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اتبعت الصمطة الٍاصرية شياشات أدت إىل إضعاف اجليش وتكمين 
جاِسيتْ وقدرتْ عمى الكتاه، باإلضافة إىل اتباع طريكة يف إدارة أزوة 

وإدارة احلرب ٌفصّا ال تؤدي إال إىل اهلسمية الصاحكة اليت  1967وايو 
. حبيث 1967متت، وكأُ يًدا خفية كاٌت حترك الٍظاً وأحداث صداً 

العّد عبارة عَ شبكة وَ ذلك كاُ حكاً وصر يف ٌكوه إٌْ لو ميكَ أُ 
 فمي يكَ وَ املتوقع أُ يفعموا غري ذلكاملوشاد 

 

 

 تمهٌد:

بالضبط  1967لؤلجٌال التً لم تعاصر الحرب وال تعرؾ ماذا حدث فً حرب ٌونٌو 
 نوجز الحدث فٌما ٌلً: 

كما  ،1967و 1966عامً خبلل حدثت اشتباكات متكررة بٌن سورٌا وإسرابٌل 
نتجت عنه خسابر  1966ردنٌة عام "السموع" األحدث اعتداء إسرابٌلً على لرٌة 

توالت التهدٌدات ثم  .وتم تدمٌر جزء كبٌر من المرٌةجسٌمة للجانب األردنً 
وكذلن رباسة األركان أبلػ االتحاد السوفٌتً  1967فً ماٌو اإلسرابٌلٌة ضد سورٌا. و

شوًدا إسرابٌلٌة على حدودها مع سورٌا، وبناء على اتفالٌة مصر أن هنان حالسورٌة 
بإعبلن حالة الطوارئ المصوى بالموات دفاع مشترن بٌن مصر وسورٌا لامت مصر 
رؼم ثبوت عدم صحة  1967ٌونٌو  14المسلحة وبدأت حشد الجٌش فً سٌناء فً 

. وكانت 1967 ٌونٌو –، ومن هنا بدأت أزمة ماٌو واإلببلغ السوري التمرٌر السوفٌتً
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، 1956توجد بسٌناء لوات طوارئ دولٌة بموجب اتفاق ولؾ إطبلق النار بعد حرب 
وكانت سفن إسرابٌل تمر فً مضٌك تٌران وخلٌج العمبة كشرط تم االتفاق علٌه ممابل 
انسحابها من سٌناء التً احتلتها فً تلن الحرب، ولم تعلن السلطة المصرٌة هذا 

ماٌو  17فً  مصر من األمم المتحدة سحب لواتها من سٌناء االتفاق للشعب. ولد طلبت
. بناء على هذا لامت األخٌرة ماٌو 23فً أعلنت إؼبلق خلٌج العمبة أمام إسرابٌل ثم 

ٌونٌو  5فً  من البر والجوالواحدة تلو األخرى وسورٌا واألردن بمهاجمة مصر 
المصرٌة فً ثبلث % من الموات الجوٌة 85. ولد تم تحطٌم ٌونٌو 10وحتى  1967

ساعات وتدمٌر الموات البرٌة واحتبلل سٌناء بالكامل ماعدا مدٌنة بورفإاد. كانت 
فة بشكل حاد لالهزٌمة صدمة شدٌدة للرأي العام العربً ككل، وجاءت النتٌجة مخا

 لتولعات الجماهٌر ومنالضة تماًما للدعاٌة الناصرٌة. فكٌؾ تم هذا؟

 

 فشل النظام التصادًٌا: -1
 

 

 
 الفشل نوعان: نوع ٌؤتً

 من التفكٌر بدون فعل 
 ونوع ٌؤتً من الفعل 

 بدون تفكٌر 
 

 جون تشارلز ساالن
 

 

ملٌون جنٌه 65لٌمة الرصٌد الذهبً =  أن 1962أعلن عبد الناصر فً 
(1)

، وهو 
، وهو ما كان رلم صحٌح بالفعل، وهو أعلى رلم للرصٌد الذهبً فً الفترة الناصرٌة

 شهرٌن ولتها.أكثر من ٌكفً لتموٌل واردات 

كان  1391حتى أواخر النشاشٌبً جاء اآلتً:  -وفً دراسة جادة لهانسن 

ؽطً واردات والتزامات الدولة الخارجٌة ٌملٌون جنٌه،  139ا =االحتٌاطً النمدي كبٌرً 

. ثم ملٌون جنٌه 91فبلػ  1391رصٌد الذهب عام أما . ر فً ذلن الولتشهو 9لمدة 

                                                           
فً  من مٌدان الجمهورٌة بالعٌد العاشر للثورة ًاالحتفال الشعب ًالربٌس جمال عبد الناصر فخطاب (1)

22/7/1962. 
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وأصبح الرصٌد الذهبً هو الؽطاء  1391ا عام الرصٌد من النمد األجنبً صفرً  صار

النمدي الوحٌد
(2)

. 

