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أود أن أصارح القارئ بأنھا تجربة رائعة أن تشاھد مجريات ويومیات المعركة المصرية الظافرة من الجانب
اآلخر، بأن تجلس فى مقاعد القیادة اإلسرائیلیة وھى مجتمعة لتتلقى التقارير كل بضع ساعات وأحیانًا

كل ساعة عن سیر المعركة.

ستكتشف وأنت تطالع النصوص الكاملة للوثائق التى اتفقت مع المركز القومى للترجمة على إصدارھا
فى مجلدات متتابعة - صدر أولھا فى أكتوبر الحالى - درجة األداء العبقرى لإلنسان المصرى عندما

يستجمع عزيمته. ستسمع شھادات القادة العسكريین الذين زاروا جبھة القتال عن مستوى التخطیط
المصرى للمعركة، وعن بسالة المقاتل المصرى وكفاءته فى استخدام األسلحة الحديثة.

من المھم أن تقرأ أقوال القادة اإلسرائیلیین وھم يعلنون الیأس وضرورة إخالء خط القناة والتمترس عند
خط المضايق فى سیناء، بعد أن أصبح الطريق مفتوحًا من زاوية رؤيتھم لقواتنا للوصول إلى داخل

إسرائیل.

من المفید أيضًا أن تالحظ قدرة اإلسرائیلیین على النقد الذاتى واالعتراف باألخطاء واستخالص الدروس
المستفادة لتجنب تكرار الخطأ فى المستقبل.

من األمور الجوھرية أيضًا أن تالحظ عدد مرات االستغاثة على ألسنة القادة السیاسیین والعسكريین
بالواليات المتحدة للمساندة السیاسیة فى مجلس األمن، ولترسل مخزونھا من الطائرات والدبابات

الحديثة الموجودة فى القواعد األوروبیة، والمناداة علیھا إلرسال الطواقم البشرية الالزمة، ھنا ستدرك
دون شرح أن المقاتل المصرى العظیم لم يواجه إسرائیل وحدھا بل كان يحارب أيضًا أكبر قوة فى العالم

دون أن يتراجع.

مطالبة كیسنجر بإصدار قرار من مجلس األمن يعید القوات المصرية إلى مواقعھا على الضفة الغربیة من
القناة

دعونا نتجول فى سطور المحاضر. لقد حاول القادة اإلسرائیلیون برئاسة جولدا مائیر منذ صباح الیوم الثانى
للقتال، السابع من أكتوبر، وبعد أن تبینت لھم معالم الھزيمة أن يعیدوا القوات المصرية إلى مواقعھا بقرار
من مجلس األمن. فى االجتماع الذى انعقد للتشاور فى الساعة التاسعة وعشر دقائق صباح ذلك الیوم
حضر كل من رئیسة الوزراء ونائبھا يجآل ألون، والوزير المقرب منھا يسرائیل جالیلى، واللواء ھارون ياريف،

مساعد رئیس األركان، والرئیس السابق للمخابرات العسكرية، والجنرال إسحق رابین الذى تقاعد من
الخدمة العسكرية وكان رئیس األركان فى حرب ١٩٦٧ بعد أن استدعته جولدا مائیر لیسعفھا برأيه بعد

انھیار وزير الدفاع.

كان ھدف الجمیع ھو الضغط على كیسنجر لكى يستصدر قرارًا من مجلس األمن يضمن وقف إطالق النار
وعودة القوات المتحاربة إلى مواقعھا قبل بدء المعركة، وھنا تشكو رئیسة الوزراء جولدا مائیر من أنھا

تلقت تقريرًا من واشنطن يفید بأن كیسنجر قد حاول إقناع بعض الدول بالموافقة على مثل ھذا القرار غیر
أنه لم يستطع إقناع أحد، وتذكر جولدا مائیر باالسم الفرنسیین والبريطانیین واألسترالیین الذين رفضوا

الفكرة.

