
(5712) 
 

 
 Volume 17- Issue 3- September 2020 2020 ايمول – 3العدد  -17المجمد 

 (إسرائيمية شهادات)1973-1948 اإلسرائيمي –الصراع العربي 
 يوسف محمد عيدان م.د.أ.

  كمية التربية لمعموم اإلنسانية -جامعة كركوك
dr.yousifma@uokirkuk.edu.iq 

 :الممخص
تضمنت الدراسة متابعة تأريخية لمشيادات اإلسرائيمية المتعمقة بالحروب 

(,التي تـ إستخالصيا مف 8491-8491العربية اإلسرائيمية في الحقبة )
عف المذكرات الشخصية لقادة سياسييف وعسكرييف إسرائيمييف فضاًل 

 الدراسات التأريخية ,والصحؼ اإلسرائيمية المترجمة عف العبرية .
إف التعامؿ مع الشيادات اإلسرائيمية يتطمب مف الباحث الحذر في        

توثيؽ المعمومة قبؿ مراجعتيا وتدقيقيا, وذلؾ لكوف أغمب القادة 
اإلسرائيمييف يعّدوف منّظريف لدعاية مضادة تيدؼ الى إضعاؼ معنويات 

مع المقابؿ وتحقيؽ ما يعرؼ بػ )اليزيمة النفسية(,لذا يالحظ القارئ المطّ 
عند قراءتو المذكرات الشخصية اإلسرائيمية عمى سبيؿ المثاؿ تأكيدىا عمى 
إبراز جانب التفوؽ اإلسرائيمي في مختمؼ المجاالت ,ومحاولة إظيار 
اآلخر بمظير المتأخر عف مواكبة الحضارة والتقنية بما فييا التقنية 

ري العسكرية .كما إف وجية النظر اإلسرائيمية تبرر كؿ اعتداء عسك
إسرائيمي عمى أنو واجب مشروع ييدؼ الى ردع التجاوزات العربية عمى 
ف تمؾ العمميات العسكرية البد منيا لتحقيؽ  حدود دولة إسرائيؿ الناشئة ,وا 
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Abstract: 

The study included a historical follow-up to the Israeli 

testimonies relating to the Arab-Israeli wars of the 

period(1948-1973),which were drawn from personal 

memoirs of Israeli political and military leaders, as well 

as historical studies and Israeli newspapers translated 

from Hebrew. 

       Dealing with Israeli certificates requires the 

researcher to be caution in documenting the information 

before reviewing it. the fact that most Israeli leaders 

prepare counter propaganda image aimed at weakening 

the opposite force achieving what is known as 

"psychological defeat" therefore it is observed by 

reading the Israeli personal memos for example it is 

emphasis on highlighting the Israeli superiority in 

various fields and trying to show the other late in 

civilization and technology, including military 

technology, and the Israeli view justified every Israeli 

military aggression as a legitimate duty to deter Arab 

excesses on the borders of the state of Israel, and that 

such military operation are necessary to achieve the safe 

borders of Israel 
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 المقدمة :

تضمنت الدراسة متابعة تاريخية لمشيادات اإلسرائيمية المتعمقة بالحروب العربية       
(,التي تـ استخالصيا مف المذكرات الشخصية لقادة 8491-8491اإلسرائيمية في الحقبة )

سياسييف وعسكرييف إسرائيمييف فضاًل عف الدراسات التأريخية ,والصحؼ اإلسرائيمية المترجمة 
 عف العبرية .

إف التعامؿ مع الشيادات اإلسرائيمية يتطمب مف الباحث الحذر في توثيؽ المعمومة قبؿ 
مراجعتيا وتدقيقيا, وذلؾ لكوف أغمب القادة اإلسرائيمييف يعّدوف منّظريف لدعاية مضادة تيدؼ 
إلى إضعاؼ معنويات المقابؿ وتحقيؽ ما يعرؼ بػ )اليزيمة النفسية(,لذا يالحظ القارئ المّطمع 

د قراءتو المذكرات الشخصية اإلسرائيمية عمى سبيؿ المثاؿ تأكيدىا عمى إبراز جانب التفوؽ عن
اإلسرائيمي في مختمؼ المجاالت ,ومحاولة إظيار اآلخر بمظير المتأخر عف مواكبة الحضارة 
والتقنية بما فييا التقنية العسكرية .كما إف وجية النظر اإلسرائيمية تبرر كؿ اعتداء عسكري 

ائيمي عمى أنو واجب مشروع ييدؼ إلى ردع التجاوزات العربية عمى حدود دولة إسرائيؿ إسر 
ف تمؾ العمميات العسكرية البد منيا لتحقيؽ الحدود اآلمنة إلسرائيؿ.  الناشئة ,وا 

 حدود البحث :
اإلسرائيمية عف طريؽ ما كتب عنيا   –تناوؿ البحث دراسة خمسة مف الحروب العربية        
صادر العبرية تحديدًا, ولـ يقتصر ذلؾ عمى المذكرات الشخصية لقادة عسكرييف او في الم

سياسييف إسرائيمييف  بؿ شمؿ ذلؾ أيضا وجيات نظر أساتذة جامعات وكتاب ومثقفيف وقسـ 
منيـ لـ يكف مؤيدًا بشكؿ كامؿ لمسياسة التوسعية التي اتبعتيا إسرائيؿ .تناوؿ البحث في اوؿ 

ربية اإلسرائيمية األولى التي عرفت بحرب فمسطيف وأطمؽ عمييا الييود محاوره الحرب الع
والتي كانت البداية الفعمية لمحاولة ييودية جادة في تثبيت  8491حرب االستقالؿ عاـ 

جذورىـ في ارض فمسطيف ومحاولة تصفية سكانيا األصمييف بمختمؼ الوسائؿ وفقاً  لما 
حرب الثانية التي تناوليا البحث بالدراسة فتمثمت يعرؼ باالستعمار االستيطاني  .اما ال

,التي تطمؽ عميو المصادر العبرية تسمية حممة 8451بالعدواف الثالثي عمى مصر عاـ 
سيناء وتتضح فييا النوايا التوسعية اإلسرائيمية ومحاولة القضاء عمى النظاـ المصري الذي 

ما بعد اف عقدت مصر صفقة اسمحة مع بات يشكؿ خطرًا عمى الكياف االسرائيمي الوليد ,السي
.ثـ يتناوؿ البحث مسالة الحشود اإلسرائيمية عمى الحدود 8455االتحاد السوفييتي عاـ 
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السورية وتوتر العالقات بيف الطرفيف  ومف ثـ تدخؿ مصر وفقًا لسياسة الدفاع المشترؾ بينيا 
ئيؿ بشف حرب خاطفو عرفت وبيف سوريا ,وغمؽ خميج العقبة وما ترتب عمى ذلؾ مف قياـ اسرا

او كما تصفيا المصادر العبرية بحرب األياـ الستة, وبعد اليزيمة 8419بحرب حزيراف 
حاولت القيادة المصرية البدء بحرب طويمة األمد ,العتقادىا  8419حزيراف  5العسكرية في 

رية حربًا باف النصر اإلسرائيمي كاف دائما نتيجة الحروب الخاطفة ,لذا بدأت القيادة المص
جديدة الستنزاؼ خصميا أطمقت عمييا تسمية حرب االستنزاؼ, لكف الدعـ األمريكي المطمؽ 
إلسرائيؿ جعؿ األمور تسير في صالح االخيرة, فضاًل عف قياـ الطيراف اإلسرائيمي بقصؼ 
العمؽ المصري مما اجبر القيادة المصرية عمى الموافقة عمى مبادرة روجرز ووقؼ إطالؽ 

وبعد تولي السادات السمطة في مصر حاوؿ جاىدًا أف يسترجع شبو جزيرة سيناء التي النار. 
في يـو  8491تـ االستيالء عمييا مف قبؿ إسرائيؿ في حرب مباغتة في تشريف االوؿ/اكتوبر

عربيًا .اطمؽ عمييا  8491عيد الغفراف الييودي وبينما عرفت تمؾ الحرب بحرب تشريف 
التي حققت القيادة المصرية في بدايتيا بعض االنتصارات لكف تدخؿ الييود حرب يوـ الغفراف 

الواليات المتحدة وانحيازىا إلى الجانب اإلسرائيمي جعؿ التوازف سمة مف سمات تمؾ الحرب 
 .التي انتيت بفؾ االرتباط بيف الطرفيف.

 )حرب االستقالل(:1948حرب فمسطين عام 
وبدأ كال الجانبيف يسرع مف خطى إستعداده 8499ـ تزايد التوتر بيف العرب والييود طواؿ عا

العسكري بتوسيع قوتو البشرية وزيادة تدريبيا والحصوؿ عمى المزيد مف األسمحة وما لبث أف 
بدا واضحاً  انو في حاؿ انسحاب القوات البريطانية مف فمسطيف فإف صدامًا عامًا ال يمكف 

 (8)نسحاب.تجنبو بيف العرب والييود سيحدث نتيجة لذلؾ اال
تشريف  44وبعد صدور قرار األمـ المتحدة بتقسيـ فمسطيف إلى دولتيف عربية وييودية في     

بدأت المناوشات بيف الطرفيف ,ويقوؿ دافيد بف غوريوف )أوؿ رئيس 8499الثاني/نوفمبر 
))بعد صدور قرار التقسيـ بدأ العرب يياجموف الييود  : ( 8451-8491وزراء إلسرائيؿ 

الطرؽ واعتدوا عمى الوسط التجاري الييودي في القدس ,وكانت اليجمات في المدف عمى 
المختمطة والتحرش بالمواصالت الييودية السمة التي ميزت الحرب منذ مستيؿ كانوف األوؿ 

 (4)((.8491حتى منتصؼ كانوف الثاني /يناير8499/ديسمبر 
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فتتحدث عف مقدمات حرب عاـ  (   8499-8414أما جولدا مائير )رئيسة وزراء إسرائيؿ 
إندلعت إضطرابات وسارت  8499تشريف الثاني  10قائمة : )) في اليوـ الثاني  8491

مف الييود في باص ,وفي  9تظاىرات في جميع أنحاء فمسطيف وخالؿ إحدى التظاىرات قتؿ 
كانوف األوؿ /ديسمبر أحرؽ العرب المركز التجاري الييودي في القدس ,أما الجيش  4
 (1)لبريطاني فوقؼ جانبًا ال يتدخؿ إال عندما كانت الياجاناة تتدخؿ((.ا

إنتيى األنتداب البريطاني عمى فمسطيف بناء عمى قرار األمـ  8491ايار/مايو  85وفي    
وأعمف بف غوريوف عف قياـ دولة إسرائيؿ  8499تشريف الثاني/نوفمبر 44المتحدة الصادر في 

مصر وشرؽ األردف والعراؽ وسوريا  –خمسة دوؿ عربية  وفي اليوـ التالي قامت جيوش
اإلسرائيمية  –بخوض الحرب ضد الدولة الييودية الفتية ,لتبدأ بذلؾ الحرب العربية  -ولبناف

يقوؿ يغاؿ  (9)األولى ,التي عرفت في األدبيات العبرية بػ )حرب التحرير(أو)حرب االستقالؿ(.
سرائيمية آنذاؾ( : )) إف إعالف قياـ دولة إسرائيؿ في وجو آلوف )القائد العاـ لقوات البالماخ اإل

تيديدات صريحة بالتدمير مف جانب قوات عربية متفوقة تفوقًا عدديًا ساحقًا قد يبدو عمال مف 
تقوؿ جولدا  8491وعف بداية حرب  (5)أعماؿ الجسارة الخارقة إف لـ نقؿ مجازفة كبرى((.

ت وبأـ عيني مف خالؿ الشبابيؾ ما يسمونو البداية مائير ما يأتي : ))رأيت في فجر السب
الشكمية لحرب االستقالؿ ,أربع طائرات مصرية حربية تغير عمى المدينة في طريقيا لتفجير 

 (1)محطة توليد الطاقة الكيربائية في تؿ أبيب والمطار ,كانت أوؿ غارة جدية خالؿ الحرب((.
ويبدو إف األياـ األولى لمحرب قد شيدت انتصارات عربية وتراجعًا ييوديًا إذ يقوؿ إسحؽ    

رابيف )رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ( في مذكراتو ما نصو : ))كشفت المراحؿ 
األولى مف حرب االستقالؿ ضعفنا حتى قبؿ أف تقوـ الجيوش العربية النظامية بغزونا ,فقد 

سمحة قميمة أقؿ حتى مف الضروري وأقؿ حدًا مما كاف باإلمكاف إعداده,وكنا نعاني كنا نمتمؾ أ
مف نقص خطير في الطاقة البشرية المدربة ولوال )البالماخ(فأنني ال أؤمف بأف الحرب ستنتيي 

 (9بالشكؿ الذي انتيت عميو أو إننا إستطعنا أف نصؿ الى المكاسب التي حققناىا((.)
بسبب عدـ مقدرة القوات الييودية عمى مواجية الجيش األردني الذي  قد يكوف رابيف محبطاً 

ىاجميا في البمدة القديمة وجبؿ صييوف ,حينيا كاف التراجع واالنسحاب الييودي أمرًا ال مفر 
:  8491أيار/مايو  40منو, ويضيؼ رابيف متحدثاً في مذكراتو عف الموقؼ العسكري يـو 

بالنسبة لي ,يومًا حاسبت فيو نفسي وأخذت أتساءؿ لماذا وصمنا ))كاف ذلؾ اليوـ يومًا مريرًا 
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الى الحرب ونحف في حالة عدـ استعداد فيؿ كاف ذلؾ محتمًا وىؿ كؿ مف كاف يستطيع 
 (1الحرب حارب, وىؿ ىذا ىو السالح الذي يستطيع الييود توفيره لجنودىـ  ((.)