باتت مصر عاجزة عن سداد دٌونها بالعمبلت الحرة، فلجؤت إلى  1966 لكن فً
تؤجٌل السداد بموافمة فرنسا وإٌطالٌا، كما اضطرت فً نفس السنة إلى بٌع ثلث 

فمد أولفت مصر تسدٌد  1968 - 1967ألساط الدٌون، أما فً  هبً لتسدٌدرصٌدها الذ
دٌونها تماًما للوالٌات المتحدة وألمانٌا وبرٌطانٌا ودول السوق المشتركة ودول 

  .1971من  رأسمالٌة أخرى، ولكنها عادت إلى تسدٌدها مرة أخرى ابتداءً 

، بحٌث أصبحت عاجزة الستٌناتلمد تم إفبلس مصر من النمد األجنبً منذ أواسط 
صبح أو .وهذا هو تعرٌؾ إفبلس الدول، عن تسدٌد فوابد وألساط دٌونها الخارجٌة

ال  وأحٌانًا، من شهر إلى شهرٌن فمط من الواردات ًٌؽط من النمد األجنبًاالحتٌاطً 
وٌتم االلتراض بسرعة أو بٌع جزء من الرصٌد الذهبً لتوفٌر  ،ٌؽطً ٌوًما واحًدا
 العمبلت الصعبة.

الدكتور علً نجم ربٌس البنن المركزي المصري األسبك حسب تمرٌر  1964وفً 
وارداتها  ًولم ٌكن بخزانة الدولة أيُّ نمد أجنبً.. وكانت الببلد تعتمد ف 1964"جاء عام أنه 

الخارجٌة من الممح والسلع الؽذابٌة الضرورٌة األخرى على االتحاد السوفٌتً الذي كان ٌوردها 

هذا الوضع لد  ، كما ذكر أنبالكامل ممابل صادرات مصرٌة من المطن والمواد الخام األولٌة"
من االحتٌاطً الذهبً %10دفع الدولة إلى بٌع 

(3)
.  

                                                           
(2) Bent Hansen and Karim Nashashibi, Foreign Trade Regimes and 
Economic Development: Egypt, Volume ISBN: 0-87014-504-5, 
Publication Date:1975, p. 89, 73, 89, 

https://www.nber.org/books-and-chapters/foreign-trade-regimes-and-
economic-development-egypt 

 ذهب.مصر من ال ًعمرو صابح، عبد الناصر وثورة الٌمن واحتٌاط(3)

https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-
%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8
9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86 

 أكثر للٌبًل منملٌون دوالر، أي  100طنًا، لٌمتهم وفًما لحسبته = 154ولد ذكر أن حجم رصٌد الذهب هو 
طنًا من الذهب بسعر الذهب فً ذلن الولت  15فلو تم بٌع ملٌون جنٌه فمط ال ؼٌر، وهذا حساب خاطا.  40
ملٌون دوالر، أو أن ٌكون لد باع الذهب بؤلل من لٌمته  16.561دوالر لؤلولٌة( فٌكون حاصل البٌع:  35)
 و أن جزًءا من الثمن أو من الذهب لد اختفى.أ

https://www.nber.org/books-and-chapters/foreign-trade-regimes-and-economic-development-egypt
https://www.nber.org/books-and-chapters/foreign-trade-regimes-and-economic-development-egypt
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
https://www.diwanalarab.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86
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ماٌو  18ٌوم وبعض المٌادات  مةاجتماع سري لمجلس األولد أعلن عبد الناصر فً 
حلمً  ،أن البلد مفلسة بالفعل، وتم نشر هذا الكبلم بواسطة الصحفً الناصري 1965
 .عن العمل فً صحٌفة الجمهورٌة فً الٌوم التالً فتم ولفه ،سبلم

ٌعانً المولؾ االلتصادي فً مصر "أن  ،صبلح نصرمدٌر المخابرات العامة؛ ولد ذكر 
من النمص فً العمبلت الصعبة، وثملت الدٌون الخارجٌة على مصر، ونشبت أزمة  1391منذ 

د الناصر أن ٌرسلنً بمما حدا بع سٌاسٌة بٌن مصر ودول الؽرب نتٌجة عدم تسدٌد فوابد الدٌون...
لعمد لرض واستطعت أن أمهد لعمد لرض لدره عشرة مبلٌٌن من  1391فً مهمة إلى روما عام 

لم ٌكن فً خزٌنة الدولة سوى بضعة دوالرات،  67أنه بعد حرب وأضاؾ  .الدوالرات"
مبلٌٌن دوالر من الملن سعود ووافك  10مما دفع عبد الناصر إلى تكلٌفه بالتراض 

الملن على منح المرض بدون فوابد
(4)

. 

