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Egypt Independent فيس بوك تويتر مركز المصري للدراسات

والمعلومات

بحث

المصري اليوم

 English العدد ٣٧٦٨ | عدد اليوم  الثالثاء   ٧   اكتوبر   ٢٠١٤

أختار العدداختر صفحة  اآلنتقال الى    أبحث   أعداد سابقة    كاريكاتيربحث فى أعداد سابقة | صور | TV

اضافة تعلیق  ارسل لصديق  اطبع الصفحة

مفاجآت جديدة تكتشفھا كلما تجولت فى العشرة آالف صفحة من الوثائق السرية
اإلسرائیلیة الخاصة بحرب أكتوبر والتى أفرجت السلطات عن أھمھا اعتبارا من

الذكرى األربعین للحرب.

من المفاجآت التى تستحق التوقف للتأمل والدراسة واستخالص الدروس
المستفادة من جانبنا كما يفعل اإلسرائیلیون مفاجأة اكتشفتھا لجنة أجرانات
التى شكلت للتحقیق فى أسباب الھزيمة اإلسرائیلیة.. لقد كان أحد األسئلة

الرئیسیة التى وجھتھا اللجنة لرئیسة الوزراء ووزراء الحكومة وقادة الجیش
والمخابرات سؤاال ناتجا عن ھزيمة المخابرات اإلسرائیلیة مع معركة الذكاء
والخداع والدھاء أمام المخابرات المصرية. كان السؤال الموجه إلى جمیع

المسؤولین الذين اعتبرتھم اللجنة شھودا يقول: «نريد أن نستمع إلى شھادتك
حول المعلومات التى توافرت لديك فى يوم ١٣/٩/١٩٧٣ عندما أسقط سالحنا الجوى ثالث عشرة طائرة

سورية وفى األيام التالیة وكذلك حول مساعى وتحركات العدو ونواياه لشن الحرب وأيضا التقديرات
والقرارات التى صدرت واتخذت فى ھذا الشأن».

ظلت اللجنة تستمع إلى شھادات كبار المسؤولین وتقارن بین إجاباتھم لتكتشف أين كان التقصیر ومن
المسؤول عنه حتى وصلت من خالل ما استمعت إلیه من رئیسة الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجیة

ورئیس األركان وقائد المخابرات العسكرية ورؤساء الفروع العاملین تحت قیادته إلى ضرورة استدعاء باحث
مدنى صغیر اسمه سودائى.

من ھو ألبرت سودائى:

طلبت اللجنة أن يمثل أمامھا ألبرت سودائى الباحث الیھودى العراقى وكان باحثا مدنیا برتبة تعادل رتبة
الرائد فى فرع البحوث بالمخابرات العسكرية اإلسرائیلیة التى كانت مسؤولة عن وضع التقديرات للموقف.

كان سودائى يشغل وظیفة رئیس القسم السیاسى بالشعبة المختصة بالشؤون المصرية وھى الشعبة
رقم ٦ وكان من موالید العراق عام ١٩٣٢ وھاجر إلى إسرائیل عام ١٩٥٠ السؤال ھو ما أھمیة ھذا

الباحث المدنى فى الشؤون السیاسیة المصرية التى ال تقارن أھمیتھا بالشؤون العسكرية بالنسبة لفرع
البحوث بالمخابرات العسكرية ولماذا طلبت لجنة إجرانات االستماع إلیه. لقد كان الدافع المباشر لدى

اللجنة أنھا علمت من رئیس فرع البحوث بالمخابرات العسكرية العمید شالیف أثناء االستماع إلى شھادته
أن سودائى ھذا حاول مقابلة رئیس شعبة البحوث المصرية يوم الخمیس الرابع من أكتوبر ١٩٧٣ لیبلغه

برأيه الخاص عن الحشود المصرية غیر أنه لم يتمكن النشغال رئیس القسم.

المذھل فى األمر أنك عندما تقرأ شھادة سودائى تكتشف أنه قرر أن يتجه إلى منزله عندما حان وقت
االنصراف من العمل دون أن ينتظر رئیسه لیبلغه بأنه يعتقد أن المصريین سیھاجمون بالفعل وأن األمر لم

يعد مناورة.

ھل يشیر ھذا الترھل إلى حالة إھمال داخل جھاز المخابرات اإلسرائیلى بحیث يفضل باحث الذھاب إلى
البیت فى موعده على االنتظار ألداء مھمة حیوية خطیرة، أم يدل على أن سودائى نفسه لم يكن مقتنعا

بدرجة كبیرة بأن لديه براھین تثبت صحة رأيه فى أن المصريین سیقومون بالفعل بالھجوم نتیجة إلحكام
خطة الخداع المصرية.