فى ذلك الوقت كانت الجمعیة العامة لألمم المتحدة مجتمعة فى دورة انعقادھا العادية، وكانت جولدا
مائیر متأكدة من أن الجمعیة ستصدر قرارا غیر ملزم بوقف إطالق النار مع بقاء القوات فى مكانھا، وأن

كیسنجر لن يستطیع وقف ھذا القرار الذى يعنى استمرار وجود القوات المصرية على الضفة الشرقیة من
القناة. ولذا اقترحت أن يتجه كیسنجر إلى مجلس األمن، حیث يستطیع إذا لم يصدر القرار المناسب

إلسرائیل بعودة القوات إلى مواقعھا قبل ٦ أكتوبر، أن يعطل صدور القرار اآلخر غیر المطلوب الذى يسمح
للقوات المصرية بالبقاء فوق أطالل حصون خط بارلیف.

إن حديث الوزراء والقادة ينصب ھنا على ما إذا كان يجب إخطار األمريكیین بالوضع العسكرى شديد الحرج
بالنسبة للقوات اإلسرائیلیة على الجبھتین المصرية والسورية أم الكذب علیھم. ھنا تقول جولدا مائیر

بالنص: «أنا ال أقترح أن نكذب على كیسنجر»، وتطلب إعداد تقرير دقیق حول ما يحدث لیكون بین يدى
سفیر إسرائیل فى واشنطن، وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بما سیتم إطالع كیسنجر علیه وما لن يطلع

علیه.

كان من الواضح أن القادة اإلسرائیلیین يريدون حفظ ماء وجھھم أمام األمريكیین، وأال يكشفوا بالكامل
حقیقة الھزيمة التى تلقوھا غیر أن ھذا الموقف سرعان ما تغیر إلى االعتراف بالحقیقة وطلب الغوث

العسكرى األمريكى بشكل مباشر.

تقرير الجنرال إسحق رابین عما شاھده فى الجبھة المصرية صباح ٧ أكتوبر

نحن فى حاجة إلى دراسة المعركة من خالل التقرير التالى، ذلك أنه فى نفس الجلسة يقدم إسحق
رابین الذى استدعته جولدا مائیر بعد أن ترك الخدمة العسكرية تقريرًا عما شاھده فى الجبھة المصرية.

يقول رابین: «لقد عبر المصريون. ھناك كبارى على القناة غیر أنه لیس واضحًا لماذا ال تعبر القوات المصرية
بالمدرعات. فمن الناحیة العملیاتیة فإن قواتنا أصبحت غیر قادرة على تعويقھم أو اعتراضھم، ذلك ألنه لم
يتبق من القوات المدرعة اإلسرائیلیة سوى ثلث عدد الدبابات بعد أن دمر المصريون الثلثین اآلخرين. لقد

أصبح المصريون يسیطرون تمام السیطرة على طول خط القناة بنقاطه الحصینة بواسطة قوات المشاة
وأسلحتھم المضادة للدبابات. إن إمدادات الدبابات اإلسرائیلیة لن تصل إال فى وقت متأخر». بعد ذلك يقول
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رابین إن «أول فرقة إسرائیلیة ستصل إلى منطقة القتال ھى فرقة اللواء أڤراھام أدان بیرن، وھى الفرقة
المدرعة رقم ١٦٢».

أضاف رابین: «لقد وصلت عشرون دبابة إلى المنطقة ولم ندفع بھا إلى القتال حتى اآلن. إن سالح الجو
ھو حالیًا من يمتلك الحل فى الجبھتین الشمالیة (أى السورية)، والجنوبیة (أى المصرية)». ويبدى رابین

األسى ألن إسرائیل لم تأخذ زمام المبادرة فى الحرب، وھو ما أدى إلى وجود حالة غیر مرغوبة على
عكس ما حدث عام ١٩٦٧ عندما بدأت بالضربة األولى. أضاف أنه تأكد أثناء وجوده فى الجبھة من أن عدد

الدبابات اإلسرائیلیة األخرى التى ستصل إلى منطقة القناة سیبلغ مائتى دبابة، وأن معدل استدعاء
القوات االحتیاطیة والدفع بتعزيزات من الدبابات مستمر بشكل جید للغاية، غیر أنه أكد أن ھناك مشكلة

متمثلة فى أن ھناك نقصًا فى األطقم البشرية.