محسوبة  الملٌون جنٌهمموًما بو ملٌون دوالرالاالحتٌاطً المصري فً الستٌنات ب
الكسور تمرٌب، مع على أساس معطٌات البنن الدولً

(5)
: 

 

 االحتٌاطً الكلً    بالنمد األجنبًاالحتٌاطً      الرصٌد الذهبً

مموًما  السنة
 بالجنٌه

 بالدوالر
مموًما 
 بالجنٌه

 بالدوالر
مموًما 
 بالجنٌه

 بالدوالر

71 111 36 39 191 267 1960 

70 111 12 13 21 192 1961 

70 112 20 23 23 223 1391 

70 174 17 42 29 216 1393 

56 140 34 84 39 112 1392 

56 140 22 54 12 194 1391 

38 94 25 63 63 157 1399 

38 94 41 191 78 139 1391 

45 112 30 75 75 187 1392 

38 94 20 51 85 145 1393 

37 91 30 74 66 165 1319 

 

، فلم ٌظهر الرصٌد النمدي صفًرا فً التراض مستمر، للتؽلب على حالة اإلفبلس المتكررة: كان هنان 1 ملحوظة
 لكن جاء فً تصرٌحات المسإولٌن كما أشرنا. ،الجدول

ملٌون دوالر بؤسعار سنة  62حوالً  = 1965لٌمة الواردات الشهرٌة عام متوسط : 2 ملحوظة
1959/1960. 

 دوالر. 2.6  – 2.4: سعر الجنٌه المصري فً الستٌنات تراوح بٌن 3ملحوظة 

 

                                                           
 .180 - 179النكسة، ص ص  –المخابرات  –الثورة  (4)

(5) https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG 

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?locations=EG
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ا منذ أواسط الستٌنات، فتآكل االحتٌاطً من النمد األجنبً إذن بدأت البلد تفلس فعلًٌ 
والرصٌد الذهبً وانتهى األمر إلى عجز الدولة عن سداد دٌونها، وإلى حد أخذها 

 لمرض من الملن سعود بصفته الشخصٌة، والذي كان الجبًا فً مصر! 

تً لررها ولم ٌنمذ الببلد بعد الحرب سوى المعونات من السعودٌة والكوٌت ولٌبٌا ال
 مإتمر الممة العربٌة فً الخرطوم.

انتهت الخطة هذا بالنسبة للرصٌد األجنبً. أما عن حالة االلتصاد ككل، فمد 
فبٌنما بلػ معدل نمو  .بكارثة التصادٌة ،؛ مفخرة الناصرٌٌن1965 – 1960 الخمسٌة

بعد ، راح ٌتدهور 63/1964% باألسعار الجارٌة عام 8.7الناتج المحلً اإلجمالً 
%  1ثم ــ 66/1967، ثم بلػ صفًرا تمرٌبًا عام 1966 - 65% عام 4.4ذلن، فبلػ 

وفمًا لئلحصابٌات الرسمٌة، فإذا حسبنا الرلم األخٌر باألسعار  1967/1968عام 
%1–% بداًل من 2.5 –ٌصبح  64/1965الثابتة لعام 

(6)
وإزاء ذلن لجؤت الدولة  .

ُرفعت األسعار  1391مبر سفحتى دٌإلى زٌادة الضرابب ؼٌر المباشرة ورفع األسعار. 

 119هذا ؼٌر كاؾ، وأنه ٌرٌد  ه، ورؼم هذا أعلن عبد الناصر أنملٌون جنٌ 199بـ 

ن ارتفاع األسعار هو ظاهرة عالمٌة، وأنه م ملٌون جنٌه؛ بل وزعم أن 199من  بدالً 

(7)1391تعود األسعار إلى ما كانت علٌه فً  ل فً ظل أزمة الدولة أنالمستحٌ
. 

 ولد كان لسوء الوضع االلتصادي بالػ األثر على حالة الجٌش كما سنرى.

 

 مولؾ النظام الناصري من إسرابٌل: -2 

 

 

 

 

 الهجوم خٌر وسٌلة للدفاع

 

 نابلٌون بونابرت

 

                                                           
 .67، ص 1973حتى  1939رضوان، التصنٌع فً مصر من  -مابرو  (6)

 .1965دٌسمبر  21خطاب فً  (7)
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بل اتخذت الحكومة ، لمحاربة إسرابٌلنفسها أبًدا المصرٌة لم تجهز الدولة  -
 العسكرٌة مولفًا مهادنًا طول الولت. 

ا له مسؤلة فلسطٌن ال تهمه، ووفمً  نجٌب بصراحة أندمحم لرر  1311بعد انمبلب  -

كان اهتمامنا مركًزا على تحرٌر مصر"… "لم ترد إسرابٌل كنمطة فً جدول أعمالنا ا: أٌضً 
(8)

 .

ثم لام عبد الناصر سنة  .1313برنامج هٌبة التحرٌر عام كما لم ٌؤت ذكر للمسؤلة فً 

 ،، مصرًحا لرٌتشارد كروسمانزانٌة العسكرٌة خمسة مبلٌٌن جنٌهبتخفٌض المٌ 1312

أنه ال ٌشؽل نفسه " –على حد زعم األخٌر  ،سٌاسً برٌطانً فً حزب العمالوهو 
إسرابٌل لٌست خطًرا على  ٌعتمد أنلداخلٌة فً مصر.. وأنه بإسرابٌل، وإنما ٌركز على التنمٌة ا

ا"ا واجتماعًٌ مصر ضعٌفة التصادًٌ  مصر إال ألن
(9)

 . 