أعتقد كباحث مصرى أن دراسة شھادة سودائى ستعطینا صورة عن الطريقة التى كان يفكر بھا واألسانید
التى اعتمد علیھا للسباحة ضد تیار القیادات الكبرى التى كانت تستبعد وقوع الھجوم المصرى أو تعتبره

احتماال ضعیفا.

شھادة سودائى أمام لجنة أجرانات:

عندما سأل القاضى أجرانات رئیس لجنة التحقیق الباحث ألبرت سودائى فى بداية التحقیق ھل يتذكر
واقعة محاولته لقاء رئیسه يوم ٤ أكتوبر والموضوع الذى كان يريد عرضه علیه أجاب بنعم وراح يقدم

الموضوع على النحو التالى:

١- أنه كان لديه فى ذلك الیوم الرابع من أكتوبر رأى مختلف عن رأى رئیس الشعبة ورأى بقیة الباحثین
الذين كانوا يجمعون على أن المصريین والسوريین لن يقدموا على الھجوم أو شن الحرب.

٢- بنى رأيه ھذا على قراءة مختلفة للمعلومات الواردة وتقییم لم يساير بقیة الباحثین اعتبارا من مارس
١٩٧٣ مع تغییر الحكومة فى مصر.

٣- إنه منذ تلك اللحظة بدأ يدرك خطورة الوضع بسبب قیام السادات بتولى رئاسة الحكومة بنفسه من
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ناحیة وأيضا بسبب خطاب ألقاه السادات بتاريخ ٢٦ مارس قال فیه إننا نسیر نحو مواجھة شاملة.

٤- يقول سودائى إنه كان دائما يدرك أن السادات يعتبر منصب رئیس الحكومة أداة المتصاص غضب الناس
والصدمات حیث كان يمكنه دائما إلقاء المسؤولیة على رئیس الحكومة وقت األزمات.

٥- وبالتالى فإنه نظر إلى قیام السادات بتولى المنصب بنفسه على أنه قد عزم على القیام بأمر بالغ
الخطورة.

٦- يؤكد سودائى أنه كان الوحید فى فرع المعلومات بكل شعبه وأقسامه الذى كان يدرك خطورة ھذا
التطور وأنه كان يسبح وحده ضد التیار المستخف بمصر والسادات وھو االستخفاف الذى زرعته خطة

الخداع االستراتیجى المصرية.

٧- يوضح سودائى أنه عندما حشدت الحشود المصرية فى شھر مايو ١٩٧٣ كان لديه إحساس بأن أمرا
خطیرا سیحدث. من المعروف أن ھذه الحشود كانت جزءا من خطتنا المصرية للخداع االستراتیجى

باعتبارھا مجرد مناورة تنفض بعدھا الحشود. ولقد لعبت ھذه المناورة دورا مؤثرا فى استبعاد الھجوم
عندما بدأت الحشود للھجوم الفعلى فى أكتوبر، حیث كانت أسھم المخابرات العسكرية مرتفعة وموضع

مصداقیة، ذلك أنھا اعترضت على إعالن حالة الطوارئ واستدعاء االحتیاط فى مايو وفسرت الحشود على
أنھا مناورة غیر أن الحكومة قررت استدعاء االحتیاط مما شكل عبئا غیر ضرورى على االقتصاد بعد أن تبین

أن الحشود مجرد مناورة مصرية كما قدرت المخابرات العسكرية.

٨- من الواضح أن سودائى فى مايو كان منحازا لفكرة أن المصريین سیھاجمون وھو ما جعل أفكاره عديمة
القیمة أمام زمالئه ورؤسائه وجعله موضع سخرية وأضعف ثقته فى نفسه.

٩- أما عن حشود سبتمبر وأكتوبر فیقول سودائى للجنة: عندما تطورت األحداث منذ شھر سبتمبر أدركت
أننا لم نكن نمتلك رد فعل شامال. وبالنسبة لتجمعات القوات السورية لم يكن لدينا فى الحقیقة جواب

واف يفسر قیام السوريین بحشد قواتھم منذ بداية سبتمبر. وأما المزاعم التى كانت تتردد فى فرع
البحوث من أن الدافع للحشود ھو خوف السوريین بسبب إسقاط ١٣ طائرة لھم فى اشتباك جوى يومى
١٢ و١٣ من سبتمبر فقد اعتبرتھا ال تمثل جوابا شافیا عن سبب الحشود. لماذا؟ ألن الحشود كانت قد

بدأت قبل االشتباك الجوى المذكور.