وكاف احد شروطيا أال تقوـ إسرائيؿ 8491حزيراف/يونيو 88أعمنت اليدنة األولى في     
والدوؿ العربية بإدخاؿ أسمحة جديدة إلى منطقة القتاؿ ولكف الطرفيف خرقا ىذا الشرط بصورة 

( جاءت تمؾ اليدنة لتنقذ الموقؼ الحرج وتخرج القوات الييودية مف محنتيا وتـ 4سرية .)
تمؾ القوات المنيكة ,وبدأ الييود بتحشيد قوات إضافية وشراء أسمحة تمكنيـ مف  إعادة تنظيـ

 (80الصمود في المعارؾ العنيفة .)
كانت اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيمية في مرحمة ما بعد اليدنة األولى تتمثؿ في إزالة      

الرممة( –طؽ )المد الخطر عف تؿ أبيب والمناطؽ المحيطة بيا مباشرة عف طريؽ تحرير منا
والتوغؿ في التالؿ الريفية الواقعة شرقي السيؿ الساحمي ,وفؾ الحصار عف القدس ,وكانت 

( 88الميمة الثانية تأميف منطقة حيفا بتحرير الناصرة واألجزاء المتبقية مف الجميؿ األدنى.)
ربي والييودي وقد نجحت إسرائيؿ في تحقيؽ تمؾ اإلستراتيجية وكاف القتاؿ بيف الجانبيف الع

يجرى لياًل ونيارًا في مجموعات كبيرة تدعميا المدفعية مصحوبة بعمميات عسكرية مف نوع 
تموز  84حرب العصابات ,ويقوؿ آلوف : )) لو لـ تفرض االمـ المتحدة ىدنة ثانية يـو 

إلستمر اليجـو اإلسرائيمي دوف عائؽ تقريبا مشتتًا الجيد الرئيسي لمعدو بيف 8491/يوليو
ية وأخرى الى أف يتـ تدميره تمامًا أو عمى األقؿ إنسحابو مف جميع أراضي جب

 (84فمسطيف((.)
إستيدفت القوات 8491تشريف األوؿ/أكتوبر  80وبعد إنتياء مدة اليدنة الثانية في      

,وعف ذلؾ يقوؿ الجنراؿ 8491تشريف األوؿ /اكتوبر 48الييودية مدينة بئر سبع في يوـ 
في الجنوب إحتؿ قائد الجبية يغاؿ آلوف بئر سبع مكبدًا المصرييف أولى آرييؿ شاروف: )) 

ىزائميـ النكراء وفاكاً  الطوؽ المضروب حوؿ النقب ,ولـ يكف ىدفنا ىذه المرة الصمود, بؿ 
خمؽ حقيقة سياسية ووقائع حسية عمى األرض ,ومف أجؿ ىذا أطمؽ بف غوريوف عمى العممية 

(مع ذلؾ يعترؼ شاروف في مذكراتو 81ـ )عممية الوقائع( ((.)األخيرة مف حرب االستقالؿ اس
بالمقاومة الشرسة التي أبداىا المواء التاسع لمجيش المصري المحاصر في منطقة الفالوجة 
قائال: ))كاف األربعة آالؼ جندى مصري في الفالوجة تحت أمرة ضابط سوداني ىو العميد 

عسكري في الجيش البريطاني ,كاف بطالً  سعيد طو بؾ ,رجؿ معارؾ شجاع تمقى تدريبو ال
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حقيقيًا ,فمع أف لواءه لـ يكف يممؾ أي أمؿ في فؾ الحصار أو تمقي نجدة ما ,فقد أظير 
 (89مقاومة شرسة وصد كؿ ىجوماتنا((.)

,ونتيجة 8491كانوف األوؿ /ديسمبر 49لقد فشؿ ىجوـ القوات الييودية عمى الفالوجة في    
جندياً  مف مجموع ستمائة جندي إشتركوا في  41ر الييود لصمود القوات المصرية خس

ُعقد في جزيرة رودس اليونانية إتفاؽ لوقؼ نيائي  8494شباط/فبراير  49المعركة .وفي 
سرائيؿ ,وبعد ذلؾ بيف إسرائيؿ وكؿ مف سوريا واألردف ولبناف  إلطالؽ النار بيف مصر وا 

ب بيف القوات العربية والقوات كانت معارؾ الحر  8494( وفي بداية آذار/مارس 85.)
عمى حد –الييودية قد توقفت ,وبدأت بمداف العالـ باالعتراؼ بقياـ دولة إسرائيؿ التي تخمصت 

(وانتيت بذلؾ الجولة األولى مف جوالت الصراع العربي 81مف عقدة مولدىا.) -تعبير شاروف
لى قبوؿ توقيع اليدنة اإلسرائيمي وكانت الجيوش العربية ىي المغموبة ,وقد إضطرت مصر ا–

 ( 89شريطة تحرير جنودىا المحاصريف مع أسمحتيـ في الفالوجة.)
بدأت القيادات اإلسرائيمية تتعامؿ مع الدوؿ العربية المجاورة 8491بعد انتياء حرب عاـ    

وفقًا لسياسة األمر الواقع ,وأصبحت أي عممية يقـو بيا الفمسطينيوف ردًا عمى إحتالؿ 
ر وفقًا لممنظور اإلسرائيمي عمى أنيا عممية إرىابية )تخريبية (,وأخذ الجانب أراضييـ  تصوّ 

اإلسرائيمي يتبع سياسة العنؼ بال ضوابط مف أجؿ ردع خصومو ضمف غارات عسكرية 
( ومف األمثمة عمى ذلؾ المجزرة التي إرتكبتيا 81وصفتيا جولدا مائير بػ )الغارات التأديبية(.)

.وقد 8451رية قبية الفمسطينية في منتصؼ تشريف األوؿ/أكتوبر القوات اإلسرائيمية في ق
اعترؼ شاروف )قائد تمؾ العممية اإلنتقامية ( في مذكراتو بأف ما حدث في قبية مف دمار 
نتياؾ لحقوؽ اإلنساف كاف مأساة ,إال إنو يبرر ذلؾ بأف عممية قبية كانت رسالة لمحكومات  وا 

 (84إسرائيؿ بأف الثمف سيكوف غالياً .) العربية ولكؿ مف يحاوؿ المساس بأمف
ونتائجيا أممت بشكؿ عممي سياسة إسرائيؿ إزاء العرب, وأصبح مف  8491إف حرب عاـ 

الصعب أكثر تغييرىا مع مرور السنيف ,فإسرائيؿ إستخدمت وسيمتيف  لمقاومة رغبة العرب 
ذا أمك ف التفوؽ عمى القوة العربية باالنتقاـ ,فقد زادت مف قوتيا العسكرية في محاولة لموازاة وا 

,واعتمدت أيضًا عمى مبدأ الردع العسكري وعمى مقابمة أي ىجوـ عسكري بيجوـ مضاد أقوى 
.وأدت ىذه السياسة الى سمسمة مف األحداث الدامية  إذ كانت العمميات االنتقامية اإلسرائيمية 

 (40تفوؽ كثيرًا اإلستفزاز الذي تتعرض لو إسرائيؿ.)
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 )حممة سيناء(:1956م حرب السويس عا
يتحدث يغاؿ آلوف في كتاب )إنشاء وتكويف الجيش اإلسرائيمي ( عف مقدمات حرب       

السويس محددًا األسباب التي دفعت بإسرائيؿ إلى خوضيا الى جانب كؿ مف بريطانيا وفرنسا 
–أصبحت دولة إسرائيؿ الناشئة تعاني مف عيوب جغرافية  8491بما يأتي : بعد حرب 

إستراتيجية كاف عمى قادة البالد مواجيتيا واالستعداد ألي حرب مفاجئة قد تتعرض ليا 
إسرائيؿ مف جيات عدة, وأف عمى الجيش اإلسرائيمي أف يمتمؾ زماـ المبادرة واليجوـ بداًل مف 
البقاء في وضع دفاعي ,ولكوف إسرائيؿ محاطة بجوار معاد ليا ,وقد أخذت دوؿ ذلؾ الجوار 

عداد جيوش قوية  السيما جميورية مصر التي عقدت صفقة عسكرية  بعقد صفقات أسمحة ,وا 
,وباتت تممؾ جيشًا نظاميًا ييدد أمف إسرائيؿ لذا تـ استيداؼ 8455مع الكتمة الشرقية عاـ 

مصر وفقاً  لنظرية المبادرة اإلسرائيمية الشاممة أو اليجوـ )االجياضي( عمى حد تعبير آلوف 
 (48تيف البريطانية والفرنسية المتيف كانتا عمى خالؼ مع القيادة المصرية.)وبالتعاوف مع القياد

تزايدت العمميات اإلنتقامية الفمسطينية  8451تموز/يوليو  41وبعد تأميـ قناة السويس في    
ضد المستوطنات اإلسرائيمية ولـ تعد ردود الفعؿ العنيفة الصادرة مف الجانب اإلسرائيمي تجد 

رت إسرائيؿ التخطيط لعممية عسكرية كبرى تستيدؼ النظاـ السياسي في مصر نفعًا عندىا قر 
اإلسرائيمي يقوؿ موشي دياف )وزير الدفاع اإلسرائيمي السابؽ(  –( وعف التنسيؽ الفرنسي 44.)

وصمتنا أوؿ معمومات عف  8451في مذكراتو ما نصو : ))وفي اليـو األوؿ مف أيموؿ/سبتمبر 
ع إسرائيؿ في ىجوـ عمى مصر وجاء ذلؾ مف خالؿ برقية لممحقنا إىتماـ فرنسا بالتنسيؽ م

( وفي 41العسكري ىناؾ وصمتني خالؿ إجتماعي مع ىيئة األركاف بحضور بف غوريوف((.)
عاد كؿ مف بف غوريوف وموشي دياف وشيموف بيرس مف 8451تشريف األوؿ/أكتوبر  45

ة والبريطانية عمى عممية عسكرية موجية فرنسا إلى إسرائيؿ بعد أف إتفقوا مع القيادتيف الفرنسي
ضد مصر يحقؽ فييا كؿ بمد مف البمداف الثالثة أىدافو ويقوؿ شاروف : )) ىدفنا كاف سيناء 
كاف عمينا أف نفؾ حصار مضائؽ تيراف ,أف تدمر القواعد اإلرىابية في غزة وتبدد أحالـ 

ضاً  في سقوطو .أما فرنسا الرئيس عبد الناصر في زعامة العالـ العربي وربما التسبب أي
 (49وبريطانيا العظمى فيقيماف مف جديد سيطرتيما عمى قناة السويس ((.)

تشريف  44/10تمثمت خطة الحرب بأف تشف القوات اإلسرائيمية في مساء          
ىجومًا واسع النطاؽ ضد القوات المصرية بيدؼ الوصوؿ غداة اليجوـ  8451األوؿ/إكتوبر 
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ة ,ثـ تقوـ حكومتا بريطانيا وفرنسا كؿ عمى حدة ولكف في الوقت نفسو تقـو إلى منطقة القنا
سرائيؿ باالبتعاد عف منطقة  عند عمميا بيذه األحداث بتقديـ مطمبيف إلى حكومتي مصر وا 
القناة ووفقا لالتفاؽ ستقبؿ إسرائيؿ  بالمطمب فوراً , وبالطبع فأف مصر سترفض ذلؾ ,عندىا 

والبريطانية إلعادة تشغيؿ القناة فارضة سيطرتيا عمييا  بينما تتابع تتدخؿ القوات الفرنسية 
 (45إسرائيؿ أىدافيا الخاصة بتدمير القوات المصرية في سيناء.)