مع الوالٌات المتحدة على مشروع لتوطٌن البلجبٌن  الحكومة الناصرٌةاتفمت  -

الترحت الحكومة األمرٌكٌة مشروعٌن ، كما الفلسطٌنٌٌن فً لطاع ؼزة فً سٌناء

الجزٌرة، ومشروع جونسون، لتوطٌن البلجبٌن آخرٌن بخبلؾ هذا المشروع: مشروع 

فً سورٌا ولبنان واألردن، ولد وافمت كل من سورٌا واألردن إال أنَّ مماومة الشعب 

ارٌع الثبلثةالفلسطٌنً حالت دون تنفٌذ المش
(10)

.  

فً بارٌس بٌن مبعوث موشٌه شارٌت ومبعوث  1954سرٌة عام  جرت مباحثات  -

جمال عبد الناصر بمصد إحبلل السبلم على الحدود وفتح لناة السوٌس لمرور البضابع 

اإلسرابٌلٌة دون السفن
(11)

وتؽلب الموى تعنت إسرابٌل  المفاوضات تولفت بسبب ، لكن

 الرافضة للسبلم فٌها.

ألمم المتحدة كؤساس لحل المضٌة الفلسطٌنٌة. بعد ذلن تبنت السلطة لرارات ا -
ففً باندونج أصدر تصرًٌحا بؤنه ٌعتمد بؤن ما عرضته وصرح عبد الناصر بذلن مراًرا: 

ٌكمن اعتباره حبلَّ ُمرضًٌا 1948األمم المتحدة عام 
(12)

.  

لم تسمح السلطة المصرٌة لط للفدابٌٌن بالعمل بحرٌة ضد إسرابٌل انطبللًا من  -
 المصرٌة. األراضً

                                                           
 .144كلمتً للتارٌخ، ص  (8)

 .22دمحم حسنٌن هٌكل، لصة السوٌس، ص  (9)

 .191عبد المادر ٌاسٌن، شبهات حول الثورة الفلسطٌنٌة، ص (10)  

دمحم نصر مهنّا، السوفٌٌت  – 23دافٌد داوننج وجاري هٌرمان، حرب ببل نهاٌة وسبلم ببل أمل، ص ( 11)  

، 1319مع إسرابٌل فً عام  . ولد أشار البعض إلى لٌام مصر بالتفاوض المباشر13ولضٌة فلسطٌن، ص 

 .13المرجع السابك، ص 
 .251(، ص 1974 – 1934مهدي عبد الهادي، المسؤلة الفلسطٌنٌة ومشارٌع الحلول السٌاسٌة ) (12)
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جنوب لطاع ؼزة، وكانت منطمة ولنتذكر أن إسرابٌل لد احتلت منطمة "العوجة"  -
كم مربع، واستمرت  145مساحتها  1949محاٌدة منزوعة السبلح حسب اتفاق هدنة 

. 1956إسرابٌل فً احتبلل المنطمة حتى بعد انسحابها من سٌناء وؼزة بعد حرب 
 هو تمدٌم احتجاج فً األمم المتحدة! الحكومة المصرٌةه توكان كل ما فعل

أعلن ناصر أمام المجلس التشرٌعً لمطاع ؼزة أنه ال ٌملن خطة  1962 وفً -
لتحرٌر فلسطٌن
(13)

. 

ولم تجهز جٌشها لط  ،وكانت مصر طول الولت فً حالة دفاع أمام إسرابٌل -
الخطة وحتى ولم ٌكن لدٌها حتى تصور لكٌفٌة حل المضٌة الفلسطٌنٌة.  ،للهجوم

كذلن كان الحشد الذي تم فً  خطة دفاعٌة. ى"لاهر" التً كثر الحدٌث عنها لم تكن سو
ٌونٌو  ربلبٌل ح ،، وبدون علم عبد الناصرتضعوُ لد و الحرب دفاعًٌا.سٌناء لبٌل 

 بؽرض احتبلل إٌبلت ،" ثم تؽٌر اسمها إلى "فجر"1خطة هجومٌة سمٌت "أسد 
ٌونٌو 26لمشٌر عامر ٌوم اوجنوب النمب، ولد صادق علٌها 

(14)
بعدما  إهاتم إلؽا. ولد 

، وباألحرى بعد أن علم بهاأبلؽت روسٌا عبد الناصر بؤن الوالٌات المتحدة كانت على علم 
  .بها عبد الناصر

 :الفرٌك صبلح الدٌن الحدٌدي؛ جٌش مصر الناصرٌةوهان كبلم أحد أهم ضباط  -
إن مصر اختطت لنفسها استراتٌجٌة دفاعٌة بحتة إزاء إسرابٌل، ولم وتسجٌبًل للوالع التارٌخً، ف"