ذلك أن فرقة الجنرال بیرن لديھا ستون دبابة بدون أطقم لتشغیلھا. ھنا أرجو الباحثین المصريین أن
يالحظوا أن طلبات الحكومة اإلسرائیلیة من الواليات المتحدة، والظاھرة فى الوثائق، متعددة لم تتوقف
عند حد المطالبة بالطائرات والدبابات والذخائر الحديثة فقط بل امتدت إلى ضرورة إرسال أطقم قتالیة

بشرية لتشغیل ھذه األسلحة وھو ما حدث بالفعل عن طريق الجسر الجوى األمريكى. أعتقد أن ھذه
الوثائق تفسر لنا لماذا أعلن الرئیس السادات أن الجیش المصرى لم يعد يحارب إسرائیل، بل إنه يحارب

الواليات المتحدة األمريكیة فى األسبوع الثانى من القتال.

ندم جولدا مائیر على عدم توجیه ضربة إجھاضیة واستباقیة

يختتم الجنرال رابین تقريره عن الوضع فى الجبھة المصرية بطريقة جعلت رئیسة الوزراء تسقط فى حالة
حسرة. قال رابین: «عندما تنطلق المدرعات عادة فإن وقفھا أمر لیس سھالً. لقد أقام المصريون مواقع
عسكرية أمامیة بھا مئات الدبابات على الضفة الغربیة من القناة، غیر أن الصورة غیر واضحة لنا بالقدر
الكافى، وما دامت األمور لم تستقر بعد على وضع معین فإنه سیكون علینا معرفة التطورات التالیة».

ھنا تقول رئیسة الوزراء جولدا مائیر: «علینا أن نستخلص الدرس المستفاد. علینا إذا ما واجھنا فى
المستقبل وضعًا مثل ھذا مرة أخرى أن نعطى جیشنا زمام المبادرة دون أن نكترث بالعالم. باألمس كنا

جمیعًا مجمعین على عدم توجیه ضربة استباقیة رغم مطالبة رئیس األركان».

إننى كباحث مصرى أقترح على الباحثین المصريین العسكريین والمخابراتیین أن يدرسوا بالتفصیل من
خالل لجنة تحقیق رسمیة محضر االجتماع الذى عقدته جولدا مائیر الساعة الثامنة وخمس دقائق صباح

٦ أكتوبر للعناصر القیادية السیاسیة والعسكرية، فلقد أشارت الوثائق إلى أن السبب فى عقد ھذا
االجتماع الطارئ الذى لم يكن مقررًا من قبل ھو أنھا تلقت من سكرتیرھا العسكرى العمید يسرائیل لیئور

إخطارًا بأن رئیس الموساد تسیفى زامیر تأكد من خالل اجتماعه فى لندن بأحد العمالء أن المصريین
والسوريین سیقومون بھجوم فعلى بعد عصر نفس الیوم السادس من أكتوبر فى الساعة السادسة

مساء.

إن ھذه مسألة تستحق الحسم بلجنة تحقیق رسمیة حتى ال نترك الباب مفتوحا للتسريبات اإلسرائیلیة
التى تشوه شخصیة مصرية. البد من إخراس االدعاءات اإلسرائیلیة رسمیا.

إن أھمیة ھذه المسألة ترتبط ببحث االقتراح الذى قدمه رئیس األركان، الفريق دافید إلیعازر، فى ذلك
االجتماع بتوجیه ضربة إجھاضیة للمطارات السورية فى تمام الساعة الثانیة عشرة ظھرا وبعد ذلك التحول

إلى مھاجمة الدفاعات الجوية السورية. أعتقد أن لجنة التحقیق الرسمیة ستكون أقدر منى على تقديم
رؤية فنیة عسكرية إلمكانیة نجاح ھذه الضربة لو كانت قد تمت عند الظھر. ذلك أن ھناك رأيا عسكريا

يقول إن الوقت كان قد فات على مثل ھذه الضربة، ألن الصواريخ المضادة للطائرات كانت قد كونت حائطا
ضد تقدم الطائرات اإلسرائیلیة على الجبھتین السورية والمصرية على حد سواء.

يرتب أصحاب ھذا الرأى استنتاجا يقولون فیه إن إخبار الموساد فجر السادس من أكتوبر بأن الحرب
ستندلع نفس الیوم فى السادسة مساء لم يكن له أدنى قیمة. لماذا؟ ألن البالغ وصل رئیسة الوزراء فى
الخامسة فجرا ولم يتبق سوى تسع ساعات فقط على موعد الھجوم الفعلى فى الثانیة بعد الظھر. يرى
أصحاب ھذا الرأى من العسكريین اإلسرائیلیین أن الساعات المتبقیة على اندالع الحرب لم تكن تسمح
بأى عمل يؤثر على الھجوم المصرى السورى أو يعطله ألن حائط الصواريخ المضادة للطائرات اإلسرائیلیة

كان قد اكتمل على الجبھتین، وبالتالى كان السالح الجوى مشلوال.