١٠- على الباحثین المصريین أن يالحظوا أن ھذه أول مرة يرد فیھا على لسان أى مصدر إسرائیلى أن
الحشود السورية بدأت قبل المعركة الجوية فى ١٣ سبتمبر وبالتالى يرفض تفسیر أن تكون ھذه الحشود

تعبیرا عن الخوف السورى من التعرض لھجوم إسرائیلى. ذلك أن جمیع المصادر تجمع على أن الحشود
ذات األھمیة بدأت يوم ١٣ سبتمبر لدرجة أن لجنة إجرانات قد صاغت سؤالھا الرئیسى لجمیع المسؤولین
حول المعلومات والتقديرات المخابراتیة على النحو التالى: «نريد أن نستمع إلى شھادتك حول المعلومات
التى توافرت لديك فى يوم ١٣/٩/١٩٧٣ عندما أسقط سالحنا الجوى ثالث عشرة طائرة سورية وفى األيام

التالیة وكذلك حول مساعى وتحركات العدو ونواياه لشن الحرب وأيضا التقديرات التى صدرت والقرارات
التى اتخذت فى ھذا الشأن» كما سبق وذكرنا.

١١- ترى ھل نخرج من ھنا بدرس مستفاد إذا صحت معلومات سودائى عن موعد الحشود السورية أنه
يمكن لفروع وشعب وأقسام متعددة فى أجھزة المخابرات أن تغفل عن تفصیلة مثل موعد الحشود التى

بدأت قبل ١٣ سبتمبر وبالتالى تبنى تقديرھا فى اتجاه خاطئ أم أن سودائى كان يكذب على اللجنة.

١٢- يربط سودائى فى شھادته أمام اللجنة بین الرأى الذى كان موضع اتفاق داخل المخابرات العسكرية
(المسؤولة كما قلنا عن التقديرات) حول استحالة قیام السوريین وحدھم بالحرب وبین المعلومات حول

الحشود والمناورة المصرية لیخلص إلى تقدير مختلف وھو أن مصر وسوريا ستقومان بالھجوم. وأشار ھنا
إلى تحذيرات جاءت من جھة حذفت الرقابة العسكرية اسمھا من نص الوثیقة تؤكد أن المصريین

سیھاجمون.

التقديرات السائدة لدى القیادات:

من المھم أن يعلم الباحثون المصريون أن التقديرات التى كانت سائدة من جانب قیادة المخابرات
العسكرية كانت مخالفة لرأى سودائى. فلقد ورد فى شھادة رئیسة الوزراء جولدا مائیر أمام لجنة إجرانات

أنه بعد ثالثة أيام من المعركة الجوية فى ١٣ سبتمبر اجتمع مجلس الوزراء وقام وزير الدفاع باستدعاء
رئیس األركان، وقرأت من محضر الجلسة أمام اللجنة ذلك التقدير الذى قدمه الفريق دافید ألیعازر، رئیس

األركان، عن توقعاته لرد الفعل السورى على المعركة الجوية.

لقد انبنى تقديره على استبعاد قیام السوريین بھجوم شامل وأنھم قد يكتفون بإطالق صاروخ على
الطائرات اإلسرائیلیة فوق الجوالن وأكد استعداد الجیش لھذا الرد السورى.

كذلك أكدت جولدا مائیر أنھا اعتبارا من يوم ١٦ سبتمبر وحتى ٢٥ سبتمبر تلقت معلومات وتقديرات من
المخابرات العسكرية تفید أن السوريین يحشدون قواتھم فى تشكیل طوارئ، غیر أن تقدير المخابرات كان

مطمئنا.

إلى أن الدوافع لھذه الحشود ھى مخاوف السوريین من أن يكون إسقاط طائراتھم مقدمة لھجوم
إسرائیلى كبیر على القوات السورية. كذلك أوضحت أنھا عندما كان فى المطار يوم األحد ٣٠ سبتمبر

للسفر إلى النمسا وصل أول تقرير عن بداية حشود مصرية كبیرة على جبھة قناة السويس، وكان تقدير
المخابرات يفید بأنھا مناورة مصرية كبیرة للقیادات والقوات، كما أنھا تعبر فى نفس الوقت عن تأثر

المصريین بمخاوف السوريین من أن تكون إسرائیل فى طريقھا للعدوان على الجبھتین.