ويبدو إف النوايا اإلسرائيمية بشف حممة عسكرية واسعة النطاؽ عمى مصر كانت حاضرة      
( بأف 8455-8459رائيمي,إذ يعترؼ موشي شاريت )رئيس الوزراء االس8451منذ عاـ 

إعالف حرب شاممة عمى مصر بيدؼ إحتالؿ وضـ غزة وقسـ مف سيناء كاف أمرًا موضوعًا 
ف االعتداء العسكري 8451عمى أجندة القيادة العسكرية اإلسرائيمية منذ خريؼ  عمى األقؿ, وا 

كاف مثؿ عمؿ تمييدي أتخذ عف سابؽ عـز وتصميـ عمى  8455اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 
خوض الحرب ضد مصر ,في حيف كانت إسرائيؿ تبالغ إعالمياً  بالتأكيد عمى الخوؼ مف 
الخطر المصري عمى الرغـ مف معرفتيا الجيدة بأف طاقات الجيش المصري قد استنفذت في 

 (41صراعات داخمية عمى السمطة.)
))بدأت  تتحدث جولدا مائير في مذكراتيا عف بداية الحممة العسكرية عمى مصر قائمة:    

 5تشريف األوؿ /إكتوبر وانتيت في  44حممة سيناء كما كاف مقرر ليا أي بعد الغروب في 
تشريف الثاني /نوفمبر, لقد كمفنا القياـ بالحممة تشغيؿ قوات الدفاع اإلسرائيمية كافة التي كانت 
مؤلفة مف جنود احتياطييف يشكموف تصنيفات تحمميا عربات عسكرية ومدنية ,استغرقت 

لعممية مائة ساعة لعبور وسمب المصرييف قطاع غزة وشبو جزيرة سيناء المذيف يشكالف ما ا
يقارب ضعفي مساحة إسرائيؿ نفسيا ,كانت العممية سريعة ومفاجئة أربكنا بيا الجيش 

 (49المصري ((.)
تشريف األوؿ  44ويعزز موشي دياف شيادة مائير بالقوؿ : ))بدأت المعركة مساء يوـ       
عند المدخؿ الشرقي لممر متال عمى بعد 404مظميًا مف الفرقة  145عندما تـ إسقاط 8451

( طائرة طراز داكوتا 81مياًل مف القناة ,وفي الساعة الخامسة والثمث كانوا قد أقمعوا بػ ) 10
تطير عمى ارتفاع منخفض لتجنب الرادار المصري وقبؿ أف تصؿ الطائرات إلى منطقة 

ت الى االرتفاع الالـز لإلسقاط, وكانت أربع مف طائراتنا طراز موستانج  اإلسقاط بدقيقتيف عمّ 
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قد قامت قبؿ ذلؾ بساعتيف بقطع أسالؾ التمفونات المصرية كافة في سناء بمحركاتيا 
 (41وأجنحتيا وىي تطير عمى ارتفاع أربع أقداـ فقط((.)

تمؾ الحممة العسكرية وقد يكوف استيداؼ مصر دوف  غيرىا مف بمداف المواجية العربية في 
عائدًا بالدرجة األولى إلى السياسة الخارجية التي اتبعتيا القيادة المصرية حينذاؾ مف جية , 
و إلى اعتقاد القيادة اإلسرائيمية بأف مصر أصبحت قاعدة تنطمؽ منيا العمميات الفدائية 

حممة سيناء المعمف ( ووفقًا لدراسة إسرائيمية معاصرة فأف ىدؼ 44الفمسطينية مف جية أخرى.)
تمثؿ بتدمير قواعد الفدائييف الفمسطينييف ,وفتح مضيؽ تيراف أماـ المالحة اإلسرائيمية ,أما 
ىدفيا غير المعمف والذي لـ يتحقؽ فتمثؿ بالتوسع اإلقميمي اإلسرائيمي ,واإلطاحة بالرئيس 

 (10المصري جماؿ عبد الناصر.)
الحممة عمى مصر بيدؼ واحد قائمة : ))لكنني وفي حيف تحدد جولدا مائير الغاية مف      

سأؤكد حقيقة واحدة ىي انو بالرغـ مف محاولة فرنسا وبريطانيا الفاشمة الستعادة قناة السويس 
كاف ليا ىدؼ واحد فقط ىو منع  8451فأف شف الحرب اإلسرائيمية ضد المصرييف عاـ 

ح المشاة اإلسرائيمي إف اليدؼ ( يرى آفي بتمييـ في كتاب :سال18تخريب الدولة الييودية((.)
مف الحممة العسكرية ىو ضرب مصر قبؿ أف تستكمؿ استيعاب األسمحة الحديثة التي 

( وقد يكوف في ىذا الكالـ 14حصمت عمييا ,ومنع خرؽ ميزاف القوى في الشرؽ األوسط. )
ى مصر قدرًا كبيرًا مف الصحة عمى العكس مف شيادة مائير التي تحاوؿ أف تبرر العدواف عم

بأنو كاف ردة فعؿ عمى العمميات الفدائية الفمسطينية والتي كاف يصفيا قادة إسرائيؿ بػ 
 )التخريبية(.

 -)حرب األيام الستة(:1967حرب حزيران 
سرائيؿ وصؿ الى حد التصعيد .وفي  8419شيد عاـ      توترًا في العالقات بيف سوريا وا 

أبمغت القيادة السوفيتية النظاـ المصري بأف ىناؾ حشودًا إسرائيمية تتألؼ  8419أيار/مايو 
أيار /مايو, وأف سوريا ستواجو وضعًا  44-81( لواء جاىزة لمتقدـ في أي وقت بيف 84مف) 

األياـ القميمة القادمة, وكاف عمى القيادة المصرية إتخاذ بعض التدابير التي يفيـ  صعباً  خالؿ
منيا التمويح بالحرب ومناصرة سوريا في أزمتيا ,السيما إف ىناؾ اتفاقية دفاع عسكري مشترؾ 

 (11.)8411قد وّقعت بيف البمديف في عاـ 
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ث السابقة لمحرب إلى إف ويشير أحد الصحفييف اإلسرائيمييف الذيف واكبوا األحدا    
ويضيؼ قائالً : )) وفي صباح  8419أيار/مايو  89استعدادات مصر لمحرب قد بدأت منذ 

يوـ الثالثاء الموافؽ السادس عشر مف مايو تمقى الجنراؿ  )اندرجباركيا(,القائد اليندي لقوات 
ف رئيس أركاف الطوارئ الدولية المرابطة عمى الحدود المصرية اإلسرائيمية رسالة خاصة م

حرب الجيش المصري الجنراؿ محمد فوزي واحتوت ىذه الرسالة عمى أمر تفصيمي إلى 
 ( .19الجنراؿ اليندي لمعمؿ عمى سحب قواتو الدولية مف موقعيا دوف تأخير.(()

وعندما أغمقت القيادة المصرية خميج العقبة أماـ السفف اإلسرائيمية والسفف التي تحمؿ     
,كاف ىناؾ انطباع لدى االستخبارات 8419أيار /مايو  44جية إلسرائيؿ في موادًا إستراتي

اإلسرائيمية بأف الرد بالقوة ىو الحؿ ,واف إسرائيؿ إذا لـ ترد عمى تمؾ الخطوة المصرية فإنو لف 
تبقى أية أىمية لقدرة الردع التي يتمتع بيا الجيش اإلسرائيمي ,وستقوـ الدوؿ العربية بتفسير 

( وكاف أغمب جنراالت 15ؿ كفرصة ممتازة لضرب أمنيا ووجودىا بالذات.)ضعؼ إسرائي
الجيش اإلسرائيمي يؤيدوف القياـ بحرب مباغتة ضد مصر بالسرعة الممكنة ,كما إنيـ كانوا 
مف مؤيدي القياـ بحرب عامة وضد فكرة تقسيـ العمميات العسكرية إلى مراحؿ ,وكاف مف 

ـ الطيراف اإلسرائيمي بتوجيو ضربة إستباقية يدمر فييا ضمف خطة اليجوـ اإلسرائيمية أف يقو 
تجمعات الطيراف المصري ويخرجو مف المعركة بينما تقوـ القوات البرية اإلسرائيمية بمواجية 

 (11القوات المصرية المرابطة عمى الحدود.)
ىب واستمرت االجتماعات عمى مستوى القيادة اإلسرائيمية وأخذ الجيش اإلسرائيمي يتأ      

عداد الخطط  لمواجية أي عمؿ عسكري مصري يوجو ضد إسرائيؿ ,مع إجراء االستعدادات وا 
لشف ىجوـ مباغت عمى مصر ,وقد كاف رأي وزير الدفاع اإلسرائيمي موشي دياف عدـ 
الوصوؿ إلى قناة السويس عمى اعتبار كونيا ىدفًا دوليًا وليس مصريًا ,كما أكد دياف عمى 

في المرحمة األولى مف الحرب لكي ال ُتكّمؼ إسرائيؿ بمعالجة مشكمة عدـ احتالؿ قطاع غزة 
الالجئيف في مراحؿ الحرب األولى ,والتأكيد عمى أف تشمؿ العمميات الحربية احتالؿ شـر 
الشيخ ,بينما كاف اسحؽ رابيف يرى إف األىـ مف كؿ ذلؾ ىو تدمير سالح الجو المصري 

(.19) 
مرة أخرى في مذكراتيا تمؾ الحرب الخاطفة عمى مصر بانيا  وتعود جولدا مائير لتبرر       

 8419حرب إنتقامية موجيو ضد الفدائييف الفمسطينييف إذ إنيا ترى  اف مقدمات حرب 
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متشابية مع مقدمات حممة سيناء ففي كال الحربيف كانت القيادة المصرية تمثؿ حاضنة رئيسة 
والتشجيع المعنوي عمى المستوى األعالمي ,ثـ  لمفدائييف الفمسطينييف تقدـ ليـ الدعـ المالي

تتطرؽ مائير الى الغارات السورية عمى المستوطنات اإلسرائيمية وتعّدىا مف األسباب التي 
وتضيؼ مائير قائمة : ))  8419دفعت بإسرائيؿ إلى اإلسراع في إتخاذ قرار الحرب عاـ 

ا الجوية تقوـ بواجبيا لوقؼ كؿ وعندما تجاوزت غارات وتحرشات السورييف حدىا بدأت قواتن
أرسمت طائراتنا 8419تمؾ األعماؿ لتنعـ المستوطنات بالراحة والطمأنينة .ففي نيساف /أبريؿ 

لمقياـ بأعماؿ الدورية والحراسة وعادت لتحوؿ األمر إلى معركة جوية انتيت بإسقاط ست 
 (11طائرات سورية مف طراز ميغ ((.)
المصرية مسؤولية الحرب إذ يقوؿ : )) وقد نشبت ىذه الحرب أما موشي دياف فيحّمؿ القيادة 

بسبب القرارات الخاطئة لمرئيس المصري جماؿ عبد الناصر ,كانت األسباب المباشرة تتمثؿ 
في سمسمة مف الحوادث بيف إسرائيؿ وسوريا واألردف أيضاً وفي رد فعؿ مصر أو فمنقؿ رئيسيا 

عتبر أعمالو العدوانية والسيما إغالؽ المضائؽ ,كاف عبد الناصر يعمـ اف إسرائيؿ سوؼ ت
ف  بمثابة عمؿ حربي لكنو كاف يفترض إف القوى الكبرى سوؼ تمنع إسرائيؿ مف الحركة ,وا 
إسرائيؿ لف تستطيع إختراؽ الخطوط المصرية في سيناء والبد لمجمس األمف أف يتحرؾ ويأمر 

 (14كؿ مستمر((.)بوقؼ القتاؿ فيتحقؽ لعبد الناصر فرض الحصار البحري بش
حتى اف  8419وأشارت بعض المصادر اإلسرائيمية إلى الدور السوفيتي في إفتعاؿ حرب     

( نسبة إلى الدور الذي أداه 90الدبموماسي اإلسرائيمي دايفيد كيمحي يصفيا بحرب برجنيؼ )
الزعيـ السوفيتي ليونيد برجنيؼ في أحداث الشرؽ األوسط آنذاؾ. بؿ اف أحد المصادر 

سرائيمية يحمؿ السوفييت مسؤولية قياـ الحرب كونيـ قد أمدوا القيادة المصرية بمعمومات اإل
غير مؤكدة تفيد بأف إسرائيؿ تحشد قواتيا عمى الحدود السورية استعدادًا لميجوـ عمى سوريا 
,ويدعـ المصدر المذكور كالمو ببعض األسانيد التي يحاوؿ مف خالليا التأكيد عمى اف 

إسرائيمية يتسنى عف طريقيا لمطيراف السوفيتي ضرب -انوا مع افتعاؿ حرب عربية السوفييت ك
( اف تمؾ األسانيد التي يقدميا 98المفاعؿ النووي اإلسرائيمي المعروؼ بمفاعؿ )ديمونا(.)

المصدر اإلسرائيمي ال أساس ليا مف الصحة بدليؿ اف السوفييت لـ يتخذوا أي موقؼ ىجومي 
 لحرب .تجاه إسرائيؿ أثناء ا
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 5عندما شف سالح الطيراف اإلسرائيمي الحرب في الساعات األولى مف يوـ      
,كانت أىدافو األولى ىي المطارات التي ركز فييا سالح الطيراف 8419حزيراف/يونيو 

المصري طائراتو الحربية وكاف الطياروف اإلسرائيميوف عمى معرفة تامة بمواقع منشآت الرادار 
ادار العمياء ,وقد مضوا عبر تمؾ الخطوط دوف أف يكتشؼ أمرىـ أحد حتى المصرية ونقط الر 

المحظة األخيرة ,وكانت لدييـ معرفة دقيقة بشأف موعد تناوؿ الطياريف المصرييف إفطارىـ وفي 
( وفي تمؾ الدقائؽ بالغة الخطورة دمر 94ذلؾ الموعد بالضبط شرع اإلسرائيميوف في اليجوـ.)

الطيراف المصري, وكانوا يقصفوف السرب تمو السرب مف الطائرات  اإلسرائيميوف معظـ سالح
المصرية الجاثمة عمى األرض ,ومما زاد مف دىشة المصرييف إف طائرات الميراج كانت تمّيز 
الطائرات المصرية الحقيقية مف طائرات التمويو ,فمـ تضع قنبمة واحدة عبثًا ,وفيما بعد وجدت 

طائرات التمويو سميمة تمامًا بيف الحطاـ المحيط عندما تقدمت الوحدات اإلسرائيمية المدرعة 
 (91تمؾ الوحدات في سيناء بعد أياـ قالئؿ.)