أيضا إن ھذه الساعات لم تكن كافیة لجمع االحتیاط البالغ عدد قواته ٢٠٠ ألف جندى وضابط، والذى يحتاج
٧٢ ساعة على األقل.

سنترك الحكم فى ھذه المسألة للباحثین العسكريین المصريین.

محضر اجتماع ٧ أكتوبر بعد الظھر (شلل الطیران والمطالبة بالفانتوم)

فى ھذا االجتماع الذى انعقد فى الواحدة وأربعین دقیقة بعد الظھر يقدم مساعد وزير الدفاع، الفريق
تسیفى تسور، تقريرا يكشف عن مشكلتین: األولى أن طائرات سكاى ھوك ال تستطیع الوصول ألھدافھا
بسبب حائط الصواريخ، والثانیة مشكلة الفوضى الناتجة عن استدعاء ٢٠٠ ألف جندى احتیاطى فى يوم

واحد.

الحل عند العسكريین اإلسرائیلیین للمشكلتین واحد، وھو االستغاثة بالواليات المتحدة إلرسال الفانتوم
وإرسال أطقم بشرية وحامالت للدبابات. يقول الفريق تسور: لقد تقدمنا بطلب عاجل للواليات المتحدة

للحصول على قائمة طويلة من المعدات العسكرية والذخائر، لقد اضطررنا إلى إقالل طلعات طائرات سكاى
ھوك التى لم تعد تستطیع الوصول ألھدافھا.

طلبنا الحصول على ٤٠ طائرة فانتوم على نحو عاجل، كما طلبنا أجھزة تشويش على الصواريخ المعادية
لنوفر جھازا لكل طائرة. كذلك طلبنا معدات لمواجھة صاورخ سام ٦، كما طلبنا إرسال حامالت دبابات ذلك

أن استدعاء ٢٠٠ ألف جندى فى يوم واحد يتطلب إرسال الدبابات للمیادين دفعة واحدة، وھو أمر ال
يتناسب مع عدد حامالت الدبابات التى بحوزتنا، فلقد كانت خططنا قائمة على التدرج فى إرسال الدبابات.

ھنا يتبین للباحثین المصريین أھمیة خطة الخداع االستراتیجى وتأثیرھا على االستعدادات اإلسرائیلیة.

محضر اجتماع ٧ أكتوبر الساعة ٢.٥٠ بعد الظھر: تقرير ديان المفزع لجولدا مائیر

فى ھذا االجتماع قدم وزير الدفاع موشیه ديان تقريرا عن الوضع على الجبھتین المصرية والسورية أوضح
فیه أن األمور إذا ما سارت على النحو القائم فى الجبھتین فإن المعركة ستدور فوق أرض دولة إسرائیل

نفسھا ولیس فى سیناء والجوالن. بالنسبة للجبھة السورية اقترح عدم االنسحاب من ھضبة الجوالن
ومحاولة الثبات على خط دفاعى والتمسك به. أما على الجبھة المصرية فكان الفزع مسیطرا علیه وھو

يقدم تقريره.

موازين القوى

لنبدأ بحديثه عن موازين القوى، قال ديان لیس ھذا وقتا مناسبا للنقد الذاتى ومحاسبة أنفسنا، لكن علّى
أن أعترف بأننى لم أقدر جیدا قوة العدو وال قدراته القتالیة. فى المقابل كنت أبالغ دائما فى تمجید قواتنا،
وأعلى من قدرتھا على المواجھة والثبات والصمود. البد من االعتراف بأن العرب يقاتلون بصورة أفضل بكثیر

عن الحروب السابقة، ولديھم الكثیر من العتاد وھم يصطادون دباباتنا بدقة بأسلحة حديثة.