، لم تتلك هٌبة أركان 1949تفكر فً ٌوم من األٌام أن تعد لعملٌات هجومٌة واسعة. فمنذ هدنة 
كان ألصى ما سُمح به خبلل هذه حرب الموات المسلحة تعلٌمات بتؽٌٌر استراتٌجٌتها الدفاعٌة، بل 

وضع خطوط عامة لعملٌة إؼارة على بعض األهداؾ اإلسرابٌلٌة المرٌبة  وات الطوٌلة مجردسنال
]من الحدود[ ثم العودة لمواعدنا فً النهاٌة، ولم ٌحدث أن تم تنفٌذ خطط هذه اإلؼارات على أهداؾ 

"لها لٌمتها
(15)

. 

 

 

 إدارة الجٌش: -2
 

 

 

 

                                                           

 .91عبد المادر ٌاسٌن، شبهات حول الثورة الفلسطٌنٌة، ص ( 13)   
 .94 – 92الفرٌك دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص ص  (14)

 .110 - 109، ص ص 1967على حرب شاهد  (15)
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 دارة هً لعبة فكرٌة،إلا

 وكلما فكرت بطرٌمة  

 أفضل كلما حممت نتابج 

 و اأعظم، لذا فكر جٌدً 

 انتك من ٌفكر، واعمل 

 مع من ٌفكر 

 

 دٌل كارنٌجً

 

 

 –بامتبلن ألوى جٌش ضارب فً الشرق األوسط  السلطة المصرٌةرؼم تفاخر -
ألرب ما  1967واالستعراضات العسكرٌة المبهرة، كان الجٌش حتى  -حسب ادعابها 

هذه الحمٌمة على نحو فاضح.  1967ٌكون إلى جماعات الكشافة، ولد أبرزت حرب 
ضباط ؽالبٌة الجنود أمٌون، والعناصر ال ٌصلح أؼلبها للمتال؛ ف فكان ذلن الجٌش ٌضم

اللهو. كما كانت بنٌة االستمتاع بمباهج الحٌاة وسٌبو التدرٌب، والمٌادة ال هم لها سوى 
الجٌش نفسها ال تإهله للدخول فً أعمال عسكرٌة حمٌمٌة، من حٌث الضبط والربط 

كما أنه برؼم توفر اإلمدادات العسكرٌة  .ونظام التدرٌب وخطط العملٌات.. إلخ
السوفٌتٌة لم ٌكن التدرٌب كافًٌا على اإلطبلق إلعداد مماتلٌن، كما لم تكن عملٌات 

الضباط فً لهو عموم وعبلوة على ذلن انؽمس  .الصٌانة واإلصبلح تتم بالشكل المبلبم
أثناء حرب الٌمنخاصة معمم، 

(16)
اد مماتل؛ بل . ولم ٌكن إعداد الجندي، ٌستهدؾ إعد

إعداد عبد ٌصلح لتمدٌم الخدمات الشخصٌة للمادة والمٌام بؤعمال السخرة المدنٌة. فلم 
ٌجر إعداد العدة للمواجهة العسكرٌة التً زعم النظام أنه ٌُعد لها مع إسرابٌل، واكتفت 

فً دعاٌتها لم ٌتحدد بعد أوانها، وتزعم  السلطة باإلٌحاء بؤنها تستعد للحرب التً
لدٌها أكبر لوة عسكرٌة فً الشرق األوسط، وأنها على وشن  أنة للجماهٌر مدالمم

 .سحك العدو؛ وذلن بخبلؾ تصرٌحات رجالها أمام ممثلً الدول األخرى

بسبب األزمة االلتصادٌة  1966/1967تم تخفٌض المٌزانٌة العسكرٌة عام  -
تكفً المرتبات والمصارٌؾ العادٌة  1967وإفبلس الببلد. وكانت اعتمادات الجٌش عام 

وترتب على ذلن التخلً عن إنشاء مطارات جدٌدة، وتملٌل عدد ساعات الطٌران، فمط . 
 .بشهرٌنوتسرٌح دفعة من االحتٌاط لبل موعدها 

                                                           
تعد مذكرات دمحم فوزي وزٌر الحربٌة األسبك )حرب الثبلث سنوات( وثٌمة تشهد على حالة الجٌش  (16)

. انظر أًٌضا كتاب صالح صابب الجبوري، محنة فلسطٌن وأسرارها السٌاسٌة 1967الناصري حتى 
 .1970، 1والعسكرٌة، بٌروت، ط 
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% ونفذ هذا التخفٌض على األفراد ومعظم 30كما تم تخفٌض معظم التشكٌبلت بـ 
المعدات
(17)

. 