ويتحدث دياف عف مزايا الضربة الجوية اإلسرائيمية األولى قائاًل: ))إف الحرب لـ تبدأ اال       
ذلؾ إبعاد  مف لحظات ولكنيا بداية مشجعة لمغاية وقد أصبحت مصر بال طيراف ولـ يكفؿ

الخطر عف مناطقنا السكانية فحسب بؿ أضاؼ ميزة كبيرة لقواتنا البرية التي أصبح بوسعيا 
( كاف اليجـو 99أف تعمؿ بمساعدة الطيراف بينما تعمؿ القوات المصرية بال غطاء جوي .((.)

 9189اإلسرائيمي عمى قواعد الطيراف المصرية قد تـ عمى مرحمتيف األولى بيف الساعة 
 1طائرة عمى األرض و 814قاعدة جوية ودمرت  88صباحًا ,وقد ىوجمت خالليا  1115و

 81مطارات مصرية غير صالحة لالستعماؿ ,كذلؾ أصبحت  1طائرات في الجو ,وأصبحت 
 89( طائرة إسرائيمية 819محطة رادار غير صالحة لمعمؿ .وفي الموجة الثانية ىاجمت )

 88ة مصرية .ويضيؼ دياف قائال: ))كانت خسائرنا ( طائر 809قاعدة جوية وقامت بتدمير )
أسير وثالثة  4قتمى خمسة في الموجة األولى وواحد في الموجة الثانية و 1طيارًا منيـ 

طائرات سالمة رغـ ضربيا وتـ إصالحيا .وقد فقد المصريوف في ىذا  1جرحى,وعادت 
 (95( .((.)984طائرة مف مجموع  109الصباح ثالثة أرباع طيرانيـ )

اإلسرائيمي وقد نتج  –نقطة تحوؿ في تأريخ الصراع العربي  8419كانت حرب حزيراف     
عنيا ظيور موجة أخرى مف الالجئيف الفمسطينييف الذيف أصبح قسـ منيـ الجئًا لممرة الثانية 
,لكنيا في الوقت نفسو أعطت دفعة قوية لمنظمة التحرير الفمسطينية في كفاحيا ضد 
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زيرة االحتالؿ اإلسرائيمي .ومع إنتياء أحداث الحرب كانت إسرائيؿ قد استولت عمى شبو ج
سيناء مف مصر ومرتفعات الجوالف مف سوريا والضفة الغربية مف األردف ,وأصبح لدى الدوؿ 
العربية منذ ذلؾ الوقت عالقة مباشرة في الصراع مع إسرائيؿ إذ أرادت تمؾ الدوؿ إستعادة 
أرضيا وتبنت شعار )ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة(,ومف ىذا المنطمؽ فقد أدت حرب 

إلى تأجيج الصراع بيف إسرائيؿ وجيرانيا العرب عمى كمتا الجبيتيف :جبية الدوؿ  حزيراف
قد زادت  8419(وىناؾ وجية نظر إسرائيمية ترى اف حرب 91العربية والجبية الفمسطينية .)

ألصبح  8419مف حدة القضية الفمسطينية وانو لو لـ تحتؿ إسرائيؿ الضفة الغربية عاـ 
الضفة الغربية بعد أف عاشوا تحت الحكـ األردني مدة عشريف  الفمسطينيوف الساكنوف في

عاماً  يشعروف بشكؿ تدريجي بأنيـ أردنيوف ,ولما كاف بيـ حاجة الى احتفاظيـ بيوية 
توقفت عممية )التأردف ( في الضفة الغربية وأخذ 8419فمسطينية مستقمة ,ولكف بعد عاـ 

 (99طراد.)شعور السكاف ىناؾ بانيـ فمسطينيوف يزداد في ا
أحدثت تحوال كبيرًا في  8419ووفقًا لوجية النظر العسكرية اإلسرائيمية فاف حرب حزيراف      

إحدى النظريات الرئيسة لمجيش اإلسرائيمي إذ يقوؿ اسحؽ رابيف في مذكراتو: ))حتى حرب 
حزيراف كنا نعتقد بأننا في ظروؼ معينة نستطيع خوض الحرب في جبيتيف أو ثالث جبيات 

اإلسرائيمي ال يستطيع أف يحقؽ حسمًا كاماًل إال في جبية واحدة في حيف اننا  ,ولكف الجيش
في الجبيتيف األخرييف نتمقى الضربات وندافع وننتظر وصوؿ القوات التي ستتفرغ بعد حسـ 
المعركة في الواجية األولى لكي تنتقؿ الى ىجوـ معاكس وتحقؽ الحسـ ,وفي حرب حزيراف 

مًا كاماًل في الجبيتيف المصرية واألردنية في آف واحد ,أما في حقؽ الجيش اإلسرائيمي حس
الجبية السورية فقد القينا قوات أشتركت قبؿ ذلؾ في الحرب في الجبيتيف األخرييف .ىذا 
المكسب تحقؽ بفضؿ األعداد التابعة لمقوات البرية ,وبفضؿ المكاسب العجيبة التي حققيا 

ر أسمحة الجو المصرية واألردنية والسورية لالشتراؾ سالح الجو الذي تفرغ بسرعة بعد تدمي
نزاؿ ضربة قاصمة بقوات  في النشاطات المكثفة في الحرب التي خاضتيا القوات البرية وا 

 (91الدروع والمنشآت العينية لمجيوش المعادية.((.)
عقد مؤتمر لمقمة العربية في مدينة الخرطوـ في السوداف 8419آب /اغسطس 44وفي    

لقادة والمموؾ العرب قد اتفقوا فيو عمى سياسة عرفت بػ )الالءات الثالث( :ال سالـ مع وكاف ا
( كانت النتيجة العممية والمباشرة لمؤتمر 94إسرائيؿ وال اعتراؼ بيا وال مفاوضات معيا.)
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أغرقت 8419تشريف األوؿ/أكتوبر  48الخرطوـ ىي تصعيد جيود الحرب ضد إسرائيؿ .وفي 
رجاًل .وعمى سبيؿ  99الغواصة اإلسرائيمية إيالت مع طاقميا المتكوف مف الصواريخ المصرية 

االنتقاـ دمرت المدفعية اإلسرائيمية بعد أربعة أياـ المجمع البتروكيميائي الواقع في ضاحية 
 (50مدينة السويس.)
 -:1970-1968حرب االستنزاف 

مصرية تعمؿ عمى إعادة أخذت القيادة ال 8419في الحقبة التي أعقبت حرب حزيراف        
بناء الجيش المصري بالتعاوف مع االتحاد السوفيتي ,وقد نجح السوفييت في إعادة تنظيـ 
الجيش المصري واستكماؿ إجراءات تسميحو .وفي فترة قصيرة نسبيًا أصبح الجيش المصري 

إحالؿ أكثر قوة مف السابؽ بفضؿ إمداده بمعدات أحدث فقد تحسف موقفو العسكري كثيرًا بعد 
,وترتب عمى 19محؿ تي  55وتي  59,ودبابات تي  84و 89محؿ ميج  48المقاتالت ميج 

عممية إعادة تسميح الجيش ىذه المزيد مف التدخؿ السوفيتي في مصر ,في بداية االمر 
خصص لمجيش المصري المئات مف المستشاريف العسكرييف السوفييت لكف عددىـ أخذ يتزايد 

ؼ ,وقد انصب اىتماميـ في البداية عمى تقديـ المشورة في مجاؿ تدريجيًا حتى بمغ اآلال
التنظيـ والتدريب لكنيـ سرعاف ما صاروا  يتدخموف في مجاالت القوات المسمحة 

( وعف ذلؾ التدخؿ يقوؿ شاروف : ))حتى غدا الروس الذيف أدخميـ الرئيس عبد 58المصرية.)
متورطيف اآلف حتى آذانيـ في المجيود  8455الناصر الى الشرؽ االوسط لممرة االولى في 

 (54الحربي المصري((.)
كاف اليدؼ مف وراء االستعدادات العسكرية المصرية ىو خوض حرب إستنزاؼ طويمة      

مع الجانب اإلسرائيمي في محاولة إلجبار إسرائيؿ عمى االنسحاب مف األراضي التي أحتمتيا 
,وكاف ىناؾ ما يقرب 8411ايموؿ/سبتمبر ,وقد أخذت ىذه الحرب تزداد حدة في 8419عاـ 
( ألؼ جندي مصري يتمركزوف بطوؿ قناة السويس ,وبدأت القوات المصرية 850مف )

بإطالؽ النيراف عمى المواقع اإلسرائيمية ,وكاف اليجوـ المصري منسقًا مع حممة إعالمية كبيرة 
بما لدييا مف (  ,وبسبب عدـ قدرة إسرائيؿ عمى مواجية مصر 51مف جانب المصرييف.)

ترسانة كبيرة مف المدافع السوفيتية فقد سعت إلى إستخداـ طائراتيا كمدافع جوية لكف وجود 
عمى الضفة الغربية لقناة السويس جعؿ الميمة غالية الثمف ,وكاف الصراع  4صواريخ ساـ 

محتدمًا بيف الطرفيف والخسائر متبادلة ,وبعد أف حصمت إسرائيؿ عمى طائرات الفانتـو 
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األمريكية بدأت تشف حممة مف االستنزاؼ المضاد الذي استيدؼ العمؽ المصري وأحدث 
 (59خسائر في أرواح المدنييف المصرييف.)

/سبتمبر فقد 8414أيموؿ 88مع استقرار حرب االستنزاؼ زاد عدد المعارؾ الجوية .وفي      
ىجماتيـ عبر القناة طائرة مقابؿ طائرة إسرائيمية واحدة ,وواصؿ المصريوف  88المصريوف 

وقاـ اإلسرائيميوف بعدد مف الغارات طويمة المدى عمى صعيد مصر. وكانت أكثر العمميات 
إثارة وفقًا لمتصّور اإلسرائيمي ىي عممية اليجوـ عمى محطة الرادار السوفيتي الحديث في ليمة 

دقة ,ولـ ,الذي أقاـ المصريوف محطة لو في منطقة الغر 8414كانوف األوؿ/ديسمبر 45/41
يكف ىدؼ إسرائيؿ مف العممية تحطيـ الرادار بؿ االستيالء عمى وحدة اإلرساؿ وىي أىـ قسـ 
في الرادار ,والتي كانت تزف سبعة أطناف ونقميا الى إسرائيؿ ,إذ كاف الحصوؿ عمى أحدث 

اؿ شيئًا ميمًا بالنسبة إلسرائيؿ والقوى الغربية في مج 84الرادارات السوفيتية مف طراز بي 
الحرب االلكترونية المضادة .وقد عبرت القوة اإلسرائيمية خميج السويس إلى مصر عمى متف 

( ووصمت منطقة محطة الرادار وقامت القوة الجوية بضرب 51طائرات ىميكوبتر )إتش سي 
أىدافيا في منطقة مجاورة بيدؼ التضميؿ ,بينما شقت القوة المياجمة طريقيا نحو موقع 

عمى الحامية المصرية فقتمت البعض وأسرت البعض اآلخر ,وقامت بنقؿ الرادار وتغمبت 
وحدة اإلرساؿ الرئيسة لمرادار السوفيتي إلى إسرائيؿ .وقد نفذت ىذه العممية بناء عمى 

 (55معمومات إستخبارية في غاية الدقة.)
سرائيمي كانت القيادة المصرية تراىف عمى مسألة أىمية العنصر البشري لدى الجانب اإل      

وما سيتركو استنزاؼ الطاقة البشرية اإلسرائيمية مف آثار عمى األوضاع داخؿ إسرائيؿ وعف 
ذلؾ يقوؿ شاروف : ))عندما اطمؽ المصريوف حربيـ االستنزافية كانوا يراىنوف عمى الحساسية 

عؿ المفرطة عند اإلسرائيمييف لخسارة أرواح بشرية ويأمموف في تكبدنا ما يكفي مف خسائر تج
الوضع ال يطاؽ في نظر الشعب وكنا عمى عمـ بما يراىنوف عميو ولذلؾ فعمنا المستحيؿ 

ف قصفيـ المتواصؿ سيرتد عمييـ ((.)  (51لنبرىف إف مصر ىي أكثر عرضة لمتجريح منا وا 
لـ تقتصر حرب االستنزاؼ عمى تبادؿ إطالؽ النار بيف الجانبيف المصري واإلسرائيمي بؿ 

( ويرى دايفيد كمحي إف األسموب 59بيف القوات المسمحة لمجانبيف .)تخمؿ ذلؾ إشتباكات 
الذي إستخدمتو إسرائيؿ والذي عرؼ باالستنزاؼ المضاد كانت لو نتائجو الواضحة .واف 
ف السمطات المصرية  اليجمات اإلسرائيمية المضادة كانت أكثر تدميرًا مف تمؾ المصرية ,وا 
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(وقد نجـ 51مميوف مدني مف منطقة القناة ) إلى إجالء أكثر مف 8414إضطرت في عاـ 
عف الغارات اإلسرائيمية واليجوـ المتواصؿ مف جانب سالح الجو اإلسرائيمي إنخفاض في 

( لقد اتبعت إسرائيؿ أسموبا آخر في 54الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسمحة المصرية .)
القوات المصرية عمى طوؿ القناة بؿ إدارة العمميات العسكرية تمثؿ بعدـ االكتفاء بضرب 

وبالتركيز عمى ضرب العمؽ المصري كذلؾ ويبدو اف ذلؾ األسموب الجديد كاف مف بنات 
أفكار اسحؽ رابيف الذي كاف حينيا  سفيرًا إلسرائيؿ في الواليات المتحدة األمريكية والذي يقوؿ 

أرسمتيا الى القدس  اقترحت في برقية 8414اكتوبر  45في مذكراتو ما نصو : )) وفي 
تطوير نشاطات عسكرية جادة لتغيير الوضع بؿ وواقع حرب االستنزاؼ ,وزعمت بأنو ال 
يمكف إحراز ذلؾ فقط بواسطة ضرب القوات المصرية عمى طوؿ القناة واقترحت بأف تتغمغؿ 
طائرات سالح الجو الى عمؽ مصر وضرب األىداؼ العسكرية ىناؾ ,وىكذا فقط يحتمؿ 

دؼ السياسي :إرغاـ مصر عمى العودة الى اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار ,وىذا األمر لف تحقيؽ الي
 (10يتحقؽ بدوف إلحاؽ الضرر بمكانة عبد الناصر ونظامو((.)

