالجتماع صباح السبت وفي وقت الحق أيضاي، ألم 

ارات بالالسكي أو يكن من المتمبع بدالي من الذهاب إلى هناك تبليغ االخط

 تليفونياي؟

بل كان يتعلق بفحص  لحوفي: لم يكن األمر يقتصر فقط على تبليغ معلومة

ترتيبات التحضيرات لتجنيد االحتياط والوقوف على حالة الجهوزية، وهذا 

لم يتم استدعائي لمجرد اخطاري بأن الحرب سوف تنشب في الساعة  إنهيعني 

ئيس األركان العامة لمناقشة ما يحدث في كل السادسة، بل كان اجتماعاي لدى ر

، 12:30قطاع من قطاعات الجبهة وهو ما حدث أيضاي في اجتماع الساعة 

 ولم يقتصر األمر فقط على إبالغي بمعلومه

لسكوف: ألم يكن أحد على علم في هيئة األركان بما يحدث في القطاعات على 

 ؟جبهةال
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 حوفي: ما فعلناة كان معلوماي لدى هيئة األركان العامة 

يريد أن يرى قادة المناطق، لنقل على  إنه: حين يقول رئيس االركان نيبنتسال

، كم من الوقت يمكن أن تستغرقة حتى 7:00قال ذلك الساعة  إنهسبيل المثال 

 تتواجد في هيئة األركان العامة؟

ما  -في "نفماح" –ذي كنت أتواجد فيه حوفي: يستغرق الطريق من المكان ال

حيث استقل الطائرة لمدة ساعة إال ربع  لبين ساعة إلى ساعة وربع للوصول

 وبعدها استقل السيارة من مطار "سدية دوف" ومنة إلى هيئة األركان العامة 

 الفترة؟ هذه: هل سبق وأن حذرت مما يمكن أن يحدث في أجرانات

ن ذلك حتى يتسنى لي أن أوضح ما الذي حوفي: سأعود إلى فترة أبعد م

فت منه، وما فعلتة من أجل ذلك المشكلة التي رأيتها في هضبه الجوالن  لتخوم

في معظم أيام السنه، كما ذكرت من قبل، يتواجد الجيش  إنهتمثلت في 

السوري في حالة طواريء، وليس بيننا وبينة أي عائق، والعائق الذي أقصدة 

ا من الصيف الماضي، وبالتحديد من بداية بيعي هنا بحديثي هو عائق ط بدءي

الصيف الماضي، بنى السوريون منظومة صواريخ مظادة للطائرات والتي 

د من وصول المساعدات العاجلة التي من  -بحسب تقديراتي –من شأنها  أن ُتحِّ

 الممكن أن تصلني من سالح الجو في حالة التعرض لهجوم مفاجيء

 ذلك؟لسكوف: متى تبيمن لك 

 حوفي: في اللحظة التي بدأ فيها بناء منظومة الصواريخ

 لسكوف: هل كان هذا في الثامن والعشرين من سبتمبر؟

حوفي: ال، لقد بدأ ذلك منذ بداية الصيف، في أعقاب الحوادث التي وقعت في 

ا حسناي للغاية، وال أعرف إن كان  الشتاء والتي أبلى فيها سالح الجو بالءي

المنظومة قد جاء نتيجةم لتلك الحوادث أم أن هذا  هذهء مثل شروعهم في بنا

اإلجراء قد حدث في ذلك الوقت مصادفةي مع بداية الصيف، أنا ال أتذكر 
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الموعد بالضبط الذي تم البدء فيه في بناء منظومة الصواريخ من دمشق 

 وباتجاة الجنوب 

وب، حتى لسكوف: متى اكتمل بناء منظومة الصواريخ من دمشق وحتى الجن

 يكون باستطاعتة أن...

حوفي: في حقيقة األمر، أصبح هناك وجود لمنظومة كاملة للصواريخ في 

ى مداها كل خط ال ، وفي الواقع غطى أيضاي جبهةشهر أغسطس حتى غطم

 منطقة هضبه الجوالن. -المنطقة الداخلية لنا 

 لينوعلى هذا األساس الخاص باحتمال حدوث هجوم مفاجيء، قمنا بعمل شيئ

 –األول كان عبارة عن استكمال التجهيزات األرضية في هضبه الجوالن 

وسوف أوضح المقصود من وراء ذلك، واألمر الثاني: هو تقريب مكان 

 .جبهةمستودعات الطواريء أللوية الدبابات لتصبح على مقربه من ال

 لفي إطار التحضيرات في هضبه الجوالن، تحديدا التجهيزات األرضية هناك

ث حصلت على مخصص من الميزانية واستكملنا بناء القناة العائق للحيلولة حي

دون عبور دبابات العدو، والتي كان هناك جزء منها قد تم حفرة بالفعل قبل 

  أن أتولي قيادة المنطقة، وأضفنا حقول ألغام.

 : كم كانت الميزانية التي ُرِصدت لهاتين العمليتين؟نيبنتسال

يرة إسرائيلية، وال أتذكر المبلغ بالضبط، وقد حصلنا في حوفي: بضع ماليين ل

مليون ليرة اسرائيلية، وتم توجية جزء من هذا  20هذا الوقت على حوالي 

مليون  14ماليين ليرة للبنية التحتية األرضية، وحوالي  6المبلغ حوالي 

 لخطوط االتصال

ت سابق، وأوقفوا يادين: هل تقصد بذلك تلك القناة التي بدأوا في حفرها في وق

 حفرها لوجود نقص في الميزانية أو بسبب اعتبارات أخرى؟
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حوفي: لم يكن السبب معلوماي لدي، فقد حدث ذلك في الماضي، ودون شك 

دائما يما تكون هناك اعتبارات مالية في كل حالة يكون فيها هناك مطالبه 

و السبب ولكني ال أستطيع أن أقول بدقة ما ه ،بتخصيص ميزانية ألمر ما

 وراء ذلك 

: ألم تكن تجري أعمال لتحسين التحصينات والتحضيرات طوال نيبنتسال

 الوقت، فهل كان هناك شيئ بارز بشكل خاص يشير إلى وجود تغيير؟

حوفي: هذا هو ما حاولت أن أوضحة في أعقاب المناوشات التي وقعت في 

الشتاء، وبعد هذا التطور الذي أشرت إلية على الحدود السوريه، طلبت وتمت 

صصة لتلك السنة المالية من أجل  االستجابه لطلبي، وبخالف الميزانية المخم

ليرة مليون  20على حوالي  -إن لم أكن مخطئاي  –التحصينات، حصلت 

 مليون ليرة اسرائيلية لخطوط االتصال  14اسرائيلية ومنها حوالي 

: ما هي إجمالي قيمة الميزانية التي كانت بحوزتك لتنفيذ تلك نيبنتسال

 العمليات؟

حوفي: ليس معي األرقام بدقة عن تلك السنة اآلن، ويمكنني أن أرسلها لكم 

ئة االركان العامة وكتب في من ابريل تقمدمنا بمستند لهي 18الحقاي، إننا في 

"تطوير البنى التحتية األرضية للحرب القادمة في هضبه  ،الموضوع إنهخ

جب تنفيذها وتبلغ قيمتها حوالي  3الجوالن" وتم استعراض   9أولويات يتوم

مليون ليره،  14مليون ليره، دون خط االتصاالت الذي كان يبلغ تكلفة مدة 

الجوالن  ذلك لدمج المستعمرات لهضبهوكذلك خط االتصال الخاص بنا، وك

 باالتصاالت.

 : هل بوسعك أن تقرأ لنا األسطر األولى من ذلك المستند؟نيبنتسال

حوفي: هذا المستند يذكر أنه: يهدف إلى تحديد وتفصيل بيان البنية التحتية 

األرضية للحرب القادمة في هضبه الجوالن، ويأخذ المقترح الذي تم عرضة 
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 لين االعتبار ثالث صور اساسية للقتال في هضبه الجوالنفي المستند بع

أولها: نشاط اعتيادي لحفظ األمن في المنطقة في أيام القتال )أيام القتال تعني 

وثانياي: حماية هضبه ها تحركات ولكن بها اطالق نار(، المعارك التي ليس ب

كان يتوجب  إنهبمعنى  لالجوالن، وثالثاي: تنفيذ هجومنا خلف الخط األرجواني

 أن تلبي التحضيرات تلك األهداف الثالثة.

لن تكون هناك  -والخاصة بحماية هضبه الجوالن -: النقطة الثانيةنيبنتسال

جة الزياده؟ واضح أنها ستكون للحماية من السوريين،  زياده، فإلى مْن ستوم

 ولكن ال توجد زياده

ومكتوب بين  حوفي: ال، إننا نسمي ذلك األمر بخطة )سيلبع( الصخرة،

األقواس هنا كلمة "صخره" والمقصود هنا هي خطة الدفاع عن هضبه 

 الجوالن، وهي خطة معروفة لدينا ولدى هيئة األركان العامه

 الخطة للحرب الشاملة؟ هذهيادين: هل 

 حوفي: إنها خطة ُتستخدم للحرب الشاملة 

العدو  لسكوف: هل اشتملت الخطة على تصور حول الطريقة التي سيشن بها

 هجومه؟

 حوفي: ال، إنها تخص فقط الجزء المتعلق بالبنية التحتية األرضية

 لسكوف: هل احتوت خطة )سيلبع( الصخرة على وصف؟

حوفي: تضمنت الخطة األصلية التي تسمى )سيلع( أو الصخرة في حد ذاتها 

طرق العمل المحتملة للعدو، وهي ليست معي هنا، فلقد تطرقنا هنا فقط 

ن كلمة "صخرة" كان مغزاها معلوم أل ن شيء كان معروفاي ومعلوماللحديث ع

 .عند هيئة األركان وعندنا
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بمثابه قاعدة يتم  هذههل كانت  –: "الدفاع عن هضبه لجوالن" أجرانات

 اتباعها لصد أي حرب شاملة قد تنشب؟ 

حوفي: نعم، كانت لدينا ثالث درجات لالستعداد في هضبه الجوالن، درجة 

زز المنطقة العسكرية بقوات نظامية فقط، ويتمثل ذلك في واحد تعن ي أن نعم

زيادة عدد الدبابات، وتعزيز قواتنا في هضبه الجوالن عالوة على قواتنا 

المتواجدة هناك في وحدات الدبابات النظامية، الدفع بلواء بشكل عام، وزيادة 

في هضبه أعداد بطاريات المدفعية فوق العدد الموجود لدينا في األساس 

   الجوالن.

: ألم يقدموا في السنوات السابقة مستنداي مشابهاي في نفس الفترة من نيبنتسال

 العام؟

حوفي: ال أعرف، فقد قاموا بأعمال كثيرة هناك قبل أن أتولى القياده، لم أكن 

ا من القناة كان موجوداي  أنا من بدأ من الصفر، وقد أوضحت من قبل أن جزءي

عدداي من المدقات، وكان هناك زيادة إضافيه في مخصصات بالفعل، وتم شق 

الميزانية لهضبه الجوالن، طلبُت الحصول على أموال إضافيه كي أواصل 

استكمال المنظومة التي تم الشروع في إقامتها قبل أن أتولى قيادة الجبهة 

 الشمالية.

 )حذف فقرات بمعرفة الرقابه العسكرية حتى نهاية الصفحة(

 ت في بداية المستند من قبل الرقابه العسكرية()حذف فقرا

عالوة على ذلك، زيادة عدد المالجيء في المعسكرات، حيث اتضح لنا خالل 

ليس لدينا ما يكفي من أماكن في  إنهاألحداث التي وقعت في فصل الشتاء 

المالجيء داخل المعسكرات العسكرية في هضبه الجوالن، واقترحنا هنا زيادة 

 للتحصين 

 ذف فقرات في منتصف المستند من قبل الرقابه العسكرية()ح
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تجري  إنه: ما الذي يمكن أن نستخلصة من كل ذلك؟ هل هذا يعني نيبنتسال

هناك عملية تطوير مستمرة طوال الوقت، هل بإمكاننا في هذا الصدد معرفة 

شيء بخصوص توقعات أو مخاوف معينة بخالف التوصل لعبرة ما؟ بعد كل 

لص عبره، ونستخرج شيئاي ما عقب العبره، فهل هذا يشير إلى حادثة نستخ

 شيء خاص؟ 

وعلى مدار كل السنوات منذ حرب )األيام السته(  إنهحوفي: لقد أشرت إلى 

تم القيام بأعمال في هضبه الجوالن، وجرت أعمال مستمرة  1967حرب عام 

ِء من بناء التحصينات في هضبه الجوالنل سواٌء كانت على شاكلة بنا

تحصينات أو شق طرق أو دروب، أو حفر قناة لوقف تقدم الدبابات أو إنشاِء 

شٌي عاجل، وتذكرت  إنهمنظومٍة لخطوط االتصال، وقد رأيت في هذا األمر 

األمور التي كانت بمثابه ناقوس الخطر بالنسبه لي والتي تمثلت في أننا إذا 

الفورية بسالح الجو فسيتم ذلك ولكن بشكل محدود بسبب  إنهأردنا االستع

منظومة الصواريخ السورية، على األقل في المراحل األولى من القتال،حتى 

نتمكن من الحصول على تعزيزات، ألن وجهة النظر التي كانت سائدة من 

يمكن االعتماد على وجود قوة نظامية صغيرة نسبياي  إنهكانت تتمثل في  لقبل

به في ود سالح جو نظامي وقوي يلمبي ردة السريع المساعدة المطلومع وج

إننا في الواقع قد أنجزنا كل األعمال التي ئ  حالة حدوث أي طاريء مفاج

سبق وأشرت إليها باستثناء خطوط االتصال التي تعتبر عمالي كبيراي للغاية يتم 

فقد  لاالتصالتنفيذة من قِببل سلطة بريد اسرائيل، وباستثناء موضوع خطوط 

انجزنا كل ما خططناة لتنفيذة في ذلك الصيف من أعمال، والمتمثلة في 

كم من  140استكمال انشاء القناة لعرقلة وصول الدبابات، وقمنا بشق حوالي 

 .الدروب الترابية
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كم من المدقات الترابية، وبنينا الجسرين على نهر  140حوفي: شققنا حوالي 

بابات كان انشاؤها مرتبطاي كذلك بتنفيذ أعمال تتم األردن، وأضفنا مواقع للد

 بمعدات ميكانيكية هندسيه

عكف  72: وبحسب ما أتذكرة فإن ذلك الخط لالتصاالت في عام نيبنتسال

ة عليهالبريد اإلسرائيلي على العمل بِجد    لالنتهاء من مدِّ

 حوفي: عكفوا على العمل عليه؟

 : نعم، بِجدنيبنتسال

جداي أن يكون األمر كذلك، ولكن بالتأكيد لم يكن األمر  حوفي: من المحتمل

 لمكتمالي، لو أعطيك مثالي على ذلك

: حتى أن مدير عام هيئة البريد قد أراد أن يريني ذلك أيضاي في عام نيبنتسال

1972 

مليون ليرة  50وإال لما كانوا قد استثمروا  لحوفي: لست متأكداي مما تقول

اسرائيلية أخرى، لقد كان يجب أن يستثمروا، فلقد حصلُت في المرحلة األولى 

مليون سنوياي لتنفيذ خطة يمتد تنفيذها لثالث سنوات، وإذا أردُت أن  14على 

لِل أيضاي بأمر آخر،  أُدم

 بالكامل؟الخطة  هذهشئيال: كم كان إجمالي المبلغ الذي ُخصص ل

 حوفي: تقصد االتصاالت؟

 شئيال: ال، بل كل ما قلته

مليون ليرة للمرحلة  9حوفي: بالنسبه للبنية التحتية األرضية طلبنا حوالي 

مليون ليره، مع  14األولى من العام ذاته، أما لالتصالت فقد طلبنا حوالي 

خصوص وجود تقييد في قدرة البريد على التنفيذ، وحتى أجيب على تساؤلك ب
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لنفس العام، ولم يكن  عليهاالتصالت السلكية فقد تم تمويلها من زيادة حصلنا 

صصات السنة الماليه.  ذلك المبلغ ضمن مخم

 مليون ليره. 14حصلنا على مخمصص إضافي بقيمة  لوفي أعقاب مطالبتي

، عليهموقع جبل الشيخ كان موقعاي ينطوي على أهميه، ولم تكن به اتصاالت ف

 ئل اتصال هاتفي الراديو الالسلكي.االتصال به يتم بالشفرة ولكن بوساوكان 

الخطة تم مد خط فعلي لالتصاالت واستطاعوا توصيلة  هذهحوفي: في إطار 

 بشكل مؤقت عشية الحرب بالضبط

، أعتقد أنك أجبت عن ذلك، نيبنتساليادين: في أعقاب السؤال السابق لدكتور 

ثار هنا تساؤل عن شيء  نهلته، ولكن نظراي إلكما أعتقد أنك ستؤكد على ما ق

ما ربما ال تكون قد أوضحتة بشكٍل كاف، بخصوص تلك المذكرة التي قدمتها 

في شهر ابريل هل كانت بمبادرة منك، فبحسب ما أفهمة فقد كان هذا األمر 

بمثابه شيئاي استثنائياي بخالف الخطة العادية التي كانت موضوعة في إطار 

إذا نشبت حرب مع وجود منظومة  إنهنك شعرت بتخوف من التحصينات أل

المعدات التي كانت موجوده، ستكون وقتها في وضٍع سيء في المرحلة 

 األولى منها، هل ما قلتة صحيحاي؟

 حوفي: بالتأكيد

ميزانية إضافيه على ميزانية العام التي سبق وتمت  هذهيادين: إنني أقول إن 

 المصادقة عليها 

داعي للتوضيح، أن السنة المالية تبدأ في ابريل، والميزانيات كانت حوفي: ال 

بالفعل قد تم االتفاق عليها قبل هذا التاريخ، وما طلبته، كان خارج ما تم 

تخصيصة من ميزانية لي في الخطة العادية، وكل تلك األعمال التي أشرت 

 إليها، قد استطعنا إنجازها

 مستنداي بهذا الخصوص؟: هل بإمكانك أن تقدم لنا أجرانات
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 يادين: هناك إمكانية للتصوير هنا

 حوفي: بوسعي أن أحضر المستند إليكم

يادين: إنني أسأل، حيث أريد فقط أن تستكمل اإلجابه عن السؤال في نقطة 

ي  –ألن هذا هو االنطباع الذي وصلنا  -واحدة، إذا قلت لنا  وربما أكون مخطئا

ال حفر القناة التي كانت بمثابه العائق أمام فيما وصلني من انطباع، أن استكم

الدبابات كان عنصراي حاسماي للغاية في الصمود أمام الهجوم بعد ذلك، أم أنا 

 ؟مخطيء في ذلك

حوفي: أعتقد أن كلمة "حاسم" هي كلمة تنطوي على مبالغة، ربما األفضل 

ة ِنعمب العون لقد كانت القناقد ساعدت للغاية. منها أن استكمال حفر تلك القناة 

لنا عند التصدي للقوات التي واجهناها، بل سأقول أكثر من ذلك، حين تحدثنا 

فيما بيننا عن ضرورة وجود مضادات للدبابات، رأينا الحاجة إلى أن يكون 

هناك شيء من هذا القبيل مقارنةي بالوضع الذي كان من الممكن أن نكون فيه 

منظومة القوات التي نمتلكها في هضبه لو لم نقدم على تشييد تلك القناة ضمن 

وهو أمر لم نحاول ببساطة أن نجربه في الحرب  لالجوالن، ألن تقديري

إذا كانت بحوزتي كل القوات التي كان يجب أن تكون  إنهلألسف الشديد، هو 

التي تشكل -معي في إطار خطة الدفاع الشامل، فإن قيمة وجود تلك القناة 

كانت ستكون أقل بكثير، بمعنى أننا  -ابات لطريقهاعائقاي أمام مواصلة الدب

القناة بالذات تكمن في استخدامها في  هذهرأينا أن الضرورة في تشييد 

عب األمر على  قعه، حيث إنها ال تمنع المرور، ولكنها تصم المواقف غير المتوم

العدو، وهو ما يجعل العدو ملزماي بتشييد جسور، األمر الذي يجعلة مضطراي 

الطريقة تكون األمور أسهل بالنسبه  هذهر مناطق تشبه عنق الزجاجه، وبلعبو

القناة آماالي  هذهللقوة المدافعه، ولم يكن أي أحد منما، أو أنا أيضاي نعلق على 

عريضة، أو أن ننظر إليها على أنها قناة من الممكن أن تمنع عبور الدبابات 

 بشكل تام..
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دة كي تك قد تمت  إنهون في مرمى نيراننا، أم لسكوف: هل كانت القناة معم

 تغطيتها فقط بنقاط للمراقبه

حوفي: لم تكن القناة مغطاة بكامل امتدادها بمدى نيراننا، كذلك األمر بالنسبه 

للمراقبه التي كانت تغطي فقط أجزاء منها، حين أنشأنا القناة كانت في مرمى 

بات، أو المدفعية بشكل نيراننا على طول امتدادها سواٌء من خالل نيران الدبا

أكيد، أي أننا في مقابل القناة من الجانب اآلخرل بنينا مواقع للدبابات كما 

المواقع  هذهتم وضعها في  إنهذكرت في السابق لتصبح لها السيطره، بمعنى 

حتى تكون لها السيطرة على القناة التي تشكل عائقاي أمام الدبابات، والشيء 

 نُت قد ذكرتة من قبل،الثاني الذي قمنا به، وك

النقطة، هل إنشاء القناة كان بمبادرة منك أم من  هذهيادين: سامحني لحظة في 

 قيادة األركان العامة؟

 حوفي: بمبادرة مني 

 يادين: أقصد العجلة في تخصيص ميزانية إضافيه للتحصينات

حوفي: بإمكاني ان أُشير فقط إلى حادثة دجان، حيث إنني لم أواجة أية 

الحادثه، فلقد كانت لدي صعوبات في مرات كثيرة للحصول  هذهصعوبه في 

الحادثة كان االجتماع لدى رئيس شعبه  هذهعلى ميزانية، وبالتأكيد في 

ي العمليات، ولدى نائب رئيس األركان العامه، ولم أواجة أية صعوبه ف

 .ألموال سريعاي دون بذل جهود كبيرةاقناعهم وحصلنا على ا

نفتِسل: تلك العمليات كانت تبدو لك بحق أنها مطلوبه دون شك على ضوء 

الخبرة وعلى ضوء التقديرات الخاصة بالنسبه للعدو، حتى تكون في وضع 

ستنشب حرب من  إنهاستعداد صحيح وليس لذلك عالقة بما إذا كنت قد فكرت 

جب عليك القيام به طوال الوقت حتى تكون في حالة  عدمه، وهو أمر كان يتوم

 .االستعداد المضبوطة
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حوفي: بالتأكيد، ولم يكن هذا األمر مستنداي على أي تقدير خاص من جانبي 

كان لدي تقدير مختلف عن تقديرات اآلخرين بأن  إنهفأنا ال أستطيع أن أقول 

اجماع في التقديرات بأن الحرب  الحرب ستنشب هذا الصيف، حيث كان هناك

ستنشب في هذا الصيف، ومن المحتمل أن تكون الحوادث التي وقعت هذا 

، حيث شهدنا حوادث تعد هي  الشتاء مع الجيش السوري هي التي أثمرت عليم

األمر الذي كان يعتبر بمثابه العنصر  1970األكبر من نوعها منذ عام 

فز لي كي أنظر إلى األمور بشكل  أكثر تطرفاي. المحم

بنا ثالث  بخصوص المعسكرات، وهي العملية الثانية التي قمنا بها، فقد قرم

ا على طلبي وبعد الحصول على تصديق من  ألوية دبابات لخط الجبهة بناءي

، لواء 179هيئة األركان بالطبع، أحد األلوية كنت ذكرتة سابقاي هو لواء رقم 

عسكرة يقع على شاطيء البحر في الدبابات البريطانية تسنتوريون والذي م

 خليج حيفا، في كورداني.

، وقد 4وكان يجب أن يدخل لمعسكر بيلون لواء ميكانيكا وهو اللواء رقم 

 طلبت أن يحدث تغيير، بالنسبه للواء الدبابات الذي يملك قوة أكبر بكثير،

 ؟4شئيال: ما هو لواء رقم 

ك حتى أتمكن من التوضيح، ، والسبب وراء ذل4حوفي: هو لواء ميكانيكا رقم 

من طراز دبابات  بمستوى أعلى بكثير، دبابة 111دبابات يحتوي على  لواء

دبابات  كتيبةتسنتوريون أو كما نسميها شوت كال، في لواء الميكانيكا توجد 

من طراز شرمن، وهو طراز يعد أقل نسبياي  دبابة 50واحدة فقط تحتوي على 

 .ا وكذلك األمر بالنسبه للعدد بالطبعمن الدبابات التي كنت قد ذكرته

من المنطقي أن أدفع بلواء دبابات لخط الجبهة حتى أقصر  إنهحوفي: رأيت 

الوقت الذي يستغرقة تجنيد االحتياط واالستعداد لنشر القوات في الهضبه، 

وكان هذا أحد الموضوعات التي تم فحصها خالل تدريب سبق وذكرته، 
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اعتنا أن ننشر اللواء في هضبه الجوالن في باستط إنهبحسب تقديراتنا ف

ساعة من لحظة االستدعاء،حين أجرينا ذلك  24 – 20غضون ما بين 

التدريب الكبير الوحيد الذي وفرنا لة العتاد تبمين أن هذا اللواء يكون مستعداي 

 ساعة من وقت استدعائه. 18للتحرك بعد 

واء وجربنا ذلك مع أنواع من وبحسب تقديراتنا فقد رأينا أننا يجب أن نأخذ الل

الدبابات، وقد سرنا في دروب من المعسكرات إلى الجسور ومن الجسور إلى 

أماكن مختلفة في هضبه الجوالن وأجرينا التجربه باستخدام نوعين من 

الدبابات في كل محور من المحاور، وتوصلنا الستنتاج بأن الوقت الذي 

ساعات، وقد أجرينا التدريب من  3-2يستغرقة اللواء في الوصول هو ما بين 

الجسور في هضبه الجوالن لفحص مدة الوقت المطلوبه للحركة نفسها من 

المعسكرات إلى الهضبه، وتبين أن استعداداتهم لخروج اللواء من داخل 

ساعه، ومن المعسكر صعوداي لهضبه الجوالن وتمركز  18المعسكر تستغرق 

 للخطة. ساعات وفقاي  3-2من  إنهاللواء في مك

ساعة من صدور  18وبالتالي يكون اللواء جاهزاي للخروج من المعسكر بعد 

 ساعات تقريباي  4أمر االستدعاء، وحتى يكون الدعم جاهزاي للتحرك بعد 

 لسكوف: هل صدر األمر باالستدعاء في الصباح أم في المساء؟

 حوفي: في المساء

 يادين: وفي السابق؟

ضح ذلك الحقاي، اللواء رقم حوفي: في السابق حدث خطأ  تأهب  7وسوف أوم

بمستودعاتة أو جزء منها، ولواء آخر نقلناة من معسكر منصورة بالقرب من 

وهو لواء جديد تماماي، وإنني أشير إلى اللواء  697يوكينعام، واللواء رقم 

دبابات تسنتوريون، ولكن من طراز قديم يستخدم  679الثاني، لواء رقم 

ليس محركات ديزل ألن محركات البنزين أفضل في السير محركات بنزين و
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دفعنا به إلى معسكر جديد هو معسكر يفتاح وكان قيد االنشاء بيرة لمسافات ك

ولم يكن قد تم االنتهاء من أعمال انشائة بعد على مقربه من معسكر بولين، 

وقد تم تسمية المعسكر ب  "يفتاح" ألنني كنُت في كيبوتس يفتاح وكان هذا 

 المعسكر في أحد مناطق القتال ل  "يفتاح" 

بتم هذا اللواء؟  يادين: إلى أين قرم

 حوفي: إلى منطقة يوكنعام مرةي أخرى ليصبح بالقرب من كورزيم

 : متى حدث كل هذا؟نيبنتسال

حوفي: كان هذا خالل فصل الصيف، وأعتقد أننا انتهينا من نقل اللوائين في 

لواء الثالث، وهو لواء دبابات، وهو لواء وال نهاية يوليو أو بداية أغسطس

جديد وصل عندنا في المنطقة الشمالية في نفس فصل الصيف، وكان يجب أن 

يدخل اللواء أيضاي إلى معسكر خلفي حيث كان يجب أن يدخل هذا اللواء في 

، ولكننا أجرينا هنا تغييراي أيضاي 679المعسكر في يوكنعام بدالي من اللواء 

معسكر نفتالي الموجود في مفترق جوالني لواء ميكانيكا رقم  حيث أخرجنا من

 في مفترق جوالني إنهمك 164ووضعنا اللواء الجديد للدبابات رقم  9

وبذلك أصبح لدينا وضع هناك من مفترق جوالني وإلى الشرق منة انتشرت 

 األلوية األربعة النظامية دبابات في هضبه الجوالن.

تابعة لة  كتيبةباستثناء  188ن وهو لواء رقم لواء نظامي في هضبه الجوال

احتياط وكانت مستودعاتها موجودة في الهضبه بالضبط، وثالثة  كتيبةوهي 

ألوية احتياطل اثنان منها بالقرب من "روش بيناه" والثالث بالقرب من مفترق 

جره.  جوالني بالقرب من مزرعة سب

ي معسكرات خلفيه، أحدهما كان هناك حوالي لواءان ميكانيكا كانا يتواجدان ف

ن يوكنعام، في معسكر كورداني والثاني في معسكر منسورة على مقربه م

 وهذا هو الجزء الثاني.
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، هل كل ما ذكرتة يعتبر كل منظومة المدرعات والميكانيكا يادين: بالمناسبة

 الخاصة بكم؟

حوفي: نعم، وهي عبارة عن كتيبتين، وكل هذا حدث في الصيف الذي سبق 

وب الحرب. نعم، ما ذكرتة في حقيقة األمر هو كل منظومة المدرعات نش

وكانت تتشكل من كتيبتي مدرعات، كل واحدة  لدينا والتي كان يجب بناؤها،

منها مع لوائي دبابات ميكانيكا، وقد أحصيت عدد األلوية: بأربع ألوية واثنان 

، عالوة على كتيبة ميكانيكا، وتنقسم إلى لوائي دبابات، ولواء ميكانيكا في كل

 للدبابات من طراز شرمنمدرعات تابعة للقيادة  كتيبةذلك كانت لدينا 

 صفحات( 3)تم الحذف بمعرفة الرقابه العسكرية بمقدار 

مدرعات تابعة للقيادة بها دبابات  كتيبةحوفي: عالوة على ذلك كانت لدينا 

 .في منسورا في يوكنيعام 9شرمن لتكون مع لواء رقم 

 استراحة

            

 12:25تم استئناف الجلسة في الساعة 

حوفي: أريد أن أُشير إلى أمر آخر قمنا به في إطار التحضيرات، وهذا أمر لة 

 عالقة بالمستعمرات في هضبه الجوالن.

فلقد أعددنا خطة إلخالء النساء واألطفال من هضبه الجوالن، وقد تم االتفاق 

وهي خطة ظلت داخل حيز القيادة  1973مايو  31الخطة في  هذهعلى 

وكانت بعلم القيادة نفسها بالطبع، ولم نخطر بها مستويات القيادة األقل خوفاي 

 هذهمن التأثيرات السلبية والجدل الذي كان سُيثار من مجرد ذكر وجود مثل 

نا في الخطه، ولكننا فحصنا األمر بمفردنا وأعددنا خطة ل خالء بل وأخذ

 هذهاالعتبار امكانية تقصير الفترة التي قد يستغرقها تنفيذ اإلخالء، ولم تكن 

 الخطة لها أية عالقة بأية حادثة معينة 
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يادين: سامحني: إذا كنت سأستوقفك هنا، حيث طرأ على بالي تساؤل هل كل 

مايو  –األمور مرتبطة مع تلك األحداث أم ال، ألن الفترة بين ابريل  هذه

على األقل  -كانت فترة شابها الكثير من التوتر، حينئذ كان هناك تقدير  1973

 -لوزير الدفاع ورئيس هيئة األركان على عكس رأي المخابرات العسكريه

 األنشطة مرتبطة بهذا األمر؟ هذهبأن هناك أمراي ما قد يحدث، فهل كل 

 الخطه؟ هذه: بما في ذلك أجرانات

الخطة كانت لها عالقة بشيء، ألننا انتهينا منها في  هذهحوفي: ال أعتقد أن 

 مايو، وأعتقد أن التحضيرات كانت في يونيو  31

: كان ذلك في ابريل كما أُبلغنا، حيث كانت هناك في حينها مشاورات أجرانات

تم الحديث حينها عن ضرورة وضع  –مع رئيسة الوزراء حيث طلبت وقتها 

د التح هذهمثل  صينات للدفاع عن المستعمرات بصفة خاصه، الخطة، وأن نعِّ

 وال أتذكر إن كان الحديث قد تطرق حينها عن اخالء النساء واألطفال

بخصوص الدفاع عن المستعمرات في إبريل / مايو ال أتذكر بالضبط، واعتقد 

أننا لم نتلق أي أمر، وإذا كان الحديث يدور عن وضع خطة الخالء النساء 

لق أي أمر من هذا القبيل إلعداد خطة إلخالء النساء واألطفال، فإننا لم نت

 واألطفال من المستعمرات، على حد علمي.

: إنني ال أعرف إذا كان قد تم الحديث صراحةي عن اإلخالء بالذات، أجرانات

وربما كان هناك حديث فقط عن زيادة وتعزيز التحصينات والمالجيء وما 

 شابه لحماية المستعمرات 

تغرق األمر أياماي أم أسابيع منذ اصدار تلك األوامر وحتى يتم نفتسيل: هل يس

 الخطة ومن ثمم االتفاق عليها نهائياي؟  هذهوضع مثل 
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حوفي: أجد صعوبه في الرد عليك، ولكن أعتقد أن هذا األمر يستغرق ما بين 

أسبوعين إلى ثالثة تقريباي، وعلى حد ما أتذكر لم نتلق أي أمر حول هذا 

 الخاص بإخالء النساء واألطفال من هضبه الجوالن.الموضوع 

 الخطة بمبادرة من القيادة؟ هذه: هل كانت أجرانات

حوفي: نعم الخطة كانت بمبادرة القيادة، وظلت داخل نطاق القيادة فقط، وهي 

بسبب التداعيات  –وكما أوضحت سالفاي  – نهخطة أعددناها بمفردنا نظراي إل

لم ُنِرد أن يعلم سكان  لن أن تسببها تلك الخطةاالجتماعية التي من الممك

أن يجعل هناك أي  إنهالمستعمرات بوجودها، رغم أن إعالمنا لهم كان من ش

لنا في هذا الوقت عدم  شكل من أشكال االستعدادات ل خالء، ولكننا فضم

المساس بالروح المعنوية للمقيمين فيها، طالما أن األمر غير آني، وأعددنا 

 إليهاون جاهزة في حالة الحاجة الخطة لتك

: هل الخبرة التي تم اكتسابها من الحوادث التي وقعت مع الجيش نيبنتسال

 المبادره؟ هذهالسوري في الشتاء كان لها أثر في الدفع ب

لم نتوصل إلى  -بخصوص الحوادث التي وقعت في الشتاء  -حوفي: إننا 

المستعمرات في الحوادث التي استنتاج يجعلنا ُنخلي النساء واألطفال خارج 

ألن المستعمرات من ناحية المالجيء ومن  لتقتصر على اطالق النار فقط

الخطة  هذهناحية القدرة على الصمود تحت النار كانت جاهزة وبذلك لم تكن 

نتيجة مباشرة للحوادث، أما إذا كنت يا فريق/ يادين تقصد اجراءات 

تعدادات "كحول لفان/ االستعدادات التي نسميها عندنا باس -االستعدادات 

وهي استعدادات وحدات الجيش ُقبيل حرب )عيد الغفران( أكتوبر )للحرب" 

فيبدو لي أن هناك  – (1973في الفترة بين مايو وأغسطس 1973عام 

مستنداي ليس بحوزتي اآلن يمكنني من خاللة معرفة موعد اإلعالن عن تلك 

 .االستعدادات بالضبط
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 جيِمل/ ج؟لسكوف: الحالة 

االستعدادات كانت في الصيف، وتحديداي في بداية هذا  هذهحوفي: ال، إن 

 الصيف.

يادين: إن االجتماع في هيئة األركان العامة مع رئيسة الوزراء حول اجراءات 

مايو، وكان هذا  9االستعدادات للحرب والمسماة ب  "كحول لفان" كانت في 

 ه كان بعد ذلك التاريخ؟هو موعد ذلك االجتماع، فهل ما قمتم ب

تم اإلعالن في إبريل عن حالة االستعداد للحرب والمسماة  إنهحوفي: يبدو لي 

ب  "كحول لفان" والتي تم إلغاؤها في وقت الحق بعد ذلك في الصيف، وعلى 

أي حال، فإنني ال أعرف إن كان لهذا األمر مغزى معين أم ال، ولكن أعمال 

حيث البنية التحتية األرضية لم تكن بالتأكيد لها عالقة بتلك االستعدادات، 

تقمدمنا إلنجاز األمر في األول من ابريل، وعكفنا على وضع تصميم هندسي 

 .فعلي على األرض ربما قبل ذلك بشهرين على األقل

 يادين: لقد قصدُت فقط موضوع هضبه الجوالن؟

 حوفي: ربما كان لذلك تأثير، ولكني ال أذكر إن كان هذا األمر لة عالقة أم ال

 تقوية التحصينات يادين: كان الحديث يدور عن

الخطه،  هذهحوفي: إنني متأكد من أمٍر واحد، وهو أننا لم نتلق أمراي بإعداد 

وربما يمكنني هنا أن أشير أيضاي لنقطة واحده، والتي تعد كذلك من أحد 

األمور التي أقلقتني في قيادة المنطقة، وشعرُت بهذا القلق بالتحديد عندما 

نا لم يكن لدينا في هذا القطاع أي تحذيرات وهو أن لوقعت الحوادث في الشتاء

 سوف يحدث شيء ما  إنهاستخباراتية ب

 ؟1973لسكوف: تقصد يوم المعركة في مستهل عام 
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واعتقد أن هذا األمر  1972ُكنما في عام  ل1972حوفي:صحيح، في نهاية عام 

ففي أعقاب قصفنا  -إن لم أكن مخطئاي  - 1972نوفمبر  29قد حدث في 

خربين على مقربه من دمشق، فتح الجيش السوري نيران مدفعيتة لقواعد م

على كل مناطق هضبه الجوالن بما في ذلك المستعمرات هناك، ولم يكن لدينا 

التركيبه من القرب  هذهأي تحذير مسبق بأن مثل هذا األمر قد يحدث، و

كانت أحد األمور التي  لالمباشر لقوات كبيرة مع انعدام وجود تحذير مسبق

 أقلقتني.

 : هل كان هذا في نفس الوقت؟أجرانات

حوفي: نعم، وكان هناك أمر آخر قد أقلقلني، وهو أمر خاص حقاي بهذا القطاع 

من هضبه الجوالن مقارنةي بقطاعات أخرى في دولة اسرائيل، وهو القرب 

المباشر للمستعمرات وللسكان المدنيين، وهو وضع ال ينطبق على 

 هذهالمستعمرات التي تم انشاؤها هناك في أعقاب الحرب فحسبل بل كانت 

المشكلة تواجهها منطقة الجليل وماحولها، ولقد أعربُت مرتين على األقل عن 

 إنهمن   -خالل اجتماعين كانا قد ُعقدا في هيئة األركان العامة  -مخاوفي 

على الرغم من أن الجيش السوري يعد الجيش الثاني في حجمة وأهميتة 

يجةي لكل األسباب نت -مقارنةي بالجيش المصري -بالنسبه للجيوش المحيطة بنا

 يعتبر الجيش األخطر. إنهالتي سبق وأوضحتها أمامكم، إال 

وفي المرة األخيرة التي طرحت فيها هذا األمر كان ذلك خالل االجتماع الذي 

ددة عن احتمال نشوب  24ُعقد في  من سبتمبر، قبيل أن تتوارد معلومات محم

 حرب

 يادين: هل كان هذا عشية رأس السنه؟
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خالل اجتماع مع وزير الدفاع، وحدث هذا في ذلك االجتماع  حوفي: نعم،

الذي ُعقد في إطار تقييم الموقف على ضوء تسارع وتيرة تعاظم قوة الدول 

 العربية.

دداي  الفرصة كي أطرح رؤيتي بخصوص القطاع  هذهوقد استغليت مجم

السوري، بما في ذلك موضوع انعدام وجود تحذيرات استخباراتية مسبقه، 

هذا األمر جلياي لي عند عودتهم لحالة الطواريء، إذا أننا لم نكن نعلم أنهم  وبدا

عادوا لحالة الطواريء من األصل إال بعد مرور على ما أعتقد أسبوع كامل 

، جبهة، وعلمنا حينها بوجود تحركات على الجبهةبعد التقاط صور جوية لل

 طاعولكننا لم نعلم بأمور كانت واضحه، إال بعد تصوير الق

 : متى حدث ذلك التصوير؟أجرانات

سبتمبر، وفي حقيقة األمر  11حوفي: اتضح أنهم عادوا لحالة الطواريء في 

 أسبوع نحو بدأت عودتهم لحالة الطواريء قبل ذلك ب

 ة.: لقد تلقينا هذا الخبر من ضابط المخابرات عندك في القيادالنداو

تم تنفيذ طلعة  إنهيادين: لقد أبلغنا ضابط المخابرات في القيادة عندك، 

واكتشفنا من خالل الصور التي تم التقاطها  سبتمبر، 11للتصوير الجوي في 

أن الخط األول من الجبهة به قوات أكبر بكثير من القوات التي كانت متواجدة 

 أغسطس. 29في هذا القطاع في 

 أسبوع، ولم نكن نعلم بذلكنحو القوات كان قبل ذلك ب هذهحوفي: بداية تواجد 

: هل تبين حينها أن تشكيل القوات كان أكبر بكثير من التشكيل أجرانات

  من أغسطس؟ 22السابق الذي تم التقاط صور لة في 

 يادين: هل قلت إنك ذكرت ذلك خالل اجتماع قيادة األركان مع وزير الدفاع؟

 .في االجتماع مع وزير الدفاع حوفي: نعم، تم طرح هذا األمر
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ال أتذكر وأعتقد أننا بالتأكيد سنحصل  -يادين: في هذا النوع من االجتماعات

 تكون هناك محاضر لها بشكل عام، أليس كذلك؟ -عليها الحقاي 

 االجتماعات هذهحوفي: توجد محاضر ل

لنداو: لقد قال ضابط المخابرات الذي يعمل في قيادة منطقتك حين أدلى 

نت مالحظات شخصية لي مما قاله -   ادتة أمامنابشه كانت  إنه -وكنت قد دوم

هناك معلومات من نقاط المراقبه ومن مجموعات جمع المعلوماتل ُتفيد بأن 

 لم يكن واضحاي لكم ما الذي يحدث؟، ولكن أجبهةهناك قوات تدخل إلى خط ال

 لما الذي يجري حوفي: أقول األمر لم يكن واضحاي بالنسبه لنا ولم نكن نعرف

لقد رأينا أن هناك تحركات على األرض، وقد أوضحت مسبقاي أننا من خالل 

يز األشياء بشكل جزئي، وبالتأكيد ال  نقاط المراقبه الخاصة بنا يمكننا أن نمم

 كم في العمق السوري  30-20يمكننا أن نرى من على بعد 

المراقبه أن تكشفها داخل : ما هي المسافة التي كان من الممكن لنقاط أجرانات

 العمق السوري؟

قف على حالة الجو، فأحياناي نتمكن من رؤية ما بين  حوفي: إن هذا األمر يتوم

كم داخل العمق السوري، وأحياناي أقل من ذلك، وعلى أي حال فإننا  15 -10

 ال نستطيع كشف كل الجبهة 

كانت على ما : هل تحدث أيضاي عن مجموعات جمع المعلومات، والتي النداو

 يبدو من الموساد ومن المخابرات العسكرية؟

 154يادين: إنهم من وحدة 

أيضاي تفيد بوجود تحركات  ةوصلتنا معلومات من نقاط المراقب : لقدأجرانات

 لقوات سورية.مبهمة 

 يادين: هل تتذكر ماذا كان رد الفعل عن ذلك في نفس االجتماع؟
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الموضوع العام، ولم تتم مناقشة الموضوع جلسات لمناقشة  3حوفي: ُعقدت 

الذي طرحته، وفي نهاية الجلسة الثانية وليست النهائية طلب وزير الدفاع من 

رئيس األركان أن يعطي رأية فيما ذكرته، وقال بدورة رئيس األركان: إن 

األمر ال يخرج عن احتمالين اثنين: فإما أن قائد المنطقة الشمالية مخطئاي في 

مخطيء، وإذا لم  إنهحينها تقولوا لي  لفي شعورة من القلق المحتملتقديرة و

 في هذا الموضوع؟يكن مخطئاي فما الذي سنفعلة 

 )حذف بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية بمقدار صفحتان(

بشكل مجازي كان متحمساي من هذا اللقاء حول ذلك  - إنهومن الممكن القول 

ي، وقد تم اإلعراب عن ذلك بشيئين اثنين: الموضوع الخاص بالقطاع السور

طالب بإيجاد طريقة لبناء عائق أرضي أكثر فعالية من شبكة  إنه لاألول

الموانع المعتادة للدبابات التي تتكون من قناة وحقول لأللغام التي كانت لنا في 

وبسبب الظروف  -المنطقه، حتى ال نضطر أن نظل بشكل دائم  هذه

 متخوفين من احتمال التعرض لهجوم مفاجيء -الموضوعية الواضحه

زار المستعمرات الزراعية  إنهوهو معلوم لديكم بالتأكيد،  لواألمر الثاني

، وقمنا بعمل جولة على خط جبهةلهضبه الجوالن عشية رأس السنه، وزار ال

، بغية الوقوف على إمكانية انشاء مانع أو العثور على مانع أرضي جبهةال

فعالية في عرقلة أي هجوم مفاجيء، وفي نهاية ذلك  إضافي، يكون أكثر

اليوم، ُعقد لقاء مع سكان هضبه الجوالن وحاول من خاللة وعن طريق 

الصحافة واإلذاعة ابالغ السوريين بأننا على علم بأنهم دخلوا في حالة 

 الطواريء وإننا واعون لذلك األمر.

 فعل ذلك بواسطة وسائل اإلعالم؟ إنه: هل تقول أجرانات
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كانت نيته، أما بخصوص تنفيذ المانع  هذهحوفي: هذا هو تقديري، ألن 

فإننا لم نتمكن من فعل شيء في الفترة الزمنية التي كانت بين  لاألرضي نفسة

 وعيد الغفران.رأس السنة 

 : ما الذي تود قولة اآلن؟أجرانات

أية تغييرات على األرض، لم نجد متسعاي فعلياي لم يطرأ  إنهحوفي: إنني أقول 

من الوقت إلعداد خطة ولتنفيذ أي نوع من األعمال الجادة اإلضافيه على 

األرض على ضوء زيارته، وكانت هناك فكرة إلنشاء سدود وتجميع مياة 

فيضانات األمطار المتواجدة هناك، بغية تشكيل البحيرات الصناعية، أو 

 هذهلها موانع في حد ذاتها، وقد أسندت أحواض تجميع المياة بغرض جع

المهمة على حد علمي لشركة المياة القُطرية "مكوروت" وشركة "تاهال" 

لفحص اإلمكانات المختلفة لتنفيذ ذلك، ولكن هذا األمر كما قلت لم يصل إلى 

 حيز التنفيذ 

 : هل تم اسناد هذا األمر لشركة "تاهال" ومن أيضاي؟أجرانات

 هال" و"مكوروت" حوفي: لشركتي "تا

 : ولكن هذا األمر لم يصل إلى حيز التنفيذ أجرانات

المهمه؟ هل تستغرق أياماي أم  هذه: ما هو الوقت الذي تستغرقة مثل نيبنتسال

 أسابيعا أم شهورا؟

حتى  إنهحوفي: العمل في هذا األمر يستغرق عدة شهور، وكان من الواضح 

لو تم البدء في التنفيذ فلن نتمكن من تجميع مياة األمطار لهذا الشتاء، ألن 

 أعمال التخطيط فقط ستستغرق عدة أشهر حتى تكتمل

يادين: سوف يصلنا محضر تلك الجلسة حين يأتي لنا وزير الدفاع ورئيس 

هيئة األركان، ولكن هل تتذكر ماذا كان رد رئيس هيئة األركان على تساؤل 

 ير الدفاع؟ أم أنك ال تذكر؟وز
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 حوفي: من الصعب عليم أن أتذكر

 يادين: حسناي ليس مهما

حوفي: في أعقاب ذلك، كانت هناك جلسة للنقاش لدى رئيس هيئة األركان 

 ولدى الوزير، وقد تحدث عن موضوع إنشاء المانع

 يادين: آه، تحدث عن موضوع العائق

كن للسوريين من خالل لسكوف: لدي ثالث أسئلة لك: إلى أي حد يم

ا نعرفة عنهم من  مخابراتهم الحربية الخاصة بهم أن يعرفوا معلومات أكثر عمم

 خالل المخابرات الحربية ؟

 ، ربما تفسح لة المجال ليجيب أوالي عن هذا السؤال : لحظةأجرانات

أسئلة عليم أن أطرحها دفعةي واحده، والسؤال الثاني هو:  3لسكوف: ال، إنها 

قد اطلعت على المعلومات االستخباراتية التي كانت أمامك وما تجمع  إذا كنت

سبتمبر وحتى التصوير  11لديك من معلومات من خالل التصوير الجوي في 

أكتوبر، عالوة على المعلومات الواردة من نقاط  5الجوي األخير الذي تم في 

ت تفيد بأن المراقبهل ألم يكن من الممكن أن تتوصل من كل ذلك إلى استنتاجا

 التشكيل السوري المتواجد أمامك هو تشكيل هجومي؟

ألم يكن من الممكن أن تعود للوراء لتتذكر البرقية التي تلقتها القيادة على األقل 

في األول من أكتوبر، وهي البرقية التي قال عنها الجميع بعد ذلك أنها ال 

نا يجب االنتباة إلية؟ تساوي شيئاي، وأن تأتي لتقول لحظة واحدة هناك أمر ما ه

وهل كانت لديك قيود تحول دون معرفتك لمعلومات االستخبارات العسكرية 

القيود؟ هل طلبت تسيير دوريه، أو القيام بعملية الجتياح  هذهوما هي طبيعة 

أحد المواقع أو مقرات القيادة األمامية للسوريين للحصول على معلومات من 

ال في حقيقة األمر أحد األسئلة التي تتعلق خالل أسر أحد جنودهم؟ هذا السؤ
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ت واحباط أي خطر ضد بعمل االستخبارات العسكرية من أجل جمع المعلوما

 قيادة المنطقة

حوفي: أوالي، بخصوص ما عرفة السوريون عنما، من الصعب بالنسبه لي أن 

النقطة بشكل دقيق ألني ال أعرف بالضبط ماذا عرفوا عنما،  هذهأرد على 

ولكن باستطاعتي أن أتكهن بما يمكن أن يكونوا قد توصلوا إلية من معلومات 

 عنما 

باديء ذي بدءل لقد استطاعوا أن يعرفوا معلومات أقل بكثير عما نعرفة نحن 

د بالضبط عنهم بسبب طبيعة األرض، نحن نتواجد عند الخط السابق والموجو

على خط مستجمعات المياة عندما نتواجد في األماكن المرتفعه، وهم 

موجودون ناحية الشرق يمكثون في أماكن منخفضة ولديهم نقطتا مراقبه في 

مكانين مرتفعين هما "تل كودنا" في القطاع الجنوبي والمكان الثاني في "جبل 

 الشيخ"

 أليس كذلك؟ –يادين: تل حارث 

ل حارث مكاناي يساوي شيئا بالنسبه للمساحة التي تواجدنا حوفي: لم يكن ت

فيها، حيث كان بعيداي عن الحدود. والمنطقة الثانية هي المنطقة الموجودة في 

 الناحية الشمالية لجبل الشيخ حيث تمركزوا هناك

حوفي: من ناحية الصور الجوية نفمذوا من وقت آلخر طلعات جويه، وإن لم 

 نتصل لعمق هضبه الجوال

 : هل نفذوا بالفعل طلعات جوية؟أجرانات

حوفي: نعم طلعات جوية ألغراض التصوير الجوي ولم تصل الطائرات إلى 

الطلعات بوتيرة كبيره، وال أستطيع أن أقول لك  هذهعمق الهضبه، ولم تكن 

قق من ذلك  لالطلعات هذهاآلن التواريخ والمواعيد التي نفمذوا فيها  دون أن أتحم

 بالتقريب
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نهم من معرفة معلومات عنما، ولم و كان هناك مصدر ثالث أيضاي للسوريين مكم

يكن ذلك المصدر هو االستخبارات العسكرية، بل كان "دروز هضبه 

 الجوالن" الذين كانوا يتمتعون بحرية حركة كاملة تقريباي هناك

 لسكوف: هل أعطوا معلومات للجانبين؟

دوا السوريين بمعلومات  حوفي: نعم، أمدوا الجانبين بالمعلومات، ولكنهم أمم

 أكثر، وكما نتذكر ففي الصيف الماضي،...