إذن سنالحظ أن الربط الرسمى لدى قیادة المخابرات العسكرية بین الحشود السورية والمصرية كان يتجه
إلى تفسیرھا تفسیرا بعیدا عن كونھا مقدمة لھجوم مصرى سورى تماما على العكس من الربط اإليجابى
الذى قدمه الباحث المدنى سودائى والذى انتھى فیه إلى أن الحشود على الجبھتین تعنى استنادا إلى

إنذارات العمالء والمعلومات أن قرار الھجوم قد اتخذ من جانب مصر وسوريا.

وزير الخارجیة يشرح مصادر المعلومات والتقديرات

من المفید ھنا أيضا أن نستجلى معلومات وزير الخارجیة أبا إيبان عن الحشود المصرية والسورية
والتقديرات المستقرة عند وزارته بناء على ما تتلقاه من تقارير والتى تسیر فى اتجاه عكس ما ذھب إلیه
الباحث سودائى. يقول أبا إيبان للجنة فى شھادته «أستأذن فى أن أتطرق إلى توقعاتى وتوقعات وزارتى
وتقديرى وتقدير وزارتى بشأن احتمال نشوب الحرب فى األيام السابقة علیھا. ملخص القول ھو أن الحرب
كانت بمثابة مفاجأة لى ولوزارتى، حیث إن نشوبھا فى حد ذاته كان يتنافى مع كل التقديرات التى كانت

لدينا حول الوضع العسكرى أو بتعبیر أدق التقديرات التى كانت لدينا من الجانب الفنى لذلك الوضع. إن
التقدير الفنى العسكرى يمثل أول مصدر لنا لتقدير االحتماالت بالنسبة لنا. أما المصدر الثانى فھو تقديرات
الحكومات الصديقة التى اعتادت أن تشاركنا المشورة والتقديرات فیما يتعلق بالوضع فى الشرق األوسط،
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وھو يقصد ھنا الواليات المتحدة فى الدرجة األولى ودول أوروبا فى الدرجة الثانیة».

ويواصل أبا إيبان قائال: «أما المصدر الثالث الذى نعتمد علیه فھو تقییم مغزى بیانات وأعمال الحكومات
العربیة المرشحة لدخول الحرب وفى ھذا الصدد أقصد بالطبع مصر وسوريا».

ومع ذلك يعطى أبا إيبان أھمیة خاصة لتقديرات المخابرات العسكرية، حیث يستأنف القول «ولكن مما ال
شك فیه أنه عند وضع تقديراتنا يكون ھناك وضع خاص لجمیع المعلومات والتقديرات التى تصل إلینا من
المخابرات العسكرية، حیث إن الحرب تنشب عامة على خلفیة استعدادات معینة ظاھرة للعین، ولذلك

فإن رصد الواقع المیدانى وتقییم وتفسیر ھذا الواقع لھما دور مھم فى التقديرات التى تضعھا وزارتى ھذا
فضال عن أنه لم تتوافر تقديرات أخرى تناقض النتائج التى توصلت إلیھا المخابرات العسكرية اإلسرائیلیة.

وسوف أذكر التقديرات التى نمت إلى علمى إلى أن وصلت أنباء من القدس فى السادس من أكتوبر عن
وجود احتماالت قريبة لنشوب الحرب. من المھم أن نعلم أن أبا إيبان كان موجودا فى الواليات المتحدة منذ
ما قبل يوم السادس من أكتوبر لحضور الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وقد بلغته أنباء المعركة وھو ھناك،

ولعب دورا مھما فى إيصال الطلبات اإلسرائیلیة إلى األمريكیین، كما سیتبین الحقا عند الحديث عما
كشفته الوثائق عن تفاصیل الدور األمريكى الداعم إلسرائیل مخابراتیًا وسیاسیًا وعسكريًا.

اجتماع لجنة رؤساء أجھزة المخابرات فى الرابع من أكتوبر

يبدأ أبا إيبان بالحديث عن اجتماع لجنة رؤساء أجھزة المخابرات فى الرابع من أكتوبر وما انتھت إلیه من
رأى فى الحشود المصرية والسورية. إن ھذه اللجنة تمثل ھیئة تم إنشاؤھا عام ١٩٤٩ وتضم رؤساء

األجھزة الرئیسیة داخل منظومة المخابرات اإلسرائیلیة وھم رئیس الموساد أى المخابرات العامة، ورئیس
المخابرات العسكرية ورئیس جھاز الشاباك، أى األمن العام الداخلى، كما يشارك فیھا السكرتیر

العسكرى لرئیس الوزراء، وممثل لوزارة الخارجیة ومھمتھا بحث المسائل المتصلة بالمخاطر والتھديدات
والمعلومات المخابراتیة المتوافرة حول ھذه المخاطر والتقديرات لھذه المعلومات.

