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يمكن لقارئ عندما يربط بین محاوالت إسرائیل حماية معنويات
أجیالھا الجديدة ومحتوى الوثائق اإلسرائیلیة، التى نشرت

نصوصھا الكاملة بالمركز القومى للترجمة، أن يكتشف أمرين:

األول: السبب الذى دفع السلطات اإلسرائیلیة إلى حجب أھم
الوثائق عن النشر لمدة أربعین عاما، والذى جعلھا تقوم بحذف

بعض المواضع من أصول الوثائق قبل نشرھا.

الثانى: السبب فى منع نشر بقیة محاضر اجتماعات القیادة
اإلسرائیلیة للتشاور حول إدارة الحرب بعد يوم ٩ أكتوبر وھو

الیوم الرابع للقتال وھو الیوم الذى بدأ فیه الجسر الجوى األمريكى الحامل لألسلحة األكثر حداثة فى
الترسانة األمريكیة وأطقمھا البشرية من االقتراب من المطارات اإلسرائیلیة.

إن السبب واحد فى الحالتین وھو محاولة حماية معنويات األجیال اإلسرائیلیة الجديدة التى كانت فى
سن الطفولة أثناء حرب ١٩٧٣ من فكرة ھزيمة الجیش اإلسرائیلى ومواصلة تنشئتھم فى غیبة الوثائق

الفاضحة على فكرة التفوق واالنتماء للجیش الذى ال يقھر والتى سنعود إلیھا الحقًا، ھناك واقعة رواھا لى
أحد خريجى قسم اللغة العبرية العاملین فى مجال السیاحة، ذات داللة مباشرة فى ھذا السیاق، وھى

أنه استمع إلى تعلیقات وفد سیاحى إسرائیلى من طالب وطالبات المدارس الثانوية، جاء لزيارة بانوراما
حرب أكتوبر فى القاھرة. يقول الخريج إن أعضاء الوفد أصیبوا بصدمة وھم يشاھدون توثیق المعركة وھى
صدمة لم يخرجھم منھا إال قول أحدھم تذكروا أن ھذه الحرب انتھت بانتصار جیشنا وعبوره القناة «عملیة
الثغرة». إن الوثائق رغم حذف بعض المواضع تؤكد أن شارون ظل ينتظر بعیدا عن خط القناة بعد أن انتھت
جمیع محاوالت اقترابه ھو وقائد الفرقة الشمالیة الجنرال بیرن بخسائر فادحة فأمرھما ديان بالبقاء بعیدا

لحین وصول المدد األمريكى.

أعتقد أن السلطات اإلسرائیلیة معذورة فى حجب الوثائق كل ھذه السنین، فلقد أدى نشر بعضھا رغم
بعد الزمن إلى ثورة ضد قیادة الحكومة وقیادة الجیش، انتھت إلى قیام بعض الناس بتلطیخ قبر وزير الدفاع

موشیه ديان باللون األحمر واتھامه كرمز للقیادة بالمسؤولیة عن الدماء اإلسرائیلیة، التى أريقت وعن
الھزيمة التى كادت تصل بالقوات المصرية إلى داخل الحدود اإلسرائیلیة، لوال التدخل األمريكى المباشر

فى العملیات العسكرية.

دعوھم فى عذرھم يروجون لوھم االنتصار اإلسرائیلى، وھیا بنا نطالع الوثائق ومحتوياتھا التى تبدد ھذا
الوھم.

اجتماع الدقائق األولى من يوم ٨ أكتوبر: تقرير رابین عن األوضاع بالجبھة المصرية

فى الدقائق األخیرة من يوم ٧ أكتوبر ومع بدء يوم ٨ أكتوبر التأم اجتماع للقیادات برئاسة جولدا مائیر نشره
أرشیف الدولة وسجل علیه موعد البداية فى الساعة ١١.٥٠ لیال. عقد االجتماع لالستماع إلى تقرير

إسحق رابین - الذى كان رئیسا لھیئة اإلركان فى حرب ١٩٦٧ - عن زيارة قام بھا للجبھة المصرية بتكلیف
من رئیسة الوزراء بعد أن الحظت انھیار وزير الدفاع وانحیازه لفكرة االنسحاب من أمام المصريین وإقامة