كاف  8490ويبدو إف تكثيؼ الغارات اإلسرائيمية عمى العمؽ المصري في مطمع عاـ    
مية التي نشرىا النظاـ المصري اليدؼ منو إضعاؼ ثقة الجماىير المصرية في الدعاية الرس

ومف ثـ اإلطاحة بالرئيس المصري جماؿ عبد الناصر ,لظيور آراء إسرائيمية تقوؿ بأف الرئيس 
المصري الذي سيخمؼ عبد الناصر في حاؿ اإلطاحة بنظامو سيكوف أكثر مياًل لموصوؿ إلى 

ف ىذه اآلراء كانت صائبة ,إذ أثبتت ا18إتفاؽ سياسي مع إسرائيؿ.) ألياـ الالحقة صحتيا ( وا 
 ,وعندما تولى أنور السادات سدة الحكـ في مصر سعى إلى صمح منفرد مع إسرائيؿ.

وقد وصفت جولدا مائير إستراتيجية إسرائيؿ العسكرية الجديدة في حرب االستنزاؼ      
 المضاد بالقوؿ : ))إف الطريؽ الوحيد الذي نستطيع فيو منع مواجية تمؾ الحرب الشاممة التي
كاف ينادي بيا الرئيس عبد الناصر لياًل ونيارًا كاف بضرب حصونيـ في العمؽ وضرب 
المواقع العسكرية بشدة وقصفيا ليس فقط عبر خطوط وقؼ اطالؽ النار بؿ في عمؽ مصر 
ننا كنا نعمـ إف االتحاد  نفسيا وفي كؿ مواقعيا اإلستراتيجية ,لـ يكف قرارًا سيال خاصة وا 

تدخمو وتورطو مستقبال في مصر ... وىكذا بدأنا انتقامنا بالضرب في السوفيتي سيزيد مف 
األعماؽ مستعمميف طائراتنا لقصؼ المطارات العسكرية قرب مدينة القاىرة حتى يدرؾ الشعب 

 (14المصري إنو لف يصطاد عصفوريف بحجر واحد :محاربتنا والحصوؿ عمى السالـ((.)
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رت بطاريات صواريخ سوفيتية في الخطوط ظي 8490وأعتبارًا مف شير أيار/مايو     
الخمفية لمنطقة القناة .ومنذ النصؼ الثاني مف شير حزيراف وحتى سرياف وقؼ إطالؽ النار 

اشترؾ السوفييت بصورة فعالة في محاوالت المصرييف لتقديـ شبكات 8490في آب /اغسطس
طياروف السوفييت صواريخيـ نحو القناة .وكذلؾ الحاؿ مع سالح الجو المصري إذ بدأ ال

بالقياـ بعمميات حربية ضد القوات اإلسرائيمية قرب قناة السويس أجبرت القوات اإلسرائيمية 
عمى إيقاؼ غاراتيا عمى العمؽ المصري لكنيا زادت مف ىجماتيا عمى منطقة قناة السويس 

تي وألحقت بالجيش المصري خسائر كبيرة ,كما كشؼ الجيش اإلسرائيمي كمائف الصواريخ ال
( ويقوؿ 11استقدميا المصريوف حسب مشورة السوفييت إلى منطقة القناة وقاـ بتدميرىا .)

عبرت قواتنا القناة الى الضفة الغربية شماؿ  8490حزيراف /يونيو 84شاروف : )) وفي 
 49و45كيمومترات .وفي  1القنطرة وحطمت في أثناء الميؿ المواقع العدّوة عمى جبية تمتد 

مف الشير  10مت مناوشات بيف مطارداتنا وطائرات الميغ السوفيتية ,وفي تموز/ يوليو حص
نفسو جابو طيارونا مباشرة العدو فأسقطوا خمس طائرات ميغ يقودىا روس مف دوف أف 

 (.19يخسروا أي طائرة.(()
وضعت الدبموماسية األمريكية حدًا لتمؾ الحرب عف طريؽ  8490آب /اغسطس 9وفي 

األمريكية وليـ روجرز التي وافؽ عمييا أطراؼ الصراع وقد أعطت مبادرة وزير الخارجية 
 8490جولدا مائير وصفًا موجزًا لما أعقب تمؾ المبادرة مف تطورات ميمة قائمة : ))في آب 

أعمف الرئيس عبد الناصر موافقتو عمى مبادرة السيد روجرز ولكف القدر كاف بالمرصاد فقد 
وؿ مف نفس العاـ وتسمـ نائبو الرئيس أنور السادات سدة أيم 41توفي الرئيس عبد الناصر في 

الرئاسة وظير إف السادات كاف منطقيًا وعقالنيا أكثر ,ويمكف أف يؤمف السالـ لشعبو فضاًل 
 (15عف إف دالئؿ كثيرة أظيرت إنو لـ يكف عمى عالقة طيبة بالروس.((. )

 -)حرب يوم الغفران(: 1973حرب تشرين األول 
قّدـ مبادرة دبموماسية خاصة بو وأقترح  8490سادات السمطة في مصر عاـ بعد أف تولى ال

عادة فتح قناة  عمى إسرائيؿ تسوية مؤقتة قائمة عمى انسحاب إسرائيمي محدود مف سيناء وا 
السويس .وقد رفضت مبادرة السادات مف قبؿ جولد مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ آنذاؾ ,التي 

األمريكية –سرائيمية بالجمود .وكانت السياسة اإلسرائيمية وصفت مف قبؿ بعض المصادر اإل
المشتركة تتمخص في جعؿ السادات يستنفذ كؿ جيوده وبالتالي تتضاءؿ خياراتو وال يبقى 
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أمامو في النياية سوى استجداء السالـ وفقًا لمشروط اإلسرائيمية .ولكنو بدال مف ذلؾ اختار 
ألعياد المقدسة لدى الييود الذيف يعّظموف طقوسو عادة القتاؿ ,وفي يـو عيد الغفراف وىو مف ا

شنت  8491تشريف األوؿ/أكتوبر  1بالصوـ واالعتكاؼ في بيوتيـ ,والذي يوافؽ آنذاؾ يـو 
مصر وسوريا ىجومًا مباغتًا عمى إسرائيؿ ,أدى ذلؾ اليجـو الى كسر الجمود الدبموماسي 

اإلسرائيمي -يائي لمصراع العربي وحث القوى العظمى عمى التدخؿ إليجاد حؿ منصؼ ون
(.11) 

لقد تضاربت الشيادات اإلسرائيمية حوؿ معرفة القيادة اإلسرائيمية بتوقيت ساعة الصفر       
الجاسوس الذي أنقذ  –تشريف األوؿ, ويقوؿ مؤلؼ كتاب :المالؾ  1لميجـو المصري في 

ور السادات وقد تـ الذي كاف يشغؿ منصب مكتب الرئيس أن -إسرائيؿ ,إف أشرؼ مرواف 
قد زّود إسرائيؿ بوثائؽ  -تجنيده عميال لجياز المخابرات اإلسرائيمي )الموساد( وفقًا لرغبتو

تتضمف بنية الجيش المصري ولوائح بأسماء القادة وعدد الفرؽ العسكرية وأسماء قادتيا 
أسراب  واألسمحة المخزنة في المستودعات, ولوائح مفصمة عف الطائرات الحربية ,ومواقع

طائرات القوة الجوية ,ومجموعات واسعة مف التفاصيؿ حوؿ جميع الوحدات العاممة في 
الجيش المصري ,وبفضؿ تمؾ المعمومات الدقيقة التي قدميا أشرؼ مرواف أصبح إلسرائيؿ 
إطالع كامؿ عمى الخطط الحربية المصرية ,كما إنو زّود االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية 

لمؤشرات الواضحة والجديدة عف موعد شف اليجوـ العسكري المصري ,ولو إف بسمسمة مف ا
تشريف  1اإلسرائيمييف أعاروا تمؾ المؤشرات مزيدًا مف اإلىتماـ في األياـ التي سبقت يوـ 

 ( 19األوؿ /أكتوبر لكانوا استطاعوا أف يعرفوا متى سيتـ اليجوـ بالضبط.)
إف مصر 8419ى ضوء الدروس المستفادة مف حرب لقد إفترضت القيادة اإلسرائيمية عم     

لف تشف حربا جديدة اال بعد أف تشعر انو بمقدورىا قصؼ المطارات اإلسرائيمية وتيميش دور 
سالح الطيراف اإلسرائيمي, كما تصّورت قيادة جياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية إف 

قد توصؿ الى قناعة مفادىا أنو .أما السادات ف 8495مصر لف تشف الحرب قبؿ حموؿ عاـ 
لـ يعد بوسعو االنتظار لتفاقـ المشاكؿ السياسية التي انعكست عمى األوضاع االجتماعية في 
مصر فاتجو إلى خيار الحرب التي تـ إحاطة قرارىا بحممة خداع ذات دقة متناىية ,لذا فشمت 

السادات يدرؾ جيدا اف  ( كاف11االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية في تحديد ساعة الصفر.)
التأخير في إتخاذ قرار الحرب سيزيد االوضاع الداخمية في مصر سوءًا السيما إف روح التمرد 
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واليأس قد انتشرت بيف صفوؼ الجيش المصري ,كما إف البالد قد شيدت في مطمع عاـ 
اضطرابات قاـ بيا طمبة الجامعات المصرية ونالت إىتمامًا واسع النطاؽ في  8494

لصحافة العالمية ,لقد تضمنت المطالب الطالبية: رفض أي حؿ سياسي ألزمة الشرؽ ا
والتأييد الكامؿ لممنظمات  494األوسط ,وتراجع مصر عف االعتراؼ بقرار األمـ المتحدة رقـ 

نتياج اقتصاد حرب يحدد  الفمسطينية وتأميـ الشركات األمريكية التي تعمؿ في مصر ,وا 
بعاد األقتص  (14اد المصري عف السوؽ الرأسمالية الدولية .)األجور ,وا 

تشريف األوؿ /اكتوبر صادمًا ومفاجئًا لمقيادة  1كاف قرار الحرب واليجوـ المصري في       
اإلسرائيمية عمى الرغـ مف وصوؿ أكثر مف إشارة تفيد بقرب حدوث الحرب إذ تقوؿ جولدا 

استممنا تقريرًا في الحقيقة أخافني ,مف  تشريف األوؿ 5مائير في مذكراتيا : ))في يوـ الجمعة 
خالؿ التقرير عممت إف عائالت المرشديف الروس في سوريا تحـز أمتعتيا لترحؿ بسرعة فائقة 
,لقد ذّكرني ذلؾ بما حصؿ قبؿ حرب األياـ الستة ,لقد أخافني التقرير ,لـ السرعة؟ ما الذي 

التكينات التي قدمتيا االستخبارات  ( كانت90تعرفو تمؾ العائالت الروسية ونجيمو نحف.((.)
العسكرية اإلسرائيمية تستند عمى إف العرب لف يخوضوا الحرب لعدـ وجود مساندة مف دولة 
كبرى ليـ والفتقارىـ لموحدة والتنسيؽ ولكونيـ ليس لدييـ ردًا مناسبًا لقدرة  سالح الطيراف 

 (98اإلسرائيمي .)
األوؿ /إكتوبر لـ تضعو ىيئة أركاف الحرب المصرية تشريف  1إف تحديد موعد اليجوـ بيـو 

إعتباطًا ,فمقد كانت ىناؾ عوامؿ حاسمة عدة أوليا إف الميمة التالية لميجوـ مباشرة سيكوف 
ف ضوء القمر سوؼ يساعد قوات اليجوـ في الساعات الحرجة ,وثانييا إف  القمر فييا بدرًا وا 

عناية إلمكاف اختيار أفضؿ وقت لمعبور ,وثالثيا سرعة التيارات المائية في القناة قد درست ب
إف اإلسرائيمييف سيكونوف في يوـ عيد الغفراف أقؿ ما يمكف إستعدادًا ماديا ونفسيًا لمرد عمى 

 (94اليجوـ .)
لقد تطرؽ الجنراؿ دافيد اليعازر )رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ( في مذكراتو الى إف 

ياسية المصرية بحرب محدودة مف أجؿ تعزيز موقفيا  في المفاوضات إحتمالية قياـ القيادة الس
السياسية المرتقبة كاف واردًا ,اال إف اليعازر يضيؼ مؤكدًا مفاجأتو بقرار الحرب الشاممة التي 
شنتيا القيادة المصرية قائاًل: ))في الواحدة ظيرًا كنا نتبادؿ االنخاب نينئ أنفسنا بيوـ الغفراف 

الت بجميع انحاء البالد )إسرائيؿ( تسير بشكؿ عادي حتى الساعة الثانية وكانت االحتفا
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وعشر دقائؽ إذ بدأت اإلشارات والبرقيات تتوالى عمى مركز القيادة الفرعية الموجودة في 
القنطرة شرؽ وفي وسط سيناء وأـ ثميؿ والعريش والقنيطرة ورفح وجبؿ الشيخ ,وكؿ البرقيات 

القيادة العامة كانت تفيد اف تشكيالت جوية مصرية قد ىاجمت  واإلشارات التي توالت عمى
مواقعنا شرقي بور فؤاد والقنطرة وأـ ثميؿ ويقدر عددىا بأكثر مف مائتي طائرة ,وىي تركز 
ضرباتيا بكثافة عمى مراكز اإلرساؿ واالتصاؿ والقيادة واإلمداد ,وفي نفس الوقت تحركت 

ية وبدأت بضرب مراكز مواقعنا الرئيسية في ىضبة تشكيالت جوية أخرى مف الطائرات السور 
( ثـ يضيؼ اليعازر قائاًل : ))ولـ تمض ساعة مف الزمف حتى 91الجوالف وجبؿ الشيخ .((.)