يقول أبا إيبان إن تقدير الموقف يوم الرابع من أكتوبر انتھى بناء على رأى المخابرات العسكرية إلى أن
الحشود السورية على الجبھة ترجع إلى تخوف السوريین من قیام إسرائیل بمھاجمتھم، ويبدو أن ھذه
الفكرة جاءتھم من الروس، أما الجبھة المصرية فإن ما يجرى فیھا ھو مناورة مصرية تھدف إلى التدريب

على احتالل سیناء، وھو ما أدى إلى إلغاء اإلجازات واستدعاء االحتیاط فى مصر، ولكن لیس لدى
المصريین نیة للھجوم الفعلى، بل ھناك تخوف مصرى من أن تقوم إسرائیل بعملیة ضد مصر وھو تخوف

متأثر بتخوف السوريین.

إن شھادة أبا إيبان تبین أن رؤساء أجھزة المخابرات كانوا منحازين إلى الربط بین الحشود المصرية
والحشود السورية برابطة خوف مصر وسوريا من التعرض لھجوم إسرائیلى، على عكس ما كان يفكر فیه

الباحث ألبرت سودائى، وكان تفكیره ھو الصحیح والذى ثبتت صحته بعد يومین بنشوب الحرب.

سودائى موضع لسخرية الضباط

من الواضح من جمیع الوثائق أن الباحث المدنى ألبرت سودائى كان يسبح بمفرده ضد التیار الجارف الذى
خلقته خطة الخداع االستراتیجى المصرية. لقد أدخلت جمیع ضباط فرع األبحاث المسؤول األول عن وضع

التقديرات األولیة ورفعھا إلى رئاسة المخابرات الحربیة فى حالة غیبوبة كاملة حالت بینھم وبین الربط
الصحیح للمعلومات المتوافرة. لقد قدم سودائى أمام لجنة التحقیق مجموعة معلومات ذات طابع عسكرى

أطلع علیھا ضباط القسم المصرى العسكرى فى شعبة التقديرات ولم يستنتجوا منھا شیئا. ويقول
سودائى إنه ربط بینھا ووجد أنھا تشیر إلى أن المصريین يتجھون ھذه المرة إلى القیام بھجوم فعلى.

يذكر سودائى أنه اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق الثانى من أكتوبر ازداد قلقه من احتمال حدوث الھجوم
المصرى بسبب ورود إنذار من مصدر تم حذف اسمه من الوثیقة بواسطة الرقابة العسكرية اإلسرائیلیة
وھو إنذار يقول إن المناورة المصرية ستتحول إلى ھجوم حقیقى لم يھتم به الضباط وتزايد القلق عنده
عندما وردت معلومة بأن غواصة مصرية تتجه نحو میناء بورسودان، وأن ھناك مدمرات مصرية تنتقل من
عدن إلى بربرة فى الصومال ثم معلومات أخرى بأن المصريین أحضروا وحدات بحرية إلى بورسعید مع

منصات إطالق صواريخ وھو أمر لم يحدث من قبل، وھى منصات صواريخ مثبتة على متن سفن، كذلك
وردت معلومات بأن الطیران المصرى اتخذ له مطارات أمامیة بالقرب من الجبھة. األمر الخطیر الدال على

درجة نجاح خطة الخداع االستراتیجى المصرية ما يقوله سودائى من أنه خشى أن يعبر عن قلقه وتقديره
صراحة حول جدية احتمال الھجوم المصرى فى اجتماع عام لضباط وباحثى الشعبة المصرية يوم األربعاء ٣
أكتوبر لماذا؟ ألنه تعود أن يتلقى عبارات السخرية واالستھجان من سائر الضباط والباحثین كلما كان يحاول

قبل ذلك التعبیر عن رأيه المخالف. فقد كان الضباط يمطرونه بعبارات أشبه بما نقوله فى العربیة (اتلھى
على عینك) أو إنت غاوى تثیر الفزع. إن الوثائق تكشف عن مواضع عديدة تؤكد أن الذكاء والدھاء من

جانب العقل المخابراتى المصرى قد أحكما قبضتھما على العقل الجماعى لضباط وقادة وباحثى المخابرات
المعادية.
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