خط دفاع جديد عند خط الممرات. حضر االجتماع كل من رئیسة الوزراء ونائبھا يجال ألون ورئیس الموساد
الجنرال تسیفى زامیر، ووكیل أول وزارة الخارجیة أفراھام كیدرون الذى كان حلقة الوصل بین رئاسة

الحكومة ووزير الخارجیة ابا إيبان، الموجود آنذاك فى الواليات المتحدة على مقربة من اإلدارة األمريكیة،
دعونا نطالع تقرير رابین عن لقاءاته بقادة الفرق الثالث الموجودة بسیناء شارون «أريك» وأفراھام مندلر

«البرت» وأفراھام أدان «بیرن».

وعن شھادة القادة للقوات المصرية وأدائھا القتالى المتمیز بالكفاءة والبسالة، وأيضًا عن اقتراح للقیام
بھجوم مضاد على القوات المصرية محكوم علیه بالفشل واقتراح االنسحاب إلى خط المضايق كبديل ال

يقل مرارة. يقول الجنرال رابین فى تقريره بالنص ما يلى:

«لقد اجتمعت عند قائد الجبھة الجنرال جنونین «جورديش» لجمیع قادة الفرق فى أم خشیب، وھم قائد
الفرقة الشمالیة الجنرال بیرن وقائد الفرقة الجنوبیة الجنرال ألبرت وقائد الفرق الوسطى الجنرال شارون.

لقد تكبدت فرقة ألبرت خسائر فادحة لقد فقدت الفرقة مائة وخمسین دبابة ھناك محاولة إلرسال تعزيزات
لھذه الفرقة وھناك تقدير بأن عدد دباباتنا سیصل إلى ستمائة وخمسین دبابة مع صباح الغد.

أما فیما يتصل بالوضع فى الجبھة المصرية فاألمور شديدة الصعوبة وبالغة التعقید، حیث لدينا أربعمائة
جريح وثمانون قتیال ويعتقد قائد الجبھة أن عدد قتالنا سیرتفع إلى ما بین مائة وخمسین ومائتى فرد إلى

أن يمكننا التحول إلى وضع ھجومى.. إن صورة الوضع كما يلى.

لقد عبرت قوات مصرية من سالح المشاة المصرى مجرى القناة وھى فى حالة تقدم، إن معظم خسائرنا
من الدبابات لم تنتج عن نیران دبابات مصرية بل نتجت عن أسلحة قوات المشاة المصرية والصواريخ

المضادة للدبابات. وھناك عدد قلیل من دباباتنا تم تدمیره بواسطة الدبابات المصرية. لقد عبر المصريون
بالدبابات فى نقطتین أو ثالث نقاط وھى القنطرة والفردان وأمام مضیقى «الجدى ومتال». إن عدد الدبابات

المصرية التى عبرت حتى اآلن يقدر بما ال يقل عن ثالثمائة وخمسین ونرجح أن يزيد العدد إلى ٥٠٠
دبابة. إن المصريین ال يتجاوزون الطريق الموازى للقناة ومن الواضح أنھم سیحتاجون إلى عبور الفرقتین

الرابعة والسادسة. إن مواقعنا تمدنا بمعلومات بأن المصريین مستمرون فى نقل الدبابات ولديھم خمسة

 
المواضیع الرئیسیة

الرئیسیة 

رسالة من المحرر 

قضايا ساخنـــــة  

اخبــار الوطن  

رياضــــــــــــة  

تحقیقات  

مساحـــــة رأى  

ملف خاص  

اخبــــار العالم  

حوادث و قضايا  

سینما  

السكوت ممنوع  

زى النھارده  

فنون  

أخیرة  

أعمدة العدد

   خط أحــــــــمر

   فصل الخطاب

   ٧ ايام

   معًا

   عن قرب

   الكثیر من الحب

   صوت وصورة

   على فین

   وجدتــھــا

   وجوه على ورق

   فوق السحاب

الرئیسیة | ملف خاص

٤١ عاماً على انتصار ٧٣ .. د. إبراھیم البحراوى یحقق فى وثائق
إسرائیل الممنوعة عن نصر أكتوبر (الحلقة الرابعة )