كنا جميعًا في غرفة العمميات الرئيسية نتابع الموقؼ ونحف في حالة اجتماع دائـ ,وقبؿ أف 
عمميات إنزاؿ لقوات الصاعقة المصرية خمؼ تستقر مقاعدنا جاءتنا إشارة ثانية تفيد بأف ىناؾ 

خطوطنا, وىذه العمميات تستيدؼ عزؿ المنطقة الشرقية وتطويقيا كميا كما أفادت ىذه اإلشارة 
ف  إف بعض ىذه العمميات قد نجحت واستطاع الكوماندوز المصريوف التسمؿ الى مواقعنا وا 

 (99القتاؿ يدور وجيًا لوجو((.)
رائيمي  رفائيؿ إيتاف: ))اآلف بعد أف اتضح حجـ الحرب والتنسيؽ ويقوؿ الجنراؿ اإلس      

بيف الجيشيف المصري والسوري أدركنا بأف ىذه الحرب مصيرية بالنسبة لوجود إسرائيؿ لـ 
نواجو حربًا كيذه منذ حرب التحرير .إذ اف نتائج ىذه الحرب لف تحدد حدود الدولة أو 

إيمي زعيرا )رئيس جياز االستخبارات  ( ويصؼ95مساحتيا بؿ ىؿ ستبقى أـ ال؟((.)
العسكرية اإلسرائيمية آنذاؾ( ضعؼ الدفاعات اإلسرائيمية بعد أف يمقي الموـ في عدـ األخذ 
بالتقارير االستخباراتية عمى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع قائاًل: ))القوة المدافعة النظامية كانت 

مـ تنجح في صد العدو عمى قناة السويس ذاتيا صغيرة لدرجة السخؼ مقارنة بالقوة المياجمة ف
( دبابة 100وعمى خط الحدود في ىضبة الجوالف إف التخطيط العممي الذي قاؿ إنو بمقدور )

( دبابة في الشماؿ وبمعاونة مف الطيراف صد اليجوـ لحيف وصوؿ 810في الجنوب و)
دمير تشكيالت الصواريخ االحتياط أثبت إنو تخطيط غير واقعي ,لـ ينجح سالح الطيراف في ت

جو وعمى ىذا كانت معاونتو لمقوات البرية في أوؿ أياـ الحرب صغيرة ,ولـ يكف لو –أرض 
(إف تمؾ الشيادات تقدـ دليال قاطعاً  عمى اف 91تأثير فعاؿ عمى مصير المعركة البرية .((.)

الرغـ مف التقارير  القيادة اإلسرائيمية استبعدت قياـ القيادة المصرية باتخاذ قرار الحرب عمى
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نيا تفاجأت باندالع  االستخباراتية الدقيقة التي أكدت عمى قرب اليجوـ العسكري المصري ,وا 
 الحرب. 
ويتحدث المؤرخ العسكري اإلسرائيمي حاييـ ىرزوج عف اليجوـ المصري عمى القناة       

صرية بعبور طائرة م 490قائاًل: ))وعند ساعة الصفر مف يوـ السادس مف إكتوبر قامت 
القناة وكانت ميمتيا ىي قصؼ ثالثة مطارات في سيناء وتدمير بطاريات صواريخ )ىوؾ( 

جو اإلسرائيمية ,وكذلؾ تدمير ثالث مقار قيادة إسرائيمية فضاًل عف محطات رادار  –أرض 
ى ومواقع مدفعية ,والمراكز اإلدارية والنقط االسرائيمية الحصينة المعروفة بإسـ )بودابوست( عم

الضفة الرممية شرقي بور فؤاد وفي الوقت نفسو إنطمقت نيراف ألفي مدفع عمى طوؿ الجبية 
:مدفعية ميداف ومدفعية متوسطة وثقيمة وىاونات ثقيمة ,وسقط عمى المواقع اإلسرائيمية في 

قذيفة في الثانية الواحدة .وأطمؽ  895الدقيقة االولى عشرة االؼ وخمسمائة قذيفة أي بمعدؿ 
صواريخ أرض/ارض نيرانو وتحركت الدبابات نحو مرابضيا المعدة عمى الساتر الرممي لواء 

لتدؾ بمدافعيا ونيرانيا القريبة النقاط اإلسرائيمية الحصينة  ثالثة االؼ طف مف الدمار المكثؼ 
عمى حفنة مف التحصينات اإلسرائيمية أحالت الضفة الشرقية لقناة السويس بكامميا إلى جحيـ 

 (99ثالث وخمسيف دقيقة.(( .) عمى مدى
يقوؿ اليعازر واصفًا الموقؼ العسكري في األياـ األولى لمحرب : ))كانت أخطر اإلشارات 
التي وصمتنا حينئذ قد أفادت بأف المصرييف بدأوا في صنع ممرات عبر السواتر الترابية 

انوا السميكة باستخداـ الضغط المائي أو قوة دفع المياه عف طريؽ مضخات خاصة ك
يستخدمونيا في ستار كثيؼ مف نيراف المدفعية .كانت بالفعؿ تمؾ اإلشارة ىي أخطر 
اإلشارات ألنيا كانت تعني إف أي تقدير لمموقؼ العسكري الذي تقوـ بو مصر وسوريا أصبح 
تقديرًا متأخرًا ,كما أتضح إف العممية ال تقتصر عمى توجيو ضربة بؿ ىي محاولة مستميتة 

( ويضيؼ اليعازر قائالً : ))في الساعة الثانية اال ثمث مساًء كانت 91ر.(( .)لمتقدـ والعبو 
حصوف خط بارليؼ الحصينة قد أصبحت تحت سيطرة المصرييف, وبحثنا عف بارليؼ فمـ 
نجده ,ومنيـ مف قاؿ إنيـ شاىدوه يسرع خارجًا والدموع في عينيو ,اال إف الحقائؽ بدأت 

ت ىناؾ حقيقة واحدة مؤكدة تصيبنا جميعًا بالوجـو والذىوؿ تتضح أمامنا شيئًا فشيئًا ,وكان
اكتوبر كانت تسع مواقع حصينة مف قالع  1,وىذه الحقيقة ىي انو قبؿ حموؿ الظالـ في يوـ 

موقعًا مف المواقع القوية االخرى  89خط بارليؼ قد سقطت في أيدي المصرييف فضال عف 
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 18قمعة حصينة فضال عف  44كاف يتكوف مف موقعًا قويا .وخط بارليؼ  18والبالغ عددىا 
نقطة قوية ,كما إف االشارات كانت تؤكد إف أكثر مف ثالثيف ألفًا مف الجنود المصرييف 
أصبحوا يقاتموف في الضفة الشرقية وما زالت المعدات الثقيمة تعبر الجسور الى الضفة الشرقية 

 (94ؼ تبدأ.((.)وىذا يعني بالدرجة األولى إف مرحمة صعبة مف القتاؿ سو 
لقد حدد وزيرا الدفاع اإلسرائيمي السابؽ موشي دياف ثالثة مواقؼ بالغة الصعوبة عمى إسرائيؿ 
مواجيتيا ,أوليا حجـ القوات العربية المجيزة بأسمحة سوفيتية متطورة وثانييا سالح الصواريخ 

ما الموقؼ الثالث التي كانت تعيؽ تقدـ الطائرات اإلسرائيمية. أ 1بعد إسناده بصواريخ ساـ 
فيتمثؿ بحاجة إسرائيؿ الى المحافظة عمى الجبيات مع وجود قوات قميمة فييا الى أف يتـ 
إستدعاء قوات اإلحتياطي ووصوليا الى الجبيات .وقد فضؿ دياف انسحاب القوات اإلسرائيمية 

اح دياف ( اال إف اقتر 10ميال مف القناة.) 84الى الخط الثاني لمحاربة المصرييف في مسافة 
ىذا قد قوبؿ بقمؽ شديد مف جولد مائير رئيسة وزراء إسرائيؿ آنذاؾ ,التي كانت تفكر بشف 

تشريف األوؿ/إكتوبر. إف النجاحات التي حققتيا  1ىجوـ معاكس عمى المصرييف في يوـ 
القوات المصرية والسورية في األياـ األولى مف الحرب قد أذىمت القيادات العسكرية اإلسرائيمية 
وأحدثت انييارًا في معنوياتيـ إلى درجة إف وزير الدفاع اإلسرائيمي كاف يفكر في االستقالة لوال 

 (18إصرار رئاسة الوزراء عمى بقائو في منصبو.)
عف حرب  8491ويرى اليعازر إف ىناؾ نقطة جوىرية اختمفت فييا حرب       
وجود إتصاالت أو  ,وكاف ليا أثر كبير عمى نجاح خطة المصرييف تمثمت بعدـ8419

إشارات فرعية بيف قيادات القطعات واأللوية المصرية يمكف أف تمتقطيا الجيات االستخبارية 
اإلسرائيمية وتحدد بعد ذلؾ خطوتيا التالية إذ كانت الخطة المصرية ىذه المرة محكمة وكاف 

ش  (14ارات .)كؿ قائد يعرؼ ميمتو بالتحديد ودوف الرجوع إلى القيادة عف طريؽ اتصاالت وا 
وبعد أف قامت الواليات المتحدة األمريكية بتعزيز القوات العسكرية اإلسرائيمية باألسمحة      

عف طريؽ جسر جوي أمد القوات اإلسرائيمية بحاجتيا مف األسمحة المتطورة تمكف 
تشريف األوؿ /إكتوبر مف إحتواء اليجوـ المصري المدرع باتجاه ممرات  89اإلسرائيميوف في 

ناء بعد معركة شرسة بيف الدبابات وأثناء ذلؾ بدأ سالح الجو اإلسرائيمي يحرز نجاحًا سي
متزايدًا وتمكف مف فتح ثغرة في الدفاعات السورية ,وفجرت الطائرات اإلسرائيمية مصفاة نفط 
سورية كبيرة ,ثـ جرى تدمير محطة رادار في لبناف كانت تزود السورييف بالمعمومات ,كما 
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( المقاتمة 40ف اإلسرائيمي في إسقاط ثالثة طائرات سورية مف طراز )سوخوي سونجح الطيرا
قرب جبؿ حرموف ,فضال عف ذلؾ تمكنت إسرائيؿ مف إسقاط طائرتيف مف طراز )توبوليؼ  

( تابعة لسالح الجو المصري .وعندما أطمقت القوات البرية السورية صواريخ 81تو
ّد عمييا سالح الجو اإلسرائيمي بقصؼ دمشؽ أرض/أرض عمى المستوطنات اإلسرائيمية ر 

,وحاولت طائرتاف سوريتاف اليجوـ عمى حيفا فأسقطت األولى وفرت الثانية ,وأطمقت القاذفات 
قذيفة )كميت جو/أرض(عمى أىداؼ إسرائيمية لكف سالح الجو اإلسرائيمي تمكف  45المصرية 
 (11دافيا باستثناء صاروخيف. )صاروخًا منيا ولـ تصب الصواريخ الباقية أى 40مف تفجير 

تشريف األوؿ نجحت القوات اإلسرائيمية في إيصاؿ كتيبة مف الدبابات عبر  81وفي     
قامة رأس جسر قرب منطقة  القوات المدرعة المصرية في سيناء واجتياز قناة السويس بيا ,وا 

لذي أوكمت إليو ميمة الدفرسوار عمى الضفة الغربية لمقناة .ويقوؿ الجنراؿ اإلسرائيمي شاروف ا
إختراؽ ثغرة الدفرسوار : ))عند ىبوط المساء كّنا قد تأكدنا مف وجود ثغرة مفتوحة بيف الجيش 
المصري الثاني في الشماؿ والجيش الثالث في الجنوب وكانت ىذه الثغرة فرصة مثالية يجب 

ريؽ المؤدية إلى عدـ تفويتيا ,والمصريوف لـ يالحظوا تغمغؿ وحدتنا االستطالعية وكانت الط
( وتجدر اإلشارة ىنا الى إف ثمف 19القناة المفتوحة إلى مصر تؤمي إلينا عمى مايبدو.((.)