"أما اآلتً:  1967ذكر اللواء عبد المحسن مرتجً، لابد جبهة سٌناء فً حرب 
تحتفظ بمستوى مرتبات السلم المنخفضة فمط،  1967ا من أول ماٌو الموات البرٌة فكانت اعتبارً 

بشهرٌن مع تؤخٌر استعواضها بهدؾ  وذلن بعد أن سرحت دفعة احتٌاط من الوحدات لبل موعدها
ضؽط مٌزانٌتها وخفض هذه الموات بما ٌعادل ثلث لوتها.. ولمد ترتب على هذا الوضع أن فوجبت 

ا فً مرتباتها البشرٌة بالػ إجمالٌه ماٌو وهً تعانً نمصً  14الموات المسلحة باألزمة السٌاسٌة فً 

  .(18)"% من الرتب األخرى30% من الضباط و 37

زعم ربٌس األركان ولتها، الفرٌك أول دمحم فوزيولد 
(19)

أن المٌزانٌة العسكرٌة لم  
تُخفض، عكسما أجمع بمٌة المادة، وأن الموات الجوٌة هً التً رفضت إنشاء دشم 
الطابرات بدعوى أنها بمثابة ممابر للطابرات، عكسما ذكر لادة الموات الجوٌة، أعداإه 

- 25مواًل ٌعلل تخفٌض عدد أفراد الموات المسلحة بـ األلداء. وهو لم ٌمدم تفسًٌرا مع
% حسب ما ذكر بنفسه، وبمٌة اإلجراءات التمشفٌة، سوى بوجود جمود إداري فً 30

إمكان تحوٌل اعتمادات مالٌة من باب إلى آخر فً المٌزانٌة. فهل ظهر هذا الجمود عام 
دات وساعات فجؤة؟! وما عبللة الجمود اإلداري بتخفٌض كل شًء من مع 1966

 تدرٌب وعدد الموات.. إلخ؟

ا من انتشار معارضة االمتناع عن تجنٌد المتعلمٌن إال فً أضٌك الحدود خوفً  -
 سٌاسٌة فً الجٌش.

والخوؾ من حدوث انمبلب عسكري سٌطر على المٌادة  ًاألمن الوسواس -
، ولد انعكس هذا على توزٌع المناصب والصبلحٌات داخل الجٌش .السٌاسٌة والعسكرٌة

كانت كما مرة واحدة!  ابتداء من ترلٌة عبد الحكٌم عامر من رتبة رابد إلى رتبة لواء
ن المٌادات، فكان ٌتحكم تعٌا الصراع بٌن عبد الناصر والمشٌر عامر وخصوصً الشللٌة 

ألحماد الشخصٌة بٌن المادة دوًرا ؼٌر كما لعبت ا رجاله فً مناصب الجٌش العلٌا. لكلٍ 
عبد الناصر بنفسه تناول هذا ولد الشللٌة.  توعزز ،للٌل فً فساد الجٌش وتفسخه

  ًف ًالعرب ًاكراجتماع اللجنة التنفٌذٌة العلٌا لبلتحاد االشتبشًء من التفصٌل فً 
1967أؼسطس 

(20)
. وتناول تلن الظاهرة بتفصٌل كبٌر اللواء صبلح الدٌن 

الحدٌدي
(21)

  ، وآخرون أًٌضا.

                                                           
 .84صبلح الحدٌدي، المصدر السابك، ص  (17)

 .183ص  ،لدمحم الجوادي "الطرٌك إلى النكسة"كتاب  (18)

 .52المرجع السابك، ص  (19)

اجتماع اللجنة التنفٌذٌة العلٌا لبلتحاد االشتراكً العربً برباسة الربٌس جمال عبد الناصر، الماهرة، ممر االتحاد  ( 20)      
 .27، ص 1967أؼسطس  3فى  ًاالشتراك
 .17-13، ص ص 1967شاهد على حرب  (21)
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، وربٌس األركان، والمابد العام للموات المسلحة ،كان ٌوجد منصب وزٌر الحربٌة -
باإلضافة إلى المابد األعلى للموات المسلحة، ومنصب نابب المابد األعلى للموات 

بجانب لٌادة ضخمة هً لٌادة الموات البرٌة ال ٌوجد لها مثٌل فً معظم المسلحة، 
فً فً الجٌش وسواء جٌوش العالم، كانت مهمتها اإلشراؾ الكامل على الموات البرٌة 

الموات البحرٌة والجوٌة
(22)

مع تداخل الوظابؾ السٌاسٌة مع وترافك كل هذا  .
الموات على الجبهة لبٌل الحرب العسكرٌة. من أمثلة ذلن أوامر عبد الناصر بنمل 

والكونتٌبل، ولد انصاعت المٌادة  ،للحفاظ على هٌبة مصر السٌاسٌة، للدفاع عن ؼزة
العسكرٌة لؤلمر
(23)

.  