حائط الصواريخ
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أضف التعلیق

أما الصواريخ المضادة للطائرات فأصبحت تمثل حائطا منیعا عجز سالحنا الجوى عن اختراقه أو تحطیمه. إن
نسبة نجاح صواريخ العدو فى إصابة طائراتنا تصل إلى ٧٠٪ وھم سیدفعون اللیلة مزيدا منھا. ھنا توقف

ديان لیطرح السؤال المھم الذى سبق أن طرحناه فى ھذه الحلقة حول جدوى الضربة اإلجھاضیة لسوريا،
حیث يقول: لست أدرى ما إذا كان الوضع سیكون اآلن مختلفا بصورة جوھرية لو أننا قمنا بالبدء بالھجوم

وتوجیه ضربة إجھاضیة أم ال. إننى أعید اإللحاح على الباحثین العسكريین المصريین - كباحث مصرى - بأن
يعطوا ھذه المسألة األھمیة البحثیة الالزمة فھى ال تتصل فقط بالماضى بل تتعلق بالمستقبل الذى

يمكن أن تتمدد فیه أطماع التوسع اإلسرائیلیة من جديد فى سیناء وتباغتنا بضربة مبكرة.

دولة إسرائیل مھددة

يلخص ديان المشكلة المستقبلیة فى أمرين: األول أن العرب لیست لديھم نیة إليقاف الحرب وحتى إذا
وافقوا على وقف إطالق النار فإنھم سیواصلون القتال من جديد. ھنا يلقى ديان بالتقییم الذى أثار فزع

رئیسة الوزراء ودعاھا للتعجیل باالستغاثة بالواليات المتحدة إلرسال العتاد والرجال. قال ديان عندئذ
ستدور الحرب فوق أرض دولة إسرائیل وإذا انسحبنا من ھضبة الجوالن فلن ينفعنا ھذا فى شىء، أما

األمر الثانى فلدينا نقص فى األسلحة والبد من اللجوء لألمريكیین، إننا نحتاج ٣٠٠ دبابة على األقل، كما
نحتاج مزيدا من الطائرات. إن لدى األمريكیین أسلحة مخزنة فى أوروبا ويمكنھم التعجیل بإمدادنا بھا.

استحالة الھجوم اإلسرائیلى المضاد

انتقل ديان إلى الحديث عن الممكن وغیر الممكن من إجراءات، فقال: لیس لنا أن نأمل حالیا فى القیام
بھجوم مضاد، المھم اآلن بالنسبة لنا ھو أن نحافظ على أراضى دولة إسرائیل وأن نحمیھا. إذا حاول

المصريون احتالل مدينة النفط فلن نستطیع منعھم. لقد قمنا بنشر كل ما يملكه الیھود، ومع ذلك لدينا
نقص فى أطقم الدبابات والطائرات.

المصريون يرسلون األسرى للمواقع اإلسرائیلیة

ھنا اعترف ديان بأنه يتوقع أن يقتل عدد كبیر من أفراد الجیش اإلسرائیلى، وقال إن المصريین يقومون
بإرسال أسرانا وھم يحملون الرايات البیضاء لیقنعوا زمالءھم فى المواقع األخرى باالستسالم.

تعداد القوات

قدم ديان تعداد القوات كالتالى:

على الجبھة المصرية لدى إسرائیل ٨٠٠ دبابة ولدى المصريین ٢٠٠٠ دبابة ولدى إسرائیل ٢٥٠ طائرة
مقابل ٦٠٠ للمصريین، وعلى الجبھة السورية لدى إسرائیل ٥٠٠ دبابة مقابل ١٥٠٠ للسوريین، ولديھم

٢٥٠ طائرة. وأضاف قائال: وھذا يعنى أننا أمام خلل فادح فى موازين القوى وال طريقة لتعويضه بالطبع
سوى من خالل المدد األمريكى.

اقتراح االنسحاب إلى خط متال

قال ديان فى تقريره إنه متفق مع ھیئة األركان على اقتراح بإنشاء خط دفاعى على ممر متال، أى أننا
سنتخلى عن خط القناة ونصمد عند خط المضايق على بعد ثالثین أو عدة كیلومترات من القناة. وأضاف:

إننى أقترح أن نصدر أمرا اللیلة بإخالء المواقع التى ال أمل فیھا وال يمكننا الوصول إلیھا لنجدتھا، أما المواقع
التى يستحیل إخالؤھا فسنترك الجرحى ھناك، ومن يمكنه االنسحاب والوصول إلى قواتنا فسیفعل.
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