٩/ ١٠/ ٢٠١٤       

محافظات منوعاترأيتحقيقاتملفات وحواراتوسط الناسثقافةفنونعلوم وتكنولوجياحوادثرياضةاقتصادعرب وعالمأخبار مصر

http://www.egyptindependent.com/
http://www.almasryalyoum.com/rss_channels
http://www.facebook.com/pages/almsry-alywm/280604969315
http://twitter.com/AlMasryAlYoum_A
http://www.almasryalyoum.com/research
http://www.almasryalyoum.com/
http://www.egyptindependent.com/
http://today.almasryalyoum.com/
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/caricature
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/photo
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/video
http://today.almasryalyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=440176
http://today.almasryalyoum.com/emailarticle.aspx?ArticleID=440176
http://today.almasryalyoum.com/default.aspx
http://today.almasryalyoum.com/content.aspx?ContentID=2
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=295&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=294&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=297&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=346&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=300&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=321&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=299&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=301&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=318&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=298&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=323&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=310&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=347&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=303&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=365&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=308&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=369&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=344&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=363&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=320&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=372&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=382&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=404&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/nsection.aspx?SectionID=407&IssueID=3378
http://today.almasryalyoum.com/default.aspx
http://www.almasryalyoum.com/governorates
http://www.almasryalyoum.com/
http://www.almasryalyoum.com/channel/223241
http://www.almasryalyoum.com/channel/223236
http://www.almasryalyoum.com/channel/7
http://www.almasryalyoum.com/channel/14
http://www.almasryalyoum.com/channel/223231
http://www.almasryalyoum.com/channel/24
http://www.almasryalyoum.com/channel/223242
http://www.almasryalyoum.com/channel/223247
http://www.almasryalyoum.com/channel/223272
http://www.almasryalyoum.com/channel/223257
http://www.almasryalyoum.com/channel/223262
http://www.almasryalyoum.com/opinion-channel
http://www.almasryalyoum.com/channel/223267


أو ستة كبارى ولم يمكننا تدمیرھا أو أنھم أعادوا بناءھا.

إن قدرتنا على الوصول إلى الكبارى محدودة حالیًا ويحاول سالحنا الجوى القیام بھجمات علیھا غیر أن
النتائج ھزيلة. عندما كنت فى المنطقة الجنوبیة من سیناء قام المصريون بالضغط بشدة على مواقعنا

وحصوننا فى منطقة لسان بورتوفیق وتوفرت معلومات بأن بعض دباباتھم تعبر القناة ھناك وھى تتجه إلى
عمق سیناء وال ندرى إذا كانت تريد الوصول إلى شرم الشیخ أم ال.. طبعًا سیتصاعد دخان المعارك فى

اللیل عندما يسود الظالم، إن سالحنا الجوى ال يبدأ فى تقديم المساندة الجادة لقواتنا إال بعد الظھر، فى
ساعات اللیل لن نواجه ضغطًا من جانبھم لكننا ال نعرف ماذا سیفعلون فى ساعات الصباح المبكرة. إن

الجنرال بیرن يقول إن المصريین يدفعون جنودًا وضباطًا مستعدين لالنتحار بالفعل.

إن جمیع من استمعت إلیھم من قادتنا يؤكدون أن أفراد قوات المشاة المصريین متمیزون للغاية ولعلھم
من القوات الخاصة، لقد استطاع عدد أربعین إلى خمسین من جنود المشاة المصريین التصدى للواء

عسكرى تابع لنا بكفاءة ملحوظة.

إن االقتراحات التى سمعتھا من القادة ھى كالتالى: أراد شارون أن يقوم بھجوم مضادة الیوم لینقذ
المواقع غیر أن رأى رئیس ھیئة األركان الفريق دافید ألیعازر أنه إذا أمكننا القیام بإنقاذ أفراد المواقع الثالثة

فلیكن دون محاولة البقاء فیھا خیاران أحالھما مر للجیش اإلسرائیلى.