 الحمابك تبٌن عسكرٌة كتب من العسكرٌة المكتبة خلورصد الفرٌك دمحم فوزي  -
 الناشبة، العسكرٌة األجٌال وأفكار عمول إلى طرٌمها لتؤخذ منها المستفادة والدروس
 عام حتى 1948 عام منذ نشرتُ  أو دونتُ لم كما  .المادمة لؤلجٌال اًٌ تارٌخ امرجعً  ولتكون
 حدثت التً المعارن عن عسكري تحلٌل أي ٌجر ولم دراسات، أو حمابك يأ 1967
 من والناشبة البلحمة باألجٌال كبًٌرا ضرًرا أولع الذي األمر، الزمن من الفترة هذه خبلل
المادة
(24)

 . والؽرٌب أنه كان ربٌس األركان ولم ٌفكر فً عمل هذا الذي ٌموله!

 للصراع نتٌجة والثورة، المسلحة والموات المابد أمن األمن، دعوىكما رصد كون  -
 األصلً االلتزام عن ٌكون ما أبعد طرٌك إلى المسلحة الموات جّرتلد  ،الداخلً
،  النفوذ واستؽبلل، الموة باستعراض تتسم التً الممارسات سٌادة، وللمعركة ااستعدادً 
 والمخادعة ،والتعالً، االنضباط وعدم ،االستهتار فً والتمادي، السلطات بٌن والخلط

اإلعبلمٌة
(25)

.  

وخضوع الموات البرٌة  الموات البحرٌة والجوٌة مستملة عن رباسة األركان -
 .سابمة الذكر الملحمة بها لسٌطرة لٌادة الموات البرٌة

 رفض - 67/ 1966تخفٌض ساعات الطٌران عام : تم إهمال الموات الجوٌة -
ولؾ إنشاء  - ضعؾ وسابل الدفاع الجوي عن المطارات - إلامة دشم للطابرات

 - للة عدد الطٌارٌن واألطمم المساعدة ونمص تدرٌبهم - مطارات جدٌدة كانت مطلوبة
إلخ تخلؾ الطابرات وتخلؾ تسلٌحها...

(26)
الطٌار  عبد الناصر على طرد صربل أ .

مرتٌن: مرة لبل الحرب بؤربع سنوات كمدٌر للكلٌة  مدكور أبو العزالكؾء  والمابد
بضؽط السوفٌت  ، ومرة بعد الحرب كمابد للموات الجوٌة،بوشاٌة صدلً محمود الجوٌة

                                                           
 .21ص  المرجع السابك،صبلح الحدٌدي،  (22)

 .55مذكرات الفرٌك دمحم أحمد صادق، ص  (23)

 .4حرب الثبلث سنوات، ص  (24)

 .6المرجع نفسه، ص  (25)

 .52ص  ،" لدمحم الجواديفً أعماب النكسة"فً كتاب  دمحم صادقمن مذكرات  (26)
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اوربما دمحم فوزي أٌضً 
(27)

من المابد الجدٌد ا أعلى رتبة وخرج معه عشرون طٌارً  ،
ومن أكفؤ الطٌارٌن حسب وصؾ  ،اوينالعمٌد طٌار مصطفى الح؛ للموات الجوٌة

صر أو طٌارٌن كبار ألن لهم ألارب من اإلخوان المسلمٌن 10رد مدكور. وبعد الحرب طُ 
 سردولد  على ذلن جمال عبد الناصر رؼم إلحاح مدكور أبو العز علٌه بعدم طردهم.

ٌر والكثٌر عن مإامرات واضح أنها كانت الفرٌك مدكور أبو العز فً مذكراته الكث
 .لبل وبعد الحرب متعمدة من لبل الفرٌك دمحم فوزي ضد الموات الجوٌة

الخروج بطابراتهم ٌوم الحرب لد لاتل من  ن تمكن من الطٌارٌنورؼم كل ذلن فمَ 
ببسالة وأولعوا خسابر بالموات المعادٌة، كما تمكنت الدفاعات الجوٌة المتواضعة من 

عشرات الطابرات اإلسرابٌلٌة، كما استبسلت بعض الوحدات البرٌة التً سماط إ
 ساة فً سٌناء وأصابت العدو بخسابر.ؤاستطاعت أن تستوعب الم

كانت هذه كما  ،سلٌمان –سهم  -فجر  –فهد  –لاهر : رؼم وجود خطط عدٌدة -
وصفها أمٌن هوٌدي مجرد خطط على الورق لم ٌتم تحوٌلها إلى إرادات فعالة على 

مسرح العملٌات، فكانت مجرد دوابر على الخرابط،
(28)

. إذن لم ٌكن هنان خطة عسكرٌة 
بل وتم حشد الموات دون تكلٌفها بمهام محددة كما رصد فعلٌة ال للدفاع وال للهجوم. 

 دمحم فوزي.