 : هل كانت هناك حركة للدروز في الهضبه؟أجرانات

 حوفي: نعم كانت هناك حركة للدروز في هضبه الجوالن من القرى الدرزيه

 : )كانج(على سبيل المثالالنداو

حوفي: )كانج( كان قبل ذلك بفترة طويله، ولكن الحديث دار هنا عن وجود 

 -استطعنا التوصل لها واكتشافها قبل الحرب ببضعة أشهر -لشبكة كاملة 

وكانت تتكون من سكان القرى الدرزية الذين كانوا يبلغون السوريين بأخبار 

ا على ذلك،  يمكنني أن عن نشاطنا وما نقوم به في هضبه الجوالن، وبناءي

أفترض أنهم عرفوا بأمر مواقعنا، فقد علموا بوجود موقع جبل الشيخ، وقد 

عملوا في هذا الموقع، وعملوا فيه وفي مواقع أخرى أيضاي في بعض األعمال، 

وبذلك استطاعوا أن يصبحوا مصدراي إضافياي للمعلومات استطاع من خاللة 

 السوريون معرفة معلومات عنما.

 هناك عمليات تنصت؟يادين: هل كانت 

حوفي: بالطبع، ربما كان هناك تنصت، علمنا أنهم كانت لديهم وسائل تنصت، 

حتى من خالل عمليات التنصت المستمرة بشكل يومي،  إنهولكني ال أعتقد 

كان من الممكن أن يكون قد تكمونت لديهم صورة نظراي ألن األعمال الجارية 

لفعلي للقوات أو عددها، وقد استخدمنا لم يكن من الممكن أن تشير إلى الحجم ا

 أيضاي خالل تلك األعمال وسائل االتصال األخرى مثل الخطوط السلكية 
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أما بخصوص ما إذا كان من الممكن االستعداد لوجود نوايا هجومية من جانب 

بالتأكيد كانت هناك إشارات غير عادية وقد  إنهالسوريين، بوسعي أن أقول 

تشكيل المدفعية كان أكبر من التشكيل الذي كان موجوداي  لأشرت إليها من قبل

 عندما وقعت الحوادث في الشتاء.

على حد علمي لم تدخل فرق المدرعات للتشكيل الثاني للخط الثاني، وكان كل 

ذر من أن هذا التشكيل مختلف في  ذلك بالتأكيد يشكل أسباباي جعلتني أُحم

األركان والتي لم أتمكن من  فإن التقديرات في هيئة لجوهره، ومع ذلك

  في حال كان هناك أيضاي، إنهتغييرها،

 لسكوف: لم تستطع تغييرها أم لم تتمكن من اخفائها؟

حوفي: لم أتمكن من اخفائها، ألن هذا األمر كان يعتمد على أخبار وليس على 

مجرد مشاهدات فقط بأن معقولية وقوع عملية هجومية قليل للغاية، وأنا أريد 

جب منها بخصوص مصادر أن  أتطرق إلى نقطة كان الفريق يادين قد تعم

 المعلومات..

تصلنا  لإننا ال نملك أو نتلقى في القيادة معلومة مباشرة عن مصادر المعلومات

المعلومات بشكل عام كمعلومة تمت معالجتها، وال يتم اخبارنا بالمصدر الذي 

ك فإن القيادة بالتالي تفتقر ونتيجة لذل لتم من خاللة الحصول على المعلومة

جب التعامل معة  للقدرة على التقدير ما إذ كان المصدر الذي وفمر المعلومة يتوم

بجدية أكثر أو أقل، لعدم علمها بمدى جدية كل مصدر من مصادر 

المعلومات، ومعرفة ما إذا كان المصدر قد أبلغ في الماضي عن معلومات 

بقه، وهذا هو أحد األمور التي نجهلها في أخطأ في المرات السا إنهدقيقة أم 

مستوى القياده، وإنني حتى لو سألت لم أكن ألحصل على اسم المصدر بدقه، 

ال يجب عليهم أن يخبروا أحداي  -ومعهم كل الحق في ذلك -وإنني أعتقد أنهم 

حينها  إنهوال حتى أنا شخصياي باسم الشخص بالضبط الذي أبلغ المعلومه، إذ 
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تقديراي يشير إلى مدى مصداقية  -التي تحتوي على التوجيه -رقة ستحتوي الو

 بالغها سواٌء كتابياي أو شفاهة..مجرد معلومة تم ا هذه المصدر،

هل  ل1972لسكوف: من واقع خبرتك كقائد للجبهة الشمالية منذ نهاية يونيو 

المخابرات العسكريه، وإدارة العمليات، ورئاسة األركان تعاملوا بجدية مع 

المخابرات الحربية واالستطالع الخاص بقيادة الجبهة كونها عنصراي يحمي 

جب  إنهالقيادة ضد أي مفاجآت، وكمصدر يمكن أن يعطي تحذيراي، أم  كان يتوم

جة لتحصل على إذن من رئاسة األركان كي تتمكن من اإلبالغ  عليك أن تتوم

ا يحدث أمامك عند الجبهة الذي كنت تعيش  أخبرني ما هو الواقع لبتحذير عمم

 فيه داخل القياده؟

حوفي: إنني مقتنع أن مجرد المعلومة التي يتم الحصول عليها من الحدود بما 

وفقاي لما رأيناة  إنهالتصوير الجوي، أريد أن أذكر مرة أخرى هنا،  لفي ذلك

من نقطة المراقبه لم يكن ذلك التشكيل نفسة أو عدد بطاريات المدافع التي 

أشرت إليها، أي أن مصدر جمع المعلومات خالل التصوير الجوي لم يكن 

مصدراي حصرياي وحيداي للمعلومات للقيادة ومن ثمم أنقلها لرئاسة هيئة االركان 

   ركان تم السماح لي باستخدامةالعامه، فهذا مصدر لرئاسة هيئة األ

 لسكوف: ألم تكن المساعدة الجوية لضرورة إجراء التصوير متوفرة للقياده؟

حوفي: ال، قوالي واحداي، لدينا طائرة خفيفة لالستطالع مع كل ما لها من فقر 

في المقومات لكونها طائرة خفيفه، وعلى الرغم من ذلك ومع بداية فصل 

ستطيع التحليق بها بسبب الصواريخ، لذلك فإن الصيف الماضي لم نعد ن

المبادرة وما يمكن تسميتة بين هاللين ب  "التذبذب" في تنفيذ التصوير، يمكن 

أن يكون السبب فيه من القيادة وهذا األمر قائم حتى اليوم،، كنت أريد أن 

 أحصل على تصوير جوي مرتين يومياي 

 جوي؟: هل كان بوسعك أن تستدعي التصوير الالنداو
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 حوفي: ال، كان ذلك يتم فقط من خالل المخابرات العسكرية

 : ألم يكن التصوير الجوي تابعاي لقيادة األركان؟أجرانات

حوفي: من الممكن أن تأتي المبادرة من أجل تنفيذ التصوير الجوي من القياده، 

ويمكن أن تأتي من هيئة األركان العامه، وعلى كل األحوال ترسل المخابرات 

الطلب لرئيس هيئة األركان العامة للمصادقة عليه، ثمم يأمر بدورة رئيس  هذا

هيئة األركان سالح الجو بتنفيذ الطلعات لغرض التصوير الجوي، وفي 

ورة يتم ارسال المعلومات الموجودة في  اللحظة التي تصل فيها المواد المصم

وبذلك فإن  التصوير في حقيقة األمر بالتوازي لهيئة األركان العامة ولي،

 نفسها فقطالتصوير الجوي ال يعد عنصراي لجمع المعلومات للقيادة 

: هل من نابع قلقك من الوضع العام قلت ذات مرة لزميلك رئيس نيبنتسال

 %؟ 50المخابرات العسكرية بأن نسبه حدوث هجوم من السوريين هي 

عدم حوفي: كنت أشتكي دائماي طوال العام الماضي من شيء واحد فقط من 

 إيجاد طريقة لتحذيرنا بقرب حدوث أمر ما؟

 ماذا قلت بهذا الخصوص، حين طلبت؟ :أجرانات 

 حوفي: لقد طلبت طوال العام أن نصل إلى أي طريقة كانت للتغلب على ذلك 

  لسكوف: هل قمتم بتسيير دوريات؟

ا  لحوفي: حتى نتمكن من تلقى تحذير ال يتطرق لما يحدث على الجبهة بل عمم

السوريون من نوايا أو أن نعرف باألوامر التي يتم اصدارها، وهو أمر يضمر 

 لم يكن بيدي

لسكوف: حين أتحدث عن المخابرات الحربية واالستطالع، فهل يشمل ذلك 

 كل المعلومات التي تصلك أيضاي من مصادر أخرىل 
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لم يكن عندك امكانية أن تتوصل الستنتاج مفادة  إنهتقول  هل تخدعنا، إنك

 أنهم يوشكون على الهجوم؟ 

 حوفي: إنني سأرد بالتحديد على السؤال الثالث الذي طرحته:

 لم أبادر ونتيجة لذلك لم نفعل، 

 : ما الذي لم تبادر إليه؟أجرانات

حوفي: لم أبادر إلى احضار أسير، بمعنى أنني لم أنفذ عملية وراء خطوط  

 حقيقه. هذهلعدو بغية احضار أسير واستخالص معلومات منه، وا

ضح لك السبب في ذلك  )حذف  154كانت لنا مصادر من  –بوسعي أن أوم

لم تكن كذلك  154، وجزء من السطر بمعرفة الرقابه العسكرية االسرائيلية(

المعلومات كانت تتدفق مباشرة من  هذهعنصراي لجمع المعلومات للقياده، ولكن 

بالتوازي إلى هيئة األركان العامة  -الموجود داخل نطاق القياده- 154مكتب 

ُنقدم على محاولة  مبادرة لم أبادر إليها ولم هذهوللقياده، على أي حال 

 إلحضار أسير.

يادين: إلحاقاي بأسئلة الفريق لسكوف، كان لدي سؤال جانبي في حقيقة األمر: 

بل إنك تعرف رئيس القسم  5ك شخصياي لم تكن تعرف فقط رئيس فرع إن

 أليس كذلك؟ 5العسكري في فرع

 حوفي: ال

 يادين: ألم تكن لك صلة به؟

واالجتماعات لتقدير الموقف،  حوفي: كان يتواجد أحياناي في جلسات النقاش،

 ولكن لم يكن لدي تواصل يومي معه

انت ُتعقد في هيئة رتهال هل ك: بخصوص جلسات النقاش التي ذكأجرانات

 ؟ ةاألركان العام



766 

حوفي: كانت هناك نقاشات ُتعقد أحياناي لتقدير الموقف إما بشكل عام، أو 

بصورة فصليه، أو اجتماعات خاصة على ضوء وقوع حوادث معينه، وكانت 

، 5هي االتصاالت المباشرة الوحيدة التي تتم بيني وبين رئيس فرع  هذه

وكانت االتصاالت تتم إما مع رئيس المخابارات العسكرية أو مع رئيس فرع 

 البحوث العميد/ شالِف

هل استطعت أن تتوصل  ل: إلحاقاي بهذا السؤال الذي طرحة ياديننيبنتسال

ليسوا جميعاي متفقين بنفس القدر النطباع في مثل تلك الجلسات للنقاش بأنهم 

على الرأي القائل بأن احتمال بدء السوريين للهجوم هو احتمال ضئيل مقارنة 

 بتقدير رئيس المخابرات العسكرية؟

 حوفي: تقصد من بين العناصر األخرى التي شاركت في االجتماعات؟

 : نعم، من خالل تلك الفرص التي تتحدث عنها نيبنتسال

، على أي حال في االجتماع الذي شاركُت فيه، لم يكن هناك حوفي: ال أتذكر

ربما يكون ذلك قد حدث داخل المخابرات  -من أعرب عن رأي مخالف

ولكن في االجتماع الذي شاركت فيه ال أتذكر أن هناك من  -العسكرية نفسها 

أبدى رأياي مغايراي أو رأياي مختلفاي بخصوص درجة معقولية شن السوريين 

 لهجوم.

 ادين: هل انتهيت؟ي

جب  حوفي: إذا تطرقنا إلى موضوع االستعدادات عشية نشوب الحرب، فيتوم

 النقطة هذهعليم مواصلة الحديث في 

 بالتأكيد  يادين:

 )حذف بمقدار صفحتين بمعرفة المخابرات العسكريه(
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لقد كانت األفضلية العددية للسوريين  لقد جاء سؤالي حتى قبل ذلك، كملخص:

سواٌء من حيث عدد الدبابات أو المدفعيه، عالوة على العنصر  لكبيرة جداي 

الجديد الخاص بالصواريخ الذي كان يشكل عائقا، ما هي العناصر التي كنت 

 تأمل أن تشكل ثقالي مضاداي في مقابل تلك األفضلية؟

حوفي: لقد كان العنصر الرئيسي هو تجنيد قوات االحتياط التابعة لقيادة الجبهة 

، وإذا تحدثنا بلغة األرقام فقد كان لي في الصيف في نطاق القيادة الشمالية

 دبابة 650

 : تجنيد ماذا؟أجرانات

 حوفي: تجنيد قوات االحتياط التابعة لقيادة الجبهة الشمالية

 : كم عدد الدبابات؟أجرانات

حوفي: مع كل الدبابات التي كانت لديم من الجيش النظامي يصبح مجموعها 

 650جميعاي 

 كوف: كم عدد الدبابات التي كانت من بينهم من طراز سنتريون؟لس

أخرى  500من طراز شرمن، و دبابة 150حوفي: هناك من بينهم على األقل 

 -بحسب تقديراتي -من طراز سنتريون، وودُت أن أقول إن الشيء الرئيسي 

كان تجنيد ما لدى القيادة فقط من قوات دون الحصول على تعزيز من خارج 

القوات تعد كافيه بحسب تقديراتي، وبالطبع التجنيد،  هذهقيادة المنطقه، وكانت 

 20وفي مقابل هذا تجنيد المدفعية وهو عدد كبير أيضاي، أعتقد أننا وصلنا إلى 

بحسب تقديري لم كل األنواع  حتياط الخاصة بنا منمدفعية مع قوات اال كتيبة

ُتختبر، ولكنها بحسب رأيي تعتبر دون أدنى شك قوة كافيه، ولكن نظراي ألنها 

القوة تعد كافيه لصد هجوم شامل للسوريين  هذهلم ُتختبر فال أستطيع اثبات أن 

 إنهبكل القوة التي يمكن أن ينجحوا في حشدها هنا، حتى لو كانت االستع

 .لحاله، مقيمدة بالظروفا هذهبسالح الجو،في 
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: هل رأيت أفضلية للعنصر البشري لدينا في مستوى التدريب في مقابل النداو

 الجيش السوري، وهل تم أخذ هذا األمر أيضاي في الحسبان؟

 إنهحوفي: بالتأكيد هذا األمر تم أخذة في الحسبان، وبخالف ذلك، فإنني أعتقد 

العالقة  هذهفإن مثل  لوش األخرىحتى بموازين القوى، ولو العادية في الجي

وأي جيش آخر كان يمكن  –من )التوازن( بين القوة المدافعة والقوة المهاجمة 

ولو بصورة موضوعية دون أن يفحص  ،نحوأن يرى هذا األمر على هذا ال

موازين قوى معقولة  هذهأعتقد أن  -بالضبط التركيب البشري للجانبين 

بحسب تقديراتي  إنهبالتأكيد للقوة المدافعة والقوة المهاجمه، وبدون أدنى شك، ف

قدرة القتال لوحداتنا تفوق قدرة القتال  -وقد تحقق ذلك بالتأكيد خالل الحرب –

 لدى السوريين.

 : تفضل بوسعك أن تواصل الحديثأجرانات

الة االستعداد الخاصة في هضبه حوفي: في الحقيقه، اإلجراء األول لبدء ح

الجوالن كان في يوم اسقاط الطائرات السورية، أو مباشرةي في أعقاب اسقاط 

وفقاي لخبراتنا  إنهسبتمبر، حينها كان هناك تقدير يقول ب 13الطائرات في 

وقد ذكرت هذا من قبل( أنهم قد يردون على )الممتدة لسنوات مع السوريين 

بآخر في هضبه الجوالن، إما في شكل اطالق نيران  اسقاط طائراتهم بشكل أو

المدفعية، أو من خالل تنفيذ هجوم كبير، أو باإلقدام على محاولة تنفيذ أية 

 عملية اجتياح ألحد المواقع، ولهذا السبب تم تعزيز قواتنا

 : مدفعية، واجتياح، وما هو الشيء الثالث الذي ذكرته؟ جواي أيضاي؟أجرانات

حوفي: جواي أو بالمدفعية، وكان هناك احتمال أيضاي لتنفيذ عملية محدودة 

 175أرضية ولذلك تم تعزيز قواتنا ببطارية مدفعية بعيدة المدى واحدة بقطر 

مم، وحاملتي جند مع سالح مضاد للطائرات، وكان هذا بمثابه التعزيز األول 

 هذهلى تنفيذها في مثل لقواتنا في هضبه الجوالن، واالجراءات التي اعتدنا ع
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المواقف كانت تتمثل في: غلق هضبه الجوالن أمام المواطنين، حتى ال يعلق 

 المتنزهين حال اندالع مواجهه

 : هل قمتم بتنفيذ تلك االجراءات؟أجرانات

 عملية ثابتة كنا ننفذها... هذهأغلقنا هضة الجوالن، كانت  لحوفي: لقد فعلنا

بعمل ذلك عندما تكون هناك خشية من حدوث أمر : هل كنتم تقومون أجرانات

 ما للزائرين في الجوالن؟

 حوفي: للزائرين، حتى ال تكون هناك حركة للمتنزهين

 : ماذا بخصوص الحافالت؟أجرانات

 يادين: متى حدث ذلك؟

اإلجراءات في  هذهسبتمبر، وهذا يعني أننا نفذنا  14حوفي: مع حلول يوم 

سبتمبر،  13ت السوريه، والتي حدثت في يوم أعقاب حادثة اسقاط الطائرا

سبتمبر، أعلنا حالة االستنفار في هضبه الجوالن  14فمع صبيحة يوم 

وأسميناها بحالة االستعداد لتلقي ضربه، أي، استعداد ضد احتمال لتنفيذ هجوم 

 هذهمن جانب السوريين باستخدام المدفعية والطائرات، وقد انسحب تنفيذ 

المواقع ومعسكراتنا ومستعمرات هضبه الجوالن، وكان االجراءات لتشمل 

 هذا هو اإلجراء األول الذي كان متواكباي مع التعزيزات 

: ماذا قيل حينها لقاطني المستعمرات؟ أن يدخلوا إلى الخنادق تحت أجرانات

 األرض أم قلتم لهم شيئاي أخرا؟

 إنهاألرض، و حوفي: نعم، وأن يضعوا األطفال للمبيت ليالي في الخنادق تحت

جب على البالغين أن يكونوا مستعدين للدخول للمالجيء، وفي مثل   هذهيتوم

األحوال قلمصنا من االعمال التي ُكنا نقوم بها على مقربه من الحدود، وكان 

الحالة من االستنفار،  هذهكل ذلك خالل الفترة األولى، وبعد ذلك تم إلغاء 
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 هذهزيزات موجودة مع القيادة، وكانت وظلت القوة التي وصلتنا من خالل التع

مم وبعض األسلحة 175القوة قليلة نسبياي وتمثلت في بطارية المدفعية بقطر 

 المضادة للطائرات.

سبتمبر في  24ومع حلول رأس السنه، وفي أعقاب االجتماع الذي ُعقد في 

هيئة األركان العامه، وقد كنُت قد ذكرتة وتحدثت عنة سابقاي مع وزير 

 اع...الدف

 : هل كان ذلك في أعقاب هذا االجتماع؟أجرانات

حوفي: في أعقاب هذا االجتماع وقُبيل األعياد، والتي تعد بشكل عام تواريخ 

 26/9ثابتة يتخذ الجيش خاللها إجراءات أمنية خاصةل تم تعزيز قواتنا في 

ية وبطارية مدفع كتيبةوقيادة  7وفصيلتي دبابات من اللواء رقم  كتيبةبقيادة 

مم، وتم وضع كتيبتي مدفعية أخريين في حالة استعداد  175أخرى بقطر 

في منطقة الوسط وفصيلة دبابات أخرى من مدرسة الجوالن  لتعزيز هضبه

 المدرعات

كانتا  7يادين: سامحني، ولكن هل فصيلتا الدبابات التابعة للواء رقم 

 موجودتين بدباباتهما أم بدباباتكم؟

ودتا بالدبابات من  االحتياط للواء النظامي التابع لنا، والذي  كتيبةحوفي: لقد تزم

ناي فقط من كتيبتين نظاميتين   كان مكوم

 : كتيبتان من قوات االحتياط، أم من القوات النظاميه؟أجرانات

زنا الخط الحدودي  26حوفي: جميعها قوات نظامية، في يوم  سبتمبر عزم

دث عند االستعدادات التي حدث قبل ذلك في اللواء رقم بفصيلتي دبابات كما ح

188 

 ؟158: أجرانات
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زنا الخط الحدودي بفصيلتي دبابات، ولقد حظرنا 188حوفي:  المرة  هذه، عزم

أيضاي التنزة بما في ذلك التنزة في جبل الشيخ، وأغلقنا جبل الشيخ في وجة 

 المتنزهين والمواطنين

 قاطنين خارج الجوالن؟يادين: تقصد تنزة المواطنين ال

حوفي: ال لم تكن هضبه الجوالن مغلقة مغلقاي بالنسبه للمقيمين فيها، بل أمام 

 المواطنين المقيمين خارجها

كان يوجد متنزهين في  إنهيادين: لقد قرأت، ولم أحصل على إفادات بعد، 

نفس اليوم في كيبوتسات هضبه الجوالن مثل كيبوتس "جونِن"، وال أتذكر 

 ط بالضب

 حوفي: ال أعرف

يادين: ربما كان هذا أمر آخر، حسناي، لقد كان هؤالء المتنزهين في جولة في 

 جبل الشيخ في نفس اليوم

 حوفي: في أي يوم تقصد حدث هذا؟

 يادين: يوم عيد الغفران

حوفي: اليوم الذي أتحدث عنة لم يكن قد حلم عيد الغفران بعد، لقد كان ذلك 

 اليوم هم يوم رأس السنة 

 يادين: آه، عفوا

 سبتمبر  26: في أجرانات

 يادين: نعم، نعم، المعذره

 : لقد كان هذا في عشية رأس السنهالنداو

 يادين: صحيح، صحيح، المعذره
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 يوم األربعاء من أيام األسبوع؟: هل كان هذا اليوم يوافق النداو

 حوفي: يوم الخميس، كان عشية رأس السنة على حد ما أذكر 

 : أنا أيضاي أعتقد ذلكأجرانات

في األول من العسكرية(  )حذف فقرة من إجابه حوفي بمعرفة الرقابهحوفي: 

أكتوبر كان هناك تدريب لقوات االحتياط، وكنت قد ذكرت هذا من قبل، وقبل 

سبتمبر، فحصنا مرة أخرى استعداداتنا فيما يتعلق: باستكمال  30م ذلك في يو

نشر األلغام في األماكن التي بدت لنا أنها ليست مغلقة بشكل كاف، واستكمال 

في منطقة تل زوتر  مانع مائي المضاد للدبابات في العمق، -أو إضافة قناة 

كنا من زراعة حقول ألغام إضافيه في كل الم)تل فاِرس(.  حاور التي كانت تمم

مفتوحه، والتي لم تكن مغلقة بالشكل الكافي، وزرعنا حقل ألغام إضافي، 

والذي ساعدنا للغاية في نهاية المطاف بواسطة القناة المائية المضادة للدبابات 

 القنيطرةفي منطقة 

 ؟7يادين: هل هذا ما ُسمي بالتأمين الميداني للواء رقم

 : ما الذي كان هناك؟أجرانات 

 دون اسم إنهحوفي: أضفنا اسم حقل ألغام، والذي بدا لنا 

 : قنيطرة؟أجرانات

 حوفي: في منطقة قنيطره، نعم إننا حتى هذا التوقيت..

 من سبتمبر 26: إننا مازلنا في يوم ال  أجرانات

حوفي: حتى األول من أكتوبر كان هذا هو حجم القوات التي كانت بحوزتنا، 

المرحلة،  هذهفي  188تحت قيادة لواء رقم  7ء من اللوا كتيبةكانت هناك 

الفترة، وربما مازال  هذههي تقريباي كل العمليات التي نفذناها في  هذهوكانت 
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ثنا  هناك أمر واحد عليم إكماله، وهو أننا عندما كنما في الصيف الماضي حدم

 كل خططنا سواٌء الدفاعية منها أو الهجوميه

 ؟1973هل في صيف عام  : في أي صيف قمتم بذلك،أجرانات

ثناها، وغيرنا كل شيء 1973حوفي: في صيف  ، أعدنا فحص الخطط، وحدم

األوامر للفرق واأللوية التي تقع تحت إمرتنا،  هذهفي الخطط، وقد أعطينا 

 وقُبيل نشوب الحرب مباشرة، وخالل استغالل وتدريب وتعبئة االحتياط..

 األوامر؟ هذه: لمن أعطيتم أجرانات

كل الوحدات ذات الصله، وخالل تدريب وتعبئة قوات االحتياط، ولما حوفي: ل

وهي فرقة العميد/ رفئيل إيتان،  36جزء من فرقة  179كان اللواء رقم 

ث الخطط بما فيها الدوريات في المنطقة،  استغل رفائيل هذا التدريب وحدم

 وإنني أتحدث هنا عن الخطط الدفاعية.

لحرب تم تغيير قائدي األلوية في فرقة وقبل وقت ليس بطويل من نشوب ا 

 رفائل إيتان، وقد استغل تلك األيام...

 يادين: متى؟ قبل نشوب الحرب بوقت غير طويل؟

 179حوفي: قبل نشوب الحرب بوقت ليس بطويل، تم تغيير قائد اللواء رقم 

، ونتيجة لذلك أقدم قائد الفرقة على إعادة تحديث الخطط 679وقائد اللواء رقم 

جديد مع القائدين الجديدين للوائين بما في ذلك تسيير الدوريات في  من

 أكتوبر................  5-1في الفترة من  المنطقة.

 : ماذا تقول؟أجرانات

والخامس من أكتوبر قررنا أن يتواجد في األعياد واحد من  بين األول حوفي:

بين القادة الثالث األساسيين ليكون نوباتجياي في كل قيادة تحت إمرة قيادة 

  .المنطقة، سواٌء كان القائد أو نائبه أو ضابط العمليات



774 

 : وكيف كان يسير النظام لو لم تقرروا ذلك؟نيبنتسال

القيادة عدد من الموظفين الذين يعملون  حوفي: كان يتواجد بشكل عام في

كقادة نوباتجيين، ولم يكن بالضرورة أن يكون من بينهم القائد أو نائبه، ومن 

الممكن أن يكونوا من بين الضباط الكبار اآلخرين في نفس القياده، وهذا يتعلق 

يكون النوباتجي برتبه  -بشكل عام -بالمستوى، ففي قيادة المنطقة الشمالية

يكون إما برتبه  كتيبة، أما في قيادة لواء يكون برتبه رائد، وفي قيادة العقيد

عقيد أو رائد وليس بالضرورة أن يكون القائد أو نائبه، واألصح بشكل عام أن 

القائد ونائبه ال يؤديان تلك النوباتجيات، وحين يكون هناك حالة استعداد ال يعد 

 -األساسيين في أية قيادة نوباتجي بأن يظل أحد القادة-القرار الذي اتخذناة 

 ظاهرة فريدة من نوعها ولكن كان ذلك من بين األشياء التي قُمنا بها

نظامية أخرى  كتيبةفي األول من أكتوبر، عززوا قواتنا عن طريق ارسال 

 مم 155والمدافع كانت بقطر  405رقم  كتيبةمدفعية وهي ال

 : ما هو رقمها؟أجرانات

 7أخريين من اللواء رقم وفصيلتين  405حوفي: 

 : هل كانت هاتان الفصيلتان فصائل للدبابات؟أجرانات

حوفي: نعم، دبابات، وفصيلتان أخريان إضافيان لسالح الهندسه، الستكمال 

وقد والتي أردنا استكمالها.  نفس عمليات زرع األلغام التي ذكرتها مسبقاي،

يين للمدفعية في وضع كتيبتين أُخريين للدبابات، وكتيبتين أُخر -وضعوا 

استعداد من أجلنا، في الوسط وفي الجنوب، وكذا وحدة )"عفري"( كما كانت 

في حالة  -مم  240ُتدعى )وهو اسم كودي لها( وهي وحدة صواريخ بقطر 

في هذا الموعد كان لنا،إذا أردت من أجلنا في الوسط وفي الجنوب.  استنفار

 لنا من قوات.... هأن ألخص ما تم تعزيز

 : قبل الخامس من أكتوبر؟أجرانات
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 كان لدينا  حوفي: قبل الخامس من أكتوبر وحتى الخامس منه،

 صفحات بمعرفة الرقابه العسكرية اإلسرائيلية( 3)حذف بمقدار 

 .188من لواء  دبابة 69

 : من أي لواء؟أجرانات

د اللواء الثابت لنا في هضبه الجوالن188حوفي: لواء   دبابة 44و ،، الذي ُيعم

ا إضافياي بخالف  -المدفعية الذي ذكرته 7من اللواء رقم  والذي يعتبر لواءي

مم، وفصيلتان من سالح 155أخرى مدفعية بقطر  كتيبةو -البطاريات الخمس

الهندسه، هذا عالوة على ما كان لدينا من قوات على خط الحدود نفسه، حيث 

في القطاع  13رقم  كتيبةكانت لدينا كتيبتان مشاهل واحدة منهما هي ال

كان موجوداي هنا قائد قبل ذلك، أما في القطاع  إنهالشمالي، والتي أعرف 

 -في حقيقة األمر قبل حالة االستعداد وبعدها -الجنوبي فقد كانت تتواجد هناك 

رقم  كتيبةكتيبتا مشاة موجودتين في المواقع، واحدة في القطاع الشمالي وهي ال

الناحال )شباب الطليعة المقاتله(  كتيبةوبي وهي ، وأخرى في القطاع الجن13

 50رقم  كتيبةالمنقولة جواي، والتي تسمى بال

في الخامس من أكتوبر عشية عيد الغفران، عشية السبت، أعلنت هيئة 

وأصدرنا أمراي أخرا  األركان العامة عن حالة استنفار من الدرجة الثالثة

ا وقوات إضافيه كانت على وشك باالستعداد وشمل القوات التي كانت بحوزتن

الوصول إلينا في نفس اليوم، وما كان يجب أن يصل إلينا ووصلنا عشية 

  7الحرب كانت قيادة اللواء رقم 

 يادين: وماذا حدث لها؟

حوفي: وصلت إلى هضبه الجوالن يوم الجمعه، إنني أقول إن االمر الذي 

لوصول لهضبه أصدرناة قد شمل أيضاي القوات التي كانت على وشك ا

الجوالن، حيث أصدرنا هذا األمر قبيل وصول باقي القوات، ولكنة شملها 
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بالفعل، وأخذ األمر الصادر في الحسبان القوات التي كانت توشك على 

دبابات  كتيبةالوصول إلينا في الليلة التي تفصل بين الجمعة والسبت، وهناك 

 يعها عشية السبت.، وقد وصلت جم7وكذلك رقم  82رقم  كتيبةأخرى هي 

دبابات من  كتيبةوهي عبارة عن:  -وإنني سأذكر اآلن القوات التي وصلتنا

 هذهمشاة مدرعات، اإلجمالي، بالنسبه ل 75رقم  كتيبةمدرسة المدرعات و

ما  7كان للواء رقم  إنهطاقماي، بينما ذكرت قبل ذلك  64التعزيزات شملت 

 طاقما. 44يزيد على 

قبيل نشوب الحرب، اللواء رقم  دبابة 108كان يضم  7بمعنى أن اللواء رقم 

، دبابة 69واحده، كان يضم  كتيبةب 7والذي كان أقل من اللواء رقم  188

وبذلك وصل اجمالي عدد الدبابات التي كانت لدي في هضبه الجوالن إلى 

 .دبابة 177

التي تم  64المشكلة قد ظهرت وقد قلت ذلك بنفسك، الطواقم ال هذهيادين: إن 

اضافتها لك مساء يوم الجمعه، في حقيقة األمر وصلتك في اللحظة األخيرة 

 على دبابات ال يعرفونها، ولم تكن خاصة بهم اليس كذلك؟

كانت هناك مشكلة مرتبطة بهذا األمر، المشكلة  إنهحوفي: ليس لديم علم ب

 7ولم تكن بالضرورة مع اللواء رقم  179عند تجنيد اللواء كانت بعد ذلك 

 يادين: لدينا شكاوى كتبها أشخاص

 ؟7حوفي: من اللواء رقم 

 يادين: نعم أنهم وجدوا دبابات ليست...

حوفي: فعالي، ولكن على حد علمي هذا ليس لة عالقة بهذا األمر، هذا أمر 

حدوث هذا األمر  صحيح بالنسبه لكل قوات االحتياط وسوف أوضح سبب

 أثناء استرسالي في الكالم.
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قد حصل على تسليحة بشكل كامل، وما يجب  7ولكن يبدو لي أن اللواء رقم 

اإلشارة إلية هنا هو أن الدبابات التي كانت معهم لم تكن هي نفس الدبابات 

كانت إحدى كتائبها  7التي أحضروها من اسفل الهضبه، دبابات اللواء رقم 

، وكان تسليح الكتيبتين 188التابعة للواء رقم  39 كتيبةات تستخدم دباب

 .179األخريين من مستودعات اللواء رقم 

إن هذا اإلجراء الخاص بالتسلح بدبابات موجودة في مكان بعينه، هو أمر متمبع 

منذ وقت طويل في الجيش اإلسرائيلي حتى ال تتحرك الدبابات من قطاع إلى 

 في المكان د فقط ويستخدمون الدبابات الموجودة آخر، إذ يتم احضار األفرا

وكان يوافق يوم الجمعة  –في يوم الخامس من أكتوبر  إنهيادين: إنك تقول 

أصدرتم أمراي بإعالن حالة االستنفار من الدرجة الثالثه، على أن يسري هذا 

األمر على كافة الوحدات سواء الموجودة معكم أو التي كانت في الطريق 

واحدة على األقل في جوالني  كتيبةإليكم، أليس كذلك؟ كيف لك أن تفسر أن 

أخرى كانت على وشك الخروج إلجازه، ولكن تم  كتيبةعلى إجازه، و حصلت

 اعتراض أفرادها في مكان ما في الساعة الثانية؟

داي لة وفقاي لخططنا، أن يتم  حوفي: الدفاع عن هضبه الجوالن لم يكن معم

 تعزيزة بقوات من سالح المشاه

ضح أكثر؟  لسكوف: ربما يمكنك أن توم

الشاملة، حتى عندما ُكنما نقوم بتعبئة االحتياط لحوالي حوفي: خططتنا الدفاعية 

كتيبتين كما أشرت مسبقاي، كانت الخطة الدفاعية تعتمد على الخط القائم 

 للمواقع األمامية، وعلى قوة مدرعات دورية متحركة في المنطقة.

طط، بحسب وجهة نظرنا وليس سهواي، أن نتواجد في مواقع سالح  لم نخم

    الجوالن بقوات إضافيه من سالح المشاةالمشاة في هضبه 
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حقيقه، ومن الممكن بالطبع أن نتجادل حول ما إذا كان من الصواب  هذهو

 عمل ذلك أم ال

في الخطة األصلية التي تسمى  عليهلسكوف: هل هذا اإلجراء منصوص  

 )سيلع( أو الصخرة 

أي  حوفي: نعم، وإن كانت خططتنا األصلية لم تشتمل على أي تمركز في

موقع إضافي لمواقع أمن المنطقة، وأن نخرج نقاط مراقبه أخرى كنا قد 

 نشرناها على األرض، لذلك فإن موضوع جوالني 

 في الواقع، لم يكن تحت قيادتك يادين: جوالني،

، 13رقم  كتيبةحوفي: أوالي وقبل أي شيء، لم يكن تحت إمرتي، باستثناء ال

به وحدة دعم لهيئة األركان العامه، وكانت يعد بمثا إنهلواء شمالي، ف إنهورغم 

على خط المواجهه، وأنا، الحقاي عندما أردُت أن آخذ من اللواء  13 كتيبة

جب عليم أن أطلب ذلك، وحصلت على مصادقات من هيئة  قوات، كان يتوم

األركان العامة على طلبي كي أستدعي إلىم في هضبه الجوالن قوات من لواء 

 جوالني.

 إجازة أم ال؟ 12رقم  كتيبةررت هيئة األركان العامة منح اللسكوف: هل ق

حوفي: ال أعرف إن كان قد تم إقرار ذلك من عدمه، ولكن شعبه العمليات 

صادقت، فأي خروج ألي وحدة نظامية إلجازة، حتى في األوقات التي ال 

شعبه العمليات، وحتى في  يكون فيها حالة استنفارل تستلزم مصادقة من

 -كتيبةاألوقات العاديه، أي خروج لفصيلة أو 

التي كانت على  13رقم  كتيبةباستثناء ال إنهب ليادين: لقد حصلنا على معلومة

 ل12رقم  كتيبةو 51رقم  كتيبة -الحدود، كان للواء جوالني كتيبتان أخريان 

ونيمف،  11:00ة قيل لنا أن أفرادها خرجوا إلجازة في الساع –إحداها 
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في اللحظة  2:00الثانية تم إيقاف خروجها إلجازة في حوالي الساعة  كتيبةوال

 األخيرة ولم يسمحوا ألفرادها بالنزول من هضبه الجوالن..

 حوفي: صحيح، هذا حدث

سوف أستكمل الحديث عن يوم السادس من أكتوبر وفي هذا الجزء من حديثي 

 ستصبح الصورة كامله.

يوم السادس من أكتوبر أصدرنا أمراي باالستعداد لتجنيد كل  3:30في الساعة 

، نظراي  قوات االحتياط، بما في ذلك اإلعالن عن تعبئة االحتياط عالنيةي

ذلك  عليهل ضطرار الستدعاء االحتياط في عيد الغفران مع كل ما ينطوي 

 المناسبه. هذهمن اشكاليات بسبب 

تظل في المعسكرات كل القوات  عالوة على ذلك، أصدرنا تعليمات بأن

وهو ما شمل في حقيقة األمر  -النظامية داخل القيادات، وكل قيادات االحتياط 

كل أفراد القياده، والطاقم الذي يعمل في مستودعات السالح، والطاقم الذي 

  يعمل في تجنيد االحتياط في حالة الطواريء

على حد علمي، كل وعلى حد علمي، ربما يكون هناك أمر ما ال أعلمه، 

ظلوا في المعسكرات، وأطقمهم،  القيادات دون استثناء، بدءاي من قادة الفرق

ا من مساء يوم الجمعهل فعندما  وكانوا في حالة استعداد لتجنيد االحتياط بدءي

اتخذنا القرار بإصدار األمر يوم السبت، كان كل الطاقم موجوداي بكاملة 

نفيذ كافة االستعدادات المبكرة وكان هذا واالستعدادات في محلها، وقد تم ت

 مساء يوم الجمعه

يادين: األمر الذي صدر الستعداد قيادات االحتياط والتحضير لتجنيد االحتياط 

ا على  -يوم السبت، بمعنى التخطيط عالنية لتجنيد االحتياط هل تم هذا بناءي

 تعليمات من هيئة األركان؟
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ا على تعليمات من هيئة األركان،  حوفي: أعتقد،.. أن هذا األمر قد صدر بناءي

 نعم

كانت أوامر لالستعداد لتعبئة االحتياط، ولكن ليس  هذه: إنني أفهم أن أجرانات

بالضبط للتجنيد الفعلي، بمعنى أن يكون هؤالء القادة مستعدين في أي لحظة 

 لتجنيد االحتياط

كانت قد  إنهحوفي: معي األمر الذي أصدرناة في قيادتي، وإنني متأكد 

صدرت األوامر لنا بذلك من هيئة األركان العامه، وبذلك أكون قد استكملت 

 الحديث بخصوص يوم الخامس من أكتوبر 

سؤال  نهيادين: هل بوسعي أن أطرح سؤاالي سيتم البناء عليها للمرة القادمه، إل

جب  ا يتوم أن يقولة لنا، وأن أقصد هنا يوم  عليهاستثنائي بعض الشيء عمم

ومن الحري بك أن تستعد لهذا السؤال، إنني  بت وما تاله، أردت أن أسألكالس

حوالي  -أرى وفق ما ذكرتة لنا، أنك كنت قائداي لسرية تدريب قبل عام تقريباي 

عام ونيمف قبل نشوب الحربل أريد منك أن تعطينا مادة بخصوص ما الذي 

بخصوص  1972وحتى عام  1970كانت سرية التدريب تقوم به بين عام 

تم تسليمنا ُمرفق  نهالتدريب وطريقة القتال المتعلقة ب  )صواريخ( "ساجر"، إل

عن ال   1970للموضوع في نشرة دورية كبيرة للمخابرات تم اعدادها في 

جة انتباهنا إلى ما الذي طبقتة  "ساجر"، لذا أردت أن أعرف هل بوسعك أن توم

بالنسبه لطريقة القتال  - إن كانت قد طبمقت شيئاي أصالي  -سرية التدريب 

لقة ب  "ساجر".  المتعم

 صفحات( 4)حذف بمعرفة الرقابه العسكرية بمقدار 

 ال شيء  إنهحوفي: أستطيع أن أجيبك بالفعل، أعتقد 

لسكوف: ربما بوسعك أن تقول لنا ماذا فعلت قيادة المنطقة الشمالية في أعقاب 

 ؟79يوم القتال ل  
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 هذهماذا وكيف، نعود مرة أخرى لنتحدث عن يادين: ما يعنيني هو معرفة ل

 المشكلة

: متى وصلك األمر بتجنيد االحتياط، ومن أعطى األمر بتجنيد أجرانات

 االحتياط؟

حوفي: وصلتنا التعليمات من هيئة األركان العامة بتجنيد االحتياط، من شعبه 

 العمليات يوم السبت في حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحاي، ولم

يتضمن األمر في المرحلة األولى تجنيد كل قوات االحتياط التابعة للقيادة 

د الفرقة األمامية  36الشماليه، ولكنة نصم على تجنيد الفرقة رقم  والتي تعم

الخاصة بنا، وهي أيضاي الفرقة التي كان يجب أن تستعد لتصبح في خط الدفاع 

 األول عن هضبه الجوالن

 لتجنيد فرقة ثانية؟يادين: لم يكن هناك أمر 

حوفي: لقد جاءت األوامر تباعاي، ولكن األمر األول اشتمل فقط على استدعاء 

  االحتياط لفرقة واحدة

يادين: بخصوص ال  "ساجر" ما زلت أريد أن أستمع منك في الجلسة القادمة 

 عن هذا الموضوع

داي : مازلنا سنسمع باقي إفادتك في يوم آخر، وسوف ننسق معك موعأجرانات

 لذلك

 انتهاء جلسة االستماع الصباحية
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 1974يوليو  18التحقيق بتاريخ  جلسة 

الرئيس أجرانات: أنت تواصل شهادتك أمامنا تحت القسم. الجلسة سرية 

 والشهادة سرية.

 حوفي: هذا واضح.

الرئيس أجرانات: قمنا باستدعائك للشهادة فيما يتعلق باالنضباط في الجيش، 

المنطقة الشمالية، عشية الحرب وفي فترة الحرب. ماذا لديك وخاصة في قيادة 

لتقوله في هذا الشأن؟ لقد قرأنا في جلسات هيئة األركان العامة أنك قلت في 

 حينه أن االنضباط كان على ما يرام بصفة عامة. هل هذا صحيح؟

أثناء هذه الجلسة كنت أتحدث عن الوضع حسبما كنت أعرفه في ذلك الوقت 

 المنطقة العسكرية.في نطاق 

 لسكوف: هل تذكر هذه الجزئية أم أقرأها لك لتتذكر.

 حوفي: سوف يساعدني أن تقرأها.

الرئيس أجرانات: قلت أنك ال تعتقد أن الوضع خطير أوأن هناك وضع خطير 

فيما يتعلق باالنضباط. كان هذا في جلسة هيئة األركان المنعقدة بتاريخ 

18\8\1973. 

حديثه في جلسة هيئة األركان المنعقدة  –الفقرة المذكورة  حوفي: )بعد مطالعة

 (1973\8\18بتاريخ 

كانت خلفية هذه الجلسة، كما سبق أن حدث عدة مرات، خالل الوقت الذي 

كنت فيه عضوا في هيئة األركان، وبقدر علمي في مرات أخرى قبل ذلك 

ائل أيضا، هوأنه كثيرا ما كان يجري مناقشة االنضباط العسكري ووس

تحسينه. وعندما قلت ما قلته كنت بالطبع أعتقد هذا. وعند الحديث عن تلك 

 الفترة التي كنت أتحدث عنها، يمكنني أن أقول ما يلي:
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أوال: بين القيادة وبين هيئة األركان، وفقا لمعلوماتي لم تحدث حالة واحدة ورد 

تم تنفيذه بواسطة فيها أمر من هيئة األركان العامة ولم يتم تنفيذه، وأقصد لم ي

قيادة المنطقة عن قصد. وأعتقد أن مستوى االنضباط الذي كان سائدا بين 

الفرق العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية وبين قيادة المنطقة كان جيدا. وأنا 

ال أقصد بهذا أن أقول أنه كانت هناك تجاوزات هنا وهناك تتمثل في عدم تنفيذ 

رودها، ولكني أعتقد أن هذه كانت أمور األوامر أوعدم تنفيذها وقت و

استثنائية ولم تكن الوضع الشائع. وفي تلك الحاالت عندما كان هذا يحدث، وال 

سيما في الحاالت التي كانت بيني وبين القادة التابعين لي، كنت أطلعهم على 

 الموقف. وكما قلت، يبدولي أنه بصفة عامة لم تكن هناك مشكلة.

تكن هناك مشكالت في قيادة المنطقة أيضا في إطار  ووفقا لمعلوماتي، لم

االنضباط اإلداري. فسواء في الفترة التي كنت متواجدا فيها أوفي الفترة التي 

سبقتها فازت المنطقة العسكرية بالجائزة االقتصادية وجائزة أفضل خدمة 

معاونة على مستوى الدولة. وكما قلت فقد حدث هذا سواء في فترة عملي 

 حد علمي في الفترة السابقة على وصولي لقيادة المنطقة.أوعلى 

هناك مجال واحد لم نصل فيه إلى مستوى جيد بشكل واضح، وهوالمظهر 

الخارجي للجنود. وأعتقد أننا حتى نهاية فترتي في قيادة المنطقة لم نصل إلى 

مستوى يحقق الرضا فيما يتعلق بمظهر الجنود في الشارع، خارج 

فعلنا أشياء كثيرة جدا لتحسين هذا المظهر، وقمنا بتحسينه، ولكن المعسكرات. 

بالتأكيد ال يمكن أن نقول إننا وصلنا للمستوى الذي يمكن أن نقول عليه أنه 

 جيد.

عملنا أشياء كثيرة فيما يتعلق بحوادث السير في المنطقة العسكرية، بكافة 

يق العقاب أوتوقيع الطرق وبكافة الوسائل، سواء عن طريق اإلعالم أوعن طر

عقوبات ضد الوحدات المخالفة في هذا الشأن، سواء كانت المخالفة فيما يتعلق 

بالشكاوى أوفيما يتعلق بحوادث السير. وكنت أستدعي قادة الوحدات التي 
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وإن كان  -تسجل زيادة في هذا الشأن لتقديم تفسير لهذا األمر. وبقدر علمي

ي خفض عدد حوادث السير في المنطقة فقد نجحنا ف -ليس لدي بيانات اآلن

 العسكرية.

وما أقوله لكم اآلن يوضح رأيي الذي عبرت عنه من وجهة نظري التي كنت 

 أراها وأنا في قيادة المنطقة الشمالية.

ولوأمكن أريد أن أقول كلمة واحدة فقط بخصوص االنضباط العملياتي، في 

لصادرة للوحدة في المنطقة تلك الحالة التي حدث فيها تجاوز ظاهر لألوامر ا

العازلة، بين الخطوط، على الحدود السورية، وال أستطيع أن اتذكر اآلن سوى 

حالة واحدة فقط، تم تجاوز تعليمات إطالق النار. وهذه الحالة هي الحالة 

 الوحيدة التي أتذكرها اآلن. في هذه الحالة تم إجراء تحقيق في الموضوع.

 الحالة. الرئيس أجرانات: ماذا كانت

حوفي: صدرت تعليمات بخصوص إطالق النار. وقام قائد الدورية، الذي كان 

ضابطا من لواء "جوالني" بإطالق النار بالمخالفة للتعليمات الصادرة له. ال 

أتذكر التفاصيل اآلن، وال أتذكر ماذا قالوا له وال ماذا فعل، ولكن هذا 

هذه هي المرة األولى التي يقوم الموضوع تم التحقيق فيه حتى النهاية. وكانت 

فيها هذا الضابط بصفة عامة بتنفيذ عملية وراء الحدود أوفي المنطقة العازلة. 

وكانت النتيجة الرئيسية للتحقيق أنه تسرع في إطالق النار، وتم توجيه اللوم 

له إداريا، وبقدر ما أتذكر، فإننا لم نر في هذا األمر تجاوزا يتطلب اإلحالة 

 عسكرية حيث تم التحقيق في الموضوع بالفعل.لمحاكمة 

 الرئيس أجرانات: ألم توقع عليه أي عقوبة عن هذا؟

 حوفي: كال.

هذا بصفة عامة هوما يمكنني أن أقوله عن تلك الفترة في قيادة المنطقة 

العسكرية. بالطبع كان هناك بعض من حضروا الجلسة يختلف رأيهم عن 
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ي ُطرح للتقاش بخصوص مستوى رأيي. وكان الموضوع الرئيسي الذ

االنضباط في الجيش هوموضوع وحدة المعايير داخل الجيش في المقام 

األول، وأعني المزيد من وحدة المعايير في فرض االنضباط، ألنه من الناحية 

العملية كان كل قائد منطقة عسكرية وكل قائد قوات يتخذ إجراءاته الخاصة، 

باط، ووصلنا إلى وجود عدد من الحاالت ويتبع طرقه اإلدارية لفرض االنض

المثيرة للسخرية، حيث ليس من المعقول داخل جيش واحد أن تختلف 

 التصرفات من منطقة عسكرية ألخرى.

وبالنسبة للموقف عشية الحرب وأثناء الحرب. أثناء الحرب كانت هناك حادثة 

ني واحدة ووحيدة صادفتها، أقصد أعرف بخصوصها، صدرت فيها تعليمات م

ولم يتم تنفيذها حسبما أصدرتها، وأنا هنا أتحدث عن المستوى القيادي الذي 

بيني وبين قادة الفرق العسكرية. وهذه هي الحادثة الوحيدة التي أعرف 

بشأنها، ولكن ربما تكون هناك حوادث اخرى ال أعرف بها. وتم التحقيق في 

مكنت من استيضاحه هذه الحادثة. وقمت باستدعاء قائد الفرقة. ووفقا لما ت

وزعم نائبه، هكذا فهموا أوامري. وعلى أي حال فقد كانت هذه  فحسب زعمه

 هي الحادثة الوحيدة.

 الرئيس أجرانات: هل كانت األوامر مكتوبة؟

حوفي: كال. كانت أوامر شفوية. وعلى أي حال فقد كانت هذه هي الحادثة 

انت تحت قيادتي، والتي الوحيدة التي أعرف بها في المنطقة العسكرية التي ك

لم ينفذ فيها قائد فرقة تعليماتي حسبما صدرت دون الرجوع لي قبل التنفيذ. 

أقصد أن هناك حاالت أصدرت فيها تعليمات وأرادوا تغييرها فرجعوا إليم 

وغيرتها. ولكن هذه كانت الحادثة الوحيدة التي لم ينفذوا فيها التعليمات حسبما 

 أصدرتها.

 كانت التعليمات؟ نيبنتسال: ماذا
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، بقيادة الجنرال بيليد، وكان هذا في الوقت 146حوفي: كانت تلك هي الفرقة 

الذي قمنا فيه باالستيالء على منطقة "بسطة" السورية، وكانت المنطقة 

تتعرض لهجمات مضادة أردنية وعراقية. وكانت التعليمات التي تلقتها الفرقة 

وقف إطالق النار، وبتنفيذ عملية  تقضي بالعمل داخل حدودنا، داخل حدود

تمويه في تلك المنطقة التي يقوم األردنيون بالهجوم منها لتخفيف الضغط على 

هذه المنطقة. وحسب األوامر التي أصدرتها، كان قصدي على األقل هوعدم 

اجتياز حدود وقف إطالق النار هناك، وذلك ألسباب تكتيكية، وليس بسبب 

، حيث كنت أعرف المنطقة جيدا. وبما يتعارض وجود أي أهمية لهذا الخط

مع ما كنت أقصده، وبما يتعارض مع ما قلته أيضا حسبما أظن، قام جزء من 

القوة باجتياز خط وقف إطالق النار، وعلق هناك ولقي قائد كتيبة مصرعه من 

جراء قصف بنيران المدفعية وهومكشوف. كان هذا هوالحادث. وقد خرجت 

 ها.القوة من هناك بعد

 يادين: هل كان هذا في أم قطنة؟

 110 -109بين  -حوفي: كال. ليس في أم قطنة. كان هذا جنوب القنيطرة

)حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي ست 

 صفحات(

على أي حال، كما قلت، لم تكن هناك أي مشكالت تتعلق بتنفيذ األوامر، بيني 

سكرية، طوال فترة الحرب، فيما عدا هذه الحالة التي وبين قادة الفرق الع

 ذكرتها.

وفيما يتعلق باالنضباط العملياتي، فإن هناك حالة وردت إلى علمي فيما يتعلق 

، وهوحالة خطيرة، حيث قام قائد أحد المواقع بمغادرة الموقع بدون 11باللواء 

يل لجنة تصديق هوورجاله، أثناء هجوم للسوريين. وقد تم في حينه تشك

تحقيق، وتم غبعاد هذا الضابط عن القيادة. وعلى حد علمي فقد تم تقديمه في 
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وقت الحق لمحكمة عسكرية.. كان هذا حادث ليس له مبرر، حيث غادر ه 

 ورجاله الموقع دون سبب منطقي.

 الرئيس أجرانات: أي موقع هذا؟

 .116 أورقم 115: ال اتذكر بالتحديد. وأعتقد انه كان موقع رقم حوفي

 الرئيس أجرانات: هل حدث هذا في وقت الحرب؟

: كان هذا في الوقت الذي كنا فيه في تلك المنطقة. في الفترة التي بين حوفي

 11احتاللنا لتلك المنطقة وبين وقف إطالق النار. في تلك المراحل كان اللواء 

 يسيطر على خط وقف إطالق النار، وفي هذا اإلطار حدث هذا الحادث.

الرئيس أجرانات: ماذا عن مسألة االنضباط في الجيش بصفة عامة، ليس في 

قيادة المنطقة الشمالية بالذات، وإنما االنضباط في الجيش بصفة عامة؟ هل 

 كان مستوى االنضباط في وقت الحرب مرضيا بصفة عامة؟

: حدثت بالتأكيد حاالت لم يتم فيها تنفيذ األوامر في مجاالت مختلفة، حوفي

علم بها. أقصد انه صدرت أوامر معينة لم يتم تنفيذها اولم يتم تنفيذها في وأ

الوقت المطلوب. وعندما قلت ما قلته، وحسبما سبق أن ذكرت، كنت اقصد 

أساسا االنضباط في المنطقة العسكرية التي كنت أقودها، هكذا كنت أتصرف 

تي يتصرفون معي مع هيئة األركان العامة  وهكذا كان القادة الذين تحت قياد

بصفة عامة. ولكني ال أعتقد بالتأكيد أن هذه كانت الصورة العامة في الجيش. 

بالتأكيد كانت هناك تجاوزات أيضا بين المناطق العسكرية وبين هيئة الركان 

لم أكن أعتقد  العامة وبين قادة المناطق العسكرية والقادة الذين تحت قيادتهم.

النقاش أن هناك تدهور خاص من نوعه، ألني في ذلك الوقت الذي جرى فيه 

كنت في الجيش اإلسرائيلي طوال الوقت منذ إنشائه، ولم أعتقد أن هذا تدهور 

 فريد من نوعه. والظواهر التي ذكرتها في ذلك الوقت، رأيتها قبل ذلك أيضا.
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الرئيس أجرانات: هل كانت هناك حاالت لم تقم فيها القيادات العليا بإعطاء 

صي، فيما يتعلق بالسلوك على نحومناسب في مجاالت مختلفة بما مثال شخ

 أثر على القيادات األدنى؟

 : أعتقد ذلك.حوفي

 الرئيس أجرانات: مثل؟

 : هل تسألني عن أسماء القادة؟حوفي

 حاالت. الرئيس أجرانات: أسماء أو

ن : بالتأكيد كانت هناك حاالت لضباط كبار لم ينفذوا تعليمات القادة الذيحوفي

يرأسونهم. وقد تم هذا عن قصد. وهذا أمر ال يمكن إخفاؤه، وقد تم هذا على 

األقل بمعرفة هيئة األركان، وكانت هناك حاالت للقيادات األدنى أيضا. وقد 

كان في هذا بالطبع مثال سلبي بالتأكيد. ينطبق هذا على سلوك كبار القادة 

ين المرور، وهوأمر ال شك خارج الجيش، مثل قيادة السيارة دون مراعاة لقوان

انه يؤثر أوأثر على القيادات التي تتبعهم. وبالتالي فإن الرد هونعم، بالتأكيد 

 كانت هناك مثل هذه الحاالت.

 الرئيس أجرانات: هل تستطيع أن تعرض أمثلة لهذه الحاالت؟

: المثال الرئيسي هوفي إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن هيئة األركان حوفي

ادرة عن قيادة المنطقة العسكرية إلى الفرق العسكرية التابعة لها، مثل أوالص

 عدم تنفيذ األوامر وتجاهل األوامر. بالتأكيد كانت هناك حاالت من هذا النوع.

 نيبنتسال: هل في هذا المجال أيضا كان الوضع كما هوطوال الوقت؟

المنصب : لست أدري. من الصعب أن أخمن، ألني لم أكن في نفس حوفي

ونفس الرتبة طوال الوقت. ولكني ال أعتقد أن هذه كانت حالة استثنائية في 

هذه الفترة بالذات. أوال لم يكن هذا أمرا يشمل كل كبار الضباط. كانت هناك 
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حاالت استثنائية في هذا الخصوص، وأعتقد أنه كانت هناك حاالت استثنائية 

 األوامر.طوال السنين في هذا المجال المتعلق بتنفيذ 

الرئيس أجرانات: هل كانت هناك عالقة بين الترقي وبين االنضباط 

 العسكري؟

 : تقصد، هل توقف ترقي البعض بسبب عدم االنضباط؟حوفي

الرئيس أجرانات: ليس هذا فحسب. ولكن هل الضباط الذين لم يترقوا، أولم 

يكن له يكن هناك مبرر لمنع ترقيهم، أوالذين اعتقدوا أن منع ترقيتهم لم 

 مبرر، نشأ لديهم مبرر لالستياء، مما أثر على االنضباط؟

: أنا مستعد للرد على هذا أيضا. من خالل خبرتي في الجيش حوفي

اإلسرائيلي، فطوال السنين، عندما كان أحدهم يترقى، كان هناك من يعتقدون 

أنه ال يجب أن يترقي. ولكن ليس في كل الحاالت، هناك حاالت قليلة، كان 

ها اتفاق في الرأي بين الجميع. وفي أغلب الحاالت كان هناك خالف في في

الرأي. بصفة عامة عندما كان أحدهم يترقى، كان هناك دائما شخص آخر 

يضار ألنه لم يحصل على منصب. هذا جزء من تكوين النظام. أنا ال أعتقد، 

األخيرة. وفقا لفهمي، أنه كان هناك شيء استثنائي في هذا المجال في اآلونة 

أقصد أني كان لدي رأيي الخاص في بعض الذين ترقوا، ولوكان األمر بيدي 

لم أكن سأرقيهم. غير أن من الممكن أن أقول نفس الشيء عن فترات سابقة. 

وأنا أفترض أن هناك آخرون يفكرون بنفس الطريقة ولكن ليس عن نفس 

في إحدى  -هذااألشخاص بالضبط. لوكان يمكن أال أذكر أسماء، فأنا أفضل 

الحاالت بعد أن أصبحت جنراال، حاولت للمرة األولى طوال حياتي الوظيفية 

أن أمنع ترقي أحدهم لرتبة جنرال بأن تحدثت مع رئيس األركان العامة. 

وحاولت أن أقنعه أال يرقيه، ليس بناء على قدرات هذا الشخص ولكن بسبب 

لمه هوأني ما كنت ألرغب شخصيته. وكان الزعم الرئيسي الذي سقته وأنا أك

في أن يكون هوقائده وأن يتولى  -لوكان لدي إبن، وأنا ليس لدي سوى بنات –
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لم يكن مقبوال. كانت هذه هي الحالة  توجيهه. ولكن رأيي في هذه الحالة

الوحيدة طوال حياتي الوظيفية التي حاولت فيها أن أتدخل وأن أؤثر، وكانت 

 لم تكن ترقيته تمسني بشكل مباشر. متعلقة بترقية ذلك الشخص، الذي

 صفحات( 6)حذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بنحو

وأنا أعرف هذا من خالل تجربتي في الجيش، وحتى  -: ولكن كما قلتحوفي

فإن من  -عندما فضلت أنا نفسي شخصا على آخر بسبب وجهة نظري

أن أضرب مثاال فحسب: وهولقائد الطبيعي أن هناك آخرين أضيروا. ولوشئت 

تم تغييره بالفعل. عندما أوشك تغيير قائد لواء جوالني بعد الحرب، كان هناك 

على األقل أربعة مرشحين محتملين وكانوا مرشحين جيدين، سواء من ناحية 

كون لديهم سببا يجعلهم يرغبون في تولي المنصب، أومن ناحية قدرتهم، 

يجب اختيار واحد من بينهم في النهاية. وتم اختيار أومن ناحية خلفيتهم. وكان 

واحد. وقد انتهى الموضوع بعد تركي للجيش. في هذه الحالة كنت موافقا على 

االختيار. ولكني أعلم أن الثالثة اآلخرين أضيروا بشدة، وكلهم من أفضل 

الضباط. لم تكن مشكلة أي منهم في الترقية أنه يريد المنصب، ألنه ليس كل 

د يحظى بأن يصبح قائد لواء نظامي. وكان الزعم الرئيسي هو: لماذا واح

تختارونه هووليس أنا؟ هذه طبيعة األمور. وبصفة عامة يكون هناك أكثر من 

مرشح للمنصب ويجب االختيار من بينهم، ومن حسن الحظ أن األمر كذلك. 

أن يتخذ واآلراء ال تتفق دائما. وفي النهاية فإن حق رئيس األركان وواجبه 

القرار بالنسبة لما يتعلق بهذه الرتب. أما في الرتب األدنى فإن قائد المنطقة 

 العسكرية هوالذي يقرر من سيكون قائد سرية.

وأنا مستعد ألن أقول أكثر من هذا: في كافة الفترات التي يمكنني تذكرها بعد 

خصية ذلك، كنت في رتب قيادية، ودائما كانت هناك مزاعم بوجود عالقات ش

لمن يترقى للرتبة األعلى. وأنا أعرف أنهم زعموا هذا بالنسبة للفترة األخيرة. 
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وأنا ال أعتقد بالتأكيد أن هذه ظاهرة إستثنائية في الفترة األخيرة التي زعموا 

 فيها هذا.

 الرئيس أجرانات: لماذا كان هناك مبرر لهذا الزعم؟

أقول أن نفس هذه الظاهرة  : أنا ال أقول أنه كان هناك ما يبرره. أناحوفي

ونفس هذا الزعم كانا موجودين في فترات سابقة، حسبما أتذكر. وأنا هنا 

وبالنسبة لتقييم  أتحدث عن الرتب العليا، وأعني رتبة قادة الكتائب فما فوق.

القادة، على األقل على النحوالذي يجري به، أنا ال أعتقد أنه يمكن عمل هذا 

علمية أكثر مما يجري في الجيش. وهذه المسألة بطريقة أفضل، أوبطريقة 

ترتبط في المجمل برأي موضوعي ألحد القادة وبوجهة نظره، وفي المجمل 

مع هذا الشخص، وبمعرفته السابقة بهذا الشخص، وبرأيه فيه.  ترتبط بعالقاته

وأحيانا، عندما تكون هناك حاجة لترقي شخص ما للرتبة األعلى فإن كل 

تماثل بقدر أوبآخر. ولكن هناك بالتأكيد حاالت حدث اآلراء بخصوصه ت

 خالف فيها بالنسبة لبعض األشخاص.

الرئيس أجرانات: أال تعتقد انه البد من وضع منهج، يخلق شعورا لدى 

المرشح للترقي للرتبة األعلى أن االختيار تم بشكل موضوعي، وليس بفضل 

 العالقات التي يتمتع بها مع القائد.

أعتقد أن من الممكن منع هذا. وأعتقد أني من الممكن أن احكم  : أنا الحوفي

على نفسي، عندما كنت قائد لواء مظالت، وكانت هناك مشكلة في اختيار 

 -وفقا لمعلوماتي في ذلك الوقت -بعض قادة الكتائب. ناضلت بقدر استطاعتي

ن لكي يصبح قائدان معينان قادة كتائب في نفس التوقيت. ويمكنني بالفعل أ

أقول أني كنت أعتقد بالضرورة أنهما أفضل من المرشحين الذين ُطرحت 

أسماؤهم في ذلك الوقت. وفي نهاية األمر نجحت في نضالي وتم تعيين 

القائدين اللذين أردتهما. وأنا مدرك أنه كانت هناك مزاعم في وقت الحق بأن 

وأنا متخيل  "حوفي" قام بتعيين رجاله. أنا أحدث عن الحاالت التي واجهتني.
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ان هذه ليست الحالة الوحيدة التي ثارت فيها مثل هذه المزاعم ضدي شخصيا. 

لم أقم باختيار شخص ليس لديه المواصفات والمعطيات والخلفية المطلوبة 

لكي يصبح قائد كتيبة. فهؤالء األشخاص اجتازوا كل المناصب وكانوا 

ثاال واحدا بخصوص مؤهلين ليصبحوا قادة كتائب. وكما قلت، فقد ضربت م

قائد لواء جوالني. وقد كنت أعرف األربعة المرشحين للمنصب كلهم. وكانوا 

جميعا ضباط أفاضل للغاية. وبالنسبة لعالقاتي الشخصية معهم، فإنها كانت 

ممتازة، وكنت أحمل لهم تقديرا شديدا للغاية. ولكن إلى جانب هذا، عندما كنت 

د منهم، لم يكن لدي خيار، وكان البد أن في حاجة التخاذ قرار باختيار واح

أقرر اختيار أحدهم، وقد اخترت الشخص الذي كنت أعتقد أن لديه أفضل 

المواصفات المطلوبة لشغل هذا المنصب في هذا التوقيت. ربما يكون هناك 

آخرون يعتقدون أن هذا كان فيه تفضيل يرتبط بأمور غير شخصية. وقد 

الجيش األمريكي. في الجيش األمريكي  شاهدت كيف يحدث هذا األمر في

يحدث هذا بشكل تلقائي. يعتمد على األقدمية ويعتمد على اختبارات معينة، 

ويعتمد في المجمل أيضا على  تقديرات موضوعية، وليس على تقديرات 

شخصية. إنهم يدخلون البيانات إلى الكمبيوتر، ويخرجون قائمة بأول شخص 

بيرة بحجم الجيش األمريكي، ال توجد مرشح للترقي. في ظل مؤسسة ك

معارف شخصية لدى من يجب أن يتخذ القرار بالترقي في النهاية. ربما تكون 

ولكني أيضا  هناك معرفة شخصية، ولكني أفترض أنهم أيضا ليس لديهم خيار

ال أعتقد أن هذه وسيلة أكثر شخصية. وربما تكون المزاعم هناك أقل حدة، 

كثير، ومن الصعب على أي فرد أن يتلفت يمينا ألن الجيش هناك أكبر ب

ويسارا ليرى هل يستحق أكثر أوأقل من هذا. ال أحد يعرف الناس عن قرب 

كما هوالحال في الجيش اإلسرائيلي، فالجميع هنا يعرف بعضهم بعضا. وهذا 

 هوالسبب الرئيسي الذي يؤدي لهذا.

 ى االنضباط؟الرئيس أجرانات: هل يؤثر هذا على البعض؟ وهل يؤثر عل
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: أكيد، هذا يؤثر على الروح المعنوية للناس. وال أستطيع سوى أن أقول حوفي

أنه ال يوجد في الجيش من لم يتعرض لهذه التجربة. وأستطيع أن أقول نفس 

وتقاعد  35الشيء عن نفسي. فعندما كنت نائبا ألرييل شارون في اللواء 

ائد اللواء، ولكنهم أحضروا أرييل شارون، كنت مقتنعا بأني يجب أن أصبح ق

آخر من الخارج. لقد كنت نائبا له، حتى في حرب سيناء. وأنا هنا أضرب 

مثال، أحضروا شخصا من الخارج وعينوه قائد لواء. ولم تكن هذه المرة 

الوحيدة خالل حياتي الوظيفية في الجيش التي اعتقدت فيها أنهم يفضلون آخر 

خيل أن هناك من لم يمر بهذه التجربة. عني بدون وجه حق. وال يمكن أن أت

وأعتقد أيضا أني ظننت في ذلك الوقت أن السبب هوالعالقات الشخصية لذلك 

 الضابط مع الشخص الذي كان رئيسا لألركان العامة في ذلك الوقت.

ولكن كما قلت، أنا ال أعتقد أن هناك أي ضابط لم يمر خالل حياته الوظيفية 

خصيا، وجعله يعتقد أنهم فضلوا آخر عليه بدون وجه بهذا أولم يحدث هذا له ش

حق. وبصفة عامة فإن المقابلة الشخصية هي األقل موضوعية في الحكم على 

قدرات كل واحد. وربما يمكن أن نقول أن نقطة واحدة هي التي جعلت األمر 

 بارزا للغاية في تلك الفترة. ففي تلك الفترة كانت هناك ترقيات كثيرة.

 أجرانات: في أي فترة تقصد؟الرئيس 

: اعتبارا من حرب األيام الستة فصاعدا زاد حجم الجيش النظامي حوفي

كثيرا. وأضافوا إليه رتبة عميد، وأدى هذا إلى إيجاد منظومة كاملة من 

الرتب. حيث هناك عدد مضاعف من العقداء. وعدد أكبر من المقدمين. بمعنى 

. ونتيجة لهذا أصبحت المنافسة أكثر أن مسالة الترقي هذه بدأت تصبح أسرع

ضراوة أيضا. وبدأ المرشحون يصبحون غير قادرين على الصبر واالنتظار 

سنوات. وبدأ المرشح يتخيل أنه سيتخلف في موضع معين لولم  لثالث أوأربع

يترقى. وأعتقد أن هذا ما أدى للتعجيل بهذا التطور الذي كان موجودا طوال 

بقيت في رتبة مقدم لمدة تسع سنوات في حينه، أما  الوقت في رأيي. غير أني
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اليوم فلوبقي شخص ما في رتبة مقدم لمدة ثالث سنوات فسيتخيل أنه مظلوم. 

وهذا يرجع بالفعل إلى الترقي السريع الذي طرأ في السنوات األخيرة، نتيجة 

لزيادة حجم الجيش، وزيادة أطر العمل فيه وإضافة رتبة عميد، التي غيرت 

الترقيات بالكامل، وتسببت في اإلسراع بالترقي، بطريقة فاقت بكثير ما سلم 

 كان يحدث في الماضي.

يادين: ربما يمكن أن نبدأ بالموضوع األخير الذي يدور الحديث عنه 

باستفاضة، والمتعلق بطريقة الترقي. أنت تقول أنه وفقا لرأيك ال توجد طريقة 

فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية  أخرى أفضل. وأنا أوافق على كل ما قلته

والتوصيات. وقد أتيت لنا بمثال معاصر هوالنموذج األمريكي الذي يعتبر 

نموذجا مميكنا. وهناك طرق أخرى تتضمن ما يشبه اللجنة، أوما يشبه 

"مجلس تعيينات"، أولجنة انتقاء من أجل الترقي. أما اليوم، فكما علمنا في 

ضع لدينا في جيش الدفاع اإلسرائيلي، وأنا أفترض األيام األخيرة، فهذا هوالو

أن هذا الوضع ظل قائما على هذا النحوطوال الوقت. وفي نهاية األمر، في 

المرحلة النهائية، وأقصد في الرتب الكبيرة، يجري حسم الموضوع من خالل 

نقاش، أي نتيجة لنقاش جرى لدى رئيس شعبة القادة، أولدى رئيس فرع 

العمليات أورئيس األركان العامة. وبالطبع فإن رئيس األركان  األفراد أورئيس

 هوالذي يقرر في النهاية. 

وهناك طرق أخرى تكون المسئولية فيها ملقاة على عاتق لجنة معينة مكونة 

من ضباط كبار، وليس من المحتم أن يكونوا من المعنيين بالموضوع، بدءا 

يث قبل أن يصل الموضوع من عقيد ورئيس شعبة وقائد منطقة عسكرية، ح

للمستوى الذي يتخذ القرار يقوم رئيس شعبة القادة بعرض المشكالت 

المرتبطة بالموضوع، والمرشحين، وتجري مراجعة الملفات. وربما يستدعون 

المرشحين. ومن الممكن أيضا أن يقوموا باستدعاء شهود عملوا مع المرشح، 

وصيات. وربما يقوم رئيس لوكانت هناك حاجة لذلك. وبعد ذلك يقدمون ت
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األركان بعد ذلك باتخاذ قراره بناء على اعتبارات قانونية تماما. وهذا على 

األقل من الناحية النظرية يعطي انطباعا للضابط بأن هناك لجنة اوجهة 

مسئولة عن االختيار المبدئي األول، الذي يعتبر أكثر موضوعية من أن يقوم 

تقد أن قائده المباشر يمكن أن يظلمه. وهذه بذلك قائده المباشر، لوكان يع

الطريقة أكثر موضوعية أيضا من تعيين لجنة داخلية يكون عليها بحكم تكليفها 

اتخاذ القرار. ولولم يكن لهذا أهمية عملية على األقل، فإن أهميته ترجع إلى 

الشعور بأنه توجد هنا عملية اختيار أكثر موضوعية، والسؤال الذي أريد أن 

له هو: هل تعتقد أن هناك أهمية أومعنى أصال الستحداث مثل هذه أسأ

 الطريقة؟

: ربما يكون هناك أهمية لذلك في الحقيقة، وربما كان هذا يهدف بشكل حوفي

طيب لدى المرشحين بدال من أن يعتقدوا أن اعتبارات  أساسي لخلق شعور

ه الطريقة. االختيار لم تكن موضوعية. ربما يكون هناك معنى الستحداث هذ

وأنا أعلم أن هناك جيوش لديها لجان كهذه في كل الرتب. وربما تكون هناك 

 أهمية لتجربة هذا، على األقل لنرى ما إذا كانت مثل هذه الطريقة ستفلح.

وأنا أقول مرة أخرى أن المشكلة لدينا في جيش الدفاع اإلسرائيلي، هي أنه مع 

 معرفة شخصية بين الناس. كون الجيش قد زاد حجمه مؤخرا، فإن هناك

)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي خمس 

 صفحات ونصف(

حوفي: وحتى اللجنة، فإن عدد كبير من األعضاء الذين يشكلون اللجنة 

يعرفون الناس بصفة عامة. وهناك مجموعة كبيرة من الذين يشغلون الرتب 

الطبيعي لوكان األمر كذلك أن يكون المرء منزها الكبيرة يعرفون الناس. ومن 

عن التأثر بالمعرفة الشخصية للناس. ولكن من الممكن أيضا أن تكون هذه 

هذه المشاعر موجودة، وأنا  وسيلة تقلل من حدة المشاعر السيئة لدى البعض.

اقول هذا وأتحمل كل المسئولية. وقد كانت موجودة طوال السنين بقدر ما 
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وا يقولون إن هؤالء رجال رئيس األركان، وأنهم أناس يعرفهم منذ أتذكر. كان

أيام تنظيم سرايا الصاعقة )البلماح( ويعرفهم من أطر أخرى. ولذلك يثق بهم. 

 أقصد أن هذا األمر ليس مرفوضا تماما. فهويثق بهم ويرقيهم. 

ن يادين: ألم يكن استحداث شيء كهذه اللجنة يمكن أن يتيح حسن االختيار، وم

هنا سأنتقل إلى موضوع له طبيعة أخرى، تحدثنا عنه في وقت سابق، 

وهواالختيار بناء على طابع شخصي. مثل هذه اللجنة كانت ستقوم باالختيار 

بشكل له طابع رسمي أكثر ألنها لجنة وليست فردا، فهي ليست قاصرة على 

 -ئا ماحديث بين الجنرال حوفي وبين رئيس األركان. وعندما يثير أحدهم شي

فإن مثل هذه  -سواء كان مسجال لدى اللجنة أومن خالل أن يتقدم بشكوى

اللجنة عندما تجتمع لن يمكنها تجاهل التوصيات التي أمامها بالسلب 

واإليجاب. ال يمكن في هذه الحالة أن يجري حديث ثنائي بدون تدوين محضر 

ا العميد، أومن جلسة، ولوورد إخطار لمثل هذه اللجنة، من هذا الجنرال أوهذ

شخص يلفت انتباهها، ويقول لهم يجب أن تتنبهوا إلى أن هذا الشخص ليس 

الشخص المثالي، وأن طبيعته هي كذا وكذا. عندما تجتمع اللجنة بشكل 

مؤسسي سيكون عليها أن تعلق على هذا، وربما يتم رفض هذا الزعم 

 ا.العتبارات أخرى. ولكن ستكون هناك حاجة إليجاد مسوغات لهذ

حوفي: أعتقد أن من الممكن أن نجرب هذا، يمكننا أن نجرب إمكانية تشكيل 

 لجنة.

يادين: اآلن سأصل إلى النقطة التي أردتها بالتحديد. فانا أسير بترتيب عكس 

الترتيب الذي كان الحديث يجري به. هذه هي المشكلة فيما يطلقون عليه 

بأنه صورة القائد في جيش طهارة المعايير والسلوك المالئم. أوما يصفونه 

الدفاع اإلسرائيلي وما إلى ذلك. هذا موضوع، يبدوللجنة على ضوء أشياء 

كثيرة سمعتها، أنه موضوع يستحق العودة إليه، ويرتبط بوضع الجيش قبيل 

الحرب، سواء فيما يتعلق باالنضباط العسكري، أوفيما يتعلق بنظرة الجمهور 
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فوق ذلك، يتعلق بأن صورة القائد ليست هي للجيش وما شابه ذلك، ولكنه بما ي

الصورة المفترضة، في مستوى القيادة العليا. عندما نقول السلوك غير المالئم 

فإن هذا يعني أنه يصدر تعليمات معينة تختلف عن أوامر الجيش. وهذه 

التعليمات ليست أوامر عملياتية ولكنها تعليمات. وهناك بند معين يوضح أن 

جب أن يكون على هذا النحووال يجب أن يكون على هذا النحو. سلوك القائد ي

ويحظر عليه كقائد أن يستغل مرءوسيه بانسبة لألوامر المرتبطة بموضوعات 

معينة. وفي نهاية األمر، لولم يقم القائد بتنفيذ هذه التعليمات كما ينبغي، يكون 

قولون، لوكان هذا لهذا األمر تأثيره على كافة مستويات القيادة التابعة له. في

مسموحا في هذه الجزئية، فإنه مسموح لي أيضا في هذه الجزئية. ولكن ليس 

في هذه الجزئية فحسب، فلوكان مسموحا له في هذه الجزئية، فيمكن أن يكون 

 مسموحا لي في جزئية اخرى.

األهم من ذلك أن القائد الذي يرتكب مثل هذه األمور يعرف بصفة عامة بعض 

ين يكونون مقربين إليه على األقل، ربما ضابط معاون، ربما األشخاص الذ

سائق، وربما يكون هناك أناس يعرفون بهذه األفعال التي يرتكبها، وبطبيعة 

األمور فإن هؤالء الناس تكون لديهم عالقة معينة مع هذا القائد. فإما أن 

له يستغل نفوذه ويعطيهم األولوية، أوالعكس. وأقصد أن هذا األمر يكون 

تأثيرات شديدة. ليس فقط في ضوء حجم المشكلة الكبيرة نفسه، ولكن فيما 

 يتعلق بتأثيراتها.

يادين: في هذا الصدد، أردت أن أوجه السؤال بطريقة اكثر استفزازا وليس 

بشكل عام. هذه هي المشكلة التي يجب علينا أن نحقق فيها في هذه المرحلة. 

ي تماما. هل تعرف باعتبارك هل نحن نتحدث بصفة عامة بشكل موضوع

جنراال، وليس فقط فيما يتعلق بقيادة المنطقة الشمالية، ماذا كان الوضع حتى 

بداية الحرب. وأنا أتحدث اآلن عن هذه المرحلة التي كان فيها سلوك كبار 

القادة فيما يتعلق بالعالقات مع المجندات الالئي تحت قيادتهم سيئا بالمفهوم 
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بذلك كبار القادة من رتبة عقيد فصاعدا، رغم أن هذا ربما العام، وأنا أقصد 

يكون قد حدث في الرتب األدنى بالتأكيد. أنت تحدثت عن مخالفات مرور 

وعن السلوك الذي يمارسونه مع أناس مرووسين لهم بصفة عامة في مجال 

العالقات اإلنسانية بما يتعارض مع األوامر. وأنا هنا ال أتحدث عن معايير 

من الصعب تعميمها. هل تعرف شيئا عن قادة كانت القيادة العليا  حساسة

تعرف عنهم أشياء كهذه، ورغم ذلك قامت بتعيينهم. أنت ضربت لنا مثاال دون 

 ذكر أسماء، ولكني أود في هذه الحالة أن تكون أكثر وضوحا.

حوفي: أوال، كانت هناك حاالت كهذه، وأنا مستعد ألن أقول أكثر من هذا، 

يتعلق بالسلوك الخارجي نحوالجمهور، سواء مدنيين أوعسكريين، فإن فيما 

بعض كبار الضباط، ومن الصعب أن أقيس نسبتهم، وال أعتقد أن هذه كانت 

ظاهرة ثابتة طوال الوقت، وال أستطيع أن أحدد متى بدأت تبرز، ربما بعد 

ة حرب األيام الستة. وهذا السلوك بالتأكيد كان سلوكا ينطوي على عجرف

مختلطة بالتعسف مع المرءوسين، وكان فيها أيضا شيء من هذا القبيل الذي 

أشرت إليه مع المجندات. لم تكن هذه ظاهرة عامة تشمل الجميع، ولكنها 

بالتاكيد كانت ظاهرة. ال أعرف، هل يوجد أحد منكم يدخن السجائر أم ال، 

م يدخن السجائر ولكني كنت أعتبر أن تدخين كبار القادة، الذين لم يكن بعضه

في حياته، نوعا من الخطأ. أنا أتحدث عن السجائر باعتبارها شيء غير هام، 

ولكني أعرف أن الجمهور أيضا استقبل هذا األمر بنفس الطريقة. كان 

 الجمهور يعتبر هذا عرضا مرضيا، وأعتقد أنه كان عرضا مرضيا بالفعل.

قبل الحرب بنحوعام. حوفي: كانت هناك ظاهرة توقفت تماما على حد علمي 

ظاهرة االستضافة في البيوت وتناول الطعام في المطاعم، وقد توقف هذا 

بشكل كامل ألنه لم يكن من الممكن فنيا تقبل نتائجه. وهذا باستثناء الحاالت 

التي يسمح بها القانون. يبدولي أن الجيش اإلسرائيلي بهذه الطريقة كان األول 

للقانون إلى النهاية في هذا الصدد. ألني  وربما الوحيد الذي تصرف وفقا
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أعرف أنهم في مؤسسات أخرى وجدوا وسائل لاللتفاف حول هذا الموضوع 

المتعلق بتناول الطعام في المطاعم على حساب األثرياء. كان هناك ما ينشر 

عن هذا الموضوع في الصحف في حينه. وقد توقف هذا تماما، وكان هذا 

. هذا األمر أيضا كان له تأثيره السلبي فيما يتعلق بالفعل بموجب قرار إداري

بصورة الجيش في نظر الجمهور. ألنه لم يكن من الممكن إخفاء هذا األمر. 

ألن الضباط، إما كانوا يفعلون هذا في بيوتهم وكان محيطهم يعرف بهذا، وإما 

ن كانوا يفعلونه في مطعم، وكان رواد المطعم يرونهم. ال شك أن هذا األمر كا

معيبا وأثر على صغار الضباط وما إلى ذلك. وبالتالي، لوأردنا الرد عليك 

بشكل كامل وصادق، فأنا بالتأكيد أعتقد أن مثل هذه المشكلة كانت قائمة. 

ولكني ال أعتقد أن مثل هذه الظواهر كانت تشمل كل الضباط الكبار في 

تلفة كما الجيش، وإلى جانب هذه الظواهر، كانت هناك دائما ظواهر مخ

هوالحال دائما بين البشر. وبالتأكيد كانت هناك حاالت أخرى، تشمل كبار 

 القادة والجنراالت تتسم بااللتزام.

يادين: بالنسبة لهذه المشكلة، أنت قلت أنك في حالة معينة، عندما كان ذلك 

يرتبط بالترقية، وجدت أن من واجبك أن ترفع هذه المشكلة لرئيس األركان 

لكن كانت هناك حاالت أخرى لجنراالت ساء سلوكهم، وأنا هنا ال العامة. و

وكان سلوكهم  ،أتحدث عن التدخين. وقد فهمت ما كنت تقصد بالتحديد

معروفا في الجيش، وربما لم يكن هؤالء جنراالت، وكانوا عمداء وعقداء، هل 

أحيط رئيس األركان علما بهذه المشكلة أم ال. لقد سمعنا على سبيل المثال، 

وأنا ال أقرر حقائق، أنه كان من المعروف أن أحد الجنراالت بنى لنفسه مكتبا 

. وكان لهذا األمر تأثيرات حيث فسره به كماليات كثيرة على سبيل المثال

 البعض بتفسيرات مختلفة.

هل كانت مثل هذه المشكلة معروفة، وهل كانت معروفة لرئيس األركان. 

 وماذا كان قرار رئيس األركان في هذا الشأن.
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حوفي: أنا ال أعرف شيئا عن هذه الحالة المحددة. وقد علمت بهذه الحالة 

نها. ولكن كان هذا الجنون المتعلق ببناء الخاصة بعد أن نشرت الصحف ع

مكاتب فخمة موجودا في الجيش. وكان آفة رتب عديدة. وبصفة عامة ليس في 

استطاعة شخص برتبة صغيرة أن يفعل هذا. وعلى حد علمي، كان هناك قيد 

معين على هذا يحدد المسموح والممنوع في بناء المكاتب، ولست متأكدا من 

في إطار موازني أويكون هناك قيد آخر. يبدولي أنه  هذا. ربما يكون القيد

يرجع أليام تولي برليف لرئاسة األركان. وعلى أي حال هذه الظاهرة كانت 

موجودة، وإن لم تشمل الجميع. في بعض األحيان تؤثر حالة أوحالتان في 

بالتأكيد كانت هناك حاالت كهذه، وكان هناك من  تصوير الصورة العامة.

صها بالقول بأنه يجدر نقل هؤالء القادة من مكان آلخر، ألنهم يمزحون بخصو

 يتركون المكان الذي يتم نقلهم منه وفيه مكتب منظم وفاخر.

يادين: هذه أيضا ظاهرة. ولكن ما أقصده هوما يلي. أنت تقول أنك تكلمت مع 

رئيس األركان بخصوص تقييم معين لشخص ما فيما يتعلق بترقيته لرتبة 

ناك حاالت محددة تعرف بها، في إطار المفهوم العام الذي جنرال. هل ه

تحدثنا عنه، جاء فيها بعض القادة لرئيس األركان وقالوا له: إسمع، إن سلوك 

هذا الشخص فيه كذا وكذا. يتعارض مع السلوك المطلوب، ويتعارض مع 

 المعايير ويخالف القانون، وهذا يسيء للجيش. أال تعتقد أنه كانت هناك حاالت

 كهذه.

حوفي: لست أدري. هل ذهب شخص آخر ولفت نظر رئيس األركان لشيء 

 ما؟ لست أدري.

يادين: في تلك الحالة المحددة التي تحدثت أنت عنها، ماذا كانت الصفات 

 السلبية التي قلت أنها كانت تجعلك ال تريد أن يخدم ابنك تحت قيادته.

ت السلبية التي تحدثنا عنها حوفي: من الناحية العملية، كانت لديه كل الصفا

 هنا، التعسف مع المرءوسين، المكاتب، الفتيات المجندات.
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 يادين: وماذا كان رد رئيس األركان؟

 حوفي: في هذه الحالة المحددة قال رئيس األركان أنه يعرف.

ولولم أكن مخطئا فقد تحدثت معه مرتين في هذا الشأن. وفي هذه الحالة قال 

جوهر المنصب. صحيح أنه قام بترقية هذا الشخص  لي بعد ذلك أنه غير

المحدد، ولكنه أدخله اختبارا آخر بأن منحه منصبا آخر، وليس نفس المنصب 

 الذي أراد تكليفه به. ليس منصب قيادي وإنما منصب إداري.

)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي خمس 

 صفحات ونصف(

 يادين: إذن؟

 : في تلك المرحلة.حوفي

يادين: اآلن أريد أن أسألك عن رأيك. هل تعتقد أنه في مثل هذه الحاالت 

البارزة للقيادات العليا التي تخفق أمام الكافة، هل يمكن أن يكون تراكم 

المعلومات بخصوص الصفات السلبية للمرشح، أمرا معروفا إلى حد كبير 

جيش في هذه الحاالت يجب أن يعطي وخطيرا إلى حد كبير؟ وهل تعتقد أن ال

أولوية لالعتبارات السلبية التي سيسببها هذا األمر، يكون لها األولوية على 

االعتبارات اإليجابية التي توجد لدى من نصفه بأنه قائد جيد من الناحية 

 الحربية؟

: ليس عندي ذرة شك في هذا. لقد ضربت هذا المثال، ولكنه ليس المثال حوفي

وهومثال جعلني أشعر بحاجة نفسية ألن أقول هذا. قلت، إن هذا الوحيد. 

الموضوع لم يكن يخصني شيء، سواء المنصب أوالتعيين، ولم تكن مرتبطة 

بأي حال بالرجل الذي يجب أن يعمل معي. ولكن هذا لم يكن المثال الوحيد. 

لست أنا أعتقد أن هذا كان المثال األكثر تطرفا، وفقا لمعرفتي بالجيش. أنا 

متأكدا أني على حق، ولكن هكذا يبدولي. وفي المستويات القيادية األدنى، هذه 
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بالتأكيد ليست ظاهرة فردية واستثنائية، ووفقا لرأيي ولفهمي فإن االعتبار 

 الذي كان يجب النظر إليه في هذه الحالة هواالعتبار الذي عبرت عنه.

 يادين: هل تقصد أنك لم تؤكد على هذا؟

ال أعتقد هذا. قد تكون هناك ثغرات ال أعرفها. وقد يكون هناك قادة : أنا حوفي

 في هذه الرتب الصغيرة تم استدعاؤهم للمثول أمام رئيس األركان العامة.

 يادين: ألم يكن الجيش يعرف بهذا؟

 : أنا لم أكن أعرف بهذا.حوفي

 يادين: أقصد أن هذه الجرائم كانت معروفة في الجيش، فهل كانت العقوبات

 غير معروفة؟

: أنا على األقل لم أعرف شيئا عنها. وأنا أرجح أن هناك آخرين أيضا حوفي

لم يكونوا يعرفون، ولكن كان هناك بالتأكيد قادة كان هناك محل الستدعاؤهم 

 للمثول أمام رئيس األركان.

يادين: لقد اصطدمنا بكم متراكم من جرائم الضباط واإلجراءات المتخذة 

ربما تكون خاصة بالمنطقة التي كنت تقودها وربما ال. وقد ضدهم، في قضية 

كان مكتوبا في القضية التي عرضت علينا أن ضابطا معينا برتبة نقيب، ولولم 

أكن مخطئا فهوفي قيادة المنطقة الشمالية، إُتهم بأنه عاشر جنسيا فتاة قاصر، 

قائد المنطقة تقريبا، ورد أن  73وفي تقرير رئيس النيابة العسكرية في يناير 

 قد حفظ القضية لعدم أهميتها للجمهور". هل تذكر هذا الحادث؟

: أنا ال أذكر. أنا ال أذكر أني حفظت مثل هذه القضية أبدا، أوأني قررت حوفي

أن أحفظ مثل هذه القضية. وأقول أكثر من هذا: أنا ال أذكر مثل هذا الحادث 

ف عنه شيئا. وحسبما أصال، وال أعرف شيئا عنه. قد يكون حدث ولم أعر

 أتذكر لم يقع مثل هذا الحادث، وبالتأكيد لم أحفظ مثل هذه القضية.
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 هناك حادث واحد وقع وأنا قائد...

 )السيد يادين يبحث عن المادة التي تخص الموضوع المذكور(

حوفي: هناك حادث واحد أتذكر وقوعه وأنا في القيادة يخص أحد ضباط 

 الشئون اإلدارية.

 دين يجد المادة()السيد يا

يادين: نعم، هذا الحادث كان في المنطقة الشمالية، وتاريخ بداية تحرير 

. والجريمة: 73فبراير  14. وانتهى التحقيق في 73يناير  18المحضر هو

)مساحة معاشرة قاصر، والسلوك على نحوغير مالئم. الضابط هوالمالزم 

 ر بحوالي أربع كلمات(محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقد

وورد في المالحظات في بند النتائج ما يلي: قرر قائد المنطقة حفظ القضية 

 لعدم أهميتها للجمهور.

: هذا هوالحادث الذي بدأت أحكي عنه. تم حفظ القضية بالفعل ألنه لم حوفي

يكن هناك أي دليل. واألكثر من هذا: فإن الفتاة المعنية كانت منحرفة بأوضح 

)مساحة محذوفة بمعرفة . هناك شباب مهمش يعمل في الجيش. الطرق

كانت هناك فتاة من هذه الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي كلمتين( 

النوعية شغلوها في الشئون اإلدارية في أعمال إدارية، وتبين بالفعل أنها فتاة 

 منحرفة بكل معنى الكلمة.

 نيبنتسال: كم كان عمرها؟

عاما أوشيئا من هذا القبيل. وبقدر ما أتذكر، لم يكن  16عمرها : كان حوفي

هناك أي دليل على ارتكابه الجريمة، بل على العكس، كان هناك دليل على 

أنها حاولت أن تغويه، وبالتالي لم أحفظ القضية بعد أن أصبح من الواضح أن 

بند االتهام  المسألة فيها جريمة معاشرة قاصر، وإنما من الناحية الفعلية، كان

 يفيد بأن هذه كانت الشكوى.
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 يادين: تقصد أن القرار هنا بالحفظ لعدم أهميتها للجمهور ليس صحيحا؟

: ليس صحيحا. ربما كانت هذه صياغة قانونية وضعها رئيس النيابة حوفي

 العسكرية، ولكنها لم تكن صياغتي.

 يادين: هل يستخدمون هذه الصياغة في حالة عدم وجود أدلة؟

: ربما يكون المسئول هوالنائب العسكري للمنطقة، وعلى أي حال فهذه فيحو

 الصياغة ليست مسئوليتي. 

يادين: لقد سألنا أيضا رئيس النيابة العسكرية، ولم نكن نعرف أنك صاحب 

 القرار، كيف يحدث شيء كهذا؟ وسنتلقى الحقا ردا منه.

كان حادثا استثنائيا. : هذا الحادث بالتأكيد ليس من تلك الحوادث. فقد حوفي

وفي كل مرة حققوا فيه مع الفتاة كان هناك تناقض في شهادتها. في كل مرة 

كانت تحكي حكاية مختلفة تماما. في المرحلة األولى أوقفته عن العمل إلى أن 

ينتهي التحقيق. بعدها نقلته من هناك، ولكن لم يكن من الممكن توجيه االتهام 

توصية صادرة عن وكيل النيابة،  وكانت التوصية إليه بأي حال من األحوال.

 بأنه الوجه إلقامة الدعوى وتوجيه االتهام للضابط.

 الرئيس أجرانات: هل كانت هذه توصية النائب العسكري للمنطقة الشمالية؟

: نعم، مائة بالمائة. والمرء يعرف مثل هذا الحادث ألنه كان حادثا حوفي

 وحيدا.

 ألمر بقاصر، هل يحدد هذا من الذي قام بإغواء من؟نيبنتسال: عندما يتعلق ا

 يادين: أنا متفهم أنه لم يثبت أن هناك شيء قد حدث أصال.

: لم يثبت أي شيء، وكما قلت، فقد كانت الشهادة الوحيدة المتوفرة هي حوفي

شهادتها. وفي كل مرة حققت معها الشرطة العسكرية كانت تدلي بأقوال 

 ونتيجة لذلك لم يكن هناك ما يمكن االستناد إليه.مختلفة عن الحكاية. 
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يادين: في اللحظة التي تكون فيها هذه هي اإلجابة، أمتنع عن الخوض في 

القضية.  ما يهمني هوشيء آخر: فقد كان المبرر للحفظ هوعدم أهمية القضية 

للجمهور، ولكنك تنفي هذا بكل شدة. والبعد الذي كنت أنظر منه هومدى 

 جمهور.أهميتها لل

: ربما كانت هذه هي الصياغة التي اختارها النائب العسكري. وبالتأكيد حوفي

لم تكن هذه صياغتي، وأنا أذكر مالبسات الحادث جيدا. على أي حال لم يكن 

سبب اإللغاء هوعدم اهتمام الجمهور، ولكن لم يكن لدينا سند للقضية يمكن 

 بموجبه ان نقدم هذا الشاب للمحاكمة.

: في موضوع بهذه الخطورة، يجب أن يكون تدوين المسوغات أمرا نيبنتسال

جادا، ألن هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للتفتيش على ما جرى، والبد للقائد 

 المسئول أن يتنبه بشدة هواآلخر للمسوغ الذي يتم تدوينه. فليس أمرا مسلما به

 ما يتم تدوينه في الملف.

ا األمر. أنا ال أتذكر حتى هذه اللحظة أني : أنا مستعد للتحقق من هذحوفي

وقعت على هذه الصياغة، ولكن ربما يكون هذا قد حدث. فقد وقعت أوراقا 

كثيرة للغاية، لدرجة أني من الممكن أن أكون قد وقعت على هذه الورقة 

 أيضا، وال أذكر.

يادين: السؤال األخير هوالسؤال الرئيسي الذي كنت أود توجيهه لك. سأعود 

لمشكلة األولى، وهي وضع االنضباط، حسب وصفك له في ذلك الوقت في ل

جلسة هيئة األركان، وحسب وصفك له اليوم. أنا فهمت مما قلته، أنه لم تكن 

هناك نماذج لعدم االنضباط المباشر لوحدات عملياتية، بخالف الحالة التي 

ت أيضا ما تحدثت عنها. أنا ال أتحدث اآلن عن انضباط من هذا النوع. وفهم

قلته بخصوص االنضباط الشكلي الخارجي المتمثل في الزي وما إلى ذلك، 

وهذا أيضا يتمثل في مباحثاتنا. ولكن يوجد بين هذا وذاك نوع آخر من 

االنضباط، يمكن أن يقوم الجيش أوأن يسقط بسببه، وهوما جرت العادة على 
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ائز، ولكن في وصفه بأنه انضباط إداري. صحيح أنك تقول أنكم فزتم بجو

الشهادات التي لدينا وخاصة من قادة الكتائب يبدوأنهم تلقوا خطوطا، وتلقوا 

مواقع عسكرية قبل الحرب، وفي الحالة التي سنبحثها جرى تلقي ثكنة 

عسكرية من لواء جوالني على سبيل المثال، وحلت محل وحدة جوالني فيها 

ا عليك، ولكني سأنهي وحدة من المظليين. لدينا شهادات ويمكن أن أتلوه

كالمي بجملة واحدة: كان هناك كم كبير من الشهادات، تفيد بأنهم تلقوا الثكنة 

وهي بحالة مزرية، لوصحت التسمية، وذلك في المجاالت التالية: كان السالح 

الذي تركته الوحدة التي أخلت الموقع للوحدة التي حلت محلها سيئا وكذلك 

وا الذخيرة الجيدة. وهناك ذخيرة معينة تركوها الذخيرة كانت سيئة، حيث أخذ

كانت ذخيرة فاسدة، كذلك فقد أخذوا المدافع الرشاشة الجيدة، وفي إحدى 

الحاالت أخذوا المدافع الرشاشة بصفة عامة. أنا ال أريد اآلن أن أخوض في 

هذا الموضوع ولكن كانت هناك مجموعة كبيرة من المخالفات التي تعتبر بال 

انضباط. وكان لهذا األمر مغزى شديد الخطورة في حينه، نتيجة شك جرائم 

لمشكلة انضباطية محددة. وال شك أن الظواهر التي من هذا النوع لم تكن نتاج 

تصرف متفرد يقتصر على حالة حلول كتيبة محل كتيبة، ولكن هذا أحد 

وامر األعراض الخطيرة لعدم االنضباط في مثل هذه المجاالت المتعلقة بتنفيذ أ

هل ينطبق على هذا ما قلته سابقا من أنك لم  وتعليمات هيئة األركان العامة.

كان هذا قبل الحرب تماما، وكان النقاش حول  تكن تعرف بوجود هذا األمر؟

أنا ال أقصد اآلن أنك لم تكن  هذا الموضوع أيضا قبل الحرب ببضعة أسابيع.

ا المقدم أوذاك. فقد كانت هناك تعرف عن حالة هذه الكتيبة، التي أخبرنا بها هذ

 حاالت استبدال وحدات سابقة.

: أوال كانت مثل هذه الظواهر موجودة. وأنا مستعد ألن أقول أنها لم حوفي

تكن ظاهرة ثابتة يمكن أن أشير إليها، وذلك لسبب بسيط وهوأني لم أكن أعتمد 

يضا أسلوب فقط على التقارير، ولكني كنت أزور المواقع كثيرا. وكان لدينا أ

للرقابة، ولكني أتحدث عن نفسي. ويمكن أن أقول أنه في كل المرات التي 
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قمت فيها بزيارة موقع كنت أسعد بمستوى النظافة فيه. ولكن بالتأكيد ليس 

دائما. كان هناك فارق بين وحدة وأخرى. ولم تكن الظواهر السيئة متفشية في 

يتم فيها استبدال وحدات االحتياط الوحدات النظامية، ولكن في تلك الفترة التي 

كل ثالثة أوأربعة أسابيع. حيث كانت الوحدة ال تكاد تصل إلى خط المواجهة 

إال وتخرج. ونتيجة لذلك كان الوضع بالتأكيد غير مريح. وأعتقد أننا كان لدينا 

 خط واضح في هذا المجال.

 يادين: كانت هذه الحاالت بالذات قاصرة على الوحدات النظامية.

)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي خمس 

 صفحات(

حوفي: نعم. وأنا اقول إن لدينا أخطاء في هذا المجال، الذي أعتقد أن الخطأ 

 فيه وارد.

 الرئيس أجرانات: هل يرتبط هذا بالوحدات النظامية أم بوحدات االحتياط؟

 اء.حوفي: النظامية واالحتياط على حد سو

يادين: إن الشهادات التي أوردتها ترجع لوحدات نظامية مع وحدات أخرى 

 نظامية.

حوفي: كانت هذه الحالة بين جوالني والمظليين وفي وقت الحق عندما حلت 

 وحدة جوالني محل المظليين ثارت نفس المزاعم بالتحديد.

 يادين: ردوا الصاع صاعين.

ا تحقيقات. كان قائد الكتيبة الذي كان حوفي: أنا أعرف هذه األمور. فقد أجرين

في الحرب في الخط الشمالي وأدلى بشهادته هنا، قائدا لكتيبة في جوالني، وقد 

كان قائدا مستجدا للكتيبة، تلقى قيادة الكتيبة قبل الحرب بقليل. وكنت لديه في 

زيارة. ولم يكن الوضع طيبا، سواء مما علمته من التقارير أومما رأيته. وقد 
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ستدعيته وأنذرته أنه لن يمكنه االستمرار في تولي قيادة الكتيبة، لولم يحكم ا

سيطرته عليها من الناحية اإلدارية، وهكذا فأنا أقبل بالتأكيد أنه كانت هناك 

حوادث من هذه النوعية، وال شك أني ال أستخف بها، بل أعتبرها خطيرة، 

إلجراءات وعلى القادة. حيث لها تأثير على درجة استعداد الوحدات، وعلى ا

ولكني فقط، حسب االنطباع الذي تكون عندي، ال أعتقد أن الوضع لدينا في 

قيادة المنطقة كان خطيرا في هذه األمور. وربما أكون مخطئا ولم أعرف شيئا 

 عن هذا.

يادين: إن سؤالي يختلف عن هذا. فهذه جلسة لهيئة األركان في ذلك الوقت، 

من جلسة عقدت في أغسطس، ولكن هناك جلسة أخرى  والفقرة التي أوردناها

، وهي ال تتناول االنضباط. وقد تكون 10\4عقدت قبل الحرب بيومين، في 

مما قلته في ذلك الوقت، ومن باب أولى في جلسة أخرى،  لدي انطباع أيضا

أن المشكلة التي دعت هيئة األركان لعقد هذه الجلسات في الحقيقة، ربما كانت 

ة التي أعتبرها هامة بقدر ال يقل عن ذلك، والمتعلقة بالشكل هي المشكل

الخارجي للجيش، حيث يبدوأن هذه المشكالت، كان لها تأثير شديد على 

وحدات مخازن الطواريء، والتقارير الكاذبة بخصوص صيانة الدبابات، 

وعلى مسألة صيانة األسلحة بالكامل، وهوما وصل لعلم هذه اللجنة نتيجة 

 -حول ما جرى في الحرب، ولكن االنطباع الذي تكون عندي اآلنلشهادات 

هوأن هذه المشكالت تكاد تكون لم تطرح للبحث، وكان  -وأنا انظر للخلف

 الجيش لم يشعر بها. هل تعتقد أن هذا انطباع خاطيء؟

حوفي: هذا انطباع خاطيء. كانت هناك حالتان تذكرتهما اآلن، فيهما قام 

تذكر باستدعاء قادة األلوية، وتناول في حديثه معهم رئيس األركان حسبما أ

هذه األمور التي تحدثت عنها اآلن، بخصوص الصيانة ومستوى االنضباط 

في الوحدات، سواء من ناحية الشكل الخارجي أومستوى الصيانة. كانت 

الجلسة طويلة، وقد ترتبت عليها أيضا نتائج عملية نتيجة لضغوط الوحدات 
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دى الحاالت انهت إحدى الوحدات العمل في منطقة القناة وبعد النظامية. في إح

يومين حلت محل وحدة أخرى في المنطقة الشمالية أوفي قطاع غزة. ونتيجة 

لذلك لم يكن لدى الوحدة وقت للتجمع، ولعمل إحصاء لمخزون المعدات لديها، 

 ولفحص المعدات، وفحص األسلحة، ولتسليم مكان الوحدة السابق كما ينبغي

ولتتسلم مكان الوحدة الجديد كما ينبغي. وهنا حدد رئيس األركان، مهلة ال 

أذكر بالتحديد هل كانت أسبوعا أم عشرة أيام، وأصدر تعليمات لشعبة 

العمليات بالعمل على أن يكون هناك فارق زمني بين الخروج من أحد 

وع الخطوط والدخول للعمليات في قطاع آخر. وقد ثار وقتها بكل شدة موض

القوة البشرية اإلدارية، حيث ظل فيها نقص في الجيش لسنوات. وكان لدى 

القادة مزاعم بأن هذا النقص هوأحد األمور التي تصعب عليهم الوفاء بمستوى 

الصيانة كما ينبغي أن يكون. وقد ثار هذا الموضوع نتيجة ألن رئيس األركان 

 -حه. وقد قرر أيضاتوصل إلى نتيجة مفادها أن هناك خطأ والبد من إصال

وال أذكر في أي جلسة حدث ذلك، وهل كان في إحدى هاتين الجلستين أم في 

أن تتضمن معايير الترقية معيارا آخر، وهومدى وفاء القائد في  -جلسة أخرى

منصبه الحالي بمستوى االنضباط المناسب حتى يمكن التفكير في ترقيته لرتبة 

تيجة لجلستي هيئة األركان أم نتيجة أعلى. ولكني ال أذكر هل كانت هذه ن

للجلسة التي بحث فيها الموضوع مع قادة األلوية. وقد كان هذا الموضوع يثار 

كثيرا، ولم يكن قاصرا على هاتين الجلستين لهيئة األركان، بل كان يثار مع 

 تقوم بتأدية العمل الميداني. الشخصيات التي من الناحية الفعلية

اليوم كنت ال تزال في منصبك، كيف يمكن في رأيك  يادين: لوافترضنا أنك

 التغلب على هذه المشكلة؟

حوفي: ال أعتقد أن هناك شيء سحري يمكن بواسطته إصالح األوضاع. 

وأعتقد أنه تم عمل كل تلك األشياء التي يجب عملها. أعتقد أنه في هذا المجال 

شخصية من يجب أن يجري العمل في المقام األول عن طريق تقديم قدوة 
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جانب القادة. والشيء اآلخر الذي بقدر علمي فعلوه، والذي ربما كان أحد 

القيود التي تواجهنا، هوالتفتيش. فقد قمنا بعمل كم من التفتيش يفوق ويتجاوز 

أي منطق. لم نترك الوحدات تعمل، فمرة كان التفتيش على مستوى القيادة 

مستوى المنطقة العسكرية  وأخرى كان على مستوى اللواء وثالثة كان على

وأخيرا على مستوى هيئة األركان العامة. ولكن هذه كانت إحدى الوسائل، 

حيث يجري تفتيش موضوعي بقدر اإلمكان يقوم به أناس ليس لهم عالقة 

بالوحدة، ويقدمون رأيهم. وبعد التفتيش، يتخذ القادة اإلجراءات في الحاالت 

تم من ناحية تقديم جوائز، ومن ناحية التي يتطلب فيها األمر إجراءات، وي

أخرى يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الحاالت التي يتبين فيها أن الوضع 

ليس كما ينبغي أن يكون. أنا مؤمن بصفة عامة بأن القادة مسئولون عما 

يجري لديهم. وعلى سبيل المثال في مجال االلتزام بالزي العسكري المناسب 

قيادة المنطقة، ولم يكن الهدف أن نضبط الشخص  بذلنا كل الجهود في

المخالف، وإنما كان أن نفتش ونرى من أي وحدة هو. وقد صادفت حالة 

معينة في وحدة "أجوز"، وهي وحدة استطالع قيادة المنطقة الشمالية، مع 

العلم بأن الوحدات الخاصة يتفشى فيها اإلهمال في المظهر بصفة عامة. وتم 

وحدة للتحقيق وليس الشخص الذي تم إيقافه، نظرا ألننا اكتشفنا استدعاء قائد ال

أنه خرج من المعسكر على هذا النحو. وما أقصد أن أقوله هوأننا يجب أن 

 نحاسب القادة على هذه األشياء.

توجد بالتأكيد مشكلة شديدة الخطورة. والوضع اليوم أكثر تفاقما مما كان عليه 

لبون على ذلك. مع تلقي كل المعدات التي قبل الحرب. وال أعرف كيف سيتغ

يتلقونها اليوم، وأقصد المعدات الفنية، يوجد نقص في القوة البشرية اإلدارية، 

وانخفاض نسبي في مستوى القوة البشرية التي تتعامل في مجال الشئون 

اإلدارية. وأنا ال أعتقد أن هذه الظاهرة ظهرت في الفترة األخيرة، ولكنها 

في الجيش. وبصفة عامة فإن الشخص المناسب ليكون قائدا لن  ظاهرة ثابتة

يكون ضابط شئون إدارية في الوحدة. وهناك مشكلة ملموسة تواجه القادة في 
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ما لديهم، بينما يتسم العاملون لديهم بانخفاض مستواهم، وهيئة  السيطرة على

والت األفراد بصفة عامة ال تزيد من عدد األفراد. أنا أعلم أن هناك محا

يجري بذلها اآلن في هذا الصدد، ولست أدري ما إذا يمكن القيام بها على 

نطاق كبير. ولكن هناك اقتراح على األقل، أن يتم عمل الصيانة بواسطة 

مقاولين، باستثناء جزء من صيانة مركبات القتال المدرعة. لست أدري هل 

اد اليوم. ولكني يمكن عمل هذا أم ال في ظل حالة العمالة في مرافق االقتص

أعلم على أي حال أن هناك محاولة تجري، وهناك اقتراح من "يشكا" بتجربة 

هذا على مستوى مخزنين من مخازن الطواريء، باستخدام فريق فني يعرفه، 

تعرف عليه على مدى السنوات. وقد تقدم بهذا االقتراح، ولوتم قبوله فيمكن أن 

 خطورة في الفنيين.يسهل األمور، ألن هناك مشكلة شديدة ال

يادين: أال يوجد محل للتغيير في تخصيص القوة البشرية، أولوضع معايير 

جديدة، بحيث يذهب كل من هومتميز لوحدة قتالية فقط، ألن هذه األمور بصفة 

عامة حاسمة بما ال يقل عن تعيين مالزم معين قائدا لجماعة، أال تعتقد أن هذا 

يام الماضية من قائد مركز تدريب جاد يمكن أن يحدث؟ لقد سمعنا في األ

جهاز السلكي في هذا المركز، ولديه فني  80للغاية ومهم للغاية أن لديه 

واحد، والبد أن يدرب القادة لتقديم قدوة شخصية حول كيفية القيام بالصيانة. 

 وهوليس قادرا على تقديم هذه القدوة الشخصية.

الجيش. وبقدر ما أعرف فإن كل حوفي: ال أعتقد أن هناك حل لهذا في إطار 

القوة البشرية التخصصية، المتخرجة من المدارس الفنية، يتم استخدامها. كان 

هذا مرتبطا في وقت من األوقات بالتوقيع للخدمة في الجيش العامل، أما 

اليوم، فحتى لوكانوا ال يريدون، فإنهم ياخذونهم إلى المجال الفني، باستثناء 

، الذين يلزمونهم بالتوقيع للخدمة في الجيش العامل لمدة خريجي اإللكترونيات

سنة. كان هذا هوالمتبع إال إذا كان هناك شيء تغير في الشهور األخيرة التي 

أعقبت تركي الخدمة في الجيش. إنهم يقومون بتجميع كل الطاقات، ويحاولون 



812 

 خلق طاقات أخرى عن طريق مزيد من التوسع في المدارس التمهيدية التي

تؤهل للخدمة العسكرية، سواء في سالح األسلحة والذخيرة أوفي سالح 

االتصاالت أوفي القوات الجوية أوفي القوات البحرية. ولكن هذه الطاقات ال 

تغطي االحتياجات من الناحية الفعلية. ففي مجال اإللكترونيات يوجد عجز 

دي في الخدمة % في الفنيين. وال أعتقد أن من الممكن أخذ جن30مزمن بنسبة 

اإللزامية وتأهيله لكي يصبح فني إليكترونيات في إطار الخدمة اإللزامية، 

 ولكن من الممكن أال يجدوا أمامهم خيارا آخر سوى أن يفعلوا هذا.

يادين: أريد أن أسألك عن رأيك، لدي موضوع معين يتردد في عقلي، وأنت 

بشرية النسائية، المتمثلة تعرف الجيش. لدي شعور بالنسبة ل فادة من القوة ال

إلى اليوم تحولنا من النقيض إلى  48في الفتيات في الجيش، بأننا منذ حرب 

النقيض، من المجندات المقاتالت، أوالمجندات في الوحدات المقاتلة، إلى أشباه 

الموظفات. ومن الناحية الفعلية فإن السؤال الذي أسأله هو: هل هناك معنى 

غل هذا العدد الكبير من وظائف اإللكترونيات في القواعد للتفكير في النساء لش

العسكرية غير القتالية، مثل مراكز التدريب وصيانة أجهزة الالسلكي، 

وصيانة مناظير الميدان الحديثة، واألشعة دون الحمراء في الدبابات، وما إلى 

أن نؤهل  -وأنا ال أتحدث عن تخصصات أخرى -ذلك، ألم يكن من الممكن

 لمثل هذه التخصصات؟ فتيات

 حوفي: في رأيي ال.

 يادين: لماذا؟

حوفي: إن فترة التأهيل التي تتطلبها هذه التخصصات ال تتناسب مع مدة 

الخدمة اإللزامية في الجيش، حيث ستكون الفائدة قليلة جدا. وفي وقت الحق 

على ذلك فالفتاة، أثناء خدمة االحتياط تخرج من دائرة االستدعاءات خالل 

رة محدودة للغاية، ففي اللحظة التي تضع فيه طفال ال يمكن اإلفادة منها، فت

وإذا كنت تتحدث عن هذا التخصص  -وتتوقف عن الخدمة في االحتياط
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المحدد في صيانة األجهزة اإلليكترونية، فأنا ال أعرف الوقت الذي يتطلبه 

ن تكليف تأهيل شخص للعمل فيه. ولكن ربما يكون فرقة لمدة عام. وال شك أ

فتاة بالدراسة في فرقة لمدة عام من فترة العشرين شهرا التي تخدم فيها في 

الجيش، وخالل هذه الفترة تكون معطلة، وال تفيد سوى في النهاية، فهذا 

لقد قمنا بالتوسع قدر اإلمكان في محاولة إحالل مجندات  بالفعل ليس مفيدا.

م المؤهل للخدمة العسكرية. محل الجنود، وكان جزء من هذا عن طريق التعلي

ولكن اإلطار لكل هذا هوأن هناك تخصصات يجب أن تلتزم فيها الفتاة بمد 

الخدمة العسكرية ألربعة شهور أخرى. وهذا ليس قاصرا على اإلليكترونيات، 

بل يمتد إلى كافة المهام التي تتطلب إعدادا لفترة طويلة، وكل مناصب 

فيها أكثر من عام إلى أن يبدأ االستفادة من المخابرات العسكرية، التي يقضون 

الفتاة. في هذه األطر تمتد خدمة الفتاة بأربعة أوخمسة أشهر وليس أكثر. 

ال تتناسب  فالمهن المرتبطة بالصيانة بصفة عامة تتطلب تأهيال طويال، وهي

مع مدة الخدمة. أنا لست متأكدا بالنسبة للمجندين، لوجاء شخص دون أن 

أدنى معين من المعرفة باإللكترونيات، هل يمكن تأهيله كفني  يكون لديه حد

إليكترونيات؟ أنا ال أعتقد أن هذا األمر ستكون له جدوى اقتصادية، ولكن 

 ربما ال يكون لدينا خيار آخر، غير أنه لن يكون لهذا جدوى اقتصادية.

 )مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي أربع

 صفحات ونصف(

 نيبنتسال: للتوضيح فقط. ماذا سيحدث لواضطرت الفتيات للتطوع؟

: ستطول مدة خدمتها العسكرية، وهذا يتطلب موافقتها. فهي تخدم في حوفي

شهرا. وهناك فتيات كثيرة على  20شهرا تتلقى خاللها دورة مدتها  24العادة 

 هذا النحو.

طة إلى حد كبير بأحداث ح. لسكوف: لدي عدة أسئلة. وهي ليست مرتب

شاركت فيها، ولكن ال شك أنك حاولت أن تحلل هذا للموضوع ألخذ العبر 
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على خلفية حرب عيد الغفران، والخطوات التي سبقت بداية الحرب. بالنسبة 

لوكان بعض مرءوسيك، وهم يقومون بتقييم ضباط آخرين،  -الستمارة التقييم

( هل توجد في  617أثاروا السؤال الذي في االستمارة ) حسبما يخيل إلىم

 التقييم بنود عن القدوة واالستقامة؟

: لست أذكر هذه اإلستمارة على وجه التحديد. فقبل الحرب بفترة حوفي

قصيرة استبدلوها باستمارة أخرى. وال أعرف هل أحضرها لكم أحد. فهي 

أكثر تفصيال بكثير، وقد حاولوا فيها إصالح عيوب كانت موجودة في 

مارة السابقة. وال أستطيع أن أتذكر البنود التي تغيرت من الذاكرة. كانت االست

هناك عدة محاوالت فيما يتعلق بموضوع استمارة التقييم، انتقلت من جانب 

آلخر. كانت هناك مرحلة كان العرف فيها أنه البد من عرض كل استمارة 

ن السبب في تقييم على الشخص الذي يتناوله التقييم قبل إرسالها. وقد كا

االلتزام بهذا في ذلك الوقت هوأن البعض كانوا يزعمون أنهم مالئكة. وكانوا 

متأكدين أن تقييم القائد لهم كان إيجابيا، ثم فوجئوا بأنهم يعرضون عليهم تقييما 

سلبيا. وعندما طبقوا هذا النظام تبين أن المسألة أصبحت عكس ما كان. فلم 

ييم سلبي، ونتيجة لذلك فإن كل التقييمات أصبحت يعد القادة يرتاحون لكتابة تق

ترفع من قدر الخاضع للتقييم بشكل مصطنع. وبالتالي أوقفوا هذا. وعادوا 

للطريقة التي كانت متبعة طوال السنين، والتي بموجبها لوكان التقييم متوسطا 

فأقل يجب على القائد عرضه على الضابط الخاضع للتقييم، والذي بدوره يوقع 

أنه شاهد التقييم. وهوال يتفق مع هذا التقييم أبدا ولكنه يوقع بأنه شاهده.  على

وهكذا ففيما يتعلق بالتقييم كانت هناك تقلبات ومحاوالت كثيرة في كافة 

 االتجاهات، حتى يكون التقييم أكثر موضوعية مما كان متبعا.

لسؤال لسكوف: فيما يتعلق بموضوع االنضباط وااللتزام باالنضباط، عند ا

عن وضع االنضباط، يمكن أن أرد بأن األوامر التي أصدرتها واألوامر التي 

تلقيتها تم تنفيذها. ويثور السؤال التالي: على امتداد سلسلة القيادة بالكامل، أال 
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يعتبر القائد نفسه مسئوال أيضا عن العمل على تنفيذ األوامر الصادرة عن 

اللتزام بتعليمات السالح، أوحتى عن تنفيذ القيادة العليا وهيئة األركان، وعن ا

رغبة القائد في أال يسافر أي سائق وحده وأن يتبادل السائقان القيادة كل 

ساعتين لمنع وقوع الحوادث أورغبته في أن يقف كل من يقود السيارة لمدة 

دقيقة، ليرتاح لمدة عشر دقائق، أوأي ترتيبات يريدها القائد. أال ينتشر  50

ألمر ويصل ألدنى درجات القيادة ليتم تنفيذ األوامر حتى لولم تكن مثل هذا ا

هناك فائدة منها؟ ألنه في نهاية األمر لتحقيق الهدف البد من تنفيذ األوامر. 

وبالنسبة لألوامر اليومية سواء كانت عملياتية أوإدارية أوفنية، بماذا تفيد 

 خبرتك قبل حرب عيد الغفران وبعدها؟

أن كل أوامر الجيش كانت تنفذ حرفيا حتى في قيادة المنطقة . ال أعتقد حوفي

الشمالية. وال أستثني قيادة المنطقة الشمالية من هذا. وعندما قلت ما قلته كنت 

أقصد أنه ال توجد ظاهرة من التدهور االستثنائي هناك. وعلى العموم فأنا على 

لديه مخزن  طول الخط كنت أضرب المثال بالصيانة. كان لدينا قائد لواء

طواريء، قام بزيارته رئيس األركان الحالي "موطي" قبل أن أتولى القيادة. 

وبعدها قمت بزيارته أنا في مرحلة أخرى أثناء تفتيش عليه. أقصد أن هذا كان 

أمرا ممكنا طوال الوقت، وليس فقط من جانبي، بل من جانب قادة آخرين في 

ألوامر التي لم تكن بيني وبين المنطقة العسكرية أيضا، وحتى في تنفيذ ا

 الوحدات. وأنا مستعد ألن أضرب لكم مثاال آخر.

 الرئيس أجرانات: ألم يكن على ما يرام؟

: لم تكن الصيانة في اللواء على ما يرام. لم يكن قائد لواء معي في حوفي

الحرب. فقد غادر قبل الحرب بشهرين أوثالثة. كان مستوى الصيانة لديه في 

 ا. كان لديه أسباب مادية أيضا، ولكن ليس مادية فحسب.اللواء سيئ

 الرئيس أجرانات: ماذا جرى في هذه الحالة؟
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: تم استدعاء القائد للتحقيق، ولم ُيقدم للمحاكمة. وقمنا بالتفتيش على هذه حوفي

الوحدة مرات متتالية. وكانت هناك أيضا مشكلة. كان هذا لواء جديدا، ولم يكن 

متخصصة كافية، وعدنا إليهم إلصالح الخلل ومعنا أناس من لديهم عمالة 

ورشة القيادة للتغلب على هذا، منهم جنود احتياط وفنيوصيانة وأطقم فنية، 

 وكانوا يذهبون مرة كل ثالثة أيام للمساعدة في صيانة األسلحة.

 الرئيس أجرانات: قلت أنه كانت هناك حالة أخرى.

يحدث فيها استيضاح بيني وبين قادة : هناك مثال عن موضوعات لم حوفي

مرءوسين لي. وبصفة عامة فإن تعليمات الجيش الصادرة عن األمانة تذهب 

مباشرة للمسئولين. كانت هناك مشكالت في لواء جوالني بهذا الخصوص، 

حيث وردت تعليمات من األمانة، واعتبر قائد جوالني أن التعليمات ليس لها 

الذي  -نه ببساطة لم ينفذها. وتم استدعاء القائدمبرر. ولم يعترض عليها، ولك

للمثول أمامي، وقلت له أني لست مستعدا  -كنت وال أزال أحمل له كل تقدير

لقبول هذا األمر بأي حال من األحوال. وقلت له، لوكنت غير متقبل لتعليمات 

األمانة يمكن أن تعترض عليها أمامي. ويمكن أن تعترض عليها أمام رئيس 

فراد. ولكن ليس من الممكن على اإلطالق أال تنفذها وأال تعترض فرع األ

عليها. وهكذا فقد كانت هناك مشكالت في الجيش في هذا المجال. أنا ال أقول 

أنه لم تكن هناك مشكالت في هذا المجال وفي مجاالت مختلفة ترتبط بتنفيذ 

تقد، على األوامر بشكل كامل ومطلق وفي كل المجاالت. أنا فقط لم أكن أع

األقل في تلك الفترة، أن هناك تدهورا في هذا المجال يجعل الوضع أكثر 

خطورة من الوضع الذي كان سائدا طوال الوقت. كانت هناك جرائم ترتكب 

هنا وهناك، ولكن في اللحظة التي كان يتم اكتشافها كان القادة يتعاملون معها، 

شياء فعلتها ألني أنا الذي ولم يكن هذا قاصرا علي وحدي. وقد حدثتكم عن أ

فعلتها. ولكني أعرف قادة آخرين اتخذوا إجراءات شديدة الصرامة في 

وحداتهم. وفي بعض األحيان كانت أكثر صرامة من التي كان يجب أن 
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، كنت أعتقد 188يتخذوها في اعتقادي. كانت هناك فترة في اللواء النظامي 

يتجاوز الحدود، وأرسلت له  فيها أن سلوك قائد اللواء في فرض االنضباط

مالحظة بخصوص هذا. ولكن اهتمام القادة باألمور المتعلقة باالنضباط لم 

يكن شيئا استثنائيا. ولكن ال يمكننا بالتأكيد أن نقول أن االنضباط كان بنسبة 

100.% 

لسكوف: السؤال اآلخر هوالتالي: بحكم الظروف، ونتيجة للخبرة والخلفيات 

ك قادة يدلون بتصريحات، وليس في استطاعة المرء التعامل وما إلى ذلك، هنا

مع كل هذا. فالمرء البد أن يفعل كل شيء وحده، فهل يتم التركيز على 

االنضباط العملياتي وترك الباقي حسب الظروف. ما الذي يمكن عمله؟ 

وبالنسبة للمدى الطويل، هل يمكن الوفاء باالنضباط العملياتي الذي تستلزمه 

ل القتالية حتى ال تحدث خسائر، إذا صاحبه انخفاض في مستوى األعما

االنضباط في العمل الفني واإلداري. ففي نهاية األمر، من تحليلي للصورة 

يبدوأن هذا يقلل من مستوى االنضباط العملياتي في النهاية، حتى في 

الموضوع الذي تحدث عنه يائير، فيما يتعلق بتلقي السالح والذخيرة في 

. أوكما ذكر آخر عندما تسلم معداته ووجدها معدات تالفة. ولننظر 12يبة الكت

 في هذا الصدد. ما رأيك؟ 102مثال إلى موضوع اللواء 

: ال أعتقد أن هناك قائد يمكن أن يعتبر نفسه معفيا من هذا سواء نظريا حوفي

ا أوعمليا. ألني بالفعل ال أعتقد أنهم سيتركونه في هذه الحالة. وقد قلت هذ

سابقا. فقد بحثنا عدة مرات ما إذا كانت كمية التفتيشات التي نقوم بها في 

الوحدات تتجاوز الحدود. أقصد أننا ال يمكن أن نتقبل وضعا يكون لدينا فيها 

قائد موقع أوقائد سرية أوقائد كتيبة غير ملتزم بتفسير ما يجري لديه، وال حتى 

ا ممكن. وحتى لوأراد أحدهم ان يقول قائد لواء. وبالتالي فإني ال أعتقد أن هذ

أن هذه األمور ال تهمه، أعتقد أنهم لن يتركوه يتهرب من المسئولية. ومع كل 

هذا فقد حدثت أشياء على غير ما يرام، ولكني ال أعتقد أنه كان هناك قائد 
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كتيبة يجلس على الخط وال يراه أحد وال يعرف أحد ماذا يجري لديه، وكان 

يجعل المسألة بال مسئولية محددة، دون أن يحاسبه أحد. في استطاعته أن 

وبالتالي فحتى هؤالء الذين فكروا أنهم يمكنهم بهذه الطريقة أن يهتموا 

باألساس وأن يتركوا األمور الثانوية لغيرهم، ال أعتقد أنهم كانت لديهم إمكانية 

 لعمل هذا.

كان  1973ر وأكتوب 1973لسكوف: أثناء الجلسة التي ُعقدت بين أغسطس 

من بين الموضوعات المطروحة ما يعالج االنضباط اإلداري. وفي إطار 

االنضباط اإلداري ببحثوا الحراسة واإلجراءات. لماذا لم يتم بحث االنضباط 

العملياتي والفني؟ لقد كانت هناك حاجة الستكمال الصورة لتصبح وحدة 

استنادا  -عبة األفرادمتكاملة وغير منقسمة. ولكن هذه الموضوعات أثارتها ش

للجوانب المتعلقة بأوامر هيئة األركان التي بقدر ما أذكر تتعلق بالشكل 

الخارجي والتأثير الخارجي لالنضباط. هل كانت هناك أسباب لهذا أم أنهم 

هذا األمر الحقا، أم أن التقديرات كانت تفيد بأن  فكروا في أن يعالجوا

ينا؟ رغم أننا في فترة حرب االستنزاف االنضباط العملياتي على ما يرام لد

كانت لدينا حوادث مثل الغارة التي وقعت ضد رصيف الميناء، وكان لدينا 

حادث الكمين الشمالي الذي حدث فيه تسلل، والهجوم الذي تمكنوا من صده، 

والكمين الذي دخل فيه لواء وتحرك قائده لألمام بالسيارة الجيب. كانت هناك 

حرب االستنزاف يمكن أن تعطينا إنذارا يدلل على أن هناك عدة حوادث أثناء 

 شيء في االنضباط العملياتي يمكن أن يكون خطيرا؟

: ال أستطيع اآلن أن أحلل الحوادث التي ذكرتها. ولكني ال أعتقد أنه في حوفي

الغارة على رصيف الميناء كان هناك أي دليل على عدم االنضباط، على حد 

ي به. في الحاالت التي أعرفها والتي كان فيها عدم تذكري للحادث ومعرفت

انضباط في أثناء تحرك عملياتي، تمت معالجتها بشكل محدد. أنا ال أعتقد أنه 

كانت هناك ظاهرة عدم انضباط عملياتي. أنا بالتأكيد ال أعتقد هذا. عندما كنت 
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درعات، أتولى القيادة عملنا عملية كبيرة جدا في لبنان، تمثلت في غارة بالم

شاركت فيها قوات كثيرة من كافة الوحدات. كانت هناك أشياء لم يتم تنفيذها 

كما ينبغي، ولكن ليس نتيجة لعدم االنضباط أولعدم تنفيذ األوامر. وأجرينا 

تحقيقات بعد العملية، وبحثنا كافة النقاط التي لم تكن على ما يرام في العملية، 

عدم تنفيذ األوامر أوتجاوز القادة ولكن ليس من منظور عدم االنضباط أو

 للتعليمات التي تلقوها.

)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي خمس 

 صفحات ونصف(

: وفي الحاالت التي حدثت فيها حوادث من هذا النوع تم التعامل معها حوفي

واجهني هذا األمر بطريقة محددة. وال أظن أن هذا يحدث اليوم أيضا. كما لم ي

وقت الحرب. لم يواجهني وقت الحرب شيء يجعلني أشير إلى وجود حوادث 

من هذا النوع. أنا ال أقول أنه لم تحدث حوادث. وعلى حد علمي فأنا بالتأكيد 

ال يمكنني إلى أن أشير إلى ظواهر تشير لعدم االنضباط وقت الحرب على 

 .النحوالذي جرى في قيادة المنطقة العسكرية

لسكوف: سأخبرك بشيء مقتضب من الشكاوى الواردة للجنة ومن المادة 

الواردة من النيابة العسكرية بخصوص الموضوعات التي وصلت للمحكمة 

التأديبية والمحكمة الميدانية. بالطبع ال يتضمن هذا كل الحوادث التي وقعت، 

والحوادث أوتلك التي لم تصل إلينا أوالتي انتهت على أي صورة من الصور. 

التي وردت هناك هي ظواهر عامة مثل تجاهل تنفيذ األوامر وتجاهل الحاجة 

لفرض بعض األوامر، كتلك األوامر التي يتجاهلها اآلخرون دون محاسبة أحد 

عنها. هناك مجاالت يجري التعامل معها باستهانة شديدة، ولم أجد في أي 

مور يتجه لالستهانة. مكان، أوفي أي نقاش أن تعامل كبار الضباط مع األ

وسآخذ كمثال نظاما إداريا تسبب آثاره ضررا للنسيج األخالقي إلحدى 

الوحدات، مثل سرقات السالح، وسحبه وإخراجه من ملكية الجيش، وتجريد 
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المصاب والشهيد والمفقود من أمتعته الشخصية. واختالس الخرائط واختالس 

تمثل في تخريب منشآت الوقود واختالس كافة األشياء. وهناك ظواهر ت

المعسكر الذي يتواجد فيه الجندي، وما يسببه ذلك من خسائر، وقد وصلت 

مليون ليرة. وبالطبع هذا ليس الرقم الخاص بهذا  15قيمة تلك الخسائر إلى 

العام ألن من الممكن ضرب المثال بعام كان فيه الرقم كبيرا. وقد أخذت مثاال 

كل ما يتصل بدخول الموقع والخروج من  لظواهر من النظام العملياتي، في

الموقع، وإقامة نقاط رصد، والحفاظ على صالحية السالح والذخيرة والمعدات 

القتالية. هناك ظواهر تهرب من الجيش، وعدم تقديم إسعاف أولى للمصاب، 

والتهرب عن طريق مرافقة المصابين، وجرح الجندي لنفسه وتخريب السالح 

وعدم اإلفادة عن قواتنا وعدم اإلبالغ عن قوات العدو، وعدم تنفيذ األوامر، 

فضال عن اإلضرار باألمن الميداني وأمن االتصاالت وتسريب أسرار الجيش 

ونقلها إلى أشخاص ليسوشركاء في المجموعة التي يجب أن تعرف هذه 

األسرار، ومنهم بالطبع الصحفيين والمراسلين، وعدم اإلبالغ عن المصابين 

لمفقودين. وظواهر السلوك على نحوغير مناسب مثل عدم قول والشهداء وا

الحقيقة أوالتوقيع على وثيقة ليست صحيحة أواالمتناع عن توصيل مجند 

أوالغنيمة الشخصية وهوبند ثانوي صادر عن مكتب األمانة. أوتوقيع عقوبة 

كما أخذت أمثلة من نظام فني مثل االحتفاظ بمعدات أوعدم  مخالفة للقانون.

ح معدات أونقص الوقود والشحم أونقل معدات قبيل التفتيش على وحدة إصال

أخرى ثم إعادتها في وقت الحق، أونقل معدات من وحدة ألخرى وبها عطل، 

إليك وإريدك أن تعرف أن جهاز  16أوكمن قال أني أريد تسليم موقع 

ء كل هذه األشيا االتصال به معطل، ثم اكتشف هونفسه أن لديه أشياء معطلة.

وما بها من خطورة موجودة في نحوربع مليون حالة، تنطوي على صورة 

مؤسفة، ولكن بها شيء يمكن إصالحه. فهي ليست كسرطان يتفشى في 

الجيش. ما االنطباع الذي تكون لديك من التأثير المتبادل الواقع على النظام 
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ناك اإلداري والعملياتي والفني وفقا للحاالت التي مرت بك. وال شك أن ه

 حاالت أخرى ستأتي الحقا.

: لقد سألتني عن االنضباط العملياتي. وذكرت لك ما أعرفه عن هذا حوفي

الموضوع. ولكني أقول مرة أخرى أني ال أظن أن هناك عدم انضباط، وهذا 

مرة أخرى على حد علمي، وأنا ال أقول إنه ال توجد حاالت استثنائية. من 

. والسؤال هوهل هذه ظاهرة ثابتة أم الممكن بالتأكيد رصد حاالت كثيرة

استثنائية. وقد ضربت مثال بحالة استثنائية وردت إلى علمي وأنا في القيادة، 

أثناء الحرب، وحدث فيها أن قام أحد القادة بترك موقعه. وأنا أفترض أن 

هناك حاالت أخرى ال أعرف شيئا عنها. وبالتأكيد ليس في استطاعتي أن 

اط العملياتي في قيادة المنطقة العسكرية في وقت الحرب أقول إن حالة االنضب

كانت سيئة، وهذا على حد علمي بالوضع أثناء الحرب وبعدها، من خالل ما 

كنا نجري من تحقيقات في قيادة المنطقة العسكرية. وأنا أعني بهذا األوامر 

فيذها التي لم يتم تنفيذها عن قصد، وأعني بذلك من تلقوا أوامر ولم يقوموا بتن

من خالل تجاهل لألوامر. وبقدر ما لدي من قدرة على الحكم على األشياء، 

فسواء في العمليات التي جرت قبل الحرب أوأثناء الحرب في نطاق المنطقة 

العسكرية، ال أعتقد أن من الممكن أن نعتبر هذه ظاهرة. وبالطبع فإني 

. أما كونها ظاهرة، أفترض أنه كانت هناك حاالت أكثر بكثير من التي أعرفها

فأنا بالتأكيد لست على استعداد لقبول أن هذه كانت ظاهرة ثابتة في العمليات، 

على األقل في المنطقة التي كنت فيها والتي رأيت فيها الوضع عن قرب. أنا 

أعرف الكثير عن األشياء التي ذكرتها، وقد حدثت بالفعل. ولكني أريد فقط أن 

رأيي تجاهله، وهوأنه باإلضافة للمشكالت العادية  أذكر هنا شيئا ال يمكن في

التي تصادفنا مع الجنود النظاميين، يجري في وقت الحرب تجنيد الشعب كله. 

ولألسف الشديد فإن االهتمام بالممتلكات، أعني عدم االهتمام بالممتلكات 

العامة،  بما يسببه ذلك من اختالسات وسرقات، هوظاهرة موجودة في الدولة 

ف الشديد. وفي الفترة التي يأتي الناس فيها للحرب، من الصعب جدا أن لألس
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هذا. وقد كان لدينا ظواهر كهذه في الحرب. وأنا مستعد ألن أقول أكثر  نمنع

من هذا. بالنسبة للمستوطنين، كان أحد األسباب التي جعلتني أعيد بعض 

ظرا ألنه السكان لكل مستوطنة، هوالخوف من أن تدمر قواتنا كل شيء، ون

 كانت هناك حاالت سرقات.

 لسكوف: هل كانت هناك حالة دخلوا فيها للمستوطنات.

: نعم. كانت هناك حاالت سرقة من المستوطنات، وأنا أعرف هذا. أنا ال حوفي

أتجاهل هذه الظواهر أثناء الحرب. أنا لم أكن في جيش أجنبي، وال أعرف 

الحرب، هل كانوا يتصرفون كيف كانوا يتصرفون في الجيوش األخرى أثناء 

بنفس الطريقة أم بطريقة مخالفة. ولكن هذه الظاهرة كانت موجودة أثناء 

الحرب. كانت هناك ظاهرة تتمثل في سرقة مركبة ونقلها من وحدة ألخرى، 

وقد بذلت جهودا لوقفها، وذلك بأن هددت القادة بأن القائد الذي سنجد عنده 

دون تحقيق. أريد أن أقول أني أعرف هذه مركبة ال تخص وحدته سيتم إقالته 

ألف شخص  80الظواهر. ولكني أقول فقط أننا كان لدينا في تلك الفترة نحو

مستدعى، جاءوا من كافة األطياف، فليست الطبقات الفقيرة وحدها هي التي 

تفعل هذه األشياء. ليست الطبقات الفقيرة وحدها، فهذه ظاهرة تحدث عند 

تجنيد الشعب كله. ولألسف الشديد فانا أعتقد أن الشعب كله التعبئة العامة عند 

هكذا. ليس أمرا لطيفا أن أقول هذا، ولكنه الواقع. فهكذا حال الجماعة في 

الدولة. ونتيجة لهذا فإن هذا الموضوع يتجلى لنا عند استدعاء الناس للخدمة 

ودة، في الجيش. وبالتالي فأنا ال أتجاهل هذه األشياء، وأعرف أنها موج

وأعرف أن لها وجودها في الجيش النظامي، ألن الجنود في الجيش النظامي 

ليسومنعزلين تماما عما يجري حولهم. وال أعتقد أنه ال يوجد ما يمكن عمله 

لمكافحة هذه الظاهرة. خاصة وأن هناك وحدات تتفشى فيها هذه الظاهرة أكثر 

 عمل شيء للتغيير.من غيرها، وهذا في حد ذاته يشير إلى أننا نستطيع 

 لنداو: هل يتم ترقية قائد الوحدة األكثر انضباطا بسبب كونها أكثر انضباطا؟
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: ال. أنا ال أعتقد أن هذه األشياء تؤخذ في االعتبار عند ترقية القادة. وقد حوفي

ذكرت هذا، عندما ذكرت أن الجنرال اليعازر قرر إدخال هذا البند الستمارة 

تم إدخاله أم ال، ولكنه قرر هذا في نهاية إحدى التقييم. وال أعرف هل 

الجلسات. وال أذكر في أي جلسة جرى هذا. فهذا بند جدير بأن يضعوه في 

االعتبار عند التفكير في ترقية أحدهم، ولكن ال يمكنني القول بأنهم وضعوا 

 هذا األمر في االعتبار عند الترقيات.

 أكثر نظاما من وحدات أخرى ولكني أذكر حقيقة وهي أنه كانت هناك وحدات

كانت هناك وحدات عدد حوادث المرور فيها أقل من غيرها، وكانت هناك 

وحدات عدد حوادث التدريب فيها أقل من غيرها. وهذا في حد ذاته يشير إلى 

أن األوضاع يمكن أن تصبح أفضل. ليس عندي شك في هذا. وهويرتبط 

قط، أقول مرة أخرى، وأقولها بمدى الجهد المبذول في هذا المجال. ولكن ف

بكل المسئولية: هناك أيضا محاوالت ملموسة ال يمكن تجاهلها حسب رأيي. 

هذا هوالضغط الواقع على الوحدات النظامية. فالوحدات النظامية أثناء عام 

العمل تتواجد لمدة أسبوعين في معسكرها الدائم، فالوحدة إما أن تكون في 

اورات ميدانية مكثفة مرتين في السنة. وهذه تكليف عملياتي أوتكون في من

ظاهرة ثابتة لدرجة أننا قررنا أال نصلح المعسكرات. فلم تكن هناك جدوى 

إلنفاق المال على المعسكرات األساسية ألجل فترة أسبوعين أوثالثة تقضيها 

يقع على  الوحدة في المعسكر. لم تكن هناك جدوى إلنفاق المال على هذا.

مية ضغط متواصل وثابت مع وجود قيود مشددة على القوة الوحدات النظا

البشرية التي تعمل فيها. هذه أشياء تفسر جزءا من هذه الظواهر، ولكن ال 

تفسرها كلها بالتأكيد. ولكن من ناحية أخرى، عندما نفكر في الموضوع تجد 

أننا ال يمكن أن نتجاهل هذه الظواهر. وقد ضربت مثاال باللواء، الذي كان 

واء احتياط مدرع، وحالة الصيانة فيه. وذكرت ألنه كانت هناك أسباب مادية ل

أيضا. فقد كان جميع أفراد التسليح فيه من المجندين في الخدمة اإللزامية، ألنه 

كان لواء جديدا لم يتم بعد بلورة فريق صيانة ثابت له. ولم يكن من الممكن 
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لما زادت مدة الخبرة الفنية أن أخذ أفراد من أماكن أخرى. ومن الطبيعي أنه ك

يرتفع مستوى العاملين من الناحية الفنية. هناك فارق طبعا بين أن يكون الفرد 

رقيب أول متطوع بالجيش منذ عشر سنين ويعمل في إصالح دبابة وبين أن 

يكون شاب انتهى من فرقة اإلصالح ويؤدي الخدمة العسكرية اإللزامية ويقوم 

ناك مشكالت مادية أيضا في تادية العمل. فإلى جانب بإصالح دبابة. كانت ه

إدراكي انه لم يفعل كل ما يجب عمله، أدركت أيضا أن هناك مشكلة مادية 

كانت لديه هناك، وحاولت أن أساعده في هذا المجال. ولكن أقول هذا فقط 

كمثال لحاالت كثيرة جدا في هذا المجال تتمثل فيها صعوبة مادية في أداء 

 بما يجب تأديته.العمل حس

لسكوف: لدي سؤال بخصوص األولويات. قلت سابقا في أثناء حديثك أن 

نوعية القوة العاملة فيما يسمونه بالخدمات اإلدارية، يكون بصفة عامة على 

مستوى ضابط اتصال، ووحدة مخازن طواريء، وما إلى ذلك، وهذه المسألة 

عن الناحال، الذي بعد عام نتحدث  مسالة أولويات. في داخل الجيش لولم نكن

% من الجنود. وليس لدي بيانات عن 40من انتهاء الخدمة العسكرية يبقى فيه 

 نسبة من يبقون أكثر من ذلك.

 : هل تقصد في المستوطنات؟حوفي

لسكوف: في المستوطنات. بعضهم ينهي خدمته العسكرية ويذهب. وهذا في 

اية األمر من الممكن أن يفيد مقابل نقطة ثقيلة كتلك التي تحكي عنها. في نه

هذا في أشياء كثيرة. هذه مسالة أفضليات داخل الجيش. من ناحية األفضلية 

المتعلقة بنوعية الموارد المتاحة للجيش، هل هذا الموضوع كان مطروحا 

عليكم أثناء اجتماعات هيئة األركان، عندما كنت قائدا للمنطقة الشمالية 

 في وقت الحق؟ أوعندما كنت في هيئة األركان

: أعتقد أن هذا الموضوع كان يثار في كل اجتماع. وقد أشرت من قبل حوفي

إلى اجتماع رئيس األركان مع قادة األلوية. فقد جاءوا وقالوا أنه ليس هناك 
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من نقوم بالعمل معه. وقد كان يجري بحث هذا األمر كثيرا. فالناحال 

 رات العسكرية البحتة.هومشكلة فريدة من نوعها تتجاوز إطار االعتبا

)مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي خمس 

 صفحات ونصف(

: أنا أفترض أني لست مضطرا ألن أفسر لك مسألة الناحال. فهذه حوفي

المسألة هي جزئيا مسألة سياسية صدر فيها قرار بأنها تتجاوز سلطة قرار 

كل مرة تجري محاوالت ليأخذوا من الناحال  المؤسسة العسكرية البحتة، وفي

أكثر مما أخذوه منه لتلك األسباب التي ذكرتها. وقبل أن أترك منصبي فقط، 

عندما أصبحت رئيسا لشعبة العمليات، أجريت سلسلة مشاورات مع قيادات 

الناحال، ومرت بنا حروب عصيبة وكنا على وشك تفجير شبكة العالقات مع 

يطانية، رغم أننا أخذنا منهم أناسا للمدرعات، عندما كنا كافة الحركات اإلست

نحتاج أناسا للمدرعات. وعلى العموم فقد كنت طوال الوقت أعرف أن رئيس 

شعبة األفراد األسبق هرتسل كان له رأي متطرف بخصوص موضوع تفكيك 

الناحال، ولم أكن أعرف أنه يجب تفكيك الناحال، وال أعرف شيئا عن هذا 

ن أيضا. ولكن بخالف كل هذا الكالم فهذا الموضوع ليس موضوعا األمر اآل

عسكريا بحتا، مثله في ذلك مثل موضوع طلبة المدارس الدينية. لوسألنا 

الجيش عن هذا الموضوع فالبد أيضا أن نسأل عن طلبة المدارس الدينية. 

لماذا ال يخدم طلبة المدارس الدينية في الجيش، السبب ليس أن الجيش ال 

شهرا  36يدهم. إن الناحال اليوم يجري استغالله بشكل أفضل، فخالل فترة ير

في الخدمة العسكرية يأخذون منه للجيش شهورا أكثر مما كانوا يأخذونها في 

 شهرا. 20الماضي. فقد كان االتفاق في السابق على 

ح. لسكوف: فيما يتعلق بموضوعنا، قبل أن تصبح قائدا للمنطقة الشمالية كنت 

إدارة التدريب. وكنت متفهما للنظام اإلداري والفني للوحدات. هناك في 

مدرستان تعتبران مفتاحا لمستقبل الجيش وهما مدرسة الضباط ومدرسة القادة 
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واألركان. فالمدرسة تعلم الضابط ما يجب عليه عمله، ولكنه ينضج في هذا 

الدائرة، هل  العمل وممارسته في الوحدة. هل لهذا عالقة بمحاولة إكمال هذه

 كنت ترغب وأنت رئيس إدارة التدريب أن تقوم بهذه المهمة.

 : نعم.حوفي

ح. لسكوف: هذا األمر يتعلق سواء بالخسائر في الحرب أوبالخسائر في 

 التدريب وينطوي على الكثير.

حوفي: استمرارا للمشاورات التي جرت بخصوص موضوع االنضباط 

رية، تم االتفاق على التأكيد عليه عن اإلداري حسبما نسميه باللهجة العسك

طريق المدارس. وعلى سبيل المثال فقد نظمنا، عندما كنت رئيسا إلدارة 

التدريب فرقة قادة كتائب. وفي إطار الفرقة أدخلنا فصال خاصا، يتناول 

المجال الذي يتعلق باالنضباط اإلداري، وحيازة معدات قتالية مقننة، وكل هذه 

ة، والتي تم تدريسها في الفرقة التي نظمناها في مركز المجاالت ذات الصل

. وفي الجزء الثاني أنا لست متاكدا مما أقوله، ولكننا اتفقنا على تلك 3 تدريب

العناصر التي حاولنا إدخالها لمجال البحث والتطوير. في الفرق األساسية كان 

ممكن أوال هذا ممكنا، وفي فرقة الضباط كان ممكنا. وهوممكن بطريقتين. فهو

عن طريق اتباع نموذج محدد. ولكن كيف يجري هذا في مركز تدريب. هذا 

األمر فيه اختالف أيضا حسب قادة مراكز التدريب. ولكن )ثم التفت مخاطبا 

لسكوف: أنا أرى أنك تبتسم ألنك تعرف ما الذي أقصده( كان هناك بضع قادة 

ب واحد بالتأكيد تصرفوا بشكل مختلف، ولكن بصفة عامة فإن مركز تدري

بحكم طبيعة الحياة فيه البد أن يقدم نموذجا للضابط بخصوص الكيفية التي 

الجزء اآلخر الذي  يجب أن تدار بها األمور والتي يمكن أن تدار بها األمور.

جرى في مركز تدريب واحد هوالجزء التعليمي، بخالف الرؤية نفسها، 

ا يتعلق بموضوع الصيانة في وكانت هناك أيضا فصول ينظمونها للضباط فيم

. وفي مركز تدريب "األسلحة والذخيرة" يعلمونهم أشياء 20 مركز تدريب
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بخصوص صيانة المركبات والشئون اإلدارية، ولست أدري هل يعلمونهم هذا 

بالقدر الكافي أم ال. ولكن هذا األمر بالتأكيد يلقى اهتماما. وكما تعرف فإن 

عون في مناصب إدارية في الفرقة ويتلقون الدارسين في مركز التدريب يوض

درجات على عملهم هذا. ومن خالل هذا يتلقون بالتأكيد السلوكيات المرتبطة 

بالصيانة وحراسة المعدات وتوزيع المعدات وكل هذه األمور. وبالطبع فإن 

الوضع ليس مثاليا، ومن المفترض بالتأكيد أنه يمكن عمل المزيد، ولكن هذا 

تماما بناء على القرار الذي اتخذه رئيس األركان بإدخال هذه األمر يلقى اه

 المادة الخاصة بالصيانة إلى الفرق المتعلقة بالشئون اإلدارية.

يادين: ربما ال يدهشك أن الحادث الذي ذكرته سابقا يتعلق بوجود فني واحد 

ناقالت جنود  8فقط ألجهزة الالسلكي، ويمكنني أن أضيف إلى ذلك شيئا عن 

عة جديدة ال يوجد لها فني صيانة، وقد علمنا بهذا من شهادة قائد مركز مدر

 تدريب واحد.

 حوفي: لقد قلت لكم أن لدينا مشكالت في الصيانة.

يادين: قلت أن مركز تدريب رقم واحد هوالمكان الذي تعرفون الضباط فيه 

 كيف يجب أن تكون األوضاع. 

الصيانة، وقد ضربت به المثال  حوفي: أنا أميز هنا بين شيئين. هناك موضوع

ألني أعرفه عن قرب، وأعني صيانة األجهزة اإلليكترونية في القوات الجوية 

وفي كل األسلحة األخرى، حيث توجد مشكلة تتمثل في نقص في 

%. وكانت الترتيبات في مركز 40% و30المتخصصين بنسبة تتراوح بين 

ليصبح مركز التدريب تدريب رقم واحد تتجاوز وجود فني صيانة هناك، 

التابع لسالح  7 مسئوال عن الصيانة، وهويفعل هذا بمساعدة مركز تدريب

 اإلشارة.

 يادين: هذا المركز في الجانب اآلخر من العالم.
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حوفي: نعم، في مدرسة اإلشارة. ولكن هذه هي الترتيبات التي جرت عن 

ألجل  7طريق تغيير األجهزة وإحضار تلك األجهزة لمركز تدريب رقم 

الصيانة. وبالنسبة لناقالت الجنود المدرعة فأنا أفترض أنه اليوم كان يتحدث 

، التي كان لديها مشكلة تتمثل في عدم وجود فنين. 113عن ناقالت الوحدة 

حيث وردت هذه المعدات إلينا بالمئات على دفعة واحدة، وببساطة لم يتمكنوا 

أهيل الحرفيين لصيانة هذه من عمل مواءمة بين معدل وصولها وبين معدل ت

المعدات، ولكني ال أعرف ما الموقف اآلن. أنا لست متفائال في هذا المجال، 

بل متشائم للغاية، نظرا ألننا في الطريق للتزود بكمية هائلة من المعدات، تقدر 

باآلالف، سواء مدفعية أوناقالت جنود مدرعة. وأنا ال أتحدث عن أنواع 

كوك كبيرة جدا، وأنا ال أتحدث عن الجيش، إال السالح األخرى. ولدي ش

 لوكانت الدولة قادرة على استيعاب هذه المعدات، وحيازتها وصيانتها.

حوفي: عندما كنت رئيسا لشعبة العمليات، ومن خالل خوفي من هذا األمر، 

وبعد أن رأيت العقود الموقعة مع األمريكيين، وبعد أن شاهدت ما ينتظرنا في 

معدات، طلبت أن يجروا لي بحثا لكي أتأكد أننا لسنا على شفا مجال تلقي ال

أزمة، وأننا لن نتلقى معدات ثم ال نجد لدينا هناك من لديه القدرة على فك 

صامولة. ولكن هذا البحث لم يكتمل قبل نقلي. أنا ال أعرف اآلن ما الذي 

هها جرى في هذا المجال. ولكن هذه هي إحدى المشكالت الخطيرة التي يواج

الجيش. هناك مخازن طواريء موجودة في أماكن ال يريد جنود القوة 

األساسية في الجيش أن يخدموا فيها. في رفح مثال، قمنا بعمل كل ما يمكن 

لتحسين الظروف، مثل تدبير مركبة وما إلى ذلك. ولكن ال أحد من القوة 

تدبير عمل األساسية في الجيش اليوم يريد الخدمة في رفح، طالما يقدر على 

في مخزن طواريء آخر، لوكان من أصحاب الحرف الفنية، أولوكانوا لن 

ينقلوه لمخزن طواريء آخر، يمكنه أن يذهب ويربح أكثر في السوق الحرة. 

هذه مشكلة، وهي اليوم تثور بشدة لدرجة أني ال أعرف ما الحل لها. كان من 

المعدات بطريقة  بين الوسائل التي بحثناها أن نبحث عن حل فني لتخزين
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تجعل احتياجها للصيانة أقل. هناك اختراعات كثيرة، لم يتوصل إليها سالح 

األسلحة والذخيرة حتى اليوم. هناك شيء اسمه الطريقة البريطانية، حيث تقوم 

بإدخال المعدة إلى ما يشبه خيمة مكيفة، وهذه الخيمة تحفظ المعدة، فتحتاج 

مكن إخراج البطاريات واستبدالها، ألن هذا لصيانة أقل. ومن ناحية أخرى ال ي

يضر بحالة التاهب. ولست متأكدا مما إذا كان هذا األمر ممكنا في أي وقت 

 في ظل المناخ لدينا.

 ح. لسكوف: هذا األمر يتطلب انضباط، حتى ال يدخنوا هناك.

 حوفي: هذه مشكلة عويصة في الجيش في اعتقادي.

العسكرية اإلسرائيلية تقدر بحوالي ست )مساحة محذوفة بمعرفة الرقابة 

 صفحات ونصف(

 إستراحة

النداو: بالنسبة الستمارة التقييم الخاصة بترقي الضباط، سمعنا أن هناك 

ظاهرة تمثلت في التناقض بين الرأي المكتوب وبين الرأي الشفوي الذي يدلي 

يعني أن به القائد للمستوى الذي يتخذ القرار. هل تعرف هذه الظاهرة؟ هذا 

التقييم الكتابي ال يعبر عن وجهة النظر الصحيحة ولكنه يصدر لألسباب التي 

قلتها، حيث يكتب القائد ما يكتبه حتى ال تكون األجواء سيئة بينه وبين 

 مرءوسيه.

 : أعتقد أن هذه ظاهرة موجودة.حوفي

ة، النداو: هل تم عمل شيء إلصالح هذا؟ هل القيادة العليا مدركة لهذه المشكل

والتي تقلل إلى حد معين من الشعور الطيب وتخفض الروح المعنوية 

 للضباط؟
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: أنا ال أعتقد أن هناك طريق مؤكد للتغلب على هذه المشكلة. وقد حوفي

ذكرت ما تم بذله من محاوالت حتى يصبح هذا التقييم أكثر موضوعية وأكثر 

 صحة. ولكن هذه المحاوالت لم تفلح.

 عرفون ما تضمنه التقييم حتى لولم يروه؟الرئيس أجرانات: هل ي

: نعم، من حق كل ضابط بصفة عامة أن يرى التقييم الخاص به. وهذه حوفي

 ليست وثيقة سرية في هذا الصدد.

 الرئيس أجرانات: هل هذا بالنسبة للمتوسطين؟

: بالنسبة لمن مستواهم متوسط فأقل. وبصفة عامة، ففي االستمارة نفسها حوفي

قابل لهذا إلى حد ما، ويرتبط هذا بمدى معرفة الضابط هناك عنصر م

المسئول أكثر للضابط الذي يقوم بالتقييم. فقد كان في استطاعة الضابط 

المسئول أن يكتب في االستمارة أن التقييم سلبي للغاية أوإيجابي للغاية، بمعنى 

ه ايضا أنه كان في استطاعته أن يعلق على التقييم، ونتيجة لذلك، فقد كان رأي

له وزنه. أنا ال أعرف، ولكن هذا رأيي. وقد واجهتني حالة محددة مع ضابط 

برتبة عميد سمعت تقييم مرءوسين له، وتلقيت بعد ذلك االستمارات التي 

كتبوها، ولم يكن هناك أي تشابه بين التقييمين، حيث كانت االستمارات اكثر 

وقلت له: سيدي، البد أن إيجابية بكثير من التقييم. وقد أعدت االستمارات 

تتحلى بشجاعة مدنية وليس عسكرية. لوكان هذا رأيك في الرجل، فقل له هذا، 

وال تقل لي شيئا وتكتب عكسه. هذه المشكلة موجودة بالتأكيد. وقد حاولوا 

 إصالح هذا، وحققوا نتيجة عكسية، وهي أن مستوى التقييم ارتفع كله. 

لى الوحدات. لدينا شهادات بان هذا التفتيش النداو: بالنسبة ألعمال التفتيش ع

يخطيء الهدف، ربما ليس في قيادة المنطقة الشمالية. لست أتذكر من اين 

جاءنا هذا الكالم. حيث يقومون بإبالغ الوحدات مسبقا بموعد التفتيش، ويقوم 

المجمع العسكري بعمل أشياء نموذجية، ويحصل على معدات من مكان آخر 
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ت الحق. أليس من الممكن إصالح هذا الخلل عن طريق يعيدها له في وق

 تفتيش مفاجيء يقوم به كبار الضباط؟

: أوال أنا اعتقد أن أعمال التفتيش المذكورة لها أهمية، رغم كل القيود حوفي

التي ذكرتها، وأنا أعرف أنها موجودة. وترجع أهمية التفتيش إلى أن الوحدة 

المعدات الموجودة في الوحدة مستعارة من تقوم بعمل إعداد للتفتيش. فليس كل 

وحدة أخرى. وعند تفحص مركبة أودبابة ومدى صالحيتها، فإن الفحص 

يكون موضوعيا قدر اإلمكان. وبالنسبة ألجهزة الالسلكي، أنا أعرف انهم 

ينقلون األجهزة من وحدة ألخرى. ورغم كل القيود التي تسببها هذه الظواهر 

ية التفتيش، فإن أداة التفتيش المفاجيء، هي بالتأكيد السلبية القائمة حول عمل

مرات كثيرة.  أداة لمعرفة الوضع الحقيقي في الوحدة، وهذا الموضوع تم بحثه

وسأقول لك ما هي ميزة التفتيش في حد ذاته، حتى التفتيش الذي له موعد 

 ثابت. عندما يتحدد موعد للتفتيش على إحدى الوحدات فإنهم يبذلون جهدا غير

عادي. فكل وحدة تريد الوصول ألن تكون نتيجة التفتيش إيجابية، عن طريق 

أساليب التحايل، ولكن ليس دائما بالتحايل فقط. ونتيجة لذلك، عندما كنا نعرف 

أن هناك تفتيش سيجري على مخزن طواريء خاص بالمدرعات، لم يكن قائد 

لعسكرية كان يهمني أن اللواء وحده يهتم بذلك، ولكن أنا ايضا كقائد للمنطقة ا

تكون نتيجة التفتيش طيبة. ليس فقط بأن أستبدل له الدبابات وأضع عنده 

دبابات ال تخصه، وإنما بان أساعده على رفع مستوى الدبابات، ونتيجة لذلك 

فإن كل األعمال التي يجري القيام بها قبيل التفتيش لها أهمية تفوق أهمية 

بد من االستمرار في عمليات التفتيش التي التفتيش نفسه. لذلك أعتقد أنه ال

على هذا النحو، ويجب قدر اإلمكان تحييد الظواهر السلبية المصاحبة للتفتيش، 

ومن المؤكد أن هناك أهمية إلجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مجاالت معينة. 

وهناك عمليات تفتيش تجري على الوحدات منها عمليات تفتيش مفاجئة، ولكن 

ظاهرة شائعة. والظاهرة الشائعة هي أن يعلنوا عن تفتيش، وأسباب  هذه ليست
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ذلك هي األسباب التي قلتها في الحقيقة، وهي إعطاء الفرصة للوحدة وللمنطقة 

 العسكرية للوصول بالوحدة إلى وضع أفضل قدر اإلمكان.

النداو: هذه ظاهرة إيجابية، وإلى جانب هذا فالتفتيش المفاجيء يكشف حقيقة 

 ع وربما يكون هذا أكثر أهمية.الوض

: بالتأكيد، أنا ال أقول إني أرفض التفتيش المفاجيء. أنا أقول فقط إن حوفي

التفتيش المفاجيء ال يجب أن يأتي مكان عمليات التفتيش الروتينية وإنما يجب 

 أن يأتي باإلضافة إليها.

 النداو: لدي سؤال آخر.

يادة المنطققة الشمالية، كانت هناك : بالمناسبة، أنا أعرف أنه حتى في قحوفي

 ظواهر مماثلة، وأنا ال أخدع نفسي.

النداو: بالنسبة للسؤال الذي سأطرحه عليك اآلن، لست أتذكر أي شهادات 

بخصوص المنطقة الشمالية. بالنسبة للقدوة الشخصية المطلوبة من القائد، 

يشاهدوا  تلقينا شهادات من بعض صغار القادة ومن بعض الجنود أيضا، لم

قائدهم مطلقا لفترة طويلة جدا. لم يشاهدوا قائد اللواء، وال قائد الكتيبة، ولكن 

هذا لم يكن في المنطقة العسكرية الشمالية. وأريد أن أسألك كقائد منطقة 

عسكرية، هل نشأت ظاهرة االتساع الشديد في نطاق العمل لدرجة أن المدير، 

س في مكتبه، ألنه ببساطة ليس لديه وأقصد به القائد األعلى، يجب أن يجل

وقت للتجوال، أوأنه يظن أنه ليس لديه وقت للتجوال، وبالتالي فإنه يتحول إلى 

ما يشبه "مدير مصنع"، ولوكان يدخن السيجار أيضا، فإن هذا يقربه أكثر من 

هذه الشخصية. ونتيجة لذلك ضعفت الصلة بين القائد ورجاله. هل أنا على 

باع؟ وأنا أقول إني ال أذكر شكوى من هذه النوعية من حق في هذا االنط

 المنطقة الشمالية.

 : أنا أحاول أن أفكر في هذا الموضوع.حوفي
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النداو: معنى هذا أن القائد يجب أن يخرج من مكتبه أكثر، وأن يذهب إلى خط 

 الجبهة أكثر، وأن يأخذ فكرة أكثر عما يجري.

الكالم. من خالل قدرتي على الرؤية : من الصعب أن أرد على هذا حوفي

حتى خارج اإلطار القريب، فال يبدولي أنه كانت هناك ظاهرة انغالق من هذه 

النوعية في القيادة، أونقص في االتصاالت أوفي الزيارات... أنا ال أعتقد. 

ولكني متأكد أن الوضع ليس كذلك في الدرجات األدني على مستوى اللواء فما 

ارات التدريبات وزيارات الخطوط تجري على النحوالذي دون ذلك، ألن زي

يجعل هذا غير ممكن. أما على المستوى األعلى من اللواء وهومستوى قيادة 

المنطقة العسكرية، فإن هذا يمكن أن يحدث ألن حجم العمل كبير إلى الحد 

الذي يجعلك حتى لوكنت تقوم بزيارات كثيرة، فإن عدد المرات التي يمكنك 

فيها إلى كل وحدة خالل العام ليس كبيرا. فالمنطقة العسكرية اآلن  الذهاب

أكبر بكثير مما كانت عليه سابقا. ومن الطبيعي أن هناك أشياء تستوجب 

الزيارة بمعدالت أكبر، ونتيجة لذلك هناك وحدات أخرى تتعرض للضرر. 

الي هناك وحدات تزورها في خط الجبهة، وبالتالي تزورها بمعدل أكبر، وبالت

من الطبيعي أن يكون معدل زياراتك للمخازن أقل، وخاصة لوكانت هناك 

أن يجذب االهتمام  حالة من التوتر والنشاط العملياتي، الذي من الطبيعي

ويستهلك الوقت. أنا ال أعتقد أن من الممكن اعتبار هذه ظاهرة، ال توجد سوى 

لكافي في هذه المستويات، حاالت استثنائية لم يعملوا فيها أوال يعملون بالقدر ا

وهذا يرجع إلى أن البعض يتكاسلون وال يقومون بأداء العمل. من المؤكد أن 

هناك كسالى في هذه المستويات، ولكن هذه ليست ظاهرة ثابتة. وإذا قارننا 

وقبلها بسنوات، فسنجد أن كمية  1973بين قيادة المنطقة الشمالية في 

 ها ومشاهدتها أكبر بكثير بشكل ملموس.الوحدات التي يحتاج المرء لزيارت

نيبنتسال: طرحت فكرة أن تجري الصيانة في مخازن الطواريء بواسطة 

 مقاولين. هل هناك شيء كهذا في خارج البالد، في جيوش أخرى؟
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: لست متأكدا. ال أعرف. يبدولي أن هذا األمر موجود في ألمانيا. حوفي

لة التي فيها فرضت عليهم قيود يبدولي أن هذا األمر نشأ لديهم في المرح

بالنسبة لعدد أفراد الجيش الذين يمكنهم االحتفاظ بهم، ونتيجة لذلك ففي كل 

مناسبة تمكنوا فيها من استئجار مدنيين ألداء العمل كانوا يفعلون ذلك. وعلى 

أي حال أنا أعلم أن جزء كبير من العمل هناك يقوم به مدنيون. أنا ال أعتقد أن 

العمل اليوم بدون المدنيين، سوى عن طريق المقاولين، ألن المبلغ من الممكن 

الذي يمكنك أن تدفعه للشخص باعتباره موظف لدى الدولة ال يمكنه المنافسة 

مع الرواتب في القطاع الخاص. وقد ذكرت فكرة قالها لي العميد "شدمي" 

ودائما الذي كان لديه مخزن طواريء نموذجي حينما كان قائد لواء احتياط. 

عندما كنا نستقبل زوار من الخارج، ونضطر ألن نريهم مخزن طواريء كنا 

نأخذهم إليه. كان لديه فريق عمل كان يعمل معه لفترة طويلة، وقد طرح فكرة 

االستعانة بمقاولين كتجربة في مخزنين من مخازن الطواريء. وهويزعم أنه 

ن صيانة الدبابات. ولم يمكن أن يجند فنيين لهذا الغرض. وكان يتحدث فقط ع

يكن يتحدث عن المعدات وال المالبس وما إلى ذلك. أنا ال أعرف كيف سيتم 

استقبال هذا االقتراح، وهل يمكن البحث عن مقاولين لهذا الغرض، ولكن هذا 

 يمكن أن يحل جزءا من المشكلة، حتى لوكان لن يحلها كلها.

لمساحة تقدر بحوالي ست )حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية 

 صفحات(

لست أدري هل سيكون هذا مقبوال، ولكن لوكان من الممكن أساسا تكليف 

مقاولين بهذه األعمال فإن هذا يمكن أن يحل جزءا من المشكلة، وليس كل 

المشكلة، ألن هناك أماكن لن يذهب إليها هؤالء الفنيين، مثل رفح، إال لوكانوا 

يقبلون. ولكن لونجح هذا األمر فإنه يمكن أن  سيدفعون لهم مبالغ تجعلهم

 يصبح جزءا من حل يمكن أن يسهل مشكلة الصيانة.
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نيبنتسال: واآلن سؤال في مجال مختلف إلى حد ما. أنا بالطبع أعرف أن 

جرائم االنضباط البسيطة للغاية من الممكن أن تكون منطلقا لتطورات سلبية، 

على نحوغير الئق، الذي ال يعتبر  وقد سبق اإلشارة إلى موضوع االرتداء

بالطبع أمرا شديد األهمية ولكن النتائج يمكن أن تكون خطيرة. وقد أشار 

الجنرال يادين إلى ظاهرة اإلبالغ الكاذب، والتي تتضمن اإلبالغ عن 

اإلصالح، والصيانة الروتينية، وهذا يمكن أن يكون أمرا خطيرا، يمكن أن 

ن الممكن أن تختفي وراء ذلك ظاهرة عدم يكون شيئا خطيرا نظرا ألنه م

 اإلصالح، فهل صادفتك مثل هذه الظواهر؟

حوفي: بخالف أني سمعت أن هذه الظاهرة موجودة، لم أواجه ولم ترد لي أي 

 حالة ال تطابق الموقف. 

يادين: لدينا شهادة من قائد لواء احتياط، قبيل الحرب تلقى الدبابات، ورأى أن 

صة بالصيانة واإلصالح تم ملؤها كما ينبغي، ولكن هذا كل االستمارات الخا

لم يكن يطابق الواقع. وتم تشكيل لجنة تحقيق وتبين تورط ضابط التسليح 

وآخرون في هذا األمر، وكانت هناك "صفقة" تورط فيها عدد غير قليل من 

 الناس.

 حوفي: ال أعرف شيئا عن شيء كهذا.

 ية، وإنما حدث في المنطقة الجنوبية.يادين: لم يحدث هذا في المنطقة الشمال

حوفي: ال أعرف شيئا عن حالة لم يتم فيها اإلصالح وتم تزوير التدوين في 

االستمارات. قد يكون هذا حدث ولم أعرف به، حتى بالنسبة للبالغات التي 

وردت للقيادة وتضمنت بالغات كاذبة. أقصد أنه بقدر ما تسعفني الذاكرة فإني 

اءوا وقالوا لي أن شخصا قدم تقريرا معينا يخالف الواقع وأن ال أتذكر أنهم ج

الواقع هوكذا. وأفترض أني في هذه الحالة كنت سأتخذ إجراءات تأديبية، 

 ولكني ال أتذكر مثل هذه الحالة.
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 نيبنتسال: هل كنت ستعتبر هذا شيئا خطيرا؟

 حوفي: شديد الخطورة. في كل مجال وفي المجال اإلداري.

ذا األمر يمكن أن يكون شديد الخطورة في مجال العمليات، وفي نيبنتسال: ه

 المجال الفني أيضا. ولكنك لم تواجه مثل هذه الحالة أبدا؟

 حوفي: ال أتذكر.

نيبنتسال: قلت أن االنضباط العملياتي على ما يرام بصفة عامة، أوقلت شيئا 

من األفراد؟ أال يجب بهذا المعنى. هل األفراد المتاحين هم حقا القوة الكافية لنا 

أن نقول ان القوة المتاحة لنا من األفراد فيما يتعلق باالنضباط العملياتي يجب 

أن تكون أكبر من القوة العادية، والبد أن تكون متميزة بالقدر الذي يجعل 

إسرائيل تستطيع أن تفي بالمهام األصعب بكثير بالنسبة لكل جندي منها في 

 أي دولة أخرى.

أنا أعتقد أن المستوى يجب أن يكون مرتفعا للغاية، ومن الصعب  حوفي: أوال

علي أن أقارن هذا بجيوش أخرى، ألني لم أحارب في إطار أي جيش أجنبي 

آخر. وأعتقد أيضا أن مستوى اداء الجيش اإلسرائيلي في الحرب في العمليات 

صفة كان في مجمله مرتفعا للغاية، وإن كانت هناك حاالت استثنائية، وهي ب

عامة ليس على مستوى القادة وإن كان هناك حاالت على مستوى القادة. 

وبصفة عامة هناك ميل من جانب القادة لبذل كل جهد ممكن لتنفيذ ما يجري 

تكليفهم به، وفي كثير من األحيان أكثر مما تم تكليفهم به. وأعتقد أن لدينا أدلة 

ذات، نظرا ألنها نشبت كثيرة على هذا في هذه الحرب. ففي هذه الحرب بال

على النحوالذي نشبت به، أعتقد أن القادة والجنود بذلوا جهودا تفوق الوصف، 

 وال أعرف هل كان يمكن لغيرهم أن يصمد أمام هذا العبء.

 نيبنتسال: المشكلة التي لدينا هي مشكلة في مجال االنضباط.
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تنفذ ما تم حوفي: أنا أتحدث عن هذا. ما معنى االنضباط؟ االنضباط هوأن 

تجعلك ال تفعل هذا، وهذا امتحان  تكليفك به، رغم وجود أسباب جيدة كثيرة

على أعلى مستوى، نظرا ألنك تواجه مواقف صعبة. وهكذا فأنا أعرف 

أوعلى األقل وردت إلينا شائعات، وحاولنا التحقق من صحتها ولكننا لم نتمكن 

تعطلت فيها الدبابات الواردة من االنتهاء من التحقيق، تفيد بأنه وقعت حاالت، 

من ورشة اإلصالح، نظرا لعدم تجربتها، وكانت هناك حالة تم فيها إصالح 

الدبابة أربع مرات. وكانت هناك شائعة تفيد بأن أحدهم عطل دبابة عن قصد 

حتى ال يشارك في الحرب. وقد حققنا في الموضوع ولم نصل ألغواره ألن 

صالح كانت في حالة سيئة بشكل واضح، الدبابات التي وردت من ورشة اإل

وكانت دبابات أدنى في المستوى. ولكن الظاهرة الفعلية كانت عكس ذلك، 

وتمثلت في محاوالت البعض عمل ما يفوق المتوقع منه. وأعتقد ان المحك 

الحقيقي لالختبار هوالحرب والمحك األكبر منه هوالحرب على النحوالذي 

المجال على األقل، متأكد من بذل الجهود فيما  حدث معنا، لذلك فإنني في هذا

يتعلق بتلك األمور التي أعرفها بصفة عامة، فيما عدا في الحاالت االستثنائية 

التي ال شك أنها موجودة وأنا ال أعرفها. وقد ذكر الجنرال لسكوف هنا أن 

هناك مشكالت في عالج الجرحى والتعامل مع القتلى وفي بعض األحيان كان 

إخالء القتلى بهدف الخروج من المعركة. أنا ال أقول إن هذا لم يكن له يجري 

وجود، ألني أعرف أنه كان موجودا في الهجوم الثاني للواء جوالني على 

موقع جبل الشيخ. أنا أعرف أن هذا حدث، ولكني ال يمكن أن أقول إن هذه 

يمكن أن  ظاهرة ثابتة. فالظاهرة الثابتة عكس هذا. أنا ال أصدق أننا كان

نخرج من هذه الحرب بالشكل الذي خرجنا به بعد كل ما تعرضنا له في 

 الحرب من ضغط وضرر لوال وجود االستعداد واالنضباط العملياتي.

نيبنتسال: بالنسبة للموضوع األخير أريد أن أسأل أوال، وال تفهم سؤالي على 

منك ردا مؤثرا قدر  أنه نقد لشهادتك. أنا أحاول فقط أن أقوم بالتلميح ألستخرج

اإلمكان. فقد تكون لدي انطباع بأن شهادتك تميزت بما يطلقون عليه 
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باإلنجليزية وصف "اللياقة"، وتضمنت إجابات من عقلية سوية، ولكن هذا في 

رأيي مؤسف إلى حد ما، وربما تكون هذه اللياقة قيدا على هذه الشهادة. فقد 

األخيرة والفترة التي سبقتها، ومن  قلت أنه لم يحدث تغيير كبير بين الفترة

الطبيعي أن يكون الوضع هكذا ودائما سيسفر عن شيء ما. وبالنسبة لنا، 

سنضطر في النهاية أيضا للتوصل لتوصيات نستشفها من شهادات شخصيات 

ذات دراية باألمر مثلك، وسيكون من األهمية بمكان أن نركز النتائج ونرى 

م ذلك، وأال نعتبرها شيئا عاديا. فهذا يجعل كل أين كانت الظواهر السلبية رغ

 األشياء تفقد بعض قيمتها.

حوفي: سأقول ما يلي. أنا لم أصل أيضا إلى وضع أفكر فيه أننا أصبحنا في 

وضع جيد في هذا المجال، وال أعتقد أننا وصلنا للوضع المثالي. لم أعتقد ذلك 

لوحدات األخرى، وإنما في حينه، وال أعتقد ذلك اآلن، أنا ال أتحدث عن ا

أتحدث عن نطاق المسئولية الذي كنت مسئوال عنه. لم يكن لدي أبدا شعور 

بأننا وصلنا للوضع المثالي وليس لدينا ما يحتاج ل صالح. وقد قمت بعمل 

مقارنة مع اتجاه التدهور في حالة االنضباط. ولذلك قلت أني لم أواجه ظاهرة 

لوكنت أرغب في العودة للماضي، فقد و تدهور. هذا ما كنت أتحدث عنه.

التي تلقيت قيادتها من قائد لقي  51، وهي الكتيبة 1952تلقيت كتيبة عام 

مصرعه في وقت الحق، وهوالراحل جلينكا. كنت قد جئت من مركز تدريب 

الذي كنت أخدم برتبة مالزم فيه، وكانت لدي معايير تتعلق بالكيفية  1رقم 

مور، ووجدت سيارات لم يتم عمل صيانة لها لمدة التي يجب أن تجري بها األ

عام كامل، ولم يتم إصالح أعطالها باإلضافة إلى القذارة الشديدة، وضياع 

المعدات بكميات هائلة. أنا ال أحكي لكم هذا لكي أسيء إلى الراحل جلينكا، 

وإنما ألقول أن مثل هذه الظواهر كانت موجودة طوال فترة وجود الجيش، من 

ظري على األقل. قد يكون اآلخرون ينظرون للموضوع بشكل وجهة ن

مختلف، ويرون أن الوضع كان أفضل وأنه حدث تدهور. وعندما تحدثت 

أثناء الجلسة عن الموضوع الذي تم طرحه هناك ذكرت أني لم أكن اشعر 
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بحدوث تدهور، ألني في المجال الذي كنت أعمل فيه، كنت أشعر أننا حققنا 

دث لدينا تدهور. فقد انخفض عدد حوادث الطرق وزاد عدد إنجازات، ولم يح

عمليات التفتيش على الوحدات، وحدث تطور في األمانة وفي الشئون اإلدارية 

وكذلك في سالح اإلشارة. ومن المؤكد أن عمليات التفتيش على المواقع 

العسكرية وعلى الوحدات لم تترك عندي شعورا رغم كل هذا بأني أتقبل كل 

أنا ال أريد أن أشهد في حق نفسي، ولكني كنت أتحدث في مشكلة ضيق هذا، و

الوقت، طوال الفترة التي كنت فيها قائدا للمنطقة الشمالية، كان لدي مشكالت 

مع قادة الوحدات الفرعية بسبب عدم قبولي الستهالك الوقت ولم يكن الوضع 

كرت هذا. وكانت يتسم بالكمال، وأنا أعتقد أنه لم يكن يتسم بالكمال. وقد ذ

هناك أسباب مادية، ولكن ليس مادية فقط، فبالتأكيد كانت هناك فوارق بين 

وحدة وأخرى داخل المنطقة العسكرية، حيث كانت الظروف متماثلة ظاهريا، 

أوكانت متماثلة بين أي لواء مدرعات نظامي ولواء مدرعات نظامي آخر.. 

فهذا غير صحيح. لم يكن لدينا وهكذا ال يمكن القول بأن الوضع كان ممتازا، 

 كمال، وقد تحدثت عن أشياء ومعايير وعالقات.

نيبنتسال: هذا الرد أيضا الذي يتحدث عن أنه لم يحدث تغيير في األوضاع 

هوأيضا رد بدافع "الكياسة". ورغم هذا فالسؤال هو، لوكان الوضع جيدا إلى 

يمكن أن تؤدي  هذا الحد، فما هوالموضع الذي يمكن أن نضع فيه توصيات

لتغيير واضح؟ أنا أعتقد أنك أيضا تعتقد أن المطلوب ليس فقط أن يكون 

 الوضع جيدا، وإنما المطلوب أن يحدث تغيير.

حوفي: أنا في الواقع أعتقد أن التغيير مطلوب. وقد ذكرت الوسائل، وال أعتقد 

أن من الممكن ان تكون هناك طرق مختلفة عن هذه التي ذكرتها، وهذا 

لتأكيد يرتبط بمدى االهتمام الممكن تكريسه في فترة معينة لهذه با

الموضوعات، والذي ال نجد دائما الوقت لتكريسه لهذه الموضوعات. ولكن 

من الممكن أن تقوم كافة مستويات القيادة بعالج هذه األمور، بدءا من رئيس 
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ي األركان وحتى أصغر القادة. وقد ذكرت فقط، وأقولها مرة اخرى، أنن

أعرف أن هناك مشكالت مادية تعتبر مشكالت ثابتة، وليس ظاهرة عابرة، 

فال يجب االستخفاف بها، ويجب التشدد في أوضاع الصيانة، إذا لم يجدوا 

حال، وهوما يغيب عن ذهني اآلن، للتغلب على هذه المشكلة، وللتغلب على 

يي إصالح العجز في فنيي اإللكترونيات، وللتغلب على النقص البالغ في فن

الدبابات، والعجز في كل تلك الحرف التي بدونها ال يمكن التحقق من أن 

اآللية تتلقى الصيانة التي تحتاج لتلقيها. وأنا في هذا المجال ال أتوقع تحسنا 

بالتأكيد، مهما كان ما سيفعله الجيش، وربما يصل للكمال من ناحية اهتمام 

عل فهناك حدود لما يستطيع الناس عمله القادة واالنضباط في هذا المجال. وبالف

من ناحية عدد الحرفيين في مقابل العدد الذي يحتاجونه لعمل الصيانة 

واإلصالح. وأنا في هذا المجال بالتأكيد ال أتوقع وضعا أفضل بكثير، ولألسف 

 الشديد فانا متأكد أن الوضع سيكون أكثر تفاقما.

يؤثر على سياسة التعليم الذي يمهد  نيبنتسال: أال تعتقد أن هذا الوضع يجب أن

للخدمة العسكرية، وعلى المكانة التي يعطونها للتعليم الفني مقارنة بالتعليم 

 النظري وبرامج وزارة المعارف والثقافة؟

حوفي: بالنسبة للتعليم الفني ليس عندي شك. فقد تم عمل الكثير في هذا الشأن 

 ر أيضا في إدراك أولياء األمور،في السنوات األخيرة. وأعتقد انه حدث تغيي

أنه ال يقلل من شأنهم أال يذهب ابنهم لدراسة العلوم اإلنسانية، وأن يتوجه 

للدراسة الفنية، ولكن ال يزال هذا التفكير موجودا، ووجود ظاهرة التسرب من 

التعليم النظري، هوفي حد ذاته دليل على أن هؤالء األبناء ما كان يجب أن 

األساس، وال يزال هناك قيد من التقاليد لدينا، نحن اليهود، يلتحقوا به من 

 تجعلنا نذهب لدراسة تخصص نظري، وليس تخصص حرفي.

)حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي خمس 

 صفحات(
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ولكن هذا أقل بكثير مما كان موجودا. لدينا اليوم مدارس فنية أكثر بكثير. 

يستفيد من ذلك. ولكن هذا األمر ال يفي باالحتياجات اآلن. والجيش أيضا 

وعلى سبيل المثال لدينا اليوم مشكلة خطيرة للغاية في إدخال العدد الذي 

تحتاج إليه القوات الجوية في المدرسة الفنية للقوات الجوية. وهذه مشكلة 

سها شديدة الخطورة. لقد كانت القوات الجوية في وقت من األوقات توفر لنف

كافة احتياجاتها. واليوم تضم إلى صفوفها باإلضافة لخريجي مدرستها أيضا 

خريجي المدارس الفنية، وهوما لم يكن يحدث منذ بضع سنين، وقد كانت 

 احتياجاته أيضا أقل فيما سبق.

نيبنتسال: ما الذي كان يمكن عمله لتشجيع هذا التطور أكثر، وما هوالعنصر 

 الجيش أم وزارة المعارف أم وزارة العمل؟الذي يمكن أن يفيد هنا، 

: ليس في استطاعة الجيش وحده أن يفعل شيئا، فهذه مهمة المؤسسة حوفي

 التعليمية كلها في إسرائيل.

يادين: في هذه النوعية من األسئلة المتعلقة بتقييم الوضع في مشكالت معينة، 

اإلمكانيات، ويهمنا  لولم نتقدم بتوصية فإننا نضطر على األقل إلى اإلشارة إلى

بالفعل أن نأخذ النصيحة من شخصية ذات خبرة. سنترك مشكلة االنضباط، 

ألني في مجال الصيانة أعتقد أن جزءا من مشكلة عدم االنضباط جاء نتيجة 

للعجز في القوة البشرية وما إلى ذلك. ورغم هذا، أال يوجد في هذا المجال 

أن يكون هناك أمرين أوثالثة يمكن إجراءات قوية يمكن اتخاذها؟ وهل يمكن 

في حالة اإلشارة إليها أن تحل المشكلة؟ لقد قمنا منذ أسبوعين بزيارة عدة 

وأنا اآلن  -مخازن طواريء، ورأينا أن المشكلة األساسية في هذا المجال

المشكلة األساسية الملحة هي أنهم لم  -أتحدث عن ألوية االحتياط القائمة حاليا

ن في عمل صيانة دبابات لها بعد الحرب، تعيدها إلى سيرتها ينجحوا حتى اآل

األولى. على سبيل المثال، قانون االحتياط، أال يسمح فضال عن استدعاء لواء 

االحتياط بكامله، باستدعاء بعض األفراد لمدة يوم أويومين كل شهر، وكان 
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نسبة هذا هوالهدف منه في وقت من األوقات. هل يمكن على سبيل المثال بال

للواء االحتياط، الذي لديه قوته من األفراد أال يتم استدعاء اللواء بالشكل 

العادي، وأن يتم بدال من ذلك استدعاء كتائبه واحدة بعد أخرى إلى مقر الكتيبة 

لتعمل على ضمان أن تكون حالة مركباتها على النحوالمطلوب. وذلك 

توى األعلى سوف بافتراض أن الصيانة الجذرية التي تجري على المس

 تجري. هل هذا هوالحل؟ هل يمكن عمل هذا؟

: نعم. أ( هذا يمكن أن يفيد. صدرت تعليمات كهذه بالتحديد عن رئيس حوفي

األركان العامة ديفيد بن اليعازر بعد الحرب كما ذكرت. أنا ال أتذكر نص 

 التعليمات بالتحديد وال نطاق نشرها. ولكنها كانت تتحدث عن استدعاء ليوم

واحد في إطار السرية.  وكان يرى أهمية لمجالين كما ذكرت، في مجال 

الصيانة ذاتها، والمساعدة في صيانة السالح، وفي المجال الثاني يجب أال 

يكون لديهم شعور بأن هذا السالح يخص آخرين، وفي فترة الحرب يعطونهم 

 هذا الشعور.

 يادين: وماذا كانت النتائج؟

 دأوا في تطبيق هذا.: حسب معلوماتي بحوفي

يادين: فيما يتصل بالمشكلة األساسية اليوم، والتي تعتبر متفردة في هذه 

 -اللحظة، وهي إعادة المعدات لحالتها األولى، وهذه مسالة حياة أوموت

وسأفكر في األمر بصوت عالي ببساطة، ألن هذه ليست مشكلة الجيش ولكنها 

اإلصالح في الدولة للجيش أال يوجد محل لتخصيص ورش  -مشكلة الدولة

لمدة شهر، وإغالقها، وتجنيدها لجعل المعدات في حالة محددة. أال يجب علينا 

هنا أن نفكر في وسائل شديدة الفعالية. وإال فال يجب أن يسيروا بالسيارات 

 كثيرا على الطرق.
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: أنا بالتأكيد أعتقد أن هذه مشكلة وطنية، وهي اليوم تتجاوز حدود حوفي

ولهذه األسباب يتم استدعاء أفراد األسلحة والذخيرة أكثر من أي الجيش. 

شخص آخر. وفي حالة إدخال الورش تحت االستدعاء سيكون هؤالء بصفة 

 عامة هم نفس األشخاص.

يادين: أنا ال أقصد في إطار خدمة االحتياط أوالمبالغ التي تدفع مقابل ذلك،  

بل أقصد التكليف باإلصالح في شكل مقاولة على سبيل المثال. ولوأردنا عمل 

 هذا األمر كمقاولة لن تكون المشكلة التي أمامنا مشكلة مال.

راج أعمال : ربما يجب حقا أن نبحث عن وسائل مبتكرة. وقد حاولوا إخحوفي

كثيرة للغاية خارج الجيش. ومنها عمليات إصالح المركبات بعد الحرب. ال 

بوجد أحد يوافق على هذا. فمن لديهم استعداد للموافقة هم نقطة في بحر من 

ناحية العدد. وهذا يتعلق بشكل أساسي بالمركبة وليس بالعنصر الفني، وأقصد 

 المركبة المدرعة.

 ذا مع المركبة المدرعة؟يادين: ولماذا ال يصلح ه

: ألنك حينها يجب أن تجمع عمال اإلصالح. وال يمكنك إرسال دبابة حوفي

لورشة إصالح مدنية، ألنك لن تجد هناك ربما سوى عامل إصالح دبابة واحد 

أوربما ال يكون هناك أحد متخصص. لوكانت مركبة عادية يمكن عمل هذا. 

 فراد حسب تخصصاتهم.أما المركبة المدرعة فستحتاج لتجميع األ

أنت الذي كنت أيضا قائدا لمنطقة  -يادين: هناك نقطة أخرى في هذا الشأن

عسكرية وبعدها بوقت بسيط أصبحت قائما بعمل رئيس األركان. هل في 

هل هذه ظاهرة  -1949وهذه ظاهرة يمكنني أيضا أن أردها إلى عام  -رأيك

ل معها. هل هناك شعور تتطلب في كل مرة القيام بإجراءات قوية للتعام

بالنسبة للكوادر الوظيفية الخاصة بهيئة األركان أوبوحدات هيئة األركان 

أوبخدمات هيئة األركان أن القوة البشرية فيها أكثر اكتماال من غيرها. هل 



844 

تحظى بقدر أكبر من األولوية؟ وهي بطبيعة األمور أقرب للحصول على 

تعتبر في النهاية رأس الحربة التي يجب  احتياجاتها من الوحدات المقاتلة التي

 أن تقاتل، وذلك إذا وضعنا في اعتبارنا أن القوة البشرية محدودة للغاية.

: ما يمكنني ان أقوله في هذا الصدد هوأني قمت بعمل آلية ثابتة للنقد حوفي

الذاتي. وال أعرف إلى أي حد تكفي هذا اآللية، وتتمثل هذه اآللية في تخفيض 

ادر الفنية الخاصة بإصالح المركبات والكوادر الفنية الخاصة عدد الكو

بالسائقين. ولم يحدث هذا سوى في الفترة األخيرة. وعلى سبيل المثال أصبح 

في هيئة األركان العامة سائق لكل ثالث مركبات، وخفضنا العدد ليصبح 

ذا سائق لكل أربع مركبات. وكنا طوال الوقت نقوم بعمل تحقيقات، ولم يكن ه

يجري عن طريق لجنة حسبما اعتادوا عليه سابقا، وإنما كان يجري بشكل 

روتيني. والثابت وفقا لتجربتي هوأنك لوأردت رصد عدد جنود القوة األساسية 

للتصديق عليه فإنك البد أن تضيف عددا من الجنود للوحدة. وإذا لم يكن هناك 

أن عدد الجنود قليل. وقد ولوجندي، فإن هذا ال يعني أنه ال يوجد جنود وإنما 

تعلمت من التجربة أننا عندما نريد بحث االحتياجات الخاصة بوحدة معينة، 

وما يجب أن تنفذه أوما يجب أن تعمله وزارة الدفاع في مقابل المتاح لها فإن 

الظاهرة الموجودة بصفة عامة هي أنه البد أن تزيد من مخصصات الوحدة. 

الذي اتخذته يقضي بتخفيض األعداد بشكل ونتيجة لذلك فقد كان القرار 

%، أونقوم بتجميع 10تعسفي. على سبيل المثال نقلل عدد السائقين بنسبة 

 نحوألف شخص من وحدات الجيش المختلفة...

 يادين: أنا ال أتحدث فقط عن السائقين، وإنما عن الضباط مثال.

أعدادا من  : نعم. الضباط والسكرتيرات. لقد ألغوا على سبيل المثالحوفي

حيث لم يكن هناك مبرر اقتصادي إلعطاء  المجندات في الجيش العامل

المجندة راتب ال يمكنها الحصول عليه في أي مكان في الخدمة المدنية. عندما 

تزايدت أعداد المجندات في الجيش العامل في المكاتب خفضوا األعداد 
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يجري، ولكني ال بصورة كبيرة عشية الحرب. أقصد من هذا أن هناك تفتيش 

أعتقد أن هذا التفتيش الذي تجريه المؤسسة لنفسها كافي. وقد جرى بحث 

إمكانية إجراء نوع من الرقابة الداخلية داخل الجيش. ومن الناحية العملية فقد 

كان هناك قرار إيجابي مبدئي من رئيس األركان بإقامة مؤسسة رقابية. 

يد إقامة هذه المؤسسة )وأقصد وزير وبالمناسبة فقد كان وزير الدفاع نفسه ير

الدفاع السابق(. وأراد "ددو" رئيس األركان األسبق أيضا ان يقيم مؤسسة 

كهذه داخل الجيش. كل شعبة في الجيش فيها مؤسسة رقابية خاصة بها، ولكن 

ال توجد مؤسسة جامعة للتفتيش على كل األفرع. وعلى سبيل المثال فقد كان 

فضيل القوات الجوية على غيرها، ونتيجة لهذا هناك شعور بأنه يجري ت

التفضيل أصبحت األشياء الثانوية لديها على مستوى أعلى من األشياء الحيوية 

في أماكن اخرى. والمسألة غير منتهية ألن هذه شعبة والوصول إليها صعب. 

وكانت فكرة رئيس األركان إقامة مؤسسة جامع لكل األسلحة، لكي يكون من 

األمور بشكل أكثر موضوعية، ولكيال يتم االعتماد على ما  الممكن بحث

يصرح به قائد الشعبة. بالنسبة لي لم يكن هناك بأس في هذا. ولم يكتمل هذا 

 النظام بعد ويمكن عمل الكثير في هذا الشان.

نيبنتسال: سؤال آخر فيما يتعلق بنقص العمالة الفنية، هل ترى محال لعمل 

 تياط من غير الضباط؟تأهيل مهني ألفراد االح

: هذا أمر شديد الصعوبة. في التخصصات التي تعتبر حرجة هذا صعب حوفي

 للغاية. ألن فترة التاهيل طويلة.

نيبنتسال: لقد صادفني نقد من المراقب العام للدولة يفيد بأن هناك تخصصات 

معينة عدد األفراد المتخصصين فيها محدود للغاية، رغم أن من الممكن تعلم 

ذا التخصص. وبهذه الطريقة نشأ وضع يتم فيه تجنيد بعض األفراد بما ه

يتجاوز الفترة المقررة لهم بكثير، وبالتالي يتكون لديهم شعور بالظلم بحق 
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أوبغير حق. فقل لنا اآلن لوكان من الممكن في التخصصات المتقاربة عمل 

 تأهيل لألفراد للعمل في مجال آخر.

كن فيها بالتأكيد. وعلى سبيل المثال هذا ممكن : هناك تخصصات هذا ممحوفي

في مهن التمريض والسائقين. في هذه التخصصات يمكن توسيع دائرة 

العاملين في هذه المهن حتى ينقسم العبء على عدد أكبر من األفراد. ولكن في 

المهن التي تحتاج لفترة تأهيل طويلة، ليس من الممكن بالفعل أن نفعل هذا في 

االحتياط. وعلى سبيل المثال فقد حاولنا عمل هذا. وقد فعلوا ذلك، إطار خدمة 

وعندي شك شديد بالنسبة للنتائج. في القوات الجوية هناك قوة بشرية مكدسة 

بمستوى جيد في خدمة االحتياط، لم تكن مطلوبة في الحرب في القوات 

ح الجوية. كانت فائضة عن احتياجات القوات الجوية، وخاصة فنيي اإلصال

الذين أدوا خدمتهم العسكرية النظامية في سالح الطيران. وكانت درجة لياقة 

هؤالء األفراد على ما يرام، حيث كانت حالتهم الصحية على ما يرام. وخالل 

خدمة االحتياط أهلوهم كفنيين إلصالح الدبابات. في ذلك الوقت أنت تقوم 

هذا من الناحية  بتعليم الشخص، ليصبح ظاهريا فني إصالح دبابة. ولكن

الظاهرية فحسب. لنك ال تسطيع خالل شهر ونصف أوشهرين أن تجعله 

جندي مقاتل، بعد أن أمضى خدمته العسكرية كلها بعيدا عن االشتباكات في 

قاعدة لسالح الطيران، حيث تحتاج لتلقينه كافة سمات المقاتل المحارب، إلى 

ا لفني دبابة، وأصبح مسجال جانب تعليمه الحرفة. وبالتالي فإنه تحول ظاهري

لدينا أن لدينا اليوم المزيد من أطقم اإلصالح. وأنا أقول أن هذا هوأمر 

ظاهري فحسب. وقد طالب البعض بأن نقوم باستدعاء هؤالء األفراد مرة ثانية 

وثالثة. ولكني أشك بشدة في أن يكون هذا هوالحل. ولكنهم اتجهوا لهذا الحل، 

العاملة الوحيد الذي كان يمكن عن طريقه زيادة  ألن هذا كان مصدر القوة

عدد الفنيين المتخصصين في الدبابات من أجل استعواض الخسائر التي 

وقعت، وكذلك لزيادة عدد الفنيين. وقد أوردت هنا مثاال لشيء فعلناه. وقد أدى 

هذا ظاهريا لحل المشكلة، حيث أن السجالت تفيد بأن عدد فنيي إصالح 
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اد. ولكن لواضطر هؤالء الفنيون ألن يكونوا في محك االختبار، الدبابات قد ز

فهناك شك شديد في أن يتمكنوا من اجتياز التجربة، وأنا متأكد أنهم سيمكنهم 

الوصول لهذا المستوى. قبل الحرب أخذنا أطقم اإلصالح الخاصة بلواء 

الناحال وخدموا قبل الحرب نصف عام كفنيي إصالح دبابات. وحدثت حروب 

طاحنة مع أرتال المدرعات، وكانوا يرون أنهم على حق فيها، ألن الست 

شهور ال تجعل الفرد يصبح فني إصالح دبابة بكل معنى الكلمة، وبالنسبة 

لمستواه، رغم أن مستواه الشخصي المبدئي مرتفع، إال أنه في نهاية األمر لم 

الث يصل في مستواه إلى مستوى الجندي الذي يخدم سنتين ونصف أوث

 سنوات في دبابة ويطلق قذيفة أخرى ويدخل في مناورة أخرى وما إلى ذلك. 

 الرئيس أجرانات: أشكرك شكرا جزيال.

)حذف بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر بحوالي ست 

 صفحات(

 

 جلسة بعد الظهر  – 1974اغسطس  14 -148جلسة رقم 

 التدريب، فمتى كان ذلك؟الرئيس أجرانات: كنت رئيسا إلدارة 

 .1972حتى يونيو  2969: كنت رئيسا إلدارة تدريب حوفي

الرئيس أجرانات: نريد أن تشهد أمامنا عن طريقة الجيش اإلسرائيلي في 

القتال على ضوء تطور العدو، ولكن قبل أن تصل لهذا الموضوع أسألك: أنت 

أكتوبر أمام  7و6تقدمت بشهادتك عن معارك الشمال في وقت الحرب يومي 

العقيد يهوشواع نبو. هل هذه هي شهادتك، وهل يمكن أن تصدق على أن هذه 

 هي الشهادة الصحيحة؟

 )توجه الشاهد إلى رئيس الجلسة الذي عرض عليه محضر شهادته(
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: أعتقد أن هناك نسخة أصلية وقعت عليها لو لم أكن مخطئا، أعتقد أنه حوفي

 ها.أرسل لي النسخة األصلية ووقعت علي

 الرئيس أجرانات: سوف نتلقى النسخة األصلية لشهادتك.

 حتى ذلك الوقت، لنتوجه إلى موضوعنا. الجنرال لسكوف لديه بعض األسئلة.

لسكوف: أسئلتي في ثالثة مجاالت: األول حدود مسئولية إدارة التدريب، 

والثاني عن تكوين وتنظيم إدارة التدريب، والثالث عن العمل الجماعي 

 ط بتدريب القوات البرية.المرتب

السؤال األول: هو سؤال يتعلق بحدود المسئولية بالنسبة لألسلحة األخرى في 

 القوات البرية، هل يدخل فيه التعاون بين األسلحة وبين األفرع المختلفة؟

: لقد تغيرت مسئوليات إدارة التدريب في الفترة التي كنت فيها رئيسا حوفي

رة، ال أذكره بالتحديد نظرا للتغيير الذي حدث، كان لها. ففي جزء من هذه الفت

التقييم يجري على مستوى الفرقة، وكان التعاون يجري بين األفرع وبين 

 األسلحة.

 الرئيس أجرانات: هل أنت مستعد لتكرار هذا مرة أخرى؟

: كان التنسيق يجري على مستوى الفرقة، حيث كانت النية تتجه لجعل حوفي

اللواء، وكذلك بالنسبة للتعاون بين األسلحة وبين األفرع. في ذلك فوق مستوى 

منتصف الفترة التي كنت فيها رئيسا إلدارة التدريب، وفقا لقرار رئيس 

األركان تم نقل المسئولية عن التشكيالت التي بدأت االهتمام بها لتصبح تحت 

 المسئولية النظرية لقوات المدرعات.

 تعلق بالتشكيالت؟لسكوف: هل كان هذا في كل ما ي

: كل ما يتعلق بالتشكيل بكافة مشتمالته، بما في ذلك التنسيق بين حوفي

 األسلحة داخل التشكيل.
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 لسكوف: هل معنى هذا أن مسئولية إدارة التدريب ال تتضمن التشكيالت؟

: أنا ال أتذكر التوقيت الدقيق الذي حدث فيه هذا، ولكن هذا حدث تقريبا حوفي

يادتي، في الفترة التي تولى فيه الجنرال برليف المسئولية، في منتصف فترة ق

 وقتها انتقلت المسئولية لقوات المدرعات.

لسكوف: من الناحية العملية، باستثناء سالح المشاه، ألم تكن هناك موضوعات 

 محددة إلدارة التدريب؟ كان هناك أناس من قوات المدفعية...

رة التدريب. كانت المسئولية عن المشاة : لم يكن لدينا قوات مشاة في إداحوفي

 تقع على كبير ضباط المظالت والمشاة.

لسكوف: اعتبارا من أي عام؟ ألن لدي أوامر القيادة العليا بخصوص مهام 

، وتتضمن وجود مساعد آخر من 1969إدارة التدريب الصادرة في سبتمبر 

 شعبة العمليات في إدارة تدريب المشاة.

ي فترة عملي. عندما جئت إلدارة التدريب لم تكن هذه : لم يكن هذا فحوفي

 التعليمات سارية.

لسكوف: هل تستطيع أن تخبرني ما إذا كنت تعرف هذا التوصيف للمهام 

)يقدمه للشاهد(، هل جرى تعديله أم أنك أنت الذي أمرت بتعديله؟ هذه أوامر 

ألمور ، وكل ا9\15. وهي بتاريخ 161\20القيادة العليا الصادرة برقم 

 . هل تلقيت تعليمات أخرى من القيادة العليا؟1966األخرى في عام 

: ربما يكون هذا تعديال تم إعداده في وقت سابق، وصدر في هذا حوفي

التوقيت. على أي حال فإن قائد إدارة التدريب بسالح المشاة كان قد ترك إدارة 

دارة التدريب قبل التدريب قبل وصولي إليها. ترك قائد إدارة تدريب المشاة إ

 أن أصل إليها.

لسكوف: من المسئول عن تحديث أوامر القيادة العليا لسالح المشاة؟ هل قمت 

 أنت بتحديثها؟
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: ال أتذكر. لقد درسنا هذا في اللحظة التي كنا نتدارس فيها التغيير على حوفي

مستوى التشكيالت. وعلى أي حال فأنا متأكد أني عندما جئت لمكز التدريب، 

م يكن هناك مساعد لقائد إدارة التدريب لسالح المشاة. وانتقلت هذه المهمة ل

 إلى المظليين.

 هنا. 1967، لم يكن قد تم تضمين حرب 1969لسكوف: في سبتمبر 

 : هذا تعديل قديم.حوفي

الرئيس أجرانات: هل يمكن أن تتقدم لترى شهادتك؟ هل تقر بصحة هذه 

 الشهادة؟

 : نعم.حوفي

انه كانت هناك ازدواجية بينكم وبين قيادة الجيش في أمور لسكوف: أقصد 

مثل التعاون بين األسلحة وبين األفرع، ألن الجيش كان يهتم بهذا في إطار 

 الفرقة، وأنتم كنتم تهتمون به خارج إطار التشكيالت.

: فوق مستوى التشكيالت، أصبحت هذه مسئولية إدارة التدريب منذ حوفي

تغيير هذا الوضع. وقد تم تغيير هذا بما يتعارض مع اللحظة التي تم فيها 

رغبتي، ولكن تم تغييره. أنا كنت أعتقد ان التشكيالت يجب أن تبقى تحت 

مسئولية إدارة التدريب، وعلى أي حال فقد صدر قرار، وتصرفنا بناء عليه 

 منذ ذلك الوقت.

لسكوف: هناك بعض األسئلة بخصوص العمل البحثي، وهي إلى حد كبير 

ليست فيما يتعلق بأسلوب العمل وإنما فيما يتعلق بالموضوعات. السؤال األول 

هو، في أي فترة وأنت قائد إلدارة التدريب جرى عمل تحليل أو مراقبة أو 

رصد، أو بحوث موضوعية بخصوص الكيفية التي يقاتل بها العدو في مراحل 

يتم تجهيز فرق معينة، من أجل إعداد مادة تدريبية ل عداد لمحاربته، ول

تعليمية ولتكون هناك موضوعات يتم عمل مناورات بناء عليها، ولكي يتم 
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اختبار طرق التصرف والطرق المضادة فيما يتعلق بأمور سالح المشاة 

ومضادات الدبابات والمدفعية، وفي األمور المتعلقة بالدفاع الجوي وسالح 

ما يتعلق بالمعونة في الطيران في مواجهة القوات الجوية الخاصة بنا، وفي

الهجوم، هل تم طرح شيء فيما يتعلق باإلنزال الجوي، أم ان كل هذا خرج 

بعيدا عن إدارة التدريب؟ لقد سمعت أنهم استمروا في التدريب على مهاجمة 

هدف محصن، هل بقي الهدف المحصن كما كان قبل حرب األيام الستة أم تم 

 استبداله بمجال آخر؟

طاعتي أن أشير إلى تصرف متفرد ركزنا عليه في هذا : ليس في استحوفي

الشأن بخصوص الكيفية التي قاتل بها العدو، حيث قمنا من خالل ذلك 

الموضوع في وقت الحق ببلورة نظريات الحرب للجيش اإلسرائيلي، ولكننا 

كنا نبحث نظرياتنا على أساس ما عرفناه واعتقدناه بالنسبة لتنظيم العدو 

استنادا للمعلومات الواردة إلينا من المخابرات العسكرية، وبناء وطريقة قتاله، 

على المناورات التي يجريها العدو. ولو شئنا أن نتحدث بخصوص فترة عملي 

عن موضوع كبير وشامل انشغلنا به سواء على المستوى النظري أو على 

يذ المستوى البحثي، أو على مستوى تحديد نظرية العمل، أو على مستوى التنف

على مستوى ما فوق التشكيالت، فقد كان هذا موضوع العبور، والذي تضمن 

عناصر العبور ذاتها، بما في ذلك كل المشكلة الخاصة بالعبور التي صادفها 

الجيش اإلسرائيلي. لم يكن الجيش اإلسرائيلي يهتم بموضوع العبور على 

وانتشار الجيش  اإلطالق حتى حرب األيام الستة. وقد تضمن عملنا تزايد قوة

المصري، ومدى العمق الذي انتشر فيه، وتضمن هذا األمر النسق األول، 

والمدفعية، واحتياطي القوات المدرعة لدى العدو، حسب الطريقة التي علمنا 

واعتقدنا أن العدو سيحارب بها. ويمكن أن أقول أكثر من هذا، أن األمور التي 

رية القتالية، كانت في األساس أمورا شغلتنا على هذا المستوى المتعلق بالنظ

متعلقة بالهجوم وليس بالدفاع. بمعنى أن الجيش اإلسرائيلي كان طوال السنين 

يؤكد على الجانب الهجومي وليس على الجنب الدفاعي. ولو أردنا أخذ 
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موضوع محدد يتكون من مستويات كثيرة للغاية فهو موضوع العبور، ألنه 

األمور  م القوات الجوية وقوات المدفعية وكلأثناء العبور يجري استخدا

المتعلققة بسالح المهندسين والتي ترتبط بالعبور، واستخدام قوة إبرار من 

المظالت تهبط بالمظالت في إطار العبور، ومساعدة محدودة من سالح 

البحرية في هذا المجال، واإلشراك المحتمل لقوات إبرار بحري في إطار 

ج السويس. اهتممنا بكل هذا الموضوع، بدءا بالجانب العبور، عن طريق خلي

البحثي، المتعلق بكيفية استعداد العدو، وتقديرنا للكيفية التي سيحارب بها 

العدو، وقد ترجمناهذا كما قلت، وصوال إلى مناورات على مستوى 

التشكيالت، ومن هذه المناورات مناورة "عوز" التي حضرتها بالتأكيد، وكان 

 لك هو القيام بتجربة عملية ميدانية. هذا هو أحد المجاالت.قصدنا من ذ

 يادين: من الذي كان يخطط للمناورة؟

: إدارة التدريب باالشتراك مع القوات المدرعة. واآلن فإن كل حوفي

المناورات التي جرت على مستوى الفرقة، والتي قمنا بتنفيذها سواء مع تلك 

فادة منها توزع في إطار إدارة التدريب القوات أو بدونها، كانت الدروس المست

بالتنسيق مع المدرعات، إذا كانت المناورة باالشتراك مع القوات المدرعة، أو 

مع كبير ضباط المشاة والمظالت لو كانت المناورات جرت مع المشاة أو مع 

لواء جوالني أو مع المظالت. ومن خالل هذه المناورات قمنا بتوجيه 

نعتقد أن هناك حاجة لدراستها، على أساس المعلومات  الموضوعات التي كنا

المتاحة لنا، بخصوص تقديرنا للكيفية التي سيقاتل بها العدو. أما المسار الثالث 

الذي عن طريقه قمنا بنشر نظرية القتال لدى الجيش اإلسرائيلي، فقد كان 

 بشكل كاد ينفرد به سالح المشاة، وكان عن طريق مدرسة المشاة أو كلية

القادة واألركان وبالتنسيق المباشر مع رئيس إدارة التدريب تحت عنوان 

"إدارة التدريب، نظرية القتال"، وكان لرئيس إدارة التدريب تأثير على 

المناورات التي يقومون بها، وعلى طبيعة المناورات، وعلى الدروس 
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ت فيها المستفادة التي يقومون بتدريسها في المناورات. في الفترة التي كن

رئيسا إلدارة التدريب قمنا باستحداث موضوع تمثل في الحرب بضورة 

 -جزئية. وأنا أعرف أن هناك جدال حول المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع

وكان الموضوع الذي أقصده هو الدفاع المتحرك. وكانت نتيجته هي المناورة 

فران، ولكن هذا التي قمنا بها خارج حدود دولة إسرائيل عشية حرب عيد الغ

الموضوع كان موضوعا لم يتم إدراجه سابقا في القادة واألركان. وجربنا 

إدخال مناورة جديدة كان األساس فيها هو التنازل عن مساحة من األرض، 

والعمل باستخدام قوات متحركة ومدرعة. أقصد أن هذا كان مسارا آخر قمنا 

وهناك مسار رابع يمكنني  ال.من خالله بتعليم الجيش اإلسرائيلي نظرية القت

أن أخبركم اآلن بعدد المناورات التي قمنا بها فيه، ولكننا قمنا بمناورات 

للتدريب على الحرب في المناطق العسكرية، وكان عدد هذه المناورات 

يتراوح بين مناورة واثنتين سنويا في كل منطقة من المناطق العسكرية، 

دة تخص تلك المناطق العسكرية. وقد للتدريب على موضوعات عملياتية محد

حاولنا في هذه المناورات أن نختبر الجانب الدفاعي لدى المناطق العسكرية، 

في إطار الجانب الهجومي للعدو على النحو الذي كنا نعتقد أنه سيهاجم به، 

واختبار الجانب الهجومي لدى المنطقة العسكرية في إطار الطريقة التي كنا 

ومن خالل هذا قمنا في فترة عملي بإجراء مناورة  سيدافع بها. نعتقد أن العدو

أو اثنتين لهيئة األركان مع المناطق العسكرية مجتمعة، وقد تضمنت هذه 

المناورات التدريب على التخطيط وإدارة المعركة في هيئة األركان العامة، 

 حيث في مرحلة التخطيط كانت المناطق العسكرية مشاركة في المناورة هي

األخرى، ولكنها كانت تخرج من اللعبة في مسألة إدارة المعركة، وكانت إدارة 

 السيطرة هي التي تكمل المناورة مع هيئة األركان.

وهناك مجال آخر اهتممنا به ونشطناه وجددنا فيه، وكان على ضوء حرب 

األيام الستة، ويتعلق بتعزيز شبكة الدفاع الجوي أثناء حرب االستنزاف، وهو 

المعونة الجوية، حيث أجرينا سلسلة مشاورات مع هيئة العمليات التي يدخل 
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هذا األمر في نطاق مسئولياتها ومع القوات الجوية، وقمنا بالتنسيق الذي 

، حول كيفية استخدام القوات الجوية في الحرب  تضمن إجراء مشاورات لديم

ها أيضا في المستقبلية. واتفقنا هنا على عدة موضوعات ظهر التعبير عن

وجماعة القيادة  -الحرب األخيرة، مثل غرفة القيادة األمامية للقوات الجوية

للقوات الجوية التابعة لقيادة السالح، التي ال تعاون في التخطيط فحسب، بل 

وفي استخدام القوات الجوية بالتنسيق مع القوات األرضية. عندي في القيادة 

مراحل األولى للحرب. ووضعنا نظرية على األقل، تمثل هذا اعتبارا من ال

جديدة، أو نظرية أحدث إن لم تكن مختلفة تماما، وتدربنا عليها أيضا في 

المناورات الحربية، فيما تضمن مناورة للتدريب على االنتشار قام بها مركز 

 المعونة الجوية التابع للقوات الجوية.

ليون، والتي تدرب لسكوف: هل جرت في فترتك المناورة التي قام بها المظ

 فيها تشكيل مظالت على مواجهة الدبابات؟ أقصد المناورة التي أعدها رافول.

: نعم. وبالصدفة لم أكن في إسرائيل وقت المناورة، ولكنها جرت في حوفي

 فترتي.

لسكوف: هل تم استخالص العبر من هذه المناورة؟ هل هذه المناورة حققت 

 نتائج طيبة؟

اورة حققت نتائج طيبة. من الصعب أن أتذكر اآلن ماذا : نعم. هذه المنحوفي

، 35كانت تأثيراتها. وعلى أي حال، فإن هذه المناورة كانت مع اللواء 

وكفائدة من هذه المناورة، قمنا بتطبيق الدروس المستفادة من المناورة على 

مناورة جوالني، التي جرت بعد ذلك بفترة بسيطة، وفي ذلك الوقت كررنا 

 على القتال. ج والتدريبالنموذ

 الرئيس أجرانات: ماذا كان موضوع هذه المناورة؟
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: كانت المناورة كلها تدريبا على العبور وعلى حركة القوات، وخاصة حوفي

التصرفات التي ليست موجهة من الجو، ولكن كجزء من العرض الذي تم في 

لدبابات في المناورة جرى إشراك قوة مشاة للتدريب على المعدات المضادة ل

مواجهة قوة مدرعة، في ظل ظروف معينة تتمثل في ميدان قتال ليس مفتوحا 

تماما مثل الوضع في السامرة. كانت هذه المناورة في محيط جنين، شرقي 

جنين. وقد طبقنا نفس الشيء في مناورة جوالني، وكذلك في الصيف السابق 

نا الموضوع مع على الحرب، في مناورة جوالني في هضبة الجوالن، كرر

التركيز على المعدات المضادة للدبابات. ووقتها كنت قائدا للمنطقة الشمالية، 

 وفعلنا شيئا مماثال لما فعله رافول في تلك المناورة.

لسكوف: لو كنت أحاول أن أفهم كيف حدث بعد حرب األيام الستة أن تطور 

مضادات الدبابات سالح المشاة، والمشاة المدرع، وهاونات المشاة المدرع، و

مللي، وكيف جرى التأكيد على الدبابة، وكيف تحولت فرقة المشاة  90عيار 

أو تشكيل المشاة إلى تشكيل دبابات في األساس، ولم تعد الدبابات عناصر في 

 سالح المشاة، هل يمكن أن أعرف ذلك من الجيش؟

قتال، : ليس الجيش بالضبط وإنما الجيش كجهة قامت ببلورة نظرية الحوفي

ألن كل هذه األمور بدءا من التكوين والتنظيم وتكوين المناطق العسكرية 

والمناطق اإلدارية داخل التشكيالت العسكرية والعالقة بين قوات المشاة 

المدرعة وبين الدبابات داخل التشكيل العسكري، حدثت مناقشات بشانها في 

واع الجيش وقدم الجيش مقترحات وجرى بخصوصها نوعان من أن

المشاورات، مشاورات للقادة ومشاورات عامة، ُدعي إليها األشخاص 

المعنيون مثل ضباط مختلفون في السالح بدءا من قادة ألوية مدرعة لسماع 

رأيهم. وجرى نقاش من هذه النوعية بخصوص تكوين المناطق العسكرية، 

وجرى نقاش مثله بخصوص تكوين كتيبة استطالع التشكيل العسكري، 
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ص تكوين اللواء داخل التشكيل العسكري، وبخصوص تكوين وبخصو

 التشكيل العسكري بالكامل.

لسكوف: في المناقشات الختامية كنت أنت قد أصبحت بالفعل قائد المنطقة 

 عندما تم طرح الموضوع للنقاش في هيئة األركان. الشمالية

 : أعني أن هذا النقاش لم يصل التفاق أبدا.حوفي

 ألم تكن هذه مناقشات إلنهاء هذا الموضوع؟ لسكوف: في يونيو،

: كانت هناك اتفاقات، ولكني أقول أنه لم يصل لنهايته فقط على اعتبار حوفي

أنه دائما كان هناك اشخاص معترضون على هذا التكوين. اعترضوا على هذا 

على اظلقل طوال الفترة التي كنت فيها قائدا للمنطقة  -التكوين، وبعد الحرب

ورئيسا إلدارة التدريب، لم نتوصل لحالة من توقف النقاش بخصوص  الشمالية

هذا التكوين مرة أخرى. وأنا في القيادة تمكنت قبل تركها من إجراء نقاش 

يمكن ان أصفه بأنه نظري، استنادا للخبرة التي تجمعت لدينا في حرب عيد 

، كيف الغفران، حول تكوين التشكيل العسكري الثابت في الجيش اإلسرائيلي

يجب أن يكون. زعندما أقول إن هذا التكوين لم يتم التوصل لنهاية له، فإن هذا 

ليس كالما دقيقا، ألن رئيس األركان أنهاه، ولكني أقول إنه كانت هناك دائما 

تحفظات على هذا. وفي مراحل مختلفة من المناقشات كان هناك اتفاق على 

في نهاية المر فقد تحدد تكوينه اجزاء مختلفة من تكوين التشكيل العسكري، و

 بناء على تصديق من رئيس األركان.

لسكوف: بالنسبة الستخالص الدروس المستفادة من المادة المخابراتية التي 

تتناول العدو، هل في فترة عملك صدرت تأكيدات على نقاط خاصة ليتدرب 

تي تنظمها عليها صغار القادة، لتتضمنها كافة فرق قادة جماعة وكافة الفرق ال

مدرسة الضباط؟ هل صدرت توجيهات خاصة أ تم التأكيد على نقاط خاصة 

ليتدرب عليها القادة وضباط العمليات؟ هل كانت هناك توجيهات لقيادة المنطقة 
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العسكرية أو لقائد المنطقة العسكرية  أو لقائد التشكيل أو لقائد اللواء أو لرئيس 

 ت خاصة لهم؟عمليات اللواء، هل كانت هناك توجيها

: لقد حددنا ألنفسنا وأصدرنا أيضا كتيب بموضوعات هامة، وبالدروس حوفي

المستفادة من عام العمل. لست متأكدا هل فعلنا ذلك في العام األول لواليتي 

كرئيس إلدارة التدريب، يبدو لي أننا فعلنا ذلك في عامي الثاني في رئاسة 

اش، وبناء عليه جرت المناقشات. إدارة التدريب. قمنا بتوزيع برنامج للنق

واتفقنا على هذا، وفي وقت الحق، تمهيدا ألي مناورة لقيادات المناطق 

العسكرية، أو مناورات سالح اإلشارة أو مناورات ضباط العمليات، أدخلنا 

العملياتي الذي يرتبط بذلك، كجزء من الدروس المستفادة التي  افتراض العمل

 ريب.يجب أن تتحقق في ذلك التد

لسكوف: كان هذا على سبيل المثال، عند توجيه البحوث والتطوير في إطار 

العمل البحثي في ظل الظروف المتاحة، حيث السوفييت والقصف المدفعي 

المكثف، والنقاط التي تهم الطرف اآلخر، وسعينا رغم كل شيء ألن نحتفظ 

هذه النوعية، ألنفسنا بنقاط تفوق عليهم، هل تتذكر "جلسة تلقين" جادة من 

ما الذي تم في فترة عملك فيما يتعلق بتدريب  للقيام ببحوث حول هذا األمر؟

سرايا القيادة والوحدات اإلدارية، حتى يمكنها الدفاع عن نفسها ضد قوات 

 مشاة او عنصر مدرع يقوم بغارة في العمق ويلحق بها الضرر؟

هتمام بهذا : لم يكن هناك سوى القليل جدا، ليس بسبب عدم االحوفي

الموضوع، بل بسبب قيود الميزانية واألولويات. بعد حرب األيام الستة كان 

هناك درسا عرفناه عمليا قبل ذلك، وبموجبه فإن المستويات اإلدارية أيضا 

يمكن أن تواجه موقفا تضطر فيه على األقل لتأمين نفسها. وطوال السنين، 

تياط، تم إهمال تلك المستويات فيما نظرا لقيود الميزانية وأيام الخدمة في االح

يتعلق بالتأهيل لهذه األمور. وانا مستعد ألن أقول إنها أُهملت عن قصد، وليس 

من خالل عدم انتباه. في العام األول بعد حرب األيام الستة، جرى في 
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المدرعات عمل الكثير في هذا الشأن، حيث استدعوا كافة قوات االحتياط 

ت لو لم أكن مخطئا، واهتموا بموضوع التدريب على الخاصة بسالح المدرعا

النحو المذكور. ولكن كما قلت، لو لم أكن مخطئا، باستثناء قيام الفرق 

العسكرية بتدريب وحداتها ومن بينها الوحدات اإلدارية، فقد اهتموا أيضا 

بمسالة التدريب بالسالح، لم يقتصر االهتمام على مستوى الفرقة والقوات 

التي تشارك في هذه التدريبات، وهذا مع العلم بأنه ال يوجد المال المنتشرة 

الكافي وال يوجد العدد الكافي من أيام الخدمة باالحتياط، ونتيجة لذلك سقط هذا 

المجال منا ولم تسقط المجاالت التي وفقا لما كنا نعرفه في ذلك الوقت كانت 

 أكثر أهمية.

دت بالتأكيد أن النظرية القتالية لسكوف: عندما توليت إدارة التدريب، وج

، هل تم 1965ونظرية حرب المدرعات ترجع لعام  1963ترجع إلى عام

تحديث هذه األشياء، وهل صدر استكمال لها، أو صدرت أشياء أخرى بدال 

منها، فيما يتعلق بما ُيطلق عليه وصف "احتواء الهجوم على خط قناة 

نة؟ كذلك فقد قمتم بمناورة أخرى السويس"؟ أو فيما يتعلق بالمالجيء الحصي

 ظواهر لم يروها. الستخدام قوة متحركة للعبور مرة أخرى ولكن هنا حدثت

 : كان بعض كتيبات التدريب قديم.حوفي

 لسكوف: هل تم تحديثها؟ هل أمرت بتحديثها؟

: أمرت بتحديثها، ولم يقتصر األمر على األوامر، ولكني دفعت في حوفي

تلك الكتيبات التي كانت في عهدة األسلحة. أصدرت  اتجاه تحديثها. وأقصد

عددا من التعليمات والتوجيهات، واستدعيت عندي عددا من قادة األسلحة. تم 

تحديث بعضها ولم يتم تحديث البعض اآلخر، وتم تغطية بعضها بشكل مؤقت 

بواسطة مذكرات تدريب أصدرها قائد سالح المشاة، وهنا كمجموعة كاملة 

تي صدرت في السنوات الثالثة التي كنت فيها في إدارة التدريب، من الكتب ال

 ولكن لم يتم تغييرها كلها.
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لسكوف: والفصول المتعلقة بالهجوم والدفاع في نظرية القتال في حروب 

فيما يتعلق بالمادة النظرية في فترة عملك،  المدرعات، هل بقيت كما هي...

التمسك به، وتنسيق الحراسة بخصوص مباديء الحرب، مثل اختيار الهدف و

 والسرعة، هل صدرت مادة نظرية حول هذه األشياء؟

)حذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية لمساحة تقدر 

 صفحات( 10 بحوالي

 : جديد ال أتذكره.حوفي

لسكوف: كل ما وجدته حول هذه المادة متضمن كبنود فرعية في صياغة 

 نظرية الحرب.

 اهتممت بهذا، أو أننا كنا مهتمين بهذا في تلك الفترة.: ال أتذكر أني حوفي

لسكوف: إن كل العادات الحياتية المتعلقة باألمن أو بالمطاردات التي تنتهي 

بتبادل إطالق نار، أو بوجود القوات في مواقع ثابتة، تسبب قدرا معينا من 

ف التعقيدات حتى بعد أن تستقر الوحدات بالفعل في موقع ثابت. فكما تعر

توجد قيادة تميل ألن تكون في مقر قيادة ثابت. ولو كانت غرفة العمليات في 

وقت من األوقات مصطلحا يرتبط الحديث عنه بقيادة المنطقة العسكرية، فقد 

أصبح الحديث عنه يجري الحقا في التشكيالت العسكرية وفي قيادة اللواء. 

ا إلى ذلك. في تلك وأصبح قائد الكتيبة أيضا يتحدث عن غرفة العمليات وم

الفترة التي نتحدث عنها، بأي قدر الحظت أن هذه األمور لها تأثير على القتال 

النمطي وليس على األمن اليومي. وهل الحظت تأثيرا لذلك في األنشطة 

 المضادة أيضا حتى نضع كل شيء في سياقه؟

 حوفي: نعم بالتاكيد.

 لسكوف: هل يمكنك ذكر تفاصيل؟
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بالتأكيد. ذكرت سابقا أنه في إطار المباحثات التي أجريناها كنا حوفي: نعم 

نبحث عن وسائل لتقليل حجم مقار القيادة في الميدان. وقد تم تقليل حجمها 

بالفعل. وأنا هنا أتحدث بشكل أساسي عن مقار قيادات وحدات سالح 

رية المدرعات الذي كان يمثل بنك األهداف الرئيسي والمكلف نظرا للقوة البش

والمعدات الموجودة فيه. وأعتقد أن هذا يرجع لسببين، إما بسبب التعقيدات فيه 

أو بسبب أن التشكيل العسكري أصبح عمليا هو القوة األساسية في الجيش. 

وانتقل كل ما يتعلق بالشئون اإلدارية بشكل كامل إلى مستوى التشكيل 

دة. ورغم أني ليس لدي العسكري. وقد بحثنا عن وسائل لتقليل حجم مقار القيا

أرقام اآلن إال أننا قللنا حجمها إلى حد كبير، بعد سلسلة مباحثات طويلة وبعد 

جدل صريح حول هذا الموضوع، وقد قللنا حجم مقار قيادة الكتائب ومقار 

قيادة األلوية ومقار قيادة التشكيالت. وبالنسبة لتخفيض حجم مقار قيادة 

ب، فقد تم تخفيض حجمها باقتطاع مئات التشكيالت، الذي حدث قبل الحر

المركبات وآالف األفراد من قوتها. وأعتقد أن التشكيل العسكري الواحد تم 

فرد من قوته بما في ذلك أفراد مقر قيادته. وهكذا فقد كان  2500اقتطاع نحو 

هناك اهتمام بذلك بالتأكيد. وتم تقديم برامج عمل مختلفة من جانب إدارة 

ة المدرعات. وجرت في هذا الشأن مشاروات وتم التوصل إلى التدريب وإدار

اتفاقات، منها اتفاقات على تكوين القيادة، وهل يجب أن تكون قيادة التشكيل 

تكون قادرة على السيطرة المركزة على مقاليد األمور وعلى السيطرة على 

عمليتين في نفس الوقت. وقد كان هناك خالف في الرأي في هذا الصدد، 

ه رئيس شعبة العمليات في ذلك الوقت د. أ اليعازر، وأقر رئيس األركان حسم

مع هذا صدرت موافقات وجداول عمل، بخصوص  رأيه الحقا، وبما يتفق

تكوين وإعداد التشكيالت العسكرية واأللوية. وهكذا فقد كان هناك بالتأكيد 

قللنا المعدات لكي اهتمام بهذا، وأعتقد أننا قللنا القوة البشرية كثيرا جدا، كما 

تصبح هذه القيادات أقل حركة وأقل تعقيدا. وكان الجدل الرئيسي بخصوص 

موضوع قيادة مؤخرة الجيش. كما دار جدل حول معسكر قيادة التشكيل وقيادة 
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اللواء، ورغم التفكير والمعرفة اللذان تقوم عليهما الحرب، وخاصة في 

امة لم تظهر أي تعبيرات عنها، االشتباك المتحرك، فإن هذه العناصر بصفة ع

وهي تمثل عبئا على محاور القتال وما إلى ذلك، ورغم كل هذا فقد كان 

القرار أال نستبعد هذه العناصر، من خالل إدراكنا أننا نتحدث عن المدى 

الطويل، سواء كان عشية حرب األيام الستة، التي جلسنا فيها للتخطيط قبل 

لنصر، فقد كان يجب في ذلك الوقت أن نستعد الحرب بثالثة أسابيع أو بعد ا

 وأن نكون في اإلطار الذي يتيح لنا القيام بعمل أكثر تنظيما.

 الرئيس أجرانات: ما هي هذه العناصر؟

حوفي: عناصر المستويات العليا للقيادات. واستكمال النقص بضباط إضافيين. 

اعتقدوا أنه  وحيث أنه دار جدل كثير حول هذا الموضوع، فقد كان هناك من

يجب أال نتخلي عن هذا األمر تماما، وكان هناك متشددون اعتقدوا أنه يجب 

ترك األمور في اإلطار الذي كانت تجري فيه. وقد كان ما فعلوه في المجمل 

أنهم قللوا حجم القيادة، وهذا يعني أن النظرية األساسية لم تتغير، وأنه ليس 

كنهم بحثوا عن أي وسيلة لتقليل من الممكن إلغاء كل هذه العناصر، ول

 حجمها، من أجل تقليل كمية المركبات المتاحة لكل إطار من هذه األُُطر.

لسكوف: نظرا ألن هذه كانت فترة استنزاف، وكانت تتسم بالهدوء، هل جرت 

محاولة لتغيير السلوك العملياتي للمشاة والمدرعات والمدفعية ومخازن 

ذخيرة، وتحويل كل ذلك إلى شبه أوامر تعبر الذخيرة أو مواقع األسلحة وال

عن نظام وسلوك عملياتي، والسعي لتحقيق ذلك بشكل موحد في كافة القوات 

البرية، لتنظيم كيفية الدخول إلى موقع والخروج من موقع، وكيفية الحفاظ 

 على السالح، والحفاظ على الذخيرة، وتنظيم عملية اإلبالغ عن المشكالت.

 خل في نطاق مسئوليتنا.حوفي: هذا ال يد
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لسكوف: هناك سؤاالن آخران. ما الذي تم عمله لتمكين الضباط من الدراسة 

أو لخلق ظروف مناسبة للضابط لكي يدرس وحده. ليس في مدرسة القادة 

واألركان فحسب، وال في الفرق أو التأهيالت التي ينظمها الجيش، وإنما من 

ب، بأن يقرأ مناورة ويكتب مقاال، أو خالل القراءة في كتاب والدراسة من كتا

يتنافس في كتابة مقال أو غير ذلك بحيث يتمكن من تطوير ذاته بقدراته الذاتية 

 وليس عن طريق الدورات والفرق التعليمية؟

حوفي: المحاوالت الوحيدة التي يمكنني اإلشارة إليها هي التي جرت عن 

واليتي تحفيز الضباط طريق مؤسسات، حيث حاولنا أكثر من مرة في فترة 

ليقوموا بالتعليق على الموضوعات المختلفة من خالل تقديم عرض للجمهور 

في إطار ما يسمى دراسة حالة حول موضوعات مختلفة. وقد قمت بالدفع في 

هذا االتجاه عن طريق مدرسة الضباط. في تلك الفترة كان هناك من يقوم 

بحلولها، بعدها كان الضابط بعمل عرض للمشاكل، وكانت هناك ردود تتعلق 

الذي عرض المشكلة يعرض الحل. وقد ثار جدل حول هذا الموضوع. 

وبخالف هذا الموضوع، ال أعتقد أننا فعلنا المزيد في هذا الصدد فيما يتعلق 

بالموضوعات العسكرية البحتة باستثناء التدريبات والتأهيالت التي تمت 

 بالفعل.

دريب. أصبحت فجاة مسئوال عن إدارة التدريب، لسكوف: فيما يتعلق بإدارة الت

بأي قدر كانت الوحدات التابعة إلدارة التدريب، في ذلك الموضع داخل 

الجيش اإلسرائيلي الذي يجعلها بالنسبة للمتدرب القادم إليها نموذجا مثاليا 

لتنفيذ كافة األوامر في الجيش؟ سواء من الناحية العملياتية أو من الناحية 

ة، بحيث على امتداد الفرقة التي يحضرها المتدرب، سواء كانت فرقة اإلداري

، 11أسابيع في مركز تدريب  3قادة وأركان أو فرقة أخرى لمدة شهر أو 

يرى المتدرب أمامه أساسا يسمح له بأن يقول: هنا يجري تنفيذ كافة األوامر، 

 وهذا دليل على إمكانية تنفيذها.
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في فترتي وصلنا إلى وضع أصبحت فيه كافة  حوفي: ال أستطيع أن أقول أننا

الوحدات في كل المجاالت يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به. اهتممنا بهذا 

األمر كثيرا جدا عن طريق إدارة التدريب التي كانت مسئولة عن مراكز 

التدريب في هذا الصدد، من الناحية التنظيمية وليس من ناحية نظرية العمل، 

ل مباشر من خالل الزيارات التي يمكن أن أصفها بانها وكنت مهتما به بشك

كانت مفاجئة في مراكز التدريب، ومحاولة ترسيخ أهمية المركز، وخاصة في 

ظل الظروف التي كانت في الجيش، حيث لم تكن وحدات الجيش تعيش حياة 

طبيعية. وأقصد بالحياة الطبيعية هنا أنها لم تكن موجودة أصال في معسكراتها 

بتة. وكان من الممكن أن يمثل المركز بالنسبة لها في الحقيقة نموذجا في الثا

كل المجاالت اإلدارية والتنظيمية. وقد وصلت بعض المراكز لمستوى أفضل 

من غيرها. وال يمكنني بالتأكيد أن أقول إننا وصلنا للكمال. وأنا مستعد ألن 

ق بالتجهيزات األساسية الوقت. وحتى فيما يتعل أقول  أننا سعينا للتحسن طوال

كانت بعض المراكز في حالة سيئة للغاية. ومن أمثلة ذلك مدرسة المدفعية، 

التي كانت من أبرز األمثلة على هذا، حيث كانت متمركزة في تسريفين في 

 ظل ظروف سيئة حقا. وقد بذلنا جهدا كبيرا...

 لسكوف: من الناحية العملية كل المراكز موجودة في تسريفين.

في: نعم، كل الوحدات في تسريفين. مدرسة اإلشارة التي تعيش في ظل حو

وكل مراكز التدريب.  6، ومركز تدريب 20ظروف سيئة جدا. مركز تدريب 

ومن خرج إلى الميدان كان تلك المراكز التي خرجت من هناك، سواء التي 

المتواجد في مقر جميل للغاية. وقد  1خرجت للضفة أو مركز تدريب رقم 

ولنا توحيد نظرية التدريب في فترة عملي رئيسا إلدارة التدريب واستخدام حا

إدارة التدريب رغم أن هذا لم يكن محددا ضمن نطاق مسئولياتي تماما، 

واستخدمنا إدارة التدريب لعمل تأهيل فيما يتعلق بالتدريب الجيد. ونفذنا 

ألدوات مجموعة من الدورات التأهيلية في مراكز التدريب مستخدمين ا
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التدريبية المعاونة. وأضفنا في فترتي عددا كبيرا جدا من العناصر المساعدة 

فيلم تدريبي جديد،  12-10للتدريب. ولو لم أكن مخطئا فقد كان لدينا حوالي 

وأنا ال أتذكر العدد بالتحديد. وتتضمن هذه األفالم أفالما عن مهاجمة هدف 

مشترك لمجموعة من األسلحة. محصن، سواء بالنسبة لسالح واحد أو هجوم 

بدأنا هذا في فترتي ولكننا لم نصل إلى الوضع الذي يمكننا من التعبير العملي 

عن هذا، واستخدمنا التدريب بواسطة التليفزيون في دائرة مغلقة. بدأنا هذا في 

ألنهم كانوا األقرب للموضوع، ولكننا لم نصل في فترة عملي  7مركز تدريب 

وضع تصبح فيه هذه وسيلة للتدريب يستخدمونها على نطاق بإدارة التدريب ل

لقد فعلنا كل هذه األشياء، ولكنني أجافي الحقيقة لو قلت أننا وصلنا إلى  واسع.

الكمال في تلك األمور. هناك مراكز تدريب وصلنا فيها بالفعل لمستوى جيد 

ملي، ومن جدا. وأنا ال أنسب هذا لفترة عملي بالذات، ولكنه استمر في فترة ع

، الذي كان في وقت من األوقات 4بينها مركز تدريب المستجدين، وهو مركز 

سيء السمعة في الجيش، بالنسبة للتعامل مع المستجدين وما إلى ذلك. وقد 

أصبح من وجهة نظري متفوقا على كل مراكز التدريب األخرى، حيث أصبح 

ا مع الجنود الذين به، أقل مراكز التدريب فيما يتعلق بالمشكالت التي يواجهه

رغم أنهم أكثر الفئات مشاكل بين المستجدين، وكذلك في مستوى تدريب هذه 

الفئات، وخاصة مع مغادرتهم لمقار المركز في تسريفين وذهابهم إلى بيت 

إيل. وقد أدى هذا لتغيير جوهري في هذا المركز ومستوى التدريب فيه 

من النقيض إلى النقيض.  رأيي ومستوى اهتمامه باألفراد، الذي تغير حسب

وأقول لكم إن هذا لم يبدأ في فترتي ولكني وجدته كأساس منظم، ولكننا 

 واصلنا تطويره قدر استطاعتنا.

يادين: لدي عدد من األسئلة، بعضها مكمل لألسئلة السابقة أو مترتب عليها 

 وبعضها ال.

 حوفي: هل تسمح لي أن أضيف كلمة أخرى.
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، كنا المسئولين عن مراكز تدريب الشئون اإلدارية، ولكن داخل إدارة التدريب

هذا تغير اآلن كأحد الدروس المستفادة من حرب عيد الغفران، حيث أقاموا 

قسما خاصا يهتم بنظرية الحرب لدى العدو، ويطبق الوضع على نظرية 

الحرب لدى الجيش اإلسرائيلي. ولكن كان لدينا عنصر كهذا في مركز تدريب 

إلدارية بقي في تلك الفترة لدينا تحفظ عليه. كان البولنديون هم الذين الشئون ا

جددوا لنا نظرية الحرب السوفيتية، كان هناك شخص يهودي إسمه المقدم 

هوفمان، كان طوال الوقت يعمل مع المخابرات العسكرية بعد تجديد نظريات 

من شرق الحرب، على أساس من قراءة األدب الشرقي بشكل أساسي، اعتبارا 

أوربا وروسيا، وقد أفدنا من المادة التي كان يعدها، سواء في صورة مقاالت 

لهيئة التحرير، أو ألجل المناورات. واآلن أنا أعرف أنهم كانوا يدخرون هذا 

الدور لقسم كامل سيكون المسئول عن االتصال بين المخابرات العسكرية وبين 

 الجيش فيما يتعلق بنظرية الحرب.

ريد أن أعود إلى المشكلة المتعلقة بأساس العالقات والمسئولية بين يادين: أ

سالح المشاة وبين قيادة الجيش. أريد ببساطة أن أفهم، لقد قلت لي أنك كنت 

تعارض، ولكن هذا ال يغير من األمر شيئا في النهاية. وأريد عن طريقك أن 

األولى رغم أفهم اإلشكالية الموجودة هنا. أريد أن أعرض عليك المشكلة 

أنت قلت أن إدارة التدريب  وجود مشاكل أخرى، ولكني سأتحدث عن األولى.

أجعل هذا يتضمن ما  كانت قادرة على تلقين نظرية القتال، وأنا أيضا يمكن أن

يتعلق بنظرية عمل القادة واألركان، ومن ناحية أخرى قلت أنك فيما يتعلق 

ات، كانت نظرية العمل بهذه الموضوعات، وخاصة فيما يتعلق بالمدرع

، حيث من الناحية العملية كان الجيش نفسه يميل أكثر 1950موجودة منذ 

 وأكثر للمدرعات. أقصد باستثناء بعض األلوية.

 صفحات( 6)حذف بمعرفة الرقابة العسكرية لمساحة تقدر بحوالي 
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كيف أمكن هذا؟ ما الذي تعلموه في القادة واألركان، هل كان عليهم هناك أن 

يدرسوا نظرية عمل هيئة األركان على مستوى التشكيل، من الذي قرر هذا؟ 

أنت من ناحية تقول أن المسئولية عن كل هذا العمل كانت واقعة على سالح 

المدرعات، ومن ناحية أخرى تقول إن إدارة التدريب كان في استطاعتها 

؟ هل هو التلقين عن طريق فرقة القادة واألركان. فما الذي قامت بتلقينه

النظرية التي كان ينفذها سالح المدرعات؟ هل كانت هذه مجرد أداة للتنفيذ أم 

 أنها أداة للفكر أيضا؟

حوفي: عندما قلت إن سالح المدرعات كان مسئوال عن النظرية، أوضحت 

أنهم الذين ابتكروا النظرية، ونسقوا فيها مع األسلحة األخرى ثم تم تقديمها 

ة األركان العامة. وقد شاركت إدارة التدريب بصفتها للتصديق عليها من هيئ

في جميع المناقشات حتى مرحلة االعتماد، حتى عندما كان لدينا رأي مختلف. 

وكانت مشاركتها األساسية في كل هذه العملية عن طريق مركز تدريب 

الشئون اإلدارية، وفي كثير من الحاالت كنت شريكا في مناقشات جرت داخل 

عات. واعتبارا من اللحظة التي تم االتفاق فيها على أن تكوين سالح المدر

التشكيل العسكري سيكون هكذا، وأن تكوين وحدات الشئون اإلدارية سيكون 

هكذا، وأن طريقة تشغيل الشئون اإلدارية للتشكيل ستكون هكذا، وجرت 

مناقشات كثيرة في هذا الشأن، شارك فيها رئيس األركان وسالح المدرعات، 

م االتفاق على هذا الموضوع، ومنذ ذلك الوقت ونحن ندرس هذه النظرية وت

في فرق القادة واألركان. ولم أقم بتدريس أي نظرية أخرى في القادة 

 واألركان.

يادين: أنا أتحدث عن التنفيذ. على سبيل المثال في أعمال القيادة على مستوى 

كري على هذا النحو التشكيل. منذ أن تقرر أن يكون تكوين التشكيل العس

وليس غيره بدأت المشكلة األساسية، وهي كيف سيعمل هذا التشكيل. من كان 
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المسئول ليس فقط عن قراءة النظرية، وإن كان لهذا صلة بالموضوع أيضا، 

 وإنما عن التدريب عليها وتطبيق هذا والتدرب على هذا؟

 التدريب.حوفي: في مجال القادة واألركان كان المسئول هو إدارة 

 يادين: من الذي قرر هذا؟

حوفي: سالح المدرعات. على هذا المستوى كان سالح المدرعات هو الذي 

 قرر هذا.

يادين: هذا يعني من الناحية العملية ما أريد أن أفهمه: وهو أن إدارة التدريب 

ربما كانت شريكة في فترة المشاورات، ولكن القرار كان لسالح المدرعات، 

ة التدريب تصدق على الخطط الحقا ثم يتم تدريسها في مركز وكانت إدار

  التدريب.

 حوفي: هذا صحيح.

يادين: إلى أي حد إذن تقول إن فرقة القادة واألركان كانت وسيلة استخدمها 

 مركز التدريب لنشر نظرية إدارة التدريب؟

حوفي: ليس نظرية إدارة التدريب، وإنما نظرية القتال الخاصة بالجيش 

سرائيلي. عندما قلت سالح المدرعات كنت أحاول أن أوضح أن هناك اإل

مسئولية ألحد األسلحة، وأن مسئوليته كانت تقضي بعرض هذه النظرية 

والحصول على تصديق عليها. فلو كانت طريقة التصرف في المدفعية مسألة 

فنية، فإن هذا هو الوضع في سالح المدفعية. ولكن في اللحظة التي أصبحت 

فيها نظرية مشتركة لكل األسلحة، وكان سالح المدفعية يتقدم باقتراح  هذه

معين أصبحت هناك حاجة لسلطة عليا تصدق على االقتراح. وفي اللحظة 

التي تم فيها التصديق على النظرية أصبحت ملكا للجيش كله. وقد تمكننا من 

سكرية نشر نظرية القتال في الجيش عن طريق المناورات في التشكيالت الع

 ومن خالل فرقة القادة واألركان التي يشارك فيها دارسون من كافة األسلحة.
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يادين: لو كنت فهمت على النحو السليم، حيث أنه كما سبق أن قلت فقد 

أصبحت القوات البرية أكثر تشابها مع قوات المدرعات في ذلك الوقت، فإن 

ى حد كبير عن إدارة التدريب بعكس الفترة السابقة على ذلك تخلت إل

مسئوليتها وعن مضمونها فيما يتعلق بالتنسيق بين األسلحة المختلفة في 

 القوات البرية على مستوى الفرقة.

 حوفي: هذا صحيح.

يادين: من الناحية العملية كان هذا وكأن قيادة الجيش من هذه الناحية، بغض 

ت النظر عن وضعها الرسمي، أصبحت بمثابة إدارة تدريب أخرى للقوا

 البرية.

 حوفي: هذا صحيح إلى حد كبير، نعم.

يادين: نظرا ألن إدارة التدريب وقتها كانت بال مسئوليات، فقد كان يجب أن 

تكون هناك مهمة إلدارة التدريب على مستوى ربما أعلى من هذا، أو في 

مجال التنسيق. أنا هنا أطالع كل المادة التي تلقيناها، في هذه الحالة من 

فترض أن جزءا من هذه المادة إما أنه مفقود أو أنه تحديث لمادة جونين، وأ

كانت موجودة سابقا. وسوف أعرض عليك بعض األمثلة. وأحيانا تكون المادة 

إعداد لمادة أخرى ألنها في بعض األحيان يكون مدونا عليها مالحظات. أنا ال 

ز أجد هنا نظرية حرب أو إجراءات أو تكوين مناطق عسكرية أو مراك

وال أجد هيئة أركان للقيادة بصفتها قيادة مسئولة. لم أطلب  استقبال مستجدين،

شيئا بخصوص موقع القيادة العليا، ولكنني رأيت في أماكن عديدة أنه وارد في 

كتيب معين بشكل سطحي للغاية. ورأيت وثيقة جادة  بخصوص هيئة األركان 

ا أنها تلغي الجزء مؤقت، وقد ورد فيه -، الجزء األول1973صدرت عام 

. وأنا لن أدخل اآلن في التعديالت الواردة هنا. 1970المماثل الذي صدر عم 

كنت تخدم كرئيس إلدارة التدريب، وكانت هناك  1970وأعتقد أنك في عام 

كتيبات لهيئة األركان، ولكن سواء هذا أو ذاك كان نتاجا لعمل بحثي لغرفة 
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يرتبط به.  وقد ورد هذا هنا. يوجد هنا عمليات التشكيل القتالي ويتناول ما 

فصل صغير للتمثيل فقط، وهذا ما يهمني، يوجد هنا فصل صغير يتناول عمل 

موقع القيادة العليا، وقد ورد في مقدمة هذا الفصل ما يلي: "حتى يتمكن قادة 

التشكيالت القتالية من تشغيل غرف عملياتهم على النحو السليم وما شابه ذلك، 

 ة بمكان أن يعرفوا كيف يعمل موقع القيادة العليا".من األهمي

المنطق عندي يقول أنه لكي يتمكن قادة التشكيالت من العمل كما ينبغي يجب 

أن يعرفوا كيفية عمل قيادة المنطقة العسكرية. فالعالقة المباشرة في النهاية 

ي نهاية ليست بين التشكيل وهيئة األركان العامة، أو موقع القيادة العليا. وف

هذا السؤال، لدي شعور بأنه بالنسبة لنظرية القتال وما يرتبط بها، أصبحت 

قيادة المنطقة العسكرية هنا ليس عضوا مهمال، وأقصد من الناحية النظرية، 

 وإنما أصبحت أشبه بالطفل اليتيم.

حوفي: أنا ال أتذكر الكتيب القديم والفوارق بينهما وما هي الفوارق  بين هذا 

ب وبين الكتيب األصلي الذي يتناول العمل األساسي للقيادة قبل صدور الكتي

هذا الكتيبات. ولكن ربما يمكنني االطالع على هذا. في إطار فرقة القادة 

اعتبارا من -واألركان هناك مناورات على مستوى القيادة. وهذه المناورات 

هدفان. األول تجري ونصب عينها  -اليوم األول لوجود فرقة القادة واألركان

أن الضباط بعد فرقة القادة واألركان يصبحون ضباط أركان في قيادة المنطقة 

العسكرية. والثاني هو النقطة التي انطلقت أنت منها، وهي أنك لكي تفهم ما 

وهكذا لو  عليك على مستوى الفرقة يجب عليك أن تفهم المستوى األعلى منك.

ان على مستوى قيادة الفرقة فإنه أردنا الحديث عن قيمة عمل هيئة األرك

يجري عن طريق ضابط األركان، وأنا ال أستطيع بالفعل ان أرد على سؤالك 

بشأن موقع قيادة المنطقة العسكرية من الناحية النظرية، قبل أن أبحث في 

 أنا ال أعرف. أنا ال أتذكر. الموضوع.
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عامة أو من يادين: هل تذكر في فترتك صدور تعليمات من هيئة األركان ال

القيادة العليا، في كتيب تدريب يحدد بالتحديد إجراءات عمل هيئة األركان 

 ومسئوليتها وكل ما يرتبط بمصطلح القيادة؟

 حوفي: لم يصدر شيء.

 يادين: لم يصدر إذن؟

، ولكن من 1975:ال يوجد جزء ثاني لهذه الطبعة الصادرة عام نيبنتسال

 أول وجزء ثاني. البديهي أن الطبعة السابقة لها جزء

 لسكوف: ورد هناك تعبير: مناورات.

يادين: أنا سألت سؤاال. وتلقيت ردا يفيد بأنه ال يتذكر أي كتيب مقابل، سواء 

 كانت هذه أوامر هيئة األركان أو أوامر المنطقة العسكرية.

حوفي: لم يصدر شيء. ال يمكنني سوى أن أقول أنه كانت هناك نية وكان 

ل واالهتمام بمستوى قيادة اإلقليم، وتسببت الحرب في هناك تفكير للتحو

مقاطعة هذا، وليس لديكم خيار سوى أن تصدقوا كالمي. فقد انتهينا من 

االتفاق على األمور المتعلقة بالتشكيل القتالي، بما في ذلك نظام الشئون 

اإلدارية فيه قبيل الحرب بقليل. وأنا كقائد لمنطقة عسكرية اعترضت على 

لشئون اإلدارية للمنطقة العسكرية على األقل بالنسبة للمنطقة الشمالية. نظام ا

وزعمت أيضا أن التكوين المتعلق بالشئون اإلدارية للمناطق العسكرية 

الشمالية والجنوبية ال يجب أن يكون متماثال. ألن هناك اختالف تام بين 

ار على المنطقتين فيما يتعلق بالمسافات والبعد عن الوحدات، واالنتش

مستويات. وكان هناك قرار عفوي من رئيس األركان الذي قبل مزاعمي 

بخصوص النظام المتعلق بالشون اإلدارية واستخدام قيادة المنطقة العسكرية، 

وكان هناك قرار بأن نتحول وأن نبحث استخدام قيادة المنطقة. وفي إدارة 

ة المنطقة العسكرية، التدريب في فترتي بدأنا االهتمام بموضوع استخدام قياد
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وجعلها تنتشر، وهل ستذهب القيادة لموقع خاص بها ويظل القائد مكانه. كانت 

لدينا بالفعل مادة أساسية ال تكفي بالفعل إلعداد نظرية. وأعتقد أن في 

 استطاعتي الوصول لهذه المادة.

سابقا يادين: أنا ال أفهم لماذا حدث هذا لقيادة المنطقة، وهي التنظيم الذي كان 

على التشكيل القتالي. أنا أتذكر في فترة عملي أننا أقمنا المناطق العسكرية 

وكانت هناك مشكالت خطيرة للغاية في إقامة المنطقة العسكرية ألن هذا دمر 

كل األُُطر السابقة المتعلقة باألسلحة وما شابه ذلك. وقد بدأ التشكيل العسكري 

هو اآلخر. ولكن هذا التشكيل بالذات  كتشكيل له وظيفة محددة في ذلك الوقت

أي شيء جديد  -باستثناء األفكار والمباحثات -لم يظهر له على امتداد الوقت

من األوامر الثابتة بمستوى تعليمات القيادة العليا أو بمستوى تعليمات هيئة 

األركان أو الكتيبات النظرية، والتي تحدد بوضوح مفهوم قيادة مؤخرة 

لقيادة الرئيسية، ومفهوم غرفة القيادة األمامية، ومفهوم موقع الجيش، ومفهوم ا

 القيادة، ومفهوم موقع القيادة المحدود، وكل هذه األمور.

حوفي: في فترة عملي ثارت الحاجة لعمل هذا. وقد ثارت الحاجة لهذا نتيجة 

ألن قيادة كل منطقة بدأت في الجذب في اتجاه مختلف بالنسبة لمواقع القيادة، 

تكوين الداخلي لها، والمهام الخاصة بها. وبناء على هذا قررنا عقد سلسلة ولل

 مباحثات حول المنطقة العسكرية، ولكننا لم نتمكن من استكمال هذا األمر.

يادين: وأنت في قيادة المنطقة على األقل هل كان لديك بعض التعليمات الثابت 

 للقتال ألجل القيادة؟

ت دائمة للقتال. وقد تدربنا عليها أيضا. وأعتقد حوفي: أكيد. في صورة تعليما

أني حكيت لكم عن هذا في شهادتي األولى. تدربنا على االنتشار إلى منطقة 

كنعان وكان ذلك بالصدفة قبل شهر ونصف من الحرب من موقع القيادة في 

 كنعان.
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يادين: هل كان هذا التدريب على االنتشار مصحوبا بكتيب أو مأخوذا من 

 م أن هذه مجرد تعليمات عشوائية؟كتيب أ

حوفي: في كتيب فني لسالح اإلشارة وكيف يتمركزون فيه. اإلشارة واالنتشار 

ومنفذي المهام الذين يذهبون إلى هناك. كان هذا مرتبط حقا بالحضور للمكان 

 ورؤيته.

يادين:  )يقدم للشاهد كتيبا( مثل هذا. لقد تلقينا هنا شيئا صدر عن قيادة المنطقة 

الجنوبية عن طريق سالح اإلشارة. ولم يكن في استطاعة المنطقة الجنوبية أن 

 تقدم لنا أي شيء آخر بخالف ما فعله قائد سالح اإلشارة في المنطقة.

 حوفي: أنا متأكد أنه كانت هناك مادة مكتوبة.

 يادين: ولكن هذه المادة كانت من قيادة المنطقة وليس من هيئة األركان.

 قيادة المنطقة.حوفي: من 

يادين: أنا أسأل ألن لدي شعور ليس فقط بأن كل منطقة عسكرية كتبت 

أوامرها بشكل مختلف. ورغم أني أتفق معك على أن الظروف تختلف في كل 

منطقة عنها في األخرى إال أني أرى أن المصطلحات المستخدمة، 

حات تضع والمستويات أيضا نتيجة لذلك، لم تكن موحدة. وقد صادفتني مصطل

تعريفا لمفاهيم "قيادة وحدة مؤخرة" و"موقع قيادة" و"موقع قيادة محدودة"، 

و"غرفة قيادة أمامية". ومن الناحية العملية عندما حاولنا أن نبحث عمليا 

هناك، لم يكن الوضع متوافقا تماما مع هذه المصطلحات. ولو لم تكن هذه 

ن يمكنها العمل بشكل منظم األمور غير محددة فحتى هيئة األركان العامة ل

بدون قيادة. ومن باب أولى فإن قائد التشكيل أيضا لن يتمكن من هذا. وسيكون 

صحيحا أن نقول أن تلك المشكلة التي حدثت عشية الحرب كانت ناتجة عن 

ثغرة معينة لم يتم إنهاؤها ألن هذا المصطلح المتعلق بالقيادة لم يكن منظما بعد 

 للجنود.في أوامر مصدق عليها 
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. وأعتقد أنهم 72حوفي:هذا صحيح. وقد تركت إدارة التدريب في يونيو 

 اهتموا بهذا.

 )حذف بمعرفة الرقابة العسكرية لمساحة تقدر بنحو ست صفحات(

ى. حوفي: أنا أعود فقط وأقول، أني تركت إدارة التدريب كما سبق أن قلت 

ار مسألة قيادة المنطقة . وأعتقد أننا اهتممنا بهذا في إط1972في يونيو عام 

العسكرية ووحدات المنطقة العسكرية وغرفة القيادة األمامية الجوية المدمجة 

 في الست شهور األخيرة من عملي في إدارة التدريب. -لو لم أكن مخطئا -فيها

ي. يادين: من خالل المصطلحات التي وضعتموها في القيادة، هل يمكن أن 

 ي داخل القيادة للناصرة و"نفاح" و"كنعان"؟تخبرني ماذا كان االسم الرسم

: كانت الناصرة هي قيادة المنطقة العسكرية التي في حالة مغادرة القيادة حوفي

 لها تصبح بمثابة قيادة مؤخرة الجيش في هذه المنطقة.

 ي. يادين: وما هي كنعان؟

 : كنعان هي قيادة رئيسية.حوفي

 ع القيادة بالنسبة للمنطقة العسكرية؟ي. يادين: هل القيادة الرئيسية تماثل موق

 : نعم.حوفي

 ي. يادين: هل القيادة الرئيسية وموقع القيادة هما نفس الشيء؟

: لقد خلقنا ألنفسنا بديال آخر لم يكتمل في حينه بعد، وكنا نعده ليس حوفي

 لحالة الدفاع وإنما لحالة الهجوم فقط. وهو في تل أبو ندا، أو "تل أفيطال".

 : هل كانت بمثابة غرفة قيادة أمامية أم موقع للقيادة.ي. يادين

: موقع للقيادة. شيء كبير )حذف بمعرفة الرقابة العسكرية اإلسرائيلية حوفي

 كلمات(. 5لمساحة نحو 
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 ي. يادين: هل كان يقابل "دفلة" في المنطقة العسكرية الجنوبية؟

 : كان شبيها بذلك.حوفي

 كون موقعا للقيادة األمامية؟ي. يادين: هل كان من المقرر أن ي

: كال. لقد حل محل "كنعان". وفي فترة الحرب لم أجد إمكانية للبقاء حوفي

هناك، ألني كنت مع كل القيادة في مقر القيادة األمامي. ولو كان لدينا 

 تشكيالن أو ثالث تشكيالت قتالية كنت أبقى أمامها. ومن ناحية أخرى...

 كنعان؟الرئيس ش. أجرنت: وماذا كان 

 : كنعان كان موقعا حصينا.حوفي

 ي. يادين: هل كان قيادة رئيسية. هل كان يشبه موقعا للقيادة؟

 : كان موقعا للقيادة.حوفي

 ي. يادين: هل كانت غرفة القيادة األمامية تنطلق منه؟

: لقد رأيت غرفة القيادة األمامية لدى قائد المنطقة العسكرية. وقرأت حوفي

كانت هذه مجرد قفزة. لم تكن إمكانية للسيطرة على الميدان، عن ذلك كثيرا. 

وإنما كانت نقطة إنطالق للفرقة، ولقيادة التشكيل القتالي مع بعض العناصر 

كنت أتحرك  المساعدة. كانت تصلح إما قيادة ثابتة أو حسب الضرورة.

بمركبتين أو ثالث ليس بهدف السيطرة، وإنما بهدف الوصول للموقع، 

ر على األوضاع فيه، أو للتصديق على أشياء معينة ثم العودة. أنا لم وللتأثي

أجد إمكانية للسيطرة. لم تكن، القيادة مؤهلة لهذا، ولم أعتبر أن من المطلوب 

 تحقيق سيطرة لقيادة المنطقة أثناء تحركها. 

ي. يادين: تقصد أنه لو كان يوم السبت عيد الغفران وكنت يوم األحد موجودا 

 ة نفاح، فإن هذا كان بديال بحكم واقع االشتباك.في منطق
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: كان هذا بديال. وأقول أكثر من هذا. لقد كنا نعتبر أن شرط إقامة موقع حوفي

كنعان هو تجنيد أفراد احتياط. لم يكن لدينا ما يكفي من أفراد اإلشارة 

النظاميين لضمان تجميع كل هذه الشبكة مع بعضها. وقمنا في فترة 

التي صادفناها هناك بتجهيز موقع صغير للغاية في نفاح في دشمة االشتباكات 

لم تكن مجهزة لنا. وكان موقع نفاح األصلي مخصصا ليكون موقعا لقيادة 

التشكيل العسكري أو لقيادة اللواء، وليخدم طوال الفترة التي لم يكن موقع أبو 

نجلس معا، بما ندا جاهزا فيها. كان موقع قيادة لحاالت الطواريء. كنا جميعا 

في ذلك قيادة اللواء ولواء المدرعات والمدفعية، في موقع واحد ونسيطر على 

 \72هكذا حدث في فترة االشتباكات التي جرت في خريف  ما يجري.

1973. 

 : ليوم أو يومين فقط؟نيبنتسال

: نعم. ال يوجد مكان هناك ألفراد. وال يوجد الحد األدنى من حوفي

لقد دخلنا إلى هناك في  اب حجم قيادة منطقة عسكرية.االستعدادات الستيع

المرحلة األولى نظرا لوجود أجهزة اتصال مجهزة مسبقا وكان من الممكن 

من هناك فرض سيطرة قيادة المنطقة العسكرية. ولكن للمدى البعيد، كانت 

لدينا كل المشكالت المتعلقة بالسيطرة. ولذلك فضلت القيام باالنتشار األولي 

 .هناك

ي. يادين: لو لم تكن هناك قيادة قتالية أمامية للمنطقة العسكرية بمفاهيم هيئة 

األركان العامة، من الذي كان يحدد إجراءات العمل الخاصة بضباط أركان 

 المنطقة العسكرية؟ هل كانت قيادة المنطقة بالكامل هي التي تحددها؟

قائد المنطقة. ولن أشرح : من الناحية المبدئية ليس قيادة المنطقة ولكن حوفي

معنى هذا الكالم، فهناك اختالف جوهري بين االثنين. أنا لست متأكدا هل كان 

يمكن للدراسات أن تغير شيئا هنا. وأفترض أن جاندي أدار األمور بطريقة 

معينة وأنا أدرتها بطريقة مختلفة، وأدارها شموليك بطريقة ثالثة رغم أننا 
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لك رغم أن هناك كتيب صادر عن هيئة األركان، تعلمنا في نفس المدرسة، وذ

ورد فيه كيفية استخدام رئيس االركان، وضابط العمليات وضابط الشئون 

اإلدارية وكل ضباط األركان القائمين بالتنسيق، وأقصد ضباط األركان 

المتخصصين. ومن الناحية العملية فقد كانت الطريقة التي يجري بها تنفيذ هذا 

ئد. وانا متاكد أني لم أتصرف بنفس الطريقة التي تصرف بها ترجع إلى كل قا

"موطي" من قبلي، فنحن مختلفان في توجهاتنا. فقد كان يميل إلى التوسع في 

األمور، بمعنى أنه كان يميل إلعطاء هيئة األركان وقيادة الفرقة مساحة عمل 

عنه. وقد أثر أكبر. أما انا فقد كنت أميل لتقليل المساحة المتاحة لهما للعمل 

هذا على عمل هيئة األركان في قيادة المنطقة العسكرية. وكان هناك قادة 

آخرون أكثر تشددا مني في هذا الجانب وال يتساهلون بأي قدر كبير أو قليل، 

 دون أن يتلقوا تفويضا بذلك من قائد المنطقة العسكرية.

ركان الوحدة يقوم ي. يادين: بالنسبة لقواعد العمل، تقول النظرية إن رئيس أ

بتنسيق عمل هيئة األركان وكل العمل الخاص بالقيادة الرئيسية. هل جرى هذا 

 عندك، في مجال التنسيق؟

: هذا ما تقرر. وقد تقرر هذا قبل الحرب بناء على تجربة حرب األيام حوفي

الستة، بحيث يضاف إلى قيادة المنطقة العسكرية شخص آخر له مهمة محددة 

د المنطقة. وقد أطلقوا عليه لقب مساعد ألنهم لم يرغبوا في وهو نائب قائ

إلحاق ضرر بقائد المنطقة. وبخصوص سؤالك فقد أضافوا منصبا آخر إلى 

المنصبين اللذين كانا موجودين وهما قائد المنطقة ورئيس أركانها. وبعد ذلك، 

وبشكل محدد، كانت هناك حاجة في كل منطقة عسكرية ألن يقرروا بما 

سب مع الشخصية المعنية باألمر. كان هذا في منطقتي هو "إيسكا" الذي يتنا

 أصبح النائب. وكان عليه أن يقرر من الذي يفعل أي شيء.

 الرئيس ش. أجرنت: هل كان هذا بينه وبين رئيس األركان؟

 : نعم.حوفي
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 ي. يادين: ألم تكن هذه األشياء ثابتة في القيادة القتالية األمامية؟

كان هذا يرتبط بالمسئول. ومن الناحية العملية فقد كان عندي في : كال. حوفي

 المنطقة...

 الرئيس ش. أجرنت: هل كان لديك رئيس أركان للمنطقة؟

 : نعم. العميد أوري برأون. وقد أصيب الحقا هو وإيسكا.حوفي

 ي. يادين: وماذا كانت مهمة آدام؟ 

لبداية، ولكنه عمليا كان : آدام كان يرأسهما. لم يكن الوضع رسميا في احوفي

القائم بعمل النائب. كان إيسكا مساعدا وكان أوري عمليا رئيس األركان. 

وجاء كوتي متطوعا، ولم يتم تعيينه. كان كوتي وقتها في الموساد. ولم يعين 

في أي منصب بشكل طاريء. جاء كوتي، وحيث أنه كان هو األكبر بين 

كان من الطبيعي أن يصبح هو النائب  جميع العاملين ومن كافة النواحي، فقد

 وكان إيسكا الرجل الثالث في المنطقة العسكرية. بكل معنى الكلمة.

 ي. يادين: ألم يكن رئيس األركان معك؟

: لم يكن معي. فقد جعلته مسئوال عن الشئون اإلدارية، وعن إعادة حوفي

كان في تجميع الدبابات وتجميع أطقم التشغل. وفي مرحلة القتال أيضا، 

الناصرة. وكان يأتي عندي من وقت آلخر. كان في منطقة معسكرات "بيلون" 

 و"كورزيم" حيث كانت التعزيزات تأتي.

 الرئيس ش. أجرنت: أين كان النائب في فترة بداية الحرب؟

 : لقد كان ضابط احتياط. وقد جاءني مع انتهاء يوم السبت.حوفي

أو  3:00ألم تكن ستأتي في الساعة  ي. يادين: لو كنت في تل أبيب يوم السبت

 فقط.  3:30

 : لقد كان في ذلك الوقت في قيادة المنطقة بالناصرة.حوفي
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 ي. يادين: هل كان الضابط المتواجد في المقدمة ضابط العمليات؟

 : نعم.حوفي

 ي. يادين: هل كان األكبر إلى أن عدت؟

 ي. يادين: نعم.  كان األكبر في قيادة المنطقة.

يهوشواع كثيرا، هل هذه األشياء تدخل ضمن سلطته أم ال، ولكن أوري سألني 

 كان الضابط األكبر في قيادة المنطقة.

ي. يادين: نحن نريد أن نتعلم ألجل المستقبل أيضا. هل سيكون من الصحيح 

أن نقول إن هيكل قيادة المنطقة لم يكن ثابتا بالقدر الكافي. واآلن في ضوء ما 

هناك صبغة شخصية للغاية في كل منطقة عسكرية فيما تقوله لي هل كانت 

يتعلق بعمل ضابط األركان وتقسيم القيادات وكذلك فيما يتعلق بعمل النائب 

 والمساعد ورئيس األركان.

: ليس فيما يتعلق بالعمل نفسه وإنما فيما يتعلق بتوزيع العمل. في فترة حوفي

 الحرب، كان النائب هو رئيس األركان.

المفترض في كل شخص أنه تدرب مسبقا. ألم يكن من الممكن أن  ي. يادين:

يكون كل هؤالء قد تدربوا مسبقا على أعمالهم. هل كان من الصعب تدريبهم 

 مسبقا؟

: نعم. لقد جاءني إيسكا قبل الحرب بوقت ليس بكثير، وبذلت جهدا معه. حوفي

ب أن يكونوا من بين المشاكل التي نواجهها مع المستدعين لالحتياط أنهم يج

في الصورة. وقد استدعيته لحضور أعمال التخطيط وللتصديق على الخطط 

المتعلقة باألشياء التي قمنا بتنفيذها في الصيف السابق، وإعادة وضع خطة 

 الدفاع. وإعادة وضع خطة الهجوم.
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ي. يادين: هذا بالنسبة للخطط، ولكن لم يكن األمر كذلك بالنسبة للعمل 

 كضابط أركان؟

 : هذا صحيح.فيحو

 ي. يادين: ما الذي كنت ستوصي بعمله استنادا للتجربة ولهذه المشكالت؟

: بشكل مبدئي، وفقا لفهمي، يجب أن يكون رئيس األركان النظامي هو حوفي

نائب القائد، لسبب بسيط وهو أنه يعرف ما يجري. وفي رأيي يجب أن تكون 

أن يكون رئيس األركان  هذه هي القاعدة. فالرجل الثاني في القيادة يجب

 ويجب أن يساعد في مستوى القيادة الثالث وينسق عمل مؤخرة القيادة.

الرئيس ش. أجرنت: تقول إن رئيس األركان يجب أن يكون النائب. من التالي 

 له في الترتيب؟

: الذي يتولى رئاسة أركان القيادة في زمن السلم، وهو أيضا نائب قائد حوفي

لم، ويجب أن يكون جوهر عمله هو عمل النائب، ألنه المنطقة في زمن الس

يعيش حياة الميدان ويعرف المشكالت، ويعرف الخطط. وهو أقرب 

للموضوع. ويجب أن يعمل ضابط االحتياط في مستوى أقل أهمية. إذ أن 

قدرته على أن يحل محل قائد المنطقة في إدارة المعركة عندما تكون هناك 

يكن تم استدعاؤه بشكل متواصل طوال السنين  حاجة لذلك تكون أقل لو لم

لو قارنت بين إيسكا وكوتي فيما يتعلق بمعرفة كل منهما  حتى وقوع الحرب.

للميدان، بل ومعرفة كل منهما لألفراد فإن معرفة إيسكا بهذه األمور كانت أقل 

بكثير من كوتي، رغم أن كوتي لم يكن يشغل منصبا فعليا منذ أكثر من عام. 

قبل ذلك كان رئيس أركان المنطقة التي أتولى قيادتها. ولذلك جاء. وقد ولكنه 

 جاء متطوعا. كان يعمل معي وانتقل للموساد.

ي. يادين: هذه هي المشكلة. ويمكن أن أضيف لك مشكلة أخرى صغيرة، 

وهي مشكلة عامة في الجيش. بصفة عامة، هناك حالة غالبة بالنسبة لضابط 
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سير وفقا لهذه الطريقة. ففي بعض األحيان قد ينشأ االحتياط، لو شئنا أن ن

وضع يصبح فيه الضابط ضابطا كبيرا من حيث الرتبة أو األقدمية مقارنة 

برئيس أركان المنطقة. هنا يمكن أن تظهر مشكلة في أن تجعل ضابطا كبيرا 

مرؤوسا لضابط صغير. وهذه مشكلة خطيرة. ويمكن أن تكون مشكلة حقيقية. 

 ب الجنراالت، خاصة وأن المسألة تتعلق بالقيادة وهذه مشكلة.وهي مشكلة رت

: يمكن أن تكون هذه مشكلة، وهذا يتوقف على الطريقة التي يتصرف حوفي

 بها الناس. ولكن ليس من المحتم أن تكون مشكلة.

يادين: على أي حال، هذه األمور البد أن تكون واضحة ومنظمة وليس بناء 

طر، ولكن هذا يجب أن يكون الوضع بالنسبة على تطوع أحدهم عن طيب خا

للوظائف والمناصب القيادية والقتالية. في فترة الحرب يقولون إن فالن هو 

 المطلوب ويضعونه في المكان باألمر وليس عن طيب خاطر.

 )حذف بمعرفة الرقابة العسكرية لمساحة تقدر بنحو أربع صفحات(

قلنا لجنرال سابق، وليكن "حكا"  يادين: وعندئذ يكون لديه معرفة مسبقة. لو

مثال، أنه يجب أن يكون مرؤوسا لجنرال حديث، ربما يكون قد عمل تحت 

قيادته كرئيس ألركانه فستصبح مشكلة. هذه األمور يجب اإلبالغ بها في وقت 

 السلم ومسبقا، وإما أن يتقبل الجنرال ذلك أو ال يتقبل وما إلى ذلك.

إيسكا" أشبه بهذا. فقد كان إيسكا قائدي، وكنت : كان الوضع بالنسبة ل  "حوفي

، وكان "دان لنر"  قائدي. ولم تكن بيننا أي 1نائبه في مركز تدريب رقم 

 مشكلة. وبغض النظر عن الرتب فإن هذا يرتبط بالنفوس والشخصيات.

يادين: سؤال آخر في هذا الموضوع، يكاد يكون األخير بصفة عامة. لقد تكون 

بأنه في إطار عمل األركان، بخالف عدم  -لدي أنا على األقل أو -لدينا انطباع

وجود قيادة قتالية أمامية، كان هناك تعبير عن االنضباط في عمل ضباط 

األركان. وما أقصده هو: لو افترضنا أنك تعرف أن رئيس األركان ينسق هذه 
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األمور، وأن ضابط العمليات يجب أن يشغل مناصب معينة، ولكنهم في بعض 

مواقع لم ينفذوا عملهم بما يتفق مع عمل القيادة القتالية األمامية. لم ينفذوا ال

األوامر على النحو السليم، ولم يكتبوها على النحو السليم، ولو كانت هناك 

 -حاجة لتنفيذ أمر متعلق باإلنذار أو بالتخطيط أو بالتشاور أو بتقدير الموقف

بعمل ضابط األركان تنفذه، وفيما يتعلق  فإن القيادة القتالية األمامية المرتبطة

فإنه لم يكن من الممكن عمل الالزم لتحقيق هذا. وأنا أُرجع  -بإصدار األمر

هذا ليس فقط لعدم المعرفة، وإنما لعدم االنضباط. هل كانت لديك ظاهرة كهذه 

 في القيادة؟

ة، : ال أعتقد. ربما تكون هناك مستويات أدنى من مستوى قيادة المنطقحوفي

 لديها شعور كهذا. ولكن لم يكن لدي هذا الشعور.

 يادين: لم أسمع هذا عن المنطقة التي كنت تقودها.

: بالنسبة لي. يبدو أن الرد سيكون بالنفي من داخل القيادة. هناك نتيجة حوفي

واحدة خطيرة جدا، وقد تحدثنا عن ذلك بعد الحرب، وقد نفذت القوات الجوية 

يجب أن يوجد تعبير عن ذلك أيضا في قيادة القوات هذا بأسلوبها، ولكن 

فريق عمل داخل قيادة المنطقة العسكرية، ال يعمل في  البرية، وأن يكون لديها

في التخطيط للمرحلة  -إدارة القتال، وإنما يعمل في اإلعداد للخطوة التالية

بإقامة شعبة  -كدرس مستفاد من الحرب–لقد قامت القوات الجوية  التالية.

 تخطيط داخلية لديها، تختلف عن تلك الشعبة التي تدير العمليات.

 يادين: يبدو لي أن هذا حدث أيضا قبيل الحرب.

: لم يكن بهذا الشكل الذي يريدونه. هناك مشكلة بالتأكيد، عندما تكون حوفي

أنت وكل ضباط األركان لديك تعملون بشكل متواصل في التعامل مع األشياء 

فلن يكون في استطاعتك أن تتفرغ بشكل منظم للتخطيط  العاجلة اليومية،

للمرحلة التالية. كان هذا بالنسبة لي أسهل، على األقل بالنسبة إلحساسي، ألني 
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في وقت السلم كان في استطاعتي أن أترك كوتي أمام الميكروفون أو أمام 

ليس في الفترة األولى من الحرب وإنما بعد أن حدثت  -جهاز الالسلكي

وأجلس جانبا ألدير القتال في جبل الشيخ على سبيل المثال على  -اجةانفر

النحو الذي فعلناه، أو أن أصدر مجموعة أوامر للهجوم المضاد، دون أن 

أضطر للجلوس طوال الوقت بجوار جهاز الالسلكي. ولكن المشكلة ليست فقط 

وقت، في القائد، وإنما أيضا في ضباط األركان وقيامهم بالعمل في نفس ال

 وهذه إحدى نتائجنا التي توصلنا إليها من الحرب.

 يادين: هيئتان لألركان.

: أو جزء من هيئة أركان اخرى، يمكنها إعداد ما ُيطلق عليه "لوحة حوفي

طواريء" أثناء إدارة الحرب. أنا ال أعرف هل نفذوا هذا في هذه المرحلة، 

، ألننا كنا دائما نعتقد ولكن هذه كانت األفكار والدروس المستفادة من الحرب

أنه نظرا ألن الحرب قصيرة فإن الجميع يبذلون كل ما في استطاعتهم، وبهذا 

 انتهى الموضوع.

 الرئيس أجرنت: شكرا جزيال لك.

 انتهت الجلسة
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 الفصل الثامن:  مسرد االعام

 )أ(

وسياسي إسرائيلي. شغل منصب دبلوماسي   م(:2002 –م 1915أبا إيبان )

ا في 1974 –م 1966وزير خارجية إسرائيل في الفترة ) م(. كما كان عضوي

م( عن أحزاب: "ماباي"، 1984 –م 1959الكنيست لثماني دورات برلمانية )

والعمل، و"المعراخ". وتجدر اإلشارة إلى أنه كان نائب رئيس الوزراء "ليفي 

م(، والثانية عشرة 1964 –م 1963رة )إشكول" في الحكومتين: الحادية عش

 م(.1966 –م 1964)

شغل منصب قائد الفرقة  م(:2014 –م 1928أريئيل "أريك" شارون )

 على الجبهة المصرية إبان حرب أكتوبراحتياط(  143اإلسرائيلية المدرعة )

وكان من مؤسسي حزب "الليكود"، ثم أسس بعد ذلك حزب "كاديما"  م.1973

 –م 1954ة على ذلك، تولى قيادة سالح المظالت )م. عالو2005عام 

م( قبل 1973 –م 1969المنطقة الجنوبية )كما شغل منصب قائد م(، 1956

تقاعده، وذلك باإلضافة إلى العديد من المناصب العسكرية. كما شارك في 

م، ويونيو 1956م، والعدوان الثالثي 1948العديد من الحروب، منها: 

تولى منصب وزير الدفاع ومن الناحية السياسية،  م.1973م، وأكتوبر 1967

م(، 2001 –م 1999ورئيس المعارضة في الكنيست )م(، 1983 –م 1981)

م(. اتهم 2006 –م 2001كما كان رئيس الوزراء الحادي عشر في الفترة )

م، 1982بالمسؤولية عن العديد من المجازر، أهمها مذبحة صبرا وشاتيال عام 

 رها من منصبه كوزير للدفاع. التي استقال على إث

المعاون العسكري لوزير الدفاع "موشيه ديان" إبان حرب  أرييه براون:

م. وثق األحداث التي شهدها في حرب أكتوبر كسكرتير 1973أكتوبر 
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موشيه ديان  – משה דיין במלחמת יום הכיפוריםعسكري في كتابه "

 م.1993في حرب عيد الغفران" عام 

ا في الجيش اإلسرائيلي، شغل  م(:2011 –م 1926)أرييه شاليف  كان عميدي

منصب رئيس قسم البحوث في شعبة المخابرات العسكرية )أمان( في الفترة 

م(. كما تقلد "شاليف" عدة مناصب عسكرية أخرى، من 1974 –م 1967)

ا رسميميا باسم الجيش اإلسرائيلي في الفترة )  –م 1963بينها أنه كان متحدثي

 م(.1967

شغل منصب قائد الفرقة  م(:2012 –م 1926أفراهام أدان "برين" )

م. تولى العديد من المناصب 1973( المدرعة إبان حرب أكتوبر 162)

 –م 1969العسكرية المهمة، أهمها: قائد سالح المدرعات في الفترة )

م. وتجدر اإلشارة إلى 1974م(، وقائد المنطقة الجنوبية لعام واحد في 1974

 ن أحد قادة البلماح قبل انخراطه في الجيش اإلسرائيلي.أنه كا

شاعر إسرائيلي، وواحد من أهم  م(:1973 –م 1900أفراهام شلونسكي )

كما اشتهر في مجاالت أخرى،  الشعراء في تاريخ الشعر العبري الحديث.

مثل: الترجمة، والكتابة المسرحية، وكذلك كانت له إسهامات عديدة في مجال 

 رية الحديثة.اللغة العب

دبلوماسي إسرائيلي. إبان حرب  م(:1982 –م 1919أفراهام كيدرون )

 –م 1973أكتوبر وما بعدها، كان يشغل منصب مدير عام وزارة الخارجية )

م(. وكان قد تولى منصب سفير إسرائيل في عدة دول: الفلبين 1976

م 1977م(، وبريطانيا )1977 –م 1976م(، وهولندا )1967 –م 1965)

 م(. 1982 –م 1979م(، وأستراليا )1979
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شغل بعد حرب االستنزاف  م(:1973 –م 1929أفراهام مندلر "ألبرت" )

( واستمر في قيادته حتى اندالع 252منصب قائد تشكيل سيناء وهو الفرقة )

أكتوبر، استهدفه الجنود المصريون  13م. وفي يوم 1973حرب أكتوبر 

بصاروخ "ساجر" في القطاع الجنوبي من قناة السويس، وقد قُتل مع مجموعة 

 من جنوده والصحفي المصاحب له.    

أحد مؤسسي شعبة اإلمداد والتموين  م(:2001 –م 1910م بن أرتسي )إفراي

م، وشغل في تلك الفترة منصب نائب رئيس الشعبة. وخالل العامين 1948

م(، كان الملحق العسكري للجيش اإلسرائيلي في الواليات 1949 –م 1948)

ا لشعبة اإلمد اد المتحدة وبريطانيا. وبعدما ُرقي إلى رتبة لواء، صار رئيسي

م(. وبعد تقاعده من الجيش، تقلد 1952 –م 1950والتموين خالل األعوام )

مصادر"  –منصب مدير عام شركة المياه الوطنية اإلسرائيلية "مكوروت 

م، شغل منصب 1956م(. وفي عام 1955 –م 1952خالل األعوام )

مستشار وزير التجارة والصناعة "بنحاس سابير"، إال أنه بنهاية العام تقلد 

منصب مدير عام شركة الطيران اإلسرائيلية "إل عال"، وظل في المنصب 

م، ترأس اللجنة التي أوصت بتصميم 1973م. وفي عام 1967حتى عام 

 األوسمة العسكرية اإلسرائيلية.

دبلوماسي وسياسي إسرائيلي. شغل منصب  ...(: –م 1934إفرايم هاليفي )

 –م 1970الل األعوام )مندوب الموساد بسفارة إسرائيل في واشنطن خ

م(. باإلضافة 2002 –م 1998م(، كما كان الرئيس التاسع للموساد )1974

م(، 2003 –م 2002إلى ذلك، كان رئيس مجلس األمن القومي في الفترة )

 م.2003ورئيس مركز شاشا للدراسات االستراتيجية منذ إنشائه عام 

تسفي زامير إبان  شغل منصب مساعد رئيس الموساد ألفريد "فريدي" عيني:

 م.1973حرب أكتوبر 
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المسؤول عن إعداد الملف القضائي ...(:  –م 1947إلياكيم روبنشتاين )

لموشيه ديان من أجل تقديمه إلى لجنة أجرانات، ومساعد المستشار القضائي 

لألجهزة األمنية آنذاك. شغل العديد من المناصب المهمة في إسرائيل، فقد كان 

ا في الوفد اإل سرائيلي لمحادثات السالم مع مصر في كامب ديفيد خالل عضوي

م(، كما كان مبعوث إسرائيل في واشنطن بين 1979 –م 1977األعوام )

م(. كما شغل منصب سكرتير الحكومة اإلسرائيلية 1986 – 1984األعوام )

م(. وعلى الجانب القضائي، شغل منصب 1994 –م 1986خالل األعوام )

م(، 1995 –م 1994جهزة األمنية اإلسرائيلية لعامين )المستشار القضائي لأل

م، 1997 –م 1995وقاضي المحكمة المركزية في القدس بين األعوام )

 –م 1997والمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية خالل األعوام )

م(. ويشغل حاليا منصب نائب رئيسة المحكمة العليا "مريم ناؤور" 2004

 م.2015في يناير  التي تولت رئاسة المحكمة

كان لواء في الجيش اإلسرائيلي،  ...(: –م 1928إلياهو "إيلي" زعيرا )

شغل منصب رئيس شعبة المخابرات العسكرية )أمان( خالل حرب أكتوبر 

م. اعتبرته لجنة أجرانات المسؤول الرئيس عن المفاجأة التي نفذها 1973

ذلك من الهزيمةل م، وما ترتب على 1973الجيش المصري في حرب أكتوبر 

ا إلى أنه لم يوفر عنصر اإلنذار الذي اعتمدت عليه إسرائيل في الحرب  نظري

 ضد مصرل لذا كانت إقالته من منصبه من بين توصيات لجنة أجرانات.

ا في  م(:1952 –م 1891إليعيزر كابان ) ا صهيونيميا، وعضوي كان ناشطي

م(. 1948 –م 1933إدارة الوكالة اليهودية، والمدير المالي لها خالل الفترة )

كما كان أول نائب لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، وأول وزير مالية في إسرائيل 

م(، ووزير الصناعة والتجارة عن 1952 –م 1948في عهد "بن جوريون" )

 م(.1950 – م1949حزب "ماباي" )



889 

دبلوماسي روسي المع، وشخصية  م(:2010 –م 1919أناتولي دوبرينين )

ا لسكرتير عام األمم المتحدة، وكان 1957دولية بارزة. في عام  م، ُعين نائبي

ا  25السفير السوفييتي لدى الواليات المتحدة قرابة  ا، لعب خاللها دوري عامي

ا في تسوية األزمة الكاريبية عام  ، واستقرار العالقات السوفيتية م1962بارزي

 األمريكية. –

طبيب وكاتب مسرحي سوفيتي ذائع  م(:1904 –م 1860أنطون تشيخوف )

الصيت. كتب الكثير من القصص القصيرة التي وضعته في مصاف إبداعات 

 الفن الكالسيكي. من أهم أقواله: "الطب زوجتي واألدب عشيقتي".

عد قائد القيادة الجنوبية في حرب مسا م(:2006 –م 1926أهارون أفنون )

م، وقائد الجسور على قناة السويس. تولى العديد من المناصب 1973أكتوبر 

ا لكتيبة في اللواء 1949القيادية في الجيش اإلسرائيلي. ففي عام  م، كان قائدي

م، كان نائب قائد اللواء "جوالني". قائد لواء 1951"كرملي". وفي عام 

م، 1967م(. خالل حرب 1960 –م 1958األعوام )"الناحال" مشاة بين 

تولى قيادة اللواء التاسع الذي شارك في احتالل "جنين"، ووصل حتى غور 

األردن. كما كان الملحق العسكري للجيش اإلسرائيلي في بريطانيا عام 

ا لشؤون ضباط الجيش اإلسرائيلي عام 1968 م، 1970م. ثم صار رئيسي

 م. 1973س واستمر في المنصب حتى أغسط

شغل منصب مساعد  م(:1994 –م 1920أهارون "أهاراليه" ياريف )

ا في 1973رئيس هيئة األركان العامة إبان حرب أكتوبر  م، وقد كان عضوي

م( ضمن كتلة "المعراخ" البرلمانية. بدأ 1977 –م 1974الكنيست الثامن )

بريطاني، حياته كعضو في منظمة الهاجاناه، ثم انضم بعد ذلك إلى الجيش ال

م، عاد مرة أخرى 1947وتدرج فيه حتى وصل إلى رتبة نقيب. وفي عام 

للخدمة في منظمة الهاجاناه، ثم صار فيما بعد الرئيس األول لهيئة األركان 
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العامة في الجيش اإلسرائيلي. باإلضافة إلى ذلك، تقلد منصب رئيس شعبة 

 (.م1972 –م 1964المخابرات العسكرية )أمان( في الفترة )

رئيس أركان القيادة الشمالية إبان حرب  م(:1985 –م 1925أوري برأون )

( خالل حرب يونيو 46م. كان قائد كتيبة مشاة احتياط )1973أكتوبر 

(. على الجانب اآلخر، 84م، التي كانت تتبع لواء المظالت في الفرقة )1967

م بسبب اإلصابة التي 1976تجدر اإلشارة إلى أنه قد تقاعد من الجيش عام 

م، وحالت دون استمراره 1973خيرة لحرب أكتوبر تعرض لها في األيام األ

في الجيش. انضم بعد ذلك إلى حزب "شلومتسيون" الذي أسسه "أريئيل 

م. وبعد االنتخابات للكنيست التاسع الذي حصل فيه 1976شارون" عام 

ا للزراعة، الذي عيمن بدوره  الحزب على مقعدين فقط، ُعين "شارون" وزيري

ا له لشؤ  ون االستيطان."برأون" مساعدي

( ضمن اللواء 12قائد الكتيبة ) م(:1990 –م 1927أورى بر راتسون )

م، وقاد الكتيبة خالل عملية "البركان" ضد مواقع 1955"جوالني" عام 

اإلسرائيلية. كما  –مصرية بالقرب من معبر "نيتسانا" على الحدود المصرية 

م(. وتجدر اإلشارة 6519 –م 1963كان قائد اللواء "جوالني" لثالثة أعوام )

م برتبة 1969إلى أنه قد أنهى الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي عام 

عقيد، وقد كانت وظيفته األخيرة قبل ذلك رئيس قسم الصيانة بشعبة اإلمداد 

 –والتموين في هيئة األركان العامة. ثم شغل منصب مدير عام شركة "أتاريم 

م، ألف كتابيا 1989م. وفي عام 1969عام مواقع" التابعة لوزارة السياحة 

المدير العام"، أورد فيه مسيرته في منصب المدير العام  – המנכ"לبعنوان "

 لشركات إسرائيلية رفيعة.

أحد كبار رجال وزارة الخارجية اإلسرائيلية.  ...(: –م 1938إيتان بنتسور )

السياسي م، شغل منصب السكرتير 1973م وحتى انتهاء عام 1971فمنذ عام 
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لوزير الخارجية. كما تجدر اإلشارة إلى تقلده لوظائف دبلوماسية مرموقةل 

ا لوزير الخارجية، وفي عام 1967ففي عام  م تولى 1974م ُعيمن مساعدي

منصب المستشار السياسي في السفارة اإلسرائيلية في الواليات المتحدة، ثم 

ا لوزارة الخارجية في الف ا عاممي  م(.2000 –م 1996ترة )صار بعد ذلك مديري

ا في  م(:2003 –م 1912إيِسر هارئيل "إيِسر هالبرين" ) كان عضوي

الكنيست اإلسرائيلي في دورته السابعة التي شهدت اندالع حرب أكتوبر 

م(، وذلك ضمن قائمة بن جوريون "القائمة الوطنية". 1973 –م 1969)

م 1948عالوة على ذلك، كان رئيس الشاباك "جهاز األمن العام" في الفترة )

. وفي المقابل، م(1963 –م 1952م(، ورئيس الموساد في الفترة )1952 –

م( عشرة كتب، تتحدث في 1985 –م 1971ألف "هارئيل" خالل الفترة )

 معظمها عن ذكرياته المخابراتية واألمنية.

 )ب(

شغل منصب مستشار األمن القومي  ...(: –م 1925برنت سكوكروفت )

ا في 1977 –م 1974األمريكي في عهد "جيرالد فورد" في الفترة ) م(، وأيضي

م، 1971م(. في عام 1993 –م 1989ش" األب في الفترة )عهد "جورج بو

ا عسكريميا  –رئيس الواليات المتحدة آنذاك–عينه "ريتشارد نيكسون"  مساعدي

م(، خدم كمستشار إلدارة الرئيس 1981 –م 1977له. وخالل الفترة )

 "كارتر" في شؤون الحد من التسليح.

 ، وُعرفهيرةشخصية يهودية ش م(:1990 –م 1911برونو كرايسكي )

كما يسمونها. التحق بعد نهاية –بمناهضته للصهيونية كحل للمشكلة اليهودية 

الحرب العالمية الثانية بالسلك الدبلوماسي النمساوي، واشتغل في سفارة بالده 

ا للرئيس النمساوي االشتراكي. وفي 1951في السويد. في عام  م، ُعيمن مساعدي

ا للخارجية خالل م، أصبح وكيالي لوزارة ا1953عام  لخارجية. ثم صار وزيري
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ا للحزب 1967م(. وفي عام 1966 –م 1959الفترة ) ، اختير رئيسي

ا للمعارضة. نجح في تولي منصب مستشار النمسا عام  االشتراكي وزعيمي

 م، وبذلك صار أول يهودي يتولى هذا المنصب المهم.1970

سياسي إسرائيلي، وأول وزير عدل  م(:1978 –م 1887بنحاس روزن )

م( 1951 –م 1948: )في إسرائيلل حيث خدم في هذا المنصب لثالث مرات

م( عن حزب "ماباي"، 1956 –م 1952عن "الحزب التقدمي"، و)

ال 1961 –م 1958و) ا صهيونيمي م( عن "الحزب التقدمي". كما كان ناشطي

ألمانيا خالل الفترة  حيث ترأس الهستدروت )اتحاد النقابات( الصهيوني في

 م(.1923 –م  1920)

سياسي إسرائيلي. شغل منصب وزير  م(:1975 –م 1906بنحاس سابير )

م( عن حزب "ماباي"، وتولى 1968 –م 1963) المالية الثالث إلسرائيل

م( عن حزب "العمل". 1974 –م 1969المنصب مرة أخرى في الفترة )

ا إلى "سابير" هو "أبو االقتصاد اإلسرائيلي"  بالنسبة إلى اإلسرائيليينل نظري

 مجهوده الواضح في تعزيز االقتصاد اإلسرائيلي في بدايات قيام إسرائيل.

سياسي ووزير دفاع إسرائيل في الفترة  م(:1976 –م 1904بنحاس الفون )

م(. ارتبط اسمه بالقضية المشهورة المعروفة باسم "قضية 1955 –م 1954)

م، واعُتقل فيها أحد عشر يهوديميا 1954في عام  الفون"، أو "فضيحة الفون"

ال إثر اتهامهم بزرع قنابل في كل من: دور السينما، ومكاتب بريد،  مصريمي

ومراكز معلومات تابعة للواليات المتحدة في القاهرة واإلسكندريةل بهدف 

القات المصرية  الغربية، في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مصر  –إفساد العب

 انيا حول إخالء قناة السويس.مع بريط

شغل منصب قائد سالح  م(:2002 –م 1928بنيامين "بيني" بيليد )

م(، وهو 1977 –م 1973الطيران اإلسرائيلي إبان حرب أكتوبر وما بعدها )
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بذلك القائد الثامن لسالح الطيران. تولى عدة مناصب في سالح الطيران، 

قاعدة "حاتسور" الجوية.  ، وقائد101، والسرب 113منها: قائد السرب 

م، ويونيو 1956وشارك في العديد من الحروب، أهمها: العدوان الثالثي 

 م.1973م، وأكتوبر 1967

تطوع في الجيش اإلسرائيلي  م(:2011 –م 1928بيليج بن تسيون تامير )

م. خدم في سالح الطيران، واستمر فيه حتى وصل إلى 1948حال إنشائه عام 

ئاسة فرع القوى البشرية في سالح الطيران، ثم تم تسريحه رتبة عقيد. تولى ر

ا لشركة "دانون  ا عاممي من الجيش. شغل عدة مناصب مدنية، حيث كان مديري

الصناعية"، ثم انضم إلى مديري عموم شركات حكومية وتجارية، مثل: 

الصناعات الجوية، شركة "إل عال / للطيران المدني اإلسرائيلي"، البنك 

 –م 1968ول، البنك اإلسرائيلي الصناعي. وخالل األعوام )الدولي األ

م(، تقلد منصب مدير عام اتحاد الصناعيين اإلسرائيليين. وفي عام 1980

م، تولى رئاسة مجلس إدارة "معهد جابوتنسكي" في إسرائيل، وظل في 1994

 م.2011المنصب حتى وفاته عام 

 )ت( 

شغل منصب مساعد وزير  م(:2004 –م 1923تسفي تسور "تشيرا" )

م، وهو المنصب الذي تواله منذ عام 1973الدفاع إبان حرب أكتوبر 

ا في الكنيست السادس )1967 م( ضمن قائمة 1969 –م 1965م. كان عضوي

رئيس : حزب "رافي". عالوة على ذلك، تقلد عدة مناصب عسكرية، منها

ات عام م(، ورئيس شعبة العملي1956 –م 1952شعبة القوى البشرية )

 م(.1964 –م 1961م، ثم تولى رئاسة األركان العامة في الفترة )1958

شغل منصب رئيس الموساد  ...(: –م 1925تسفي زامير "تسفيكا" )

م، وهو المنصب الذي تقلده خالل 1973اإلسرائيلي خالل حرب أكتوبر 
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م(، ويكون بذلك الرئيس الرابع للموساد. عالوة على 1974 –م 1968الفترة )

م 1962ذلك، تولى مهام عدة مناصب عسكرية، منها: قائد المنطقة الجنوبية )

 .م(1964 –

النائب العام العسكري للجيش اإلسرائيلي خالل  ...(: -م 1929تسفي هادار )

م(. بعد إنهائه دراسة القانون في الجامعة العبرية 1973 –م 1968األعوام )

على يد القاضي "شمعون م وفي بداية حياته المهنية، تدرب 1955عام 

م، تولى منصب المدعي العام 1956أجرانات" في المحكمة العليا. في عام 

م، 1981العسكري في قطاع غزة وقت العدوان الثالثي على مصر. وفي عام 

تولى الدفاع عن "عزت نافسو" ضابط المخابرات اإلسرائيلي من أصل 

ا.ع 18شركسي الذي أُدين بتهمة التجسس، وُسجن لمدة   امي

 )ج(

سياسي من لوكسمبورج،  م(:2007 –م 1928جاستون إيجموند ثورن )

شغل مناصب سياسية مرموقة محلية ودوليةل حيث شغل منصب رئيس 

م، ثم رئيس الجمعية 1979م إلى 1974وزراء لوكسمبورج في الفترة من 

م 1981م، ثم رئيس المفوضية األوروبية من 1975العامة لألمم المتحدة عام 

 م. 1985إلى 

لمخابرات العسكرية لألبحاث شغل منصب نائب مساعد رئيس ا جدعون جرا:

م. خدم في الجيش اإلسرائيلي خالل األعوام 1973خالل حرب أكتوبر 

م(. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تل أبيب عام 1976 –م 1948)

م. تتمحور اهتماماته البحثية حول دول شمال أفريقيا، وألف كتابيا عن 1978

 ليبيا".م بعنوان "نهج القذافي في 1982ليبيا عام 
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شغل منصب مدير عام  م(:1999 –م 1913جدعون رفائيل "روفر" )

م(. تنوع نشاطه بين 1972 –م 1967وزارة الخارجية خالل األعوام )

العسكرية والمدنيةل حيث خدم في صفوف الجيش البريطاني خالل الحرب 

على العالمية الثانية، كما كان له دور في منظمة "الهاجاناه". ولم يقتصر األمر 

ذلك، بل تولى منصب سفير إسرائيل في بلجيكا ولوكسمبورج خالل األعوام 

 م(.1960 –م 1957)

قاض وسياسي إسرائيلي، شغل  م(:1990 –م 1915جدعون هاوزنر )

منصب المستشار القانوني للحكومة، وكذلك وزير العدل في الحكومة 

يل في قضية اإلسرائيلية. ُعرف بشكل أساسي عندما مثل ادعاء دولة إسرائ

"إيخمان". درس القانون في الجامعة العبرية ثم في المدرسة العليا للقانون في 

القدس. وفيما يخص لجنة "أجرانات " الخاصة بالتحقيق فيما سمي بالتقصير 

ا من االستقالل التام 1973الحكومي في حرب أكتوبر  م، أعلن أنه واثق تمامي

 للمستشار القانوني للحكومة.

حاخام يهودي عاش في نهاية القرن األول وبداية القرن  ليئيل:الرابي جم

ا يهوديميا بعد الثورة الكبيرة وخراب  الثاني الميالدي. ا روحيميا ورئيسي كان زعيمي

الهيكل الثاني. ينتسب إلى عائلة "هليل الكبير"، وجد الرابي "يهودا هناسي" 

 واضع المشنا.

قادة التاريخيين للثورة أحد أبرز ال م(:2008 –م 1926جورج حبش )

الفلسطينية، وهو شخصية يسارية. أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 

م، وهي معروفة بتوجهها الماركسي. باإلضافة إلى ذلك، شغل منصب 1967

م. والجدير 2000األمين العام للجبهة الشعبية حتى تدهور حالته الصحية عام 

 منه بحكيم الثورة وضميرها. بالذكر أنه كان ُيلقب من المقربين 
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دبلوماسي أمريكي، كان يعمل في  م(:2004 –م 1919جوزيف سيسكو )

وزارة الخارجية األمريكية تحت إدارة "هنري كيسنجر". اُعتبر أحد كبار 

المفاوضين في القضايا الشائكة في الشرق األوسط. شغل عدة مناصب 

ون المنظمات الدولية عام دبلوماسية مهمة، منها: مساعد وزير الخارجية لشؤ

م، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا عام 1965

 م.1969

شغلت منصب رئيسة وزراء إسرائيل  م(:1978 –م 1898جولدا ميئير )

م(، وهي بذلك الرئيس الرابع للحكومة 1974 –م 1969في الفترة )

ا في  اإلسرائيلية، والمرأة الوحيدة التي شغلت هذا المنصب. كانت عضوي

الكنيست في دوراته من األولى حتى الثامنة، وذلك عن أحزاب: "ماباي"، 

الثاني". لم يقتصر إسهامها عند هذا  و"المعراخ األول"، و"العمل"، و"المعراخ

م(، 1956 –م 1949الحد، بل شغلت منصب وزيرة العمل خالل األعوام )

 م(.1966 –م 1956ووزيرة الخارجية في الفترة )

رئيس قسم العمليات في سالح  ...(: –م 1935جيورا رام فورمان: )

قائد  م. من ناحية أخرى، كان "فورمان"1973الطيران إبان حرب أكتوبر 

م(، ثم تولى قيادة قاعدة 1967 –م 1965( لثالثة أعوام )113السرب )

م(. شغل 1977 –م 1973أكتوبر  23"رامات دافيد" الجوية خالل الفترة )

م 1979منصب رئيس اللواء الجوي، ونائب قائد سالح الطيران لثالثة أعوام )

ا لرئيس شعبة العمليات لعامين )1980 –  –م 1982م(، ثم صار مساعدي

م، حرب يونيو 1956م(. شارك في الحروب اإلسرائيلية التالية: حرب 1983

م، حرب 1973، حرب أكتوبر 1971-1967م، حرب االستنزاف )1967

 م.1982لبنان األولى 
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سياسي وبرلماني  م(:1991 –م 1904جيوفاني فرانشيسكو ماالجودي )

الفترة من إيطالي، شغل منصب سكرتير الحزب الليبرالي اإليطالي في 

ا للخزانة في 1989م إلى 1982م، ثم من 1966م إلى 1958 م. اُختير وزيري

 م. 1973م إلى 1972حكومة "جوليو أندريوتي" الثانية من 

 )ح(

شخصية عسكرية شهيرة، ومعروفة في  م(:1994 –م 1924حاييم بارليف )

حتياط الوطن العربي بأنه الشخص الذي ُينسب إليه "خط بارليف". اسُتدعي لال

ا لقائد المنطقة الشمالية 1973مع اندالع حرب أكتوبر  مل حيث كان مستشاري

"يتسحاك حوفي"، ثم ما لبث أن شغل منصب قائد الجبهة الجنوبية )تولى 

أكتوبر( خلفيا ل  "شموئيل جونين" )جوروديش( الذي فشل في  10المنصب 

ية والسياسية، إدارة الجبهة خالل الحرب. تولى العديد من المناصب العسكر

م(، ورئيس شعبة 1961 –م 1957من أهمها: قائد سالح المدرعات )

 –م 1968م(، ورئيس هيئة األركان العامة )1966 –م 1964العمليات )

م( خالل حرب االستنزاف. عالوة على ما سبق، تولى "بارليف" 1972

ا 1977 –م 1972منصب وزير التجارة والصناعة ) م(، كما كان وزيري

 م(.1990 –م 1984"وزارة األمن الداخلي فيما بعد" ) للشرطة

شغل منصب مدير مكتب "يجأل ألون"  م(:1998 –م 1944حاييم برأون )

م، ُعين 1972م. في عام 1973نائب رئيسة الوزراء إبان حرب أكتوبر 

ا لمكتب وزير التعليم والثقافة  ا ومديري يجأل ألون وقتها، وكان –مستشاري

نشاء الجامعة المفتوحة. عالوة على ما سبق، يعتبر مسؤوالي حينئذ عن إ

 "برأون" أحد مؤسسي الجريدة االقتصادية "جلوبس".

قاض إسرائيلي، وعضو في الكنيست  م(:2002 –م 1913حاييم تسادوق )

عن أحزاب: "ماباي"، و"العمل"، و"المعراخ" األول والثاني، وكان يشغل 



898 

 –م 1969يست السابع )منصب رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكن

ا للتنمية 1977 –م 1974م(، والكنيست الثامن )1973 م(. كما كان وزيري

ا للتجارة والصناعة خالل العامين ) ا وزيري م(، 1966 –م 1965وأيضي

وباإلضافة إلى ذلك، تقلد منصب وزير العدل في حكومة "رابين" األولى 

 م(.1977 –م 1974خالل الفترة )

كيميائي يهودي، وقائد صهيوني  م(:1952 –م 1874)حاييم فايتسمان 

م، وساعد بريطانيا في 1917بارز. أسهم بقوة في استصدار وعد بلفور 

الحرب العالمية األولى من خالل خبرته ككيميائي. كان الرئيس الرابع التحاد 

 –م 1935م، 1931 –م 1921النقابات الصهيونية )الهستدروت( )

 األول إلسرائيل.م(، ثم أصبح الرئيس 1946

كان فريقيا في الجيش اإلسرائيلي،  م(:1982 –م 1919حاييم السكوف )

ا في لجنة أجرانات. في الفترة ) م(، تولى منصب 1953 –م 1951وعضوي

ا. تولى منصب  ا طياري قائد سالح الطيران، على الرغم من أنه لم يكن يومي

م(. كما 1960 –م 1958الرئيس الخامس لهيئة األركان العامة اإلسرائيلية )

 –م 1956ا: قائد المنطقة الجنوبية )تقلد مناصب عسكرية أخرى، منه

 28م(، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس هيئة األركان العامة )1958

م(، وأمين المظالم العسكرية األول في 1956يوليو  24 –م 1955أغسطس 

 م وحتى وفاته.1972إسرائيل منذ عام 

 سكرتير مكتب وزير الدفاع "دافيد م(:2011 –م 1927حاييم يسرائيلي )

ا لمكتبه عام 1950بن جوريون" عام  م. لخبرته في وزارة 1956م، ثم مديري

ا ألكثر من وزير دفاع، حيث تولى المنصب عام  م 1968الدفاع، صار مساعدي

م كمساعد ل  "عيزر فايتسمان"، وعام 1977كمساعد ل  "موشيه ديان"، وعام 
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" عام م كمساعد ل  "يتسحاك رابين". حصل على جائزة "بن جوريون1987

 م.1998م، وجائزة إسرائيل عام 1992

 )د(

شخصية عسكرية إسرائيلية  م(:1976 –م 1925دافيد إلعازار "دادو" )

ذائعة الصيت، خلدت اسمها على مناطق في إسرائيل، مثل: شاطئ دادو في 

أبريل  3 –م 1972يناير  1حيفا. شغل منصب رئيس هيئة األركان العامة )

مل وهو المنصب الذي وضعت له لجنة 1973م( خالل حرب أكتوبر 1974

م. كما 1974أبريل  1أجرانات النهاية، بعد صدور تقريرها المرحلي في 

 –م 1958تولى عدة مناصب عسكرية، من بينها: قائد اللواء السابع المدرع )

 –م 1961م( التابع للمنطقة الشمالية، ثم قائد سالح المدرعات )1959

م( خالل حرب يونيو 1969 –م 1964مالية )م(، وقائد المنطقة الش1964

مل حيث استطاع خالل هذه الفترة االستيالء على "هضبة الجوالن". 1967

باإلضافة إلى ما سبق من مناصب، تولى "دادو" رئاسة شعبة العمليات 

 م(.1972 –م 1969)

أحد أبرز الشخصيات الصهيونيةل  م(:1973 –م 1886دافيد بن جوريون )

م 1948األول للحكومة اإلسرائيلية ووزير الدفاع لفترتبْين ) حيث كان الرئيس

م(. ُعِرف عن "بن جوريون" ولعه الشديد 1963 –م 1955م(، و)1954 –

–بالصهيونية وضرورة تحقيق مبادئها، كما ُعِرف بتدينه وتعلقه بالعهد القديم 

كتاب اليهود المقدس. كان له العديد من اإلسهامات السياسية إلسرائيل، 

بخالف توليه رئاسة الحكومة ووزارة الدفاعل حيث تولى رئاسة الوكالة 

م( الذراع التنفيذية للهستدروت )اتحاد النقابات( 1948 –م 1935اليهودية )

الصهيوني العالمي، الذي يعمل على ترسيخ االستيطان في فلسطين، عالوة 



900 

م، إلى 1951على تقلده منصب وزير التعليم والثقافة لمدة خمسة أشهر عام 

 غير ذلك من المناصب.

( المدرع التابع للفرقة 401قائد اللواء ) م(:2008 –م 1937دان شومرون )

م، واستمر في المنصب لمدة عام. وتدرج 1973( إبان حرب أكتوبر 162)

( مظالت التابعة للقيادة 98بعد ذلك في المناصب القيادية، فتولى قيادة الفرقة )

( 162م(، ثم صار قائد الفرقة )1976 –م 1974الوسطى خالل األعوام )

م(، وكذلك 1978 –م 1976لقيادة الوسطى خالل األعوام )المدرعة التابعة ل

م(، ثم 1982 –م 1978تقلد منصب قائد القيادة الجنوبية خالل األعوام )

ا )يناير  رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس األركان العامة لعامين تقريبي

(، وتولى بعدها رئاسة هيئة األركان العامة للجيش 1986أكتوبر  –م 1985

 م(.1991 –م 1987لي خالل األعوام )اإلسرائي

سياسي وعسكري أمريكي،  م(:1969 –م 1890دوايت دافيد أيزنهاور )

والرئيس الرابع والثالثون للواليات المتحدة األمريكية عن الحزب الجمهوري 

م(. كان أحد قادة الحرب العالمية الثانيةل حيث 1961 –م 1953خالل الفترة )

لقوات الحلفاء في أوروبا. وبمقتضى هذا المنصب، تولى منصب القائد األعلى 

م( وفرنسا 1943 –م 1942كان مسؤوالي عن التخطيط لغزو شمال أفريقيا )

م( والمشرف على نجاح عملية الغزو. وفي عام 1945 –م 1944وألمانيا )

وقد ارتبط اسم أيزنهاور  م، أصبح القائد األعلى لقوات حلف الناتو.1951

لعالم العربي، من خالل المبدأ المعروف باسمه "مبدأ بالشرق األوسط، وا

أيزنهاور". يتجسد هذا المبدأ في اإلعالن الصادر عن الكونجرس األمريكي 

م، الذي حدد اإلطار العام لالستراتيجية األمريكية في الشرق 1956في عام 

م 1956األوسط، في المرحلة التي أعقبت العدوان الثالثي على مصر عام 

ا إلى احتواء التمدد السوفييتي باتجاه المنطقةمباشرة،   .والذي هدف أساسي
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 )ر(

( 36شغل منصب قائد الفرقة ) م(:2004 –م 1926رفائيل إيتان "رافول" )

م، وهي فرقة االحتياط المتمركزة في هضبة 1973في أثناء حرب أكتوبر 

الجوالن السورية، التي ُكلفت بمواجهة القوات السورية التي احتلت الهضبة 

أثناء الحرب. انضم بعد الحرب إلى حزب "شلومتسيون" الذي أنشأه "أريئيل 

 شارون".

قائد شعبة المخابرات بالقوات الجوية  م(:2010 – 1933رفائيل هارليف )

م. تدرج في العديد من المناصب القيادية المهمة، 1973أثناء حرب أكتوبر 

( المختص بوحدة 113م، تولى قيادة السرب )1959أهمها: في مارس 

التدريب الجوي الميداني، وكان أصغر طيار تولى هذا المنصب حتى يومنا 

، حصل على وسام الشجاعة من قائد وحدة م1959هذا. وفي مايو عام 

 – 1963الطيران على العمليات التي نفذها كطيار مقاتل. خالل األعوام )

. وفي 3( الذي استخدم طائرات الميراج 119م(، خدم كقائد للسرب )1965

م، شغل منصب رئيس شعبة العمليات في أركان القوات 1967حرب يونيو 

غرفة تحكم القوات الجوية العملية "موكيد" الجوية اإلسرائيلية، وأدار من 

ا لرئيس شعبة  لتدمير أسلحة الطيران العربية، ثم صار بعد الحرب مساعدي

م، تولى قيادة قاعدة 1970العمليات بسالح الطيران برتبة عقيد. وفي يونيو 

"حاتسور" الجوية. تسرح من الخدمة بعد الحرب برتبة عميد، وبعدها التحق 

 "إل عال" و"أركياع".  بالعمل في شركة

( 37الرئيس رقم ) م(:1994 –م 1913ريتشارد ميلهاوس نيكسون )

م. 1974م حتى 1969للواليات المتحدة األميركية، وشغل هذا المنصب منذ 

اضطر إلى التنحي في بداية فترة رئاسته الثانية بسبب فضيحة "ووترجيت" 

الحزب الجمهوري تحت وطأة تهديد الكونجرس بإدانته. كان ينتمي إلى 
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ا فيه التيار العالمي المضاد للتيار االنغالقي. في عهده اندلعت حرب  متزعمي

م، التي خاللها كان أول رئيس أمريكي يمنح إسرائيل مساعدة 1973أكتوبر 

 بليون دوالر خالل فترة الحرب.   2.2ضخمة قدرها 

 )ز(

ير سياسي إسرائيلي، شغل منصب وز م(:1970 –م 1906زئيف شيرف )

م، وكان ينتمي إلى 1974اإلسكان في حكومة "جولدا ميئير" حتى مارس 

حزب "المعراخ". شغل مناصب وزارية سابقة، منها: وزير المالية. وكان 

ا في الكنيست حتى عام  م، كما كان أول رئيس مجلس إدارة اتحاد 1973عضوي

 الصحف اإلسرائيلية، وغيرها من مناصب عامة.

زعيم صهيوني اشتراكي ديمقراطي، كما  م(:1970 –م 1899زلمان أران )

ا في الكنيست عن حزب "ماباي". ُعين  ا إسرائيليميا وعضوي كان تربويميا وسياسيمي

ا للتربية والتعليم في إسرائيل لمدة  م، ثم 1960م و1955سنة ما بين 11وزيري

 م.1969م حتى 1963من 

سياسي ورجل قانون إسرائيلي، من  م(:2002 –م 1906زيرح فرهفتيج )

زعماء "هابوعيل هامزراحي" وال  "مفدال". شغل عدة مناصب في الحكومات 

 –م 1961اإلسرائيلية من العاشرة حتى الخامسة عشرل فخالل السنوات )

ا للقانون في الجامعة 1974 م( شغل منصب وزير لألديان، كما كان أستاذي

ا في الكنيست م. وعال1963م إلى 1948العبرية من  وة على ذلك، كان عضوي

ضمن لجنة الخارجية واألمن، كما أن له العديد من المؤلفات في القانون 

 والتوراة، ونال عدة جوائز من الدولة.
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 )س(

عضو كنيست ودبلوماسي إسرائيلي.  م(:2003 –م 1929سيمحا دينيتس )

ميئير" عام شغل منصب مدير عام مكتب رئيسة الحكومة اإلسرائيلية "جولدا 

ا إلسرائيل في الواليات المتحدة 1973م، ثم عينته في عام 1972 م سفيري

م، بذل قصارى جهده للوصول إلى 1973األمريكية. في بداية حرب أكتوبر 

ا إلقامة الجسر الجوي بالمساعدات العسكرية  وزير الخارجية األمريكية طلبي

تمي إلى تكتل "المعراخ" التي يحتاجها الجيش اإلسرائيلي في الحرب. وكان ين

 الثاني.

 )ش(

أديب وروائي وناشر يهودي روسي  م(:1916 –م 1859شالوم عليخم )

الجنسية، استخدم لغة الييديش في كتاباته الروائية، جمع حوله األدباء اليهود 

الذين كتبوا بتلك اللغة، من أمثال: مندلي موخير سفاريم، ويهودا ليف 

يرهم. من أهم أعماله: روايات "طوبيا بائع جوردون، ودافيد فريشمان وغ

 اللبن"، "مناحم مندل" وغيرها.

ضابط العمليات في القيادة الجنوبية إبان حرب  ...(: -م 1942شاي تاماري )

 18 – 15م، وأحد مخططي عملية "ذوي القلوب الشجاعة" )1973أكتوبر 

( 890ة )م(. تدرج في المناصب القيادية، فكان قائد الكتيب1973أكتوبر 

م(، شهد خاللها حرب االستنزاف، 1971 –م 1969مظالت خالل األعوام )

م(. وأنهى 1982 –م 1980( مدرعة خالل األعوام )143وقائد الفرقة )

 الخدمة العسكرية برتبة عميد.

أحد أشهر القادة العسكريين في  م(:2009 –م 1915شلومو شامير )

السنوات األولى لقيام إسرائيلل حيث كان القائد الثالث لسالح البحرية 
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م(، وأول من حصل على رتبة لواء في هذا 1950 –م 1949اإلسرائيلية )

المنصب. عالوة على ذلك، كان "شامير" القائد الثالث لسالح الطيران 

 م(.1951 –م 1950اإلسرائيلي )

قائد سالح اإلشارة  ...(: -م 1929نبار "بورشتاين" )شلومو ع

واإللكترونيات "سالح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما بعد" خالل 

م(. من ناحية أخرى، تولى "عنبار" قيادة الوحدة 1975 –م 1972األعوام )

( "وحدة جمع اإلشارات المخابراتية وفك الشفرات التابعة لشعبة 848)

م(. كما كان 1972 –م 1969عسكرية )أمان(" لثالثة أعوام )المخابرات ال

رئيس وحدة البحوث والتطوير "إدارة بحوث وتطوير الوسائل القتالية والبنية 

التحتية التكنولوجية )مفات( فيما بعد" في وزارة الدفاع خالل األعوام 

م، تقلد منصب الملحق العسكري 1977م(. وفي عام 1977 –م 1975)

 رائيلي في واشنطن وكندا. للجيش اإلس

وزير الشرطة اإلسرائيلية )وزارة األمن  ...(: –م 1923شلومو هليل )

م( عن كتلة "المعراخ" 1977 –م 1969الداخلي فيما بعد( خالل األعوام )

ا في الكنيست الثاني والثالث خالل األعوام )  –م 1952البرلمانية. وكان عضوي

م( عن 1992 –م 1974لثاني عشر )م(، ومن الكنيست الثامن حتى ا1959

ا للجنة الداخلية وحماية  أحزاب "ماباي" و"المعراخ" و"العمل". كما كان رئيسي

م( عن كتلة "المعراخ". وعالوة على ما 1981 –م 1977البيئة البرلمانية )

م( عن كتلة 1988 –م 1984سبق، تولى رئاسة الكنيست الحادي عشر )

ا قدمه من إنجازات لخدمة بلده، حاز "هليل" "المعراخ" البرلمانية. ونظير م

 م.2014م، وجائزة بن جوريون عام 1998على جائزة إسرائيل عام 

قاض، ورئيس المحكمة العليا في  م(:1992 –م 1906ِشمعون أجرانات )

م(. كما كان رئيس اللجنة المعروفة 1976 –م 1965إسرائيل في الفترة )
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م من 1974قيق رسمية، ُشكِّلت في عام باسمه "لجنة أجرانات"، وهي لجنة تح

לأجل التحقيق في مواطن الفشل واإلهمال )التقصير " " في المصطلح ֶמְחדָּ

م، وفي مواطن الخلل التي شابت 1973الصهيوني( التي سبقت حرب أكتوبر 

أداء الجيش اإلسرائيلي، والقيادة السياسية المسؤولة عنه في األيام األولى 

 للحرب.

وزير االتصاالت اإلسرائيلية خالل األعوام  ...(: –م 1923)شمعون بيِرس 

ا في 1974 –م 1970) م( عن كتلة "المعراخ" البرلمانية. كما كان عضوي

م( 2007 –م 1959الكنيست خالل الدورات من الرابعة حتى السابعة عشر )

عن أحزاب "ماباي"، "رافي"، "العمل"، "المعراخ"، "إسرائيل واحدة"، 

ياته السياسية حافلة بالعديد من المناصب واإلنجازات، حيث كان "كاديما". ح

ا ل عالم لشهرين )أبريل  م( عن كتلة 1974يونيو  –م 1974وزيري

ا للدفاع لفترتين: األولى ) م( 1977 –م 1974"المعراخ" البرلمانية، ووزيري

 م( خلفيا ليتسحاك رابين. عالوة1996 –م 1995خلفيا لموشيه ديان، والثانية )

 –م 1986على ذلك، فقد تولى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية لفترتين )

ا للخارجية ألكثر من مرة 1996 –م 1995م(، و)1988 م(، وكان وزيري

م(، 2002 –م 2001م(، و)1995 –م 1992م(، و)1988 –م 1986)

ا للمالية ) م(. واشتهر في العالم العربي بمنصبه 1990 –م 1988ووزيري

م(. وعلى الناحية 2014 –م 2007ل األعوام )كرئيس إلسرائيل خال

م(، 1992 –م 1977الحزبية، تولى رئاسة حزب العمل لثالث فترات )

م(. كما كان رئيس المعارضة 2005 –م 2003م(، و)1997 –م 1995و)

م(، 1992 –م 1990م(، و)1984 –م 1977في الكنيست ألكثر من مرة )

 م(.2005 –م 2003م(، و)1997 –م 1996و)

السكرتير العسكري  م(:1989 –م 1917ئيل جودير "جورودتسكي" )شمو

م. تولى العديد 1973للرئيس اإلسرائيلي "إفرايم كاتسير" إبان حرب أكتوبر 
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من المناصب القيادية، فقد كان قائد اللواء السابع المدرع التابع للقيادة الشمالية 

المدرع خالل م(، وقائد اللواء "هارئيل" 1953 –م 1950خالل األعوام )

( المدرع. وفي عام 27العدوان الثالثي على مصر، ثم تولى قيادة اللواء )

م، تقلد منصب قائد الدفاع اإلقليمي في القيادة الوسطى. عالوة على أنه 1960

م(، ورئيس محكمة 1969 –م 1964كان قائد الدفاع المدني خالل األعوام )

 م(.1972 –م 1969االستئناف العسكرية خالل األعوام )

قائد القيادة الجنوبية  م(:1991 –م 1930شموئيل جونين "جوروديش" )

م، ثم تولى المنصب بعده "حاييم 1973في األيام األولى لحرب أكتوبر 

ا لفرقة االحتياط )1969بارليف". في صيف  (، وفي مايو 36م، ُعين قائدي

ا لشعبة التدريب ثم قائد الفرقة )1972 يوليو  15(. وفي 143م ُعين قائدي

ا للقيادة الجنوبية. وفي 1973  22م، حل محل "أريئيل شارون" وُعيمن قائدي

م، ُنِقل إلى قيادة منطقة شرم الشيخ في سيناء. حملته لجنة 1973نوفمبر

ا في واجباته، ثم أُعفي من الخدمة عام  أجرانات المسؤولية واعتبرته مقصري

بصفة خاصة في الصومال مل فاتجه إلى األعمال الحرة في أفريقيا، و1976

 إلى أن مات بأزمة قلبية.

 )ط(

( المدرع إبان حرب أكتوبر 600قائد اللواء ) ...(: -م 1934طوفيا رافيف )

( التي كان يقودها "أريئيل 143م التابع للقيادة الجنوبية، ضمن الفرقة )1973

( 8شارون". تولى العديد من المناصب العسكرية، أهمها: نائب قائد اللواء )

م، كما 1971( المدرع عام 401م، ونائب قائد اللواء )1968المدرع عام 

 –م 1975ق العسكري للجيش اإلسرائيلي في تركيا خالل األعوام )كان الملح

 م(.1978
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 )ع(

المستشار الخاص ل  "يسرائيل تال" نائب  ...(: -م 1924عاموس حوريف )

م. تولى العديد من 1973رئيس هيئة األركان العامة إبان حرب أكتوبر 

لتسليح المناصب العسكرية والمدنية. فعلى الجانب العسكري، كان ضابط ا

 –م 1965م(، و)1962 –م 1954الرئيس في الجيش اإلسرائيلي لفترتين: )

م(، ورئيس شعبة اإلمداد والتموين "شعبة التكنولوجيا والدعم اللوجستي 1966

م(. وعلى الجانب المدني، كان 1972 –م 1968فيما بعد" خالل األعوام )

 –م 1973م )رئيس التخنيون "معهد إسرائيل للتكنولوجيا" خالل األعوا

م(. وعالوة على ذلك، حصل على جائزة الدفاع اإلسرائيلية عام 1982

ا العديد من المناصب، منها: عضو في مجلس الجامعة 2011 م. ويشغل حاليي

 المفتوحة، ورئيس لجنة جائزة الدفاع اإلسرائيلية.

أحد قادة "البلماح" والجيش  م(:2001 –م 1922عوديد "ألكسندر" ميسر )

( في القيادة الجنوبية إبان 143لي، وهو ضابط اتصال في الفرقة )اإلسرائي

ا لعمليات 1973حرب أكتوبر  م. ضمن مسيرته في "البلماح"، كان ضابطي

م. أما عن مسيرته في الجيش اإلسرائيلي، فمن أهم 1947"لواء النقب" عام 

 م(، عالوة على1954 –م 1953مراحلها توليه قيادة لواء "جفعاتي" لعامين )

شغله منصب مساعد رئيس شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي لستة أشهر 

م(. وعلى الناحية المدنية، شغل منصب المشرف 1961ديسمبر  –)يوليو 

 م(.1982 –م 1975على البنوك اإلسرائيلية خالل األعوام )

دكتاتور عسكري، ورئيس أوغندا  م(:2003 –م 1925عيدي أمين دادا )

م(. وصل إلى الحكم من خالل 1979 –م 1971الثالث خالل األعوام )

م، عزل فيه الرئيس األوغندي وقتها "ميلتون 1971انقالب عسكري في يناير 

أوبوتي". وتميز حكم "عيدي أمين" بانتهاك حقوق اإلنسان والقمع والتمييز 
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ن ومنظمات حقوق اإلنسان، تتراوح أعداد العنصري. ووفقيا للمراقبين الدوليي

 ألف قتيل.  300ألف و 100القتلى خالل حكمه بين 

قائد عسكري وسياسي ثم رئيس  م(:2005 –م 1924عيزر فايتسمان )

م ضمن الخدمة 1973سابق لدولة إسرائيل. تم تجنيده في حرب أكتوبر 

. قبل أن يترك االحتياطية، وعمل كمساعد لرئيس هيئة األركان دافيد إلعازار

الجيش، شغل منصب قائد القوات الجوية، ثم رئيس شعبة المخابرات 

العسكرية. بعد استقالته من الجيش، انضم إلى حزب "جحال"، وشغل منصب 

م. كما شغل منصب 1969وزير المواصالت في حكومة "جولدا ميئير" عام 

 يجن".م، في حكومة "مناحم ب1977وزير الدفاع عن حزب "الليكود" عام 

 )ف(

 ملك المملكة العربية السعودية م(:1975 –م 1906فيصل بن عبد العزيز )

م. على الرغم من الخالفات التي بينه وبين 1975م إلى 1964في الفترة من 

م عقد مؤتمر القمة العربية 1967الرئيس جمال عبد الناصر إال أنه بعد حرب 

حتى تزول آثار الحرب عن  في الخرطوم تعهد فيه بتقديم معونات مالية سنوية

مصر، كما أنه قرر مع عدة دول عربية قطع البترول عن الدول المساندة 

      م.1973إلسرائيل أثناء حرب أكتوبر 

سياسي ألماني، شغل منصب مستشار  م(:1992 –م 1913فيلي برانت )

م. كان ينتمي إلى الحزب 1974م حتى 1969ألمانيا الغربية في الفترة من 

اكيل حيث انضم إلى حزب العمال االشتراكيين. حصل على جائزة االشتر

نوبل للسالم لمحاولته التقريب بين ألمانيا الشرقية والغربية. استقال من منصبه 

 م بسبب تورط أحد مساعديه في قضية تجسس.1974عام 
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 )ك(

دبلوماسي وسياسي نمساوي، شغل  م(:2007 –م 1918كورت فالدهايم )

م، ثم تولى 1981م حتى 1972منصب األمين العام لألمم المتحدة من عام 

م. خدم في صفوف الجيش األلماني 1992م حتى 1986رئاسة النمسا من عام 

م(، وبعد الحرب تولى منصب السكرتير 1945 –م 1942خالل األعوام )

 (. 1951 –م 1948األول لسفارة بالده في فرنسا في الفترة )

 )ل(

( للواليات 36هو الرئيس رقم ) م(:1973 –م 1908لندون جونسون )

م، وكان 1969م حتى 1963المتحدة األميركية، وامتدت فترة رئاسته من 

ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. بعد عمله لفترة طويلة في الكونجرس، أصبح 

ا للرئيس، ثم نجح في تولي الرئاسة بعد اغتيال "جون كندي". كان معروفيا  نائبي

بشخصيته االستبداديةل حيث عمل على زيادة التدخل األميركي في حرب 

 م.1968جندي في أوائل  500000جندي إلى  16000فيتنام من 

رجل دولة ودبلوماسي أميركي سابق،  (:2011-1930لورانس إيجلبرجر )

ا للدولة في ظل حكم الرئيس "جورج بوش " األب، عمل فترة وجيزة وزيري

وكان قد خدم مع الرؤساء: ريتشارد نيكسون، وجيمي كارتر، ورونالد ريجان. 

باإلضافة إلى ذلك، شغل منصب وزير الخارجية، ومساعد مستشار األمن 

م. عينه الرئيس 1971م وحتى 1969القومي "هنري كيسنجر" من عام 

ا ألميركا في يوغوسالفيا من   .م1980م حتى 1977"جيمي كارتر" سفيري

لبفب "دافيد بن جوريون" في رئاسة  م(:1969 –م 1895ليفي إشكول ) خب

 –م 1963الحكومة، فكان ثالث رئيس للحكومة اإلسرائيلية في الفترة )
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م(، 1952 –م 1951م(. تقلد عدة مناصب، أهمها: وزير الزراعة )1969

 م(.1967 –م 1963م(، ووزير الدفاع )1963 –م 1952ووزير المالية )

 )م(

سباح أمريكي، فاز بسبع ذهبيات خالل  ...(: –م 1950ك سبيتز )مار

ل خالل بطولة واحدة منذ 1972"أولمبياد ميونِخ"  م، وهو رقم قياسي ُيسجَّ

انطالق األولمبياد، ولم يحطمه إال "مايكل فيلبس" األمريكي الجنسية في 

 م، بحصوله على ثماني ذهبيات.2008"أولمبياد بكين" عام 

سياسي وصحفي إسرائيلي، من  م(:1980 –م 1900ف )مردخاي بن طو

أوائل حركة "الحارس الشاب"، وكان من بين من وقعوا على وثيقة 

"االستقالل". شغل مناصب عدة، منها: عضو في الكنيست من األول حتى 

الخامس، كما شغل منصب وزير اإلسكان ثم وزير التنمية في الحكومات 

ن مؤلفاته: "اقتصاد إسرائيل حول قضية م. م1969م حتى 1948المختلفة من 

 الطرق"، "إسرائيل الفلسطينية واليسار"، وغيرها.  

دبلوماسي وسياسي وموظف دولة  ...(: –م 1922مردخاي جازيت )

إسرائيلي سابق. شغل منصب مدير عام مكتب رئيس الوزراء في الفترة من 

ا للمدير العام لوزارة ا1975م حتى 1973 لخارجية م، كما عمل نائبي

والمسؤول عن العالقات مع الواليات المتحدة األميركية وكندا. انخرط من 

خالل عمله في مكتب رئيس الوزراء تحت رئاسة "جولدا ميئير" ثم "يتسحاك 

 رابين"، فعمل على تطوير مسارات السالم مع دول الشرق األوسط.

الملحق العسكري في سفارة  م(:1995 –م 1930مردخاي "موتيه" جور )

م(. 1973ديسمبر  –م 1972إسرائيل في واشنطن خالل الفترة )أغسطس 

تولى العديد من المناصب العسكرية، فقد كان قائد القيادة الشمالية خالل 
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( 143م قيادة الفرقة )1969م(، وتولى خالل عام 1972 –م 1969األعوام )

 –م 1974امة خالل األعوام )المدرعة. كما كان رئيس هيئة األركان الع

وبعد أن ُنشر تقرير لجنة "أجرانات"، وإقالة رئيس األركان "دافيد م(. 1978

ا لألركان في أبريل  م. وبعد أربع 1974إلعازار"، ُعيمن "مردخاي جور" رئيسي

ا سنوات، ترك الخدمة العسكرية واتجه  إلى الحياة السياسية، فصار عضوي

م، وشغل 1981الكنيست عن حزب العمل عام للجنة الخارجية واألمن في 

م(. 1986 –م 1984منصب وزير الصحة عن حزب العمل خالل األعوام )

باإلضافة إلى ذلك، شغل منصب المستشار األمني لرئيس الحكومة "يتسحاك 

م(، ونائب وزير الدفاع في حكومة 1990 –م 1988شامير" خالل األعوام )

 م(.1995 –م 9921"رابين" الثانية خالل األعوام )

شغل منصب رئيس وزراء إسرائيل في  م(:1992 –م 1913مناحم بيجين )

م عن حزب "الليكود". وفي هذه الفترة، شهد توقيع اتفاقية السالم 1977عام 

مع الرئيس أنور السادات برعاية الواليات المتحدة األميركية برئاسة "جيمي 

ع الرئيس أنور السادات عن كارتر". وقد نال جائزة نوبل للسالم مناصفة م

 جهوده لتوقيع اتفاق سالم مع مصر.

كان لواءي في الجيش  م(:2000 –م 1925موشيه "موسى" بيليد )

( المدرعة التابعة للقيادة الشمالية إبان حرب 146اإلسرائيلي، وقائد الفرقة )

م، وحرب 1948م. شارك في أربعة حروب إسرائيلية: حرب 1973أكتوبر 

م. تولى العديد من 1973االستنزاف، وحرب أكتوبر  م، وحرب1967

 –م 1964( المدرع خالل العامين )8المناصب العسكرية، أهمها: قائد اللواء )

م(، 1967 –م 1965( المدرع خالل األعوام )14م(، وقائد اللواء )1965

م(. فضالي عن ذلك، 1979 –م 1974وقائد سالح المدرعات خالل األعوام )

ر عام هيئة تطوير األسلحة )أنظمة رفائيل الدفاعية المتقدمة تقلد منصب مدي

 م(.1992 –م 1987فيما بعد( خالل األعوام )
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شخصية عسكرية وسياسية شهيرة،  م(:1981 –م 1915موشيه ديان )

شغل منصب وزير الدفاع في المرحلة األكثر تاريخية في المنطقة بين األعوام 

م، واالستنزاف، 1967نيو م(ل حيث شهد حروب: يو1974 –م 1967)

م. ويعتبر "ديان" أحد قادة منظمة "الهاجاناه". تولى عدة 1973وأكتوبر 

مناصب عسكرية وسياسية، وكان من بين أهم المناصب العسكرية التي 

م(، وكذلك 1951 –م 1949تقلدها، شغله لمنصب قائد المنطقة الجنوبية )

ا لشعبة العمليات بين  م، كما1952تولى قيادة المنطقة الشمالية لعام  كان رئيسي

م(، ثم ترقى ليصبح الرئيس الرابع لهيئة األركان 1953 –م 1952العامين )

م(. أما على الناحية السياسية، 1958 –م 1953العامة للجيش اإلسرائيلي )

م(، عالوة على منصبه 1954 –م 1949فقد تولى منصب وزير الزراعة )

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد استقال من  م(.1979 –م 1977كوزير للخارجية )

منصبه كوزير للدفاع في أعقاب صدور التقرير المرحلي للجنة أجرانات في 

م، على الرغم من أن اللجنة لم توجه إليه أية تهمة ولم تحمله 1974أبريل  1

 أية مسؤولية شخصية عن الهزيمة.

صب دبلوماسي إسرائيلي، شغل من م(:2006 –م 1925موشيه ساسون )

م، ثم ُعين 1976م إلى 1973سفير إسرائيل في إيطاليا والفاتيكان من عام 

ا لمركز البحوث والتخطيط الخاص بوزارة الخارجية. وفي مايو  بعد ذلك مديري

ا إلسرائيل في مصر لمدة سبع سنوات.1981عام   م، ُعيمن سفيري

دبلوماسي وسياسي إسرائيلي، شغل  م(:1989 –م 1911موشيه كول )

م حتى 1966سنة من  11وزير السياحة أثناء حرب أكتوبر لمدة  منصب

م. وعلى مدى سنوات عضويته في حكومات "ليفي إشكول" و"جولدا 1977

ميئير" و"يتسحاك رابين"، كافح من أجل إلغاء التمييز بين العرب واليهود في 

إسرائيل، وكان من المنادين بحل المشكلة الفلسطينية من أجل إحالل السالم 

 في المنطقة.
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ا  م(:2011 –م 1912موشيه النداو ) ا في لجنة أجرانات، وقاضيي كان عضوي

م(، والرئيس 1982 –م 1953في المحكمة العليا في إسرائيل خالل الفترة )

م(. 1982أبريل  29 –م 1980مارس  5الخامس للمحكمة العليا في الفترة )

تقلد عدة مناصب قضائية، حاز على إثرها على جائزة إسرائيل في القضاء 

 م.1991عام 

أبرز  م(:1948 –م 1869ند غاندي "المهاتما غاندي" )موهنداس كرمشا

زعماء الهند على اإلطالقل إذ ناضل في سبيل استقالل الهند عن االحتالل 

م. بذل حياته من أجل وحدة 1947البريطاني حتى نالت االستقالل في عام 

الهند بعد االستقالل، إال أن جهوده باءت بالفشل تحت وطأة تشدد بعض 

ا لذلكل حيث قُتل على يد أحد الهندوس، ثم انفصلت الهندوس، ودف ع حياته ثمني

 باكستان عن الهند.

كان وزير الرفاه اإلسرائيلي )وزارة  م(:1975 –م 1913ميخائيل حزاني )

م(. 1974 –م 1970الرفاه والخدمات االجتماعية فيما بعد( خالل األعوام )

ا في الكنيست خالل الدورات من الثاني م 1951ة حتى الثامنة )كما كان عضوي

الشرقي" و"هبوعيل  –م( ضمن األحزاب اليمينية "همزراحي 1975 –

الحزب الديني القومي". باإلضافة  –العامل الشرقي"، و"المفدال  –همزراحي 

إلى ذلك، كان نائب وزير المعارف والثقافة )انقسمت هذه الوزارة فيما بعد 

فة والرياضة( خالل األعوام إلى وزارتين: وزارة التعليم ووزارة الثقا

 م(.1971 –م 1969)

 

 )ه (
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كان لواء في الجيش اإلسرائيلي، ورئيس  :...( -م 1929هرتسل شابير )

م(. سجله حافل 1974 –م 1972شعبة القوة البشرية خالل األعوام )

م 1963بالمناصب العسكرية، فقد كان قائد اللواء السابع المدرع لمدة عامين )

 –م 1969كان مساعد رئيس شعبة العمليات خالل األعوام )م(، كما 1964 –

 –م 1974م(، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات خالل األعوام )1971

م(، تقلد منصب قائد القيادة 1978 –م 1976م(. وخالل األعوام )1976

الجنوبية. بعد تقاعده من الجيش، تولى منصب المفتش العام للشرطة 

 م.8019اإلسرائيلية لعام واحد 

سياسي أميركي، شغل منصب وزير  ...(: – 1923هنري كيسنجر )

م، وكان مستشار األمن القومي 1977م إلى 1973الخارجية األميركية من 

ا في السياسة الخارجية  ا بارزي في حكومة "ريتشارد نيكسون". لعب دوري

للواليات المتحدة األميركية، مثل: سياسة االنفتاح على الصين، وزياراته 

 م.1978لمكوكية بين العرب وإسرائيل التي انتهت باتفاقية "كامب دافيد" عام ا

 )و(

سياسي ألماني، تولى العديد من المناصب:  ...(: –م 1919والتر شيل )

م 1961الوزير االتحادي للتعاون االقتصادي، ووزير الخارجية األلمانية من 

ا مستشار ألمانيا االتحادية خالل 1969إلى   –م 1974األعوام )م، وأيضي

سنة(، وهو ينتمي إلى الحزب 95م(. وهو األن أكبر رئيس ألماني سنميا )1979

   الديمقراطي الحر.

سياسي أميركي، شغل منصب وزير  م(:2001 –م 1913وليم روجرز )

م. بذل 1973م إلى 1969الخارجية األميركية في حكومة "نيكسون" من عام 

العربي اإلسرائيلي من خالل ما ُسمي جهوده إلحالل سالم دائم للصراع 

"مبادرة روجرز"، إال أن تأثيره كان يضمحل تدريجيميا لصالح مستشار األمن 
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القومي لنيكسون، هنري كيسنجر. وقد نال ميدالية الحرية الرئاسية عام 

 م.1973

 )ي(

قائد عسكري وسياسي إسرائيلي، شغل  م(:1980 –م 1918يجأل ألون )

م. انتمى إلى أحزاب: 1977م وحتى 1968زراء منذ منصب نائب رئيس الو

"أحدوت هاعفودا"، و"بوعالي تسيون"، و"المعراخ األول"، وحزب العمل، ثم 

ا "المعراخ الثاني". تولى مناصب: القائم بأعمال رئيس الوزراء، ونائب  أخيري

 رئيس الوزراء، ثم وزير الخارجية، ثم وزير التربية والتعليم.

عضو لجنة أجرانات،  م(:1992 –م 1907نتسال )يتسحاك إرنست نيبِ 

م(، خلفيا 1981 –م 1961وكان مراقب الدولة الثاني إلسرائيل في الفترة )

( الذي تولى في الفترة Moses Siegfriedللقاضي "موزس سيجفريد" )

 م(.1961 –م 1949)

قائد عسكري إسرائيلي، شغل  ...(: –م 1927يتسحاك حوفي "َحّقه" )

ا للموساد 1973القيادة الشمالية أثناء حرب أكتوبر منصب قائد  م، ثم رئيسي

م، كما شغل عدة مناصب في هيئة 1974خلفيا ل  "تسفي زامير" في عام 

األركان العامة للجيش اإلسرائيلي. وفي إطار قيادته للمنطقة الشمالية، خاض 

ا في أيام األولى للحرب.  قتاالي صعبي

أحد أبرز الشخصيات العسكرية  م(:1995 –م 1922يتسحاك رابين )

والسياسية اإلسرائيلية، ولكنه لم يشغل أي منصب رسمي خالل حرب أكتوبر 

م. كان أحد قادة منظمة "الهاجاناه" الصهيونية، والرئيس السابع لهيئة 1973

م(. ثم بعد ذلك، 1968 –م 1964األركان العامة في الجيش اإلسرائيلي )

م(، ورئيس 1973 –م 1968ت المتحدة )أصبح سفير إسرائيل في الواليا
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م. ولم يقتصر األمر على ذلك، بل تولى منصب 1974حزب العمل في عام 

 –م 1992م، 1977 –م 1974رئيس الحكومة اإلسرائيلية لفترتين: )

ا للدفاع في الفترة )1995  –م 1984م( عن حزب العمل، وكان وزيري

نوفمبر  4واُغتيل في  م،1994م(. حصل على جائزة نوبل للسالم عام 1990

 م، خالل مهرجان مؤيد للسالم في إسرائيل.1995

عضو لجنة أجرانات، والرئيس األول  م(:1984 –م 1917يِجائيل يادين )

م(، 1949 –م 1947لشعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي خالل األعوام )

 م(.1952 –م 1949ورئيس األركان الثاني للجيش اإلسرائيلي في الفترة )

كما كان شخصية سياسيةل حيث تولى منصب نائب رئيس الحكومة منذ عام 

م. اشتهر في مجال علم اآلثار التوراتي، من خالل حفرياته وكتاباته في 1977

 مناطق عدة، مثل: "حاصور"، و"قمران" في "صحراء يهودا"، و"مجيدو".

لى سياسي وبرلماني إسرائيلي، ينتمي إ م(:1978 –م 1908يزهار هراري )

ا في الكنيست منذ قيام  الحزب التقدمي الليبرالي اإلسرائيلي. ظل عضوي

إسرائيل حتى الكنيست السابع. درس العلوم السياسية والصحافة في باريس، 

ثم درس القانون في الجامعة العبرية في القدس، وحصل على ترخيص مزاولة 

يست في م. شارك "هراري" على مدى عضويته في الكن1933المحاماة عام 

مختلف لجانه، منها: لجنة الخارجية واألمن، ولجنة القانون والتشريع، 

 وغيرهما.

برلماني  م(:1970 –م 1913يسرائيل "يولق" برزياي "أيزنبرج" )

وسياسي إسرائيلي، شغل منصب وزير الصحة في الحكومة اإلسرائيلية عن 

ا في الكنيست الخامس، وُعين في ا لرئيس حزب "مابام"، كما كان عضوي ه نائبي

 الكنيست.
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مستشار رئيسة الوزراء "جولدا  م(:1986 –م 1911يسرائيل جاليلي )

م. شارك كعضو في 1973ميئير" إبان حرب االستنزاف وحرب أكتوبر 

الكنيست في جميع دوراته: من الكنيست األول حتى الثامنل فيما عدا الكنيست 

ا من جانب جميع األحزاب  العمالية، بداية من حزب الثاني. كما كان مرشحي

دوت هاعفودا  ا ب   –"العمال الموحد" وائتالف "أحب بوعالي تسيون"، ومروري

"المعراخ"، وانتهاءي بحزب "العمل اإلسرائيلي". وعلى المستوى الحكومي، 

تقلد منصبه كوزير ل عالم لمرة واحدة، وكان وزير دولة في خمس حكومات 

 م. 1977حتى عام 

قائد عسكري إسرائيلي، شغل  م(:2010 –م 1924"طليق" )يسرائيل طال 

منصب رئيس شعبة العمليات ثم منصب نائب رئيس هيئة األركان في أثناء 

م قائد القيادة 1974م. عين عقب الحرب في يناير 1973حرب أكتوبر 

الجنوبية خلفيا ل  "شموئيل جونين". من أبرز أعماله، إنشاء سالح المدرعات 

ثم إنتاج الدبابة اإلسرائيلية "مركافاه"، وفي حرب أكتوبر قاد اإلسرائيلية، 

معارك المدرعات في الجبهة الشمالية. بعد تركه للخدمة العسكرية، أُسند إليه 

منصب مساعد وزير الدفاع للمهام الخاصةل حيث أُسند إليه إنتاج وتطوير 

 المدرعة "مركافاه"، والمدرعات القتالية األخرى.

ا في الجيش اإلسرائيلي.  م(:1981 –م 1921) يسرائيل ليئور كان عميدي

م، تقلد منصب السكرتير العسكري لكل من: "ليفي إشكول"، 1966ومنذ عام 

ا لرئيسة الوزراء لشؤون  و"جولدا ميئير". وفي المقابل، ُعيِّن "ليئور" مستشاري

 م.1973مكافحة اإلرهاب، خلفيا للواء "أهارون ياريف" في يوليو 

( 143نائب قائد الفرقة ) ...(: –م 1933اكي" إيفن "إبشتاين" )يعقوف "ج

م، وكان 1973المدرعة تحت قيادة "أريئيل شارون" إبان حرب أكتوبر 

مسؤوالي عن إدارة عملية عبور القناة "عملية ذوي القلوب الشجاعة". تقلد عدة 
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م، شغل 1967مناصب عسكرية مهمة، كان من بينها أنه خالل حرب يونيو 

م تولى قيادة اللواء خالل الحرب. ( المدرع، ث520منصب نائب قائد اللواء )

عالوة على أنه تولى قيادة اللواء السابع المدرع التابع للقيادة الشمالية خالل 

ا للفرقة )1971 –م 1969األعوام ) ( المدرعة لعامين 143م(، كما كان قائدي

ا لكلية األمن القومي )1975 –م 1974) م(. بعدما 1983 –م 1980م(، وقائدي

عسكرية تقلد عدة مناصب مدنية، منها: القنصل العام إلسرائيل أنهى الخدمة ال

 –م 1983في "لوس أنجلوس" في الواليات المتحدة خالل األعوام )

 م(.1993 –م 1989م(، ومدير عام وزارة النقل خالل األعوام )1986

سياسي إسرائيلي وبرلماني مخضرم، شغل  (:1992-1899يعقوف حزان )

م وحتى 1948سرائيلي منذ قيام الدولة عام منصب عضو في الكنيست اإل

م، وكان ينتمي إلى حزب "مابام" ثم "المعراخ". عالوة على ذلك، كان 1973

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة حزب "اتحاد العمال: هابوعاليم 

هامئوحاديم"، كما كان من زعماء تنظيم "الحارس الشاب: هاشومير 

رلمانية واأليديولوجية العمالية هاتساعير". عمل على تقديم خبراته الب

والتعليمية إلى الشباب، ورفض قبول حقيبة وزارية، وفضل البقاء في عمله 

 البرلماني في الكنيست.           

حاخام وقانوني ودبلوماسي  م(:1972 –م 1921يعقوب دافيد هرتسوج )

 إسرائيلي، شغل منصب مدير عام مكتب رئيس الحكومة في فترة رئاسة "ليفي

م. عمل على 1972م وحتى وفاته عام 1966إشكول" ثم "جولدا ميئير" منذ 

م، وأجرى اتصاالت 1967تحسين العالقات مع الفاتيكان بعد حرب 

دبلوماسية مع الملك حسين. وكان حاصالي على درجة الدكتوراه في القانون 

الدولي من جامعة "أوتاوا" في كندا، وهو ابن أخي "حاييم هرتسوج" رئيس 

 سرائيل األسبق.إ
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صحفي ومؤلف أغاني ومترجم  ...(: –م 1927يعقوب شاريت "كوفي" )

إسرائيلي، وهو ابن رئيس وزراء إسرائيل األسبق "موشيه شاريت". درس 

التاريخ الروسي في لندن، وشغل منصب السكرتير األول في سفارة إسرائيل 

من أعماله:  م بتهمة التجسس.1961في االتحاد السوفيتي، وُطرد منه عام 

إصداره يوميات أبيه، كما ترجم بعض المؤلفات من اللغة الروسية ومن اللغة 

اإلنجليزية، باإلضافة إلى أنه ألف بعض كتب المغامرات للشباب، كما ألف 

 العديد من األغاني.

المستشار القانوني األول  م(:1993 –م 1902يعقوف ِشمشون شابيرا )

م(، وتولى منصب وزير العدل في 1950 –م 1948إلسرائيل في الفترة )

م(، بعدما عينه رئيس الحكومة "ليفي إشكول" عام 1973 –م 1966الفترة )

 م.1966

باحث عسكري إسرائيلي، ُيعد رجل  م(:1990 –م 1926يهوشواع رافيف )

ا من عام  23جهاز األمن اإلسرائيلي على مدار  م إلى عام 1942عامي

ا استرا1974 ا بأمن إسرائيل ضمن األبحاث م. وضع خاللها بحثي تيجيميا خاصمي

 المختلفة الخاصة بجهاز األمن.

نائب رئيس شعبة اإلمداد والتموين إبان حرب  ...(: -م 1925يوحنان جور )

م، وتولى المنصب عشية اندالع الحرب. ثم صار المستشار 1973أكتوبر 

م(. كما 8197 –م 1975المالي لرئيس هيئة األركان العامة خالل األعوام )

م(. 1984 –م 1978تولى رئاسة شعبة اإلمداد والتموين لمدة ستة أعوام )

م(، شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية 2005 –م 1993وخالل األعوام )

ا منصب  لمنظمة "نجمة داود الحمراء" التابعة لوزارة الصحة، ويشغل حاليي

 القائم بأعمال رئيس المنظمة.
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ا،  م(:1965 –م 1891يوحنان رتنر ) ا، ورجالي عسكريمي ا معماريمي كان مهندسي

وأحد قادة منظمة "الهاجاناه" الصهيونية. كما كان قائد القيادة القطرية لمنظمة 

م(. تولى رئاسة أركان الجيش 1939 –م 1937"الهاجاناه" في الفترة )

م، ولكنه سرعان ما قدم استقالته من المنصبل 1948اإلسرائيلي خالل حرب 

ا إلى مواجهته بعض المشكالت التي حالت بينه وبين بقائه في المنصب.  نظري

كما تقلد منصب رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي بعد إنشائها عام 

 م.1948
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 المشاركون فى الكتاب
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 المشرف والمراجع فى سطور

 

 أ. د. إبراهيم عبد الحميد البحراوي

استاذ األدب العبري المعاصر المتفرغ بآداب صاحب هذا المشروع الوثائقي.. 

جامعة عين شمس، مؤسس المدرسة العلمية لدراسة المجتمع المعادي عن بعد 

عبر األدب وصاحب أول كتاب في المكتبة العربية عن أدب الحرب 

. عضو الفريق الوطني لدراسة مفاهيم ومشاعر أسرى 1972اإلسرائيلي عام 

وخدم بالقوات الجوية في نفس العام كضابط  1973الحرب االسرائيليين عام 

مكلف برتبة مقدم.  حائز على جوائز مصرية وعربية عديدة منها جائزة 

الدولة التقديرية في اآلداب وجائزة الدولة للتفوق في العلوم االجتماعية وجائزة 

 التخطيط المستقبلي العربي من جامعة الدول العربية.
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 المترجمون فى سطور

حاليا أستاذ األدب العبرى الحديث والمعاصر بكلية اآلداب،  :عبدهللايحيي 

جامعة المنصورة، وأستاذ زائر بكلية اآلداب / جامعة اإلسكندرية حتى 

. شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية وله العديد من البحوث 2009

ة" العلمية. يساهم بصفة منتظمة فى جهد الترجمة بمجلة "مختارات إسرائيلي

 الصادرة عن مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بجريدة "األهرام".

بكلية اآلداب،  رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها :أشرف الشرقاوي

نشر عدة كتب "مسرحية االنتفاضة.. ملثمون" للكاتب إيالن جامعة المنصورة. 

ميخائيل، حاتسور، ودراسة في رواية "حمام الطرف األغر" للكاتب سامي 

"أكاذيب عن  و"ختام األمر" للكاتب يعكوف شبتاي. ترجم عدة كتب منها

"المجتمع المدني في إسرائيل بين التعبئة ، والسالم" للكاتبة "تنيا رينهارت

 .والوفاق" للكاتبة "ياعيل يشاي"

 ااستاذ متفرغ بقسم اللغة العبرية وآدابه :سعيد عبد السام الُعكش د. .أ

دراسة معجمية أهمها عدد من المؤلفات العلمية . أصدر شمسجامعة عين ب

معجم مصطلحات علم اللغة ، عربي/لمصطلحات األدب مع مسرد عبري

 .عنصرية كتاب مفاهيم، والنظري

 ىحدإمجلة مختارات إسرائيلية )بمترجم لغة عبرية  :مصطفى الهواري

دة دراسات ترجمة ع. قام بمجلس الدفاع الوطنيو إصدارات صحيفة األهرام(

 . صادرة عن مركز بحوث األمن القومي اإلسرائيلي

مدرس األدب العبري الحديث والمقارن  :هاني مصطفى عبد الرحمن

للغة العبرية بمركز األهرام للدراسات  امترجم. عمل امعةج، بكلية اآلداب

بمجلة و المنظمة العربية لمناهضة التمييز العنصريوالسياسية واالستراتيجية 

اللغة . وقام بتدريس "ترجمان" التابعة لمركز اللغات األجنبية بجامعة القاهرة
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ترجمة القاهرة. شارك فى العبرية بمركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة 

  .كتاب "ثورات الربيع العربي في عيون إسرائيلية"

بمركز  اومترجم اباحثعمل في فترات سابقة : د. منصور عبد الوهاب

سكرتير تحرير بمركز و بمؤسسة األهرام  واالستراتيجيةالدراسات السياسية 

حتى  رئيس الجمهوريةلمترجم ، وبالقوات المسلحة االستراتيجيةالدراسات 

. شارك في رئيس قسم الترجمة بالمنظمة العربية لمناهضة التمييزو 2009

 .والد العمفيلم أالترجمة العبرية لعدد من األعمال الفنية منها 

باإلذاعة العبرية  اومترجم اومحرر ايعمل مذيع :سنجرعبدالعزيز سعد 

من اللغة العبرية في  ا، ومترجم1997ضمن شبكة اإلذاعات الموجهة منذ 

مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. كما عمل مشرفا للغة بقطاع األخبار 

رئيس تحرير بقناة النيل ، و2013باللغة العبرية بالتليفزيون المصري حتى 

 .  2010الدولية حتى 

مدرس بقسم اللغات السامية بكلية األلسن، جامعة : محمد محمود السامىد. 

عربى(  )عبرى/بتأليف معجم للعامية العبرية  2011عين شمس. قام عام 

بترجمة "العبرية المعاصرة والعبرية القديمة" تأليف إليعيزر  2012وقام فى 

الحرب والسالم والعالقات الدولية فى اإلسالم المعاصر" روفينشطين، و 

 تأليف المستشرق اإلسرائيلى يتسحاق رايتر. 

حاصل على دكتوراة األدب العبرى  اخصائي مكتبات :ماضي د. بدوي محمد

كتاب "رحلة من أهم انتاجه ترجمة ودراسة الحديث من جامعة عين شمس. 

كتاب المخططات الصهيونية األولى و " 2040إلى إرتس يسرائيل عام 

 .فلسطين في القصة العبرية الحتالل

معيد في قسم اللغات الشرقية وآدابها بجامعة القاهرة. يقوم : حسين عبد البديع

بإعداد رسالة الماجستير حول "االستيطان في سفري يشوع والقضاة وأثره في 
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انتصار أكتوبر  من شارك في ترجمة الجزء األولالفكر الصهيوني والتعليم". 

 .2014أكتوبر ، ي.. شهادات القيادة السياسفي الوثائق اإلسرائيلية
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:  انتصار اكتوبر فى الوثائق االسرائيلية، وثائق القيادة السياسية، األولالجزء 
من مطبوعات المركز  2669، المركز القومى للترجمة، العدد 2014اكتوبر 
 19292/2014للترجمة، رقم االيداع بدار الكتب المصرية القومى 
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