لقد بلورنا الفكرة التالیة وقوامھا أنه ال يجب أن نقوم غدًا بھجوم محدود ومتقطع بل يجب أن نھاجم بقوة
فرقة عسكرية كاملة تضم مائتى دبابة بھدف تدمیر الدبابات المصرية، لقد صدق رئیس األركان على

خطتین، واحدة لفرقة بیرن فى المنطقة الشمالیة من سیناء والثانیة لشارون فى المنطقة الوسطى،
المھم ھو أال تقوم الفرقتان بالھجوم، ذلك أن لدى كل فرقة مائتى دبابة ومجموع دباباتھا أربعمائة دبابة
وھذا العدد من الدبابات ھو كل ما لدينا فى المنطقة الواقعة بین قناة السويس ومدينة تل أبیب، ولذا ال
يجب استخدام جمیع ھذه الدبابات فى الھجوم، إننا سنھاجم بإحدى الفرقتین وسنجعل األخرى للدفاع

بمساندة القوات الجوية الفعالة، البد لنا من النجاح فى ھذا الھجوم».

ھنا يتدخل الجنرال تسیفى زامیر، رئیس الموساد، معلقًا على كالم رابین فیقول إن ھجومًا من ھذا النوع
ھو بالضبط ما يتوقعه منا المصريون، وينتظرون أن نقوم به والسؤال المطروح ھو ما المكان األمثل للقیام

بھذا الھجوم؟

ويجیب رابین الخیار الثانى أو البديل لھذا الھجوم ھو أن نقوم باالنسحاب ونسمح لھم بالعبور بطريقة
كاسحة، إن ھذين الخیارين المؤلمین أمام الجیش اإلسرائیلى وأيضًا اإلحساس بالورطة الشديدة لم يدعا

للقادة اإلسرائیلیین من مخرج سوى اإللحاح على طلب المساندة األمريكیة.

محضر اجتماع الساعة ٩.٥٠ صباح يوم ٨ أكتوبر ١٩٧٣ جولدا مائیر تستعجل اإلمدادات األمريكیة

يتمیز ھذا المحضر بأنه قصیر من صفحتین فقط أھم ما فیھما أمران، األول خطة قدمھا رئیس األركان دافید
ألیعازر تھدف إلى التأثیر على معنويات المصريین وذلك باستخدام السالح الجوى لشن ھجوم ضد بطاريات
الصواريخ الموجودة فى بورسعید وقد وافق كل من وزير الدفاع ورئیسة الوزراء على الخطة، أما األمر الثانى

األھم فھو إلحاح جولدا مائیر على ضرورة إرسال برقیة أخرى إلى كیسنجر الستعجال اإلمدادات.

محضر اجتماع الساعة ٧.٥٠ مساء يوم ٨ أكتوبر كل شىء فى انتظار األمريكیین

أرجو أن يالحظ القارئ للنص الكامل لھذا المحضر والمنشور بالكتاب الذى أشرفت على إصداره بالمركز
القومى للترجمة أن المضمون فى مساء الیوم الثالث من القتال يبین ما يلى: ١- أن فكرة االنسحاب أمام
القوات المصرية وإقامة خط دفاعى خلفى عند الممرات كانت محل نقاش وھو ما يعكس إحساسًا واقعیًا

بالھزيمة من جانب القادة اإلسرائیلیین من ناحیة، ويؤكد بطالن االدعاءات اإلسرائیلیة بأن الجیش
اإلسرائیلى لم يھزم من ناحیة ثانیة، فلقد ظلت وقائع الھزيمة على ألسنة القادة إلى أن وصل المدد

األمريكى بكامل عتاده للتدخل المباشر، بدءًا من يوم التاسع من أكتوبر.