 ضعؾ صٌانة األسلحة. -

 أو رادارات للتعامل مع الطٌران الواطً.كاٍؾ لم ٌكن ٌوجد دفاع جوي  -

مدٌر المخابرات  –مثبًل  -ولد أشار  كثرة إجازات الضباط وللة ساعات التدرٌب. -
"تعرضت برامج وخطط تدرٌب الموات دمحم صادق فً مذكراته إلى أنه لد  الحربٌة ولتها،

المصرٌة لكثٌر من العوابك التً حالت دون استمرارها وانتظامها، ومن العوامل التً أدت إلى هذا 

"أما عن مستوى التدرٌب وٌضٌؾ الجمسً إلى ذلن:  .(29)عملٌات الٌمن ونمص المٌزانٌات"
كان من أسوأ السنوات من الناحٌة التدرٌبٌة بعد أن انخفض  1967فً الموات المسلحة، فإن عام 

 .(30)مستوى التدرٌب إلى ألل مستوى بمرار من المٌادة العامة"

 على الطرٌك 1954 مناورة "انتصار" لم تمم الموات المسلحة بمناورات منذ -
الصحروي
(31)

فً مذكراته أشار دمحم أحمد صادقلكن .
(32)

إلى مناورات جرت عام  
  .وربما ٌمصد مناورات محدودة 1962

                                                           
، ربٌس األركان دمحم فوزيالفرٌك رد لخبلفات مستعصٌة بٌنه وبٌن أشار أمٌن هوٌدي أن مدكور لد طُ  (27)

 .85ص  ،الفرص الضابعة

 .75 – 74 ص ص ،الفرص الضابعة (28)

 .63ص  (29)

 .67مذكرات الجمسً، ص  (30)

 .76ص  ،الفرص الضابعة ،أمٌن هوٌدي (31)
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أمٌن ولد بدد  .ٌمة وفً حالة ٌرثى لهاتونظم اتصاالت ع للة معلومات المخابرات -
أسطورة رفعت الجمالهوٌدي 

(33)
كما سرد دمحم فوزي بالتفصٌل أخطاء المخابرات  .
 ع الحرب مباشرة. الحربٌة فً األٌام السابمة على اندال

المخابرات الحربٌة أن طابرات إسرابٌل ال تستطٌع الطٌران ألبعد من لناة  أكدت ولد
كما اعترؾ السوٌس رؼم أن مواصفات طابراتها كانت منشورة فً المجبلت العسكرٌة. 

الحرب، أن أجهزة المخابرات صدلً محمود، لابد الموات الجوٌة والدفاع الجوي أثناء 
إضافٌة  بخزانات ولود طابراته دزوّ سبلح الجو اإلسرابٌلً لد  أن فشلت فً اكتشاؾ

لٌتٌح لها إطالة مدة التحلٌك ونطاله لتتمكن من بلوغ العمك المصري
(34)

 كما أكد. 
 . إسرابٌلكثٌرون عدم معرفة المخابرات الحربٌة بمنبلة الممرات التً كانت لدى 

 ، لابد الموات الجوٌة فً سٌناء فً فترة الحرب،الدؼٌدي اللواء عبد الحمٌد لال
اآلتً
(35)

: 

ولؤلمانة والعدالة ولئللناع والحمٌمة، أترن للمحكمة الكلمة والحكم حٌث وردت فً صفحتها  "...
 اآلتً:‘ المعلومات التً لدمتها المخابرات الحربٌة‘وان نالثالثة والتسعٌن بند )د( تحت ع

ٌة معلومات عن لنبلة أثبت للمحكمة أن إدارة المخابرات الحربٌة لم تمدم إلى الموات الجوٌة  -1
الممرات التً استخدمها العدو، والتً كان لها ببل جدال تؤثٌر كبٌر على سٌر المعركة وعدم إمكان 

 صعود الطابرات.

ربٌة( بخصوص مدى عمل ي المخابرات الحأكما ثبت للمحكمة أن المعلومات التً أرسلتها ) -2
، كان لها تؤثٌر عند وضع خطة  ]ٌمصد متر[كم(  300الطابرات المٌراج على االرتفاع المنخفض )

الدفاع الجوي فاستبعد إمكانٌة وصول هذه الطابرات إلى لواعدنا فً المناة والمنطمة المركزٌة مع 
 ."5/6أنها استطاعت ذلن فعبل ٌوم 

والتً تدل على جهل ضباط االستطبلع المصري  ة التالٌةعالوالذكر عبد المحسن مرتجً ولد 
ماٌو بالمرب من إٌبلت عندما  ٨٢ا من الضباط المصرٌٌن ولعوا فً األسر ٌوم إن عددً "ولتها: 

لد  ‘فجر‘تخطت وحدتهم الحدود الدولٌة، وعندها خشٌت المٌادة العلٌا من أن ٌكون أمر الخطة 

"افتضح؛ لكن مرتجً عاد لٌإكد أن لابد الفرلة لم ٌكن لد لمن خطته إال لمادة األلوٌة فمط
(36)

. 
"ومما ٌدعو لؤلسؾ أنه بعد حوالً ستة وٌضٌؾ ما ٌدل على تخلؾ وعشوابٌة االستطبلع: 

عشر ٌوًما منذ إعبلن حالة الطوارئ فً الموات المسلحة وبعد أكثر من ستة أشهر