كاف فادحًا .ففي –التي وصفت مف قبؿ القيادة اإلسرائيمية بػ )عممية الشجعاف( -ىذه العممية 
المواء مقاتاًل إسرائيميًا مف  840أصيب نحو   8491ليمة السادس عشر مف تشريف األوؿ 

تشريف  81( بيف قتيؿ وجريح وىو رقـ قياسي في معركة واحدة ,ومنذ ليمة العبور وحتى 89)
مقاتال مف المواء ,أما  895األوؿ تحمؿ المواء معظـ األعباء القتالية ,وفي ىذه المدة سقط 

جريح  800قتياًل وأكثر مف  91تشريف األوؿ  89( فقد أحصت في ليمة 140الكتيبة )
( كتيبة المدرعات بقيادة إييود باراؾ التي ىرعت لممساعدة فقدت أيضًا عشرة 800) ,والكتيبة

مف رجالو .عممًا إف تمؾ الخسائر لـ تنشر  99قتمى ونحو عشريف جريحًا ,وفقد سالح اليندسة 
في حينيا بسبب تحفظ القيادة اإلسرائيمية عمى األبحاث والدراسات التي تناولت مسألة العبور 

بشفافية ,وتـ حظرىا كافة مف قبؿ رئاسة شعبة التأريخ في الجيش اإلسرائيمي  اإلسرائيمي
(.15) 

اتضحت األىمية الكاممة لمثغرة اإلسرائيمية في األياـ التالية عند كال الجانبيف فقد اندفع 
اإلسرائيميوف بمزيد مف الدبابات وبنوا جسرا لمتعجيؿ في عبور القناة ,واستجاب الطيراف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)4844 ) 
 

مف أجؿ إزالة التيديد ,ثـ قاـ الطيراف اإلسرائيمي بيجمات معاكسة ,ونشبت المصري بعنؼ 
تشريف األوؿ أعمف اإلسرائيميوف  84معارؾ دموية فوؽ الثغرة اإلسرائيمية اآلخذة بالتوسع .وفي 

بطاريات مف طراز ساـ ,وبذلؾ أوجد اإلسرائيميوف ممرًا خاليا مف صواريخ ساـ  80عف تدمير 
اإلسرائيمية أف تسمكو الى داخؿ مصر, وتمكنت القوات البرية اإلسرائيمية مف تستطيع الطائرات 

االلتفاؼ حوؿ الجيش المصري في سيناء والجيش الثالث بجوار مدينة السويس .بعد ذلؾ 
تشريف األوؿ /إكتوبر ,وتوقؼ القتاؿ في يوـ 44نادت األمـ المتحدة بوقؼ إطالؽ النار في 

 (11.)8491تشريف األوؿ /إكتوبر 49
يرى الباحث داف شيفتماف اف إسرائيؿ 8491وفي دراسة إسرائيمية حديثة عف حرب عاـ       

تعرضت أثناء الحرب وبعدىا ألخطر أزمة في تأريخيا ,ففي المجاؿ العسكري فشمت إسرائيؿ 
ليس فقط بسبب الصورة التي ظيرت بيا في الحرب فعمياً  منذ البداية وانما ألنيا أصيبت 

اإلحباط الشديد مف قدرتيا العسكرية في المرحمة األولى لمحرب ومف الواقع العسكري بالذىوؿ و 
الذي خمفتو في النياية .وفي المجاؿ االقتصادي نشأت أزمة شديدة أوقفت نمو االقتصاد 
اإلسرائيمي وسخرتو بشكؿ غير مسبوؽ لصالح اإلنفاؽ العسكري وخمقت إرتباطًا غير مسبوؽ 

مريكية .وفي المجاؿ الدبموماسي عانت إسرائيؿ مف عزلة شديدة تجمت بالواليات المتحدة األ
بشدة في فتور العالقات مع الدوؿ األوربية وفي انييار مكانة إسرائيؿ في المنظمات الدولية 

(.19) 
بينما يرى البروفسور يتسحاؽ جمنور إف حرب يـو الغفراف أحدثت تصدعات خطيرة         

في جزء مف البناء الذي يمثؿ العالقة بيف المجتمع والسياسة ,وانيار ىذا الجزء عمى الفور 
(أما البروفسور يعكوؼ برسيمانتوؼ 11ونشأ شعور بعدـ ثقة الجميور األسرائيمي بقيادتو.)

ستراتيجية وعسكرية محدودة نسبياً  فقد فيصؼ حرب يوـ  الغفراف بأنيا ذات أىداؼ سياسية وا 
كانت ىذه الحرب تيدؼ إلى كسر جمود الموقؼ المؤلـ التي وجدت دوؿ المواجية العربية 

,وكاف اليدؼ مف الحرب ىو تغيير المناخ السياسي 8419نفسيا فيو والسيما مصر بعد حرب 
لمستوى السياسي وفيما يتعمؽ باألرض عمى حد سواء بيدؼ تغيير الوضع الراىف عمى ا

(.14) 
وختاماً  تجدر اإلشارة إلى شيادة رئيس األركاف اإلسرائيمي اليعازر التي جاء  فييا : ))       

أود أف اقر إف الجنود العرب قد نجحوا في استخداـ األسمحة األلكترونية الحديثة ,وأنيـ تقدموا 
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د الحربي المتطور كما إنيـ نجحوا في إخفاء استعدادىـ لمحرب تكتيكيًا عمى استخداـ العتا
وموعد اليجوـ فضاًل عف نجاحيـ استراتيجيًا إذ سيطروا عمى مناطؽ إستراتيجية ىامة في 
سيناء فضال عف قناة السويس كما إنيـ نجحوا في عبور القناة وفي إتالؼ أجيزة اإلشعاؿ 

الثغرة التي أحدثيا جيشنا في الضفة الغربية مف عمى الضفة الشرقية ,ولست أريد التحدث عف 
قناة السويس ألف رجؿ الشارع في إسرائيؿ أصبح يدرؾ تماماً  اف معناىا الوحيد انيا مصيدة 
نصبيا الجيش المصري إلستمرار النزيؼ مف شرياف الدـ اإلسرائيمي ,وأخيرًا استخدموا سالح 

 (40البتروؿ بميارة ودقة فائقتيف.((.)
 الخاتمة:
كاف التصّور اإلسرائيمي لمسألة الصراع مع العرب يستند باألساس إلي المبالغة          

بالتفاخر بالنجاحات التي حققتيا الحركة الصييونية في إنشاء دولة إسرائيؿ مف العدـ ,والتي 
اعتمدت في تحقيؽ تمؾ الغاية عمى المبدأ القائؿ :الغاية تبرر الوسيمة ,إذ استخدـ الييود 

ؼ الوسائؿ واألساليب التي مكنتيـ في النياية مف تحقيؽ غايتيـ ,وبعد أف نجحوا في مختم
كسر الحظر المفروض عمى توريد األسمحة قاموا بتنظيـ جيشيـ واالنتقاؿ بو مف مرحمة 
التنظيمات الدفاعية إلى مرحمة الجيش النظامي ,كما انيـ استغموا توقيتات اليدنة في حرب 

عاتيـ ومف ثـ المبادرة باليجوـ ,وقد ساعدتيـ ظروؼ مختمفة في لتعزيز دفا 8491عاـ 
نتزاع االعترافات الدولية بيا بشكؿ تدريجي. عالف دولتيـ ,وا   تحقيؽ االنتصار وا 

ثـ اف القيادة اإلسرائيمية عممت منذ البداية عمى مبدأ :اليجوـ خير وسيمة لمدفاع ,ألنيـ       
ف الجانب العربي ستجعميـ في وضع عسكري صعب كانوا عمى يقيف تاـ بأف أي مباغتة م

لمغاية ,لذلؾ شيدت الحروب العربية اإلسرائيمية التي أعقبت قياـ دولة إسرائيؿ مبادرة عسكرية 
إسرائيمية أطمؽ عمييا تسمية :اليجوـ اإلجياضي ومباغتة الخصـ ,وىذا ما حدث في حممة 

ت النظرية اإلسرائيمية قد بنيت منذ .وكان8419وفي حرب األياـ الستة عاـ 8451سيناء عاـ 
البداية عمى التعامؿ مع الدوؿ العربية وفقًا لسياسة األمر الواقع,والرد عمى أي عمؿ عدائي 
تجاه الدولة الوليدة بفعؿ مضاعؼ ,لذا كانت غارات الردع االنتقامي اإلسرائيمية تجاه القرى 

والحرب النفسية إحدى الوسائؿ الفمسطينية مبالغ في قسوتيا .وكانت الدعاية المضادة 
اإلسرائيمية في التقميؿ مف أىمية أعدائيـ وتأصيؿ مبدأ التفوؽ اإلسرائيمي وعدـ جدوى المقاومة 
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في نفوسيـ ,وقد أطمؽ بعض الكتاب العرب عمى تمؾ الدعاية اإلسرائيمية المضادة تسمية 
 ذر شديد .:النابالـ الفكري ,لذا وجب التعامؿ مع الشيادات اإلسرائيمية بح

,قررت 8419وبعد اليزيمة العسكرية التي تعرضت ليا الجيوش العربية في حرب عاـ       
القيادة المصرية القياـ بحرب استنزاؼ طويمة األمد مع إسرائيؿ, بعد إدراكيا بأف الجيش 
 اإلسرائيمي يعتمد في تحقيؽ انتصاراتو عمى الحرب الخاطفة .اال إف الدعـ األمريكي المتزايد
إلسرائيؿ وتزويد قواتيا المسمحة بأسمحة ردع متطورة ,مكف الجيش اإلسرائيمي مف قصؼ 
العمؽ المصري لتبدأ مرحمة جديدة مف الحرب عرفت بػ )مرحمة االستنزاؼ المضاد( ,التي 
حدت مف فاعمية حرب االستنزاؼ المصرية وجعمت القيادة المصرية تسارع بالموافقة عمى 

فقد كانت حربًا مختمفة 8491.أما حرب يوـ الغفراف عاـ 8490ار عاـ مبادرة وقؼ إطالؽ الن
عف سابقاتيا وقد أعترؼ القادة السياسيوف والعسكريوف اإلسرائيميوف  بعدىا بالتقصير وأجمعوا 
في مذكراتيـ عمى انيا كانت حربًا مفاجئة ,تركوا المبادرة فييا لمجانب العربي ,وعمى الرغـ مف 

والتي كانت مكمفة بالتحقيؽ في -سرائيمية التي عرفت بػ )لجنة اجرانات( إف لجنة التحقيؽ اإل
قد ألقت المـو -مسألة التقصير االستخباراتي وعدـ النجاح في تحديد التوقيت الفعمي لمحرب

عمى قيادة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية متمثمة بالجنراؿ إيمي زعيرا ,وأعفت كال مف 
ائير ووزير الدفاع موشي دياف مف المسؤولية ,والمذاف يتحمالف قدرا رئيسة الوزراء جولدا م

كبيرا مف تمؾ المسؤولية في عدـ تحميؿ التقارير االستخباراتية التي كانت تنذر بقرب اندالع 
الحرب ,مع ذلؾ فأف جولدا مائير بذلت جيودا في مسألة الحصوؿ عمى أسمحة أمريكية 

نيد القوات االحتياطية كافة ,تمؾ القوات التي ساىمت متطورة ,كما إف مائير سارعت في تج
,والتقميؿ مف آثار االنتصارات العربية في  8491بشكؿ كبير في تغيير موازيف حرب عاـ 

 األياـ األولى لمحرب.
اإلسرائيمي تؤكد دائما عمى مسألة التقميؿ مف –إف الشيادات اإلسرائيمية عف الصراع العربي 

فو بالتخمؼ والتأكيد عمى إف االنتصار اإلسرائيمي تحقؽ بسبب شأف الجانب العربي ووص
التفوؽ العممي ,والتفاخر بأف النوع اإلسرائيمي تغمب عمى الكـ العربي بفضؿ مواكبة التطور 
الغربي السيما في مجاؿ صناعة األسمحة الحديثة واتقاف استخداميا بينما كاف الجانب العربي 

نو عن دما قاـ االتحاد السوفيتي بتزويد مصر وسوريا بأسمحة متطورة متأخرًا في ىذا المجاؿ وا 
واجيت جيوشيـ مشكمة استخداميا, لذا استعانوا بعدد كبير مف الخبراء السوفييت, الذيف لـ 
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يكتفوا بتقديـ المشورة فحسب بؿ اف قسمًا منيـ كانوا مقاتميف في صفوؼ الجيوش العربية .مع 
ة اعترفت بالتفوؽ العربي في مراحؿ مختمفة مف الصراع ذلؾ فأف بعض الشيادات اإلسرائيمي

بيف الجانبيف ,وجاء ىذا االعتراؼ متزامنًا مع  التأكيد عمى وجود تقصير في اداء القيادة 
اإلسرائيمية بيدؼ تفادي ذلؾ التقصير مستقبال وعدـ تكرار األخطاء في الجوالت العسكرية 

 القادمة .
  االحاالت

 

                                                 

عثماف سعد ,دار العودة يغاؿ آلوف, إنشاء وتكويف الجيش اإلسرائيمي ,ترجمة:  (8)
 .804(,ص8498,)بيروت,

,ترجمة: سمير جبور ,مؤسسة الدراسات 8494-8499دافيد بف غوريوف ,يوميات الحرب  (4)
 .45(,ص8441الفمسطينية,)بيروت,