٢- تتساءل رئیسة الوزراء جولدا مائیر عن جدوى فكرة االنسحاب إلى خط الممرات وإنشاء خط دفاعى
جديد، مادام المصريون قد ذاقوا طعم النصر أو على حد تعبیرھا الحرفى ذاقوا طعم الدم، وبالتالى

سیواصلون التقدم واجتیاح خط الدفاع الجديد. إن بارلیف صاحب فكرة إنشاء خط الحصون التى تحمل
اسمه على القناة ينضم إلى جولدا مائیر فى تأكید أن االنسحاب إلى خط الممرات لن يغیر من قدرة

المصريین على مواصلة ما يفعلونه عند القناة ولن يوقف قوة اندفاعھم على مواصلة الھجوم واجتیاح الخط
الدفاعى المقترح.

٣- ينضم الجنرال تسیفى زامیر، رئیس الموساد، إلى نفس االتجاه مؤكدًا أنه ال توجد طريقة لتغییر الوضع
على الجبھة المصرية دون وصول اإلمدادات األمريكیة.

ھذه الوقائع المثبتة على ألسنة القادة اإلسرائیلیین تدعونى إلى مطالبة الخبراء العسكريین المصريین
باستخالص الدرس المستفاد، ترى ھل تأخرنا فى استغالل فرصة االنھیار اإلسرائیلى وتباطأنا مع تطوير

الھجوم إلى أن وصل المدد األمريكى، إن علینا ونحن نحتفل باالنتصار أن نتخذ من المناسبة فرصة للتفكیر
واستخالص الدروس الالزمة ألجیالنا المصرية الجديدة، فلست أشك فى أن اإلسرائیلیین سیفكرون فى
عدوان جديد على سیناء فى الظرف المناسب لتحقیق أطماعھم التوسعیة التى لم تتبدد، لقد دخلت

ھذه األطماع فقط فى وضع االنكماش استعدادًا للتمدد فى الوقت المناسب.

٤- يتبین أن التفكیر بالتمنى والمرغوب كان حاضرًا على مائدة اجتماعات القیادة، فقد قدم العمید يسرائیل
لیؤرا، السكرتیر العسكرى لرئیسة الوزراء، تقريرًا يفید بأن فرقة الجنرال بیرن تتقدم على طول خط حصون
بارلیف لالنضمام إلى المواقع المحاصرة، غیر أن رئیس الموساد بما لديه من معلومات يكذب ھذا التقرير،

ونالحظ أيضًا أن رئیس الموساد قد تدخل لیبین أن ما يقال فى االجتماعات عن رغبة الجنرالین شارون
وبیرن فى عبور القناة ھو مجرد وھم غیر قابل للتنفیذ، ويصف الجنرالین بأنھما متفائلین أكثر مما يجب فى
ھذه النقطة، يتبین بعد ذلك من تقرير لديان أن مجرد محاولة بیرن لالقتراب من خط حصون بارلیف المحاصر

قد كلفته خمسین دبابة دمرت بكامل أطقمھا، وفى ھذه النقطة أيضًا يتبین وجود تناقض بین الفكرة
المتفائلة أكثر مما يجب والتى يرددھا رئیس األركان الجنرال دافید ألیعازر عن إمكانیة عبور قناة السويس

ويبین تقرير قائد جبھة سیناء الجنرال جونین الذى يؤكد عدم وجود دبابات كافیة لتنفیذ الفكرة، وھو ما
يعنى ضرورة انتظار وصول الدبابات األمريكیة بطواقمھا البشرية.

تتساءل جولدا مائیر عما إذا كان وضع القوات اإلسرائیلیة قد تحسن منذ الظھر ويجیب رئیس الموساد إن
كل شىء متوقف على وصول إمدادات الدبابات األمريكیة، ويضیف قائالً إن المصريین قد حققوا ھدفھم

بالسیطرة على قطاع بین ١٠ و١٢ كیلومترا، وأن حديث شارون وبیرن عن إمكانیة عبورھما للقناة حديث ال
صلة له بالواقع.

محضر يوم ٩ أكتوبر ١٩٧٣ الساعة ٧.٣٠ صباحًا آخر المحاضرة المنشورة، لماذا لم ينشروا المحاضر التالیة.

البد أن يعلم القارئ أن ھذا المحضر ھو المحضر األخیر الذى سمحت السلطات اإلسرائیلیة بنشره حتى
يومنا ھذا من محاضر اجتماعات القیادة إلدارة الحرب، وإذا طرحنا السوال لماذا لم ينشروا سائر المحاضر

التى سجلت عن اجتماعات األيام التالیة من المعركة، فإن اإلجابة فى تقديرى تكمن فى سبب جوھرى،
ھذا السبب يتضح عندما نجد فى ھذا المحضر، وفى الوثائق األخرى إشارات واضحة على ألسنة، جولدا

مائیر، رئیسة الوزراء، ووزير الدفاع موشیه ديان، ووزير الخارجیة ابا ايبان، تؤكد إحساسھم بالتفاؤل
واالرتیاح، لماذا؟ ألنھم تلقوا إخطارا من وزير الخارجیة األمريكى ھنرى كیسنجر بأن الرئیس نیكسون قد
وافق على توفیر كل اإلمدادات، وأن الجسر الجوى األمريكى الحامل لإلمدادات فى طريقه إلى مطارات

إسرائیل ومطار العريش فى سیناء، من المؤكد أن محاضر االجتماعات التالیة على ھذا التطور ستحتوى
على أحاديث تكشف مدى التدخل األمريكى المباشر فى المعارك، وفى اجتماعات القیادة اإلسرائیلیة
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إلدارة الحرب.

وبالتالى تفضح األكذوبة التى يحاولون إقناع أجیالھم الجديدة بھا، وھى أكذوبة أن الحرب انتھت بالنصر
للجیش اإلسرائیلى، عن طريق عبور القناة وتنفیذ ما نسمیه الثغرة، إن االجتماعات التى مازالت

محاضرھا ممنوعة من النشر تمثل فضیحة لكل من أمريكا وإسرائیل معا، ذلك أن كشف التدخل األمريكى
المباشر لوقف تقدم الجیش المصرى يعنى تدخال لمساندة جیش االحتالل اإلسرائیلى، كما أن ھذا

الكشف يعنى أن الجیش اإلسرائیلى ظل مجمدا بدبابات بیرن وشارون إلى أن وصلته ماما أمريكا وحملته
على ذراعیھا لتعبر به القناة فى عملیة الثغرة.

تقییم ديان وشارون المبكر لعملیة الثغرة قبل وقوعھا

فى محضر يوم ٩ أكتوبر نجد ما يلى:

١- إعالن جولدا مائیر أن تطورا أساسیا قد حدث بموافقة الرئیس نیكسون على إرسال الجیش األمريكى
بعتاده وباألطقم البشرية، وأن مقدمة الجسر الجوى األمريكى قد تحركت فى الطريق إلى إسرائیل.

٢- ارتیاح وزير الدفاع موشیه ديان لھذا التطور وتغیر موقفه من الدعوة لالنسحاب إلى خط الممرات أمام
المصريین قبل ذلك إلى تجمید التحركات اإلسرائیلیة ودبابات الفرق الثالث للجنراالت شارون وبیرن وأدلر

انتظارا الكتمال وصول الدعم األمريكى للتحرك من جديد على الجبھة المصرية.

٣- يقدم وزير الدفاع تقريرا عن الوضع فى الجبھة المصرية فى الیوم الرابع للقتال يظھر صعوبة موقف
القوات اإلسرائیلیة والخسائر التى تلحق بالفرق الثالث الموجودة فى سیناء، ويقدم تقییما لفكرة شارون

لعبور القناة بدباباته فى القطاع األوسط باعتبارھا فكرة يتفق ھو وشارون معا على أنھا فكرة غیر مؤثرة
وغیر قادرة على إحداث تغییر جذرى فى الموقف.

٤- تعبر جولدا مائیر عن انزعاجھا من وقوع دبابات شارون إذا نجح فى العبور تحت سیطرة المصريین على
الضفة الغربیة من القناة وسقوطه فى المصیدة وتحول العملیة إلى كارثة.

٥- يرى مساعد رئیس األركان ورئیس المخابرات العسكرية السابق الجنرال ياريق أن المیزة الرئیسیة
للعملیة ھى أنھا ستجذب نیران المصريین فى اتجاه فرقة شارون وھذا أمر جید لشغل المصريین.

٦- يتبین من التقرير المفصل الذى قدمه وزير الدفاع موشیه ديان عن األوضاع فى جبھة سیناء، أن أى
تحركات بالدبابات اإلسرائیلیة فى الوقت الراھن وقبل وصول اإلمدادات األمريكیة واكتمالھا شديدة

الخطورة، وھو ما يعنى ضرورة تأجیل فكرة عبور شارون (عملیة الثغرة) لحین اكتمال الحضور العسكرى
األمريكى.

٧- يفصل ديان األوضاع التى لمسھا بنفسه خالل زيارته للجبھة المصرية قبل االجتماع فیصف مدى صعوبة
االقتراب بواسطة المدرعات اإلسرائیلیة من القناة، ويقول إن أسلوب انتشار القوات المصرية عند القناة
يجعل أى محاولة لالقتراب بالمدرعات نحو القناة كارثة فى الخسائر الفادحة، يضیف قائالً إن المصريین
لديھم الكثیر من الدبابات وقطع المدفعیة وأن دباباتھم جديدة وحديثة ومزودة بأجھزة رؤية لیلیة تجعلھا

قادرة على القتال لیال، وھو أمر لم يستعد له الجیش اإلسرائیلى.

يقدم تقییما للدرجة العالیة من الكفاءة التى ظھر علیھا سالح المشاة المصرى وتسلحه بصواريخ مضادة
للدبابات.

يضیف موشیه ديان: لقد حاول الجنرال بیرن قائد الفرقة الموجودة فى القطاع الشمالى أن يقترب من
القناة ففقد فى غارتین ٨ دبابات فى كل غارة واستحال علیه الوصول إلى خط الحصون، ويقول ديان إن

علینا أن نحافظ على دباباتنا بعیدًا عن مدى المدفعیة المصرية.

٩- ينتقل ديان إلى فكرة شارون لعبور القناة فیقول: ال يبدو لنا أن ھناك طريقة حالیًا لتغییر الوضع بشكل
جذرى ملمحا ضمنیًا إلى ضرورة انتظار المدد األمريكى، ويضیف بالنص: لقد اقترح شارون أن يعبر القناة

بنفسه باستخدام كوبرى نقوم نحن بإنشائه، وھذا يعنى أن علینا أن نحضر كوبرى من الخلف ونتقدم به
ناحیة القناة، وھذه عملیة بطبیعتھا ثقیلة وتتسم بالبطء ومشكوك فى نجاحھا.

وھنا تسأله جولدا مائیر من أين يريد شارون أن يعبر القناة؟

١٠- ويجیب ديان قائالً إن شارون يشیر إلى منطقة قريبة من القنطرة وإذا سمحنا له بالعبور فإنه سیكون
ھناك مع بعض الدبابات، وھو سیتواجد فى قطاع واحد فقط، لكن ھذا أفضل من الوضع الحالى، ومع ذلك

فإن شارون نفسه ال يعتقد أن ھذه العملیة ستؤدى إلى تغییر حاسم فى الموقف، إن الصورة التى
نتلقاھا من قادة الفرق الثالث فى سیناء بقیادة بیرن وشارون وأفراھام مندلر (ألبرت) تقول إنھم ال

يمتلكون القدرة حالیا على االقتراب من خط المیاه أو احتالله، فكلما اقتربوا فقدوا مزيدًا من الدبابات
ويضطرون لالنسحاب، لقد فقدنا مائتى قتیل فى ھذه المحاوالت، ولذا من األفضل لنا االنتظار حالیًا.

إلى ھنا ينتھى حديث ديان، وأضیف كباحث مصرى أن الفرق الثالث ظلت تتجنب االقتراب من القناة حتى
اكتمل الدعم األمريكى، ومع ھذا فقد قتل القائد مندلر يوم ١٣ أكتوبر على أيدى القوات المصرية.
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