( ترجمة : منير بيجت حيدر ,سمية ابو 4جولدا مائير ,الحقد ,سمسمة يوميات قادة العدو ,تسمسؿ ) (1)
 .814(,ص8494لمصحافة والطباعة والنشر ,)بيروت,الييجا,دار المسيرة 

,ترجمو عف العبرية :احمد خميفة 4)الرواية اإلسرائيمية الرسمية (,ط8491-8499حرب فمسطيف  (9)
 .911(,ص8411(,)بيروت,15,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,سمسمة دراسات ,رقـ )

 .14-18ص -آلوف,المصدر السابؽ ,ص (5)
 .818مائير,المصدر السابؽ,ص (1)
(,ترجمة :دار 88/8القسـ االوؿ ,سمسمة شخصيات صييونية ,تسمسؿ ) –كرات اسحؽ رابيف مذ (9)

 .59(,ص8441الجميؿ ,دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية,)عماف,
 .54المصدر نفسو ,ص (1)
دياف يعترؼ ,إعداد شوقي إبراىيـ ,منشورات مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاوف لمطبع  (4)
 .94(,ص8499لنشر ,)القاىرة,وا
 .59مذكرات اسحؽ رابيف ,القسـ األوؿ, المصدر السابؽ ,ص  (80)
 .844آلوف ,المصدر السابؽ ,ص (88)
 .841المصدر نفسو,ص (84)
 .11(,ص8444مذكرات آرييؿ شاروف ,ترجمة: أنطواف عبيد ,مكتبة بيساف ,)بيروت , (81)
 .11المصدر نفسو ,ص (89)
األوائؿ ,ترجمو عف العبرية :خالد عايد وآخروف اإلسرائيميوف  8494لمتفاصيؿ ينظر :تـو سيغؼ, (85)

 .54-89ص -(,ص8411,)بيروت, 91,مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,سمسمة الدراسات رقـ 
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 .19مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (81)
,ترجمة :سالـ سميماف 4اىروف بريغماف ,جيياف الطيري ,اسرائيؿ والعرب حرب الخمسيف عامًا ,ط (89)

 .99(,ص4009ؿ لمنشر والتوزيع والخدمات الطباعية ,)دمشؽ,العيسى,األوائ
 .485مائير,المصدر السابؽ,ص (81)
 .889مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (84)
,ترجمة :دار الجميؿ ,دار الجميؿ  84مذكرات ناحـو غولدماف ,سمسمة شخصيات صييونية ,العدد  (40)

 .410(,ص8441لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية ,)عماف ,
 .814-899ص -ينظر: آلوف, المصدر السابؽ ,ص (48)
 .810مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (44)
 .885دياف يعترؼ ,المصدر السابؽ,ص (41)
 .810مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (49)
",صحيفة ىآرتس 8451ينظر:يوسي ممماف ,"إسرائيؿ تكشؼ وثائؽ حرب  (45)

,مركز 8441,السنة الثالثة ,نوفمبر  41إسرائيمية ,العدد ,نقاًل عف :مجمة مختارات8/80/8441)إسرائيؿ(,
 .98الدراسات السياسية واإلستراتيجية ,مؤسسة األىراـ لمصحافة والنشر )القاىرة(,ص

خطة اسرائيؿ إلقامة الكياف الماروني –ينظر :ليفا روكاخ ,قراءة في يوميات موشي شاريت الخاصة  (41)
 .49؛ص81-85ص -(,ص8418,دار ابف خمدوف ,)بيروت,

 .449-441ص -مائير,المصدر السابؽ ,ص (49)
 .898دياف يعترؼ ,المصدر السابؽ,ص (41)
 .484؛مائير,المصدر السابؽ,ص811ينظر :مذكرات آرييؿ شاروف,المصدر السابؽ,ص (44)
إعادة تقييـ وتنقيح وتنفيذ ,ترجمة وتقديـ :ناصر عفيفي ,المركز  –آفي شميـ ,إسرائيؿ وفمسطيف  (10)

 .859(,ص4081,)القاىرة,8414ددالقومي لمترجمة والنشر ,الع
 .448مائير ,المصدر السابؽ, ص (18)
نتاف روعي وآخروف, سالح المشاة اإلسرائيمي ,ترجمة: دار الجميؿ ,دار الجميؿ لمنشر والدراسات  (14)

 .91(,ص8414واألبحاث الفمسطينية,)عماف,
:د.  ـ وصناعة شرؽ أوسط جديد ,ترجمة8419حزيراف –ميشيؿ ,ب,أوريف ,ستة اياـ مف الحرب  (11)

 .889(,ص4005إبراىيـ الشيابي ,مكتبة العبيكاف ,)الرياض ,
قصة األحداث التي سبقت حرب األياـ الستة ,منشورات -شمومو نيكدموف, ما قبؿ ساعة الصفر (19)

وزارة اإلرشاد القومي ,الييئة العامة لالستعالمات ,سمسمة كتب مترجمة ,العدد 
 .84,ص9(,ص8411,)القاىرة,114

 .890القسـ األوؿ, المصدر السابؽ,ص–ف مذكرات اسحؽ رابي (15)
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 .498مذكرات آرييؿ شاروف, المصدر السابؽ,ص (11)
 .811,ص891القسـ االوؿ, المصدر السابؽ,ص–مذكرات اسحؽ رابيف  (19)
 .454مائير,المصدر السابؽ,ص (11)
 .890دياف يعترؼ, المصدر السابؽ,ص (14)
,منشورات مكتبة بيساف 8448-8419ينظر: دايفيد كيمحي, الخيار االخير  (90)

 وما بعدىا . 85(,ص8444,)بيروت,
نزاؿ قوات  8419ينظر: ايزبيال جينور,"الخطة السوفيتية في  (98) قصؼ المفاعؿ النووي في ديمونا وا 

,نقال عف مجمة مختارات إسرائيمية ,العدد 49/5/4008في حيفا ",صحيفة يدعوت أحرنوت )إسرائيؿ ( 
 .19إلستراتيجية , مؤسسة األىراـ,)القاىرة(,ص,مركز الدراسات السياسية وا4008,السنة السابعة ,آب 10,
,ترجمة عف النص العبري  9دينيس ايزنبرغ وآخروف, الموساد جياز المخابرات اإلسرائيمية السري,ط (94)

 .888(,ص8440,دار الجميؿ لمنشر,)عماف,
 .888المصدر نفسو,ص (91)
 .849دياف يعترؼ, المصدر السابؽ,ص (99)
 .841المصدر نفسو,ص (95)
 .99,المصدر السابؽ,ص شميـ ,إسرائيؿ وفمسطيف (91)
اإلسرائيمي –اسرائيميوف يتكمموف, حوار بيف إسرائيمييف حوؿ القضية الفمسطينية والصراع العربي  (99)

 .5(,ص8499(,)بيروت,99,ترجمة: مؤسسة الدراسات الفمسطينية ,سمسمة الدراسات رقـ)
 .848-840ص-مذكرات اسحؽ رابيف ,القسـ األوؿ,المصدر السابؽ,ص (91)
 .451المصدر السابؽ,صدياف يعترؼ,  (94)
 .414مذكرات آرييؿ شاروف, المصدر السابؽ,ص  (50)
,ترجمة :بدر الرفاعي ,سيناء لمنشر 8414-8491اإلسرائيمية –حاييـ ىرزوج ,الحروب العربية  (58)

 .414(,ص8441والتوزيع ,)القاىرة,
 .414مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (54)
 .411ىرزوج,المصدر السابؽ,ص (51)
ريتشارد غولدماف ,قصة القوة الجوية اإلسرائيمية ,ترجمة: محمد عبد الرحمف موري روبنشتايف, (59)

 .889(,ص8418عطوة, دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع,)بيروت,
.؛عودد اغرانوت, سالح االستخبارات اإلسرائيمي, ترجمة :دار 491ىرزوج,المصدر السابؽ,ص (55)

 .889(,ص8411الجميؿ لمنشر,)عماف,
 .100اروف, المصدر السابؽ,صمذكرات آرييؿ ش (51)
 .455دياف يعترؼ, المصدر السابؽ,ص (59)
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 .45كيمحي,المصدر السابؽ,ص (51)
-ثالثوف سنة مف الصراع العربي –دافييد دواننج ,جاري ىيوماف, حرب بال نياية وسالـ بال أمؿ  (54)

 .485(,ص8410( ,)القاىرة,998اإلسرائيمي ,الييئة العامة لالستعالمات ,سمسمة كتب مترجمة ,تسمسؿ )
 .490مذكرات اسحؽ رابيف ,القسـ األوؿ ,المصدر السابؽ,ص (10)
,نقالً  عف 41/8/8490؛صحيفة ىآرتس في 41/8/8490ينظر: صحيفة  يدعوت احرنوت في  (18)

وثائؽ ونصوص ,جمعيا إسرائيؿ شاحاؾ ,سمسمة كتب فمسطينية ,العدد –كتاب :مف األرشيؼ الصييوني 
 .99(,ص8495كز األبحاث ,)بيروت,مر –,منشورات منظمة التحرير الفمسطينية 11
 .491-495ص –مائير ,المصدر السابؽ ,ص  (14)
 .884غرانوت,المصدر السابؽ,ص (11)
 .104مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (19)
 .415مائير,المصدر السابؽ,ص (15)
آفي شميـ ,الحرب والسالـ في الشرؽ األوسط ,ترجمة: ناصر عفيفي,منشورات مؤسسة روز  (11)

 .51-55ص-(,ص4008اليوسؼ,)القاىرة,
الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيؿ, ترجمة: فادي داؤود  -ينظر:يوري بار جوزيؼ ,المالؾ (19)

 . 891.؛ص804-808ص -(,ص4089,الدار العربية لمعمـو ناشروف,)بيروت,
العدد ,نقاًل عف: مجمة مختارات إسرائيمية السنة األولى ,1/80/8445صحيفة ىتسوفيو )إسرائيؿ(  (11)

 . 14-18ص-,مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألىراـ )القاىرة( ,ص8445الحادي عشر ,نوفمبر
عمي آلوف وآخروف ,النظاـ الحاكـ والمعارضة في مصر في عيد السادات ,الييئة العامة  (14)

-54ص-ص(,مطابع االىراـ التجارية ,)القاىرة,د.ت(,990لالستعالمات ,سمسمة كتب مترجمة ,تسمسؿ )
51. 
 .108مائير,المصدر السابؽ,ص (90)
,نقال عف مجمة مختارات إسرائيمية ,السنة الثالثة 89/80/8449صحيفة يدعوت احرنوت,في  (98)

 .94,ص8494( ,مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىراـ,)القاىرة( ديسمبر 11,العدد)
الدراسات الفمسطينية ,,سمسمة يشعياىو بف فورات وآخروف ,التقصير)المحداؿ(,ترجمة : مؤسسة  (94)

 .54(,ص8499(,)بيروت,11دراسات رقف )
, 59(,ص ,ص 8494مف مذكرات جنراؿ دافيد اليعازر,ترجمة: رفعت فودة ,دار المعارؼ,)القاىرة, (91)

44. 
 .800المصدر نفسو, ص (99)
,ترجمة:غازي السعدي ,دار الجميؿ لمنشر والدراسات واألبحاث 1مذكرات الجنراؿ رفائيؿ ايتاف,ط (95)

 .19(,ص4085الفمسطينية,)عماف,
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الواقع يحطـ األسطورة ,ترجمة : توحيد مجدي, منشورات المكتبة  -ايمي زعيرا, حرب يـو الغفراف (91)
 .415(,ص8441الثقافية ,)بيروت,

 .414-410ص -ىرزوج,المصدر السابؽ,ص (99)
 .801مف مذكرات جنراؿ دافيد اليعازر ,المصدر السابؽ,ص (91)
 .804-801ص-المصدر نفسو,ص (94)
 .491-495ص-يعترؼ, المصدر السابؽ,ص دياف (10)
 .105-109ص-ينظر: مائير ,المصدر السابؽ,ص (18)
 .881مف مذكرات جنراؿ دافيد اليعازر ,المصدر السابؽ,ص (14)
 .894-898ص -روبنشتايف,غولدماف,المصدر السابؽ ,ص (11)
 .900مذكرات آرييؿ شاروف ,المصدر السابؽ,ص (19)
جبية الجنوبية في حرب عيد الغفراف",يدعوت ينظر:رونيف برجماف, "حظر نشر بحث يتناوؿ أداء ال (15)

,السنة الخامسة عشر, مركز الدراسات 894,نقاًل عف :مجمة مختارات إسرائيمية ,العدد45/4/4004أحرنوت,
 .801,ص4004السياسية واإلستراتيجية باألىراـ ,)القاىرة(,نوفمبر,

 .894روبنشتايف,غولدماف,المصدر السابؽ,ص (11)
لحرب عيد الغفراف" ,ترجمة أشرؼ الشرقاوي ,مجمة مختارات إسرائيمية داف شيفتماف,"نظرة جديدة  (19)

,مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألىراـ,)القاىرة( ,مارس 899,السنة الثالثة عشر ,العدد 
 .44,ص4009

ثة التحوؿ في السياسة الداخمية" ,مجمة مختارات إسرائيمية ,السنة الثال–يتسحاؽ جمنور, "آثار الحرب  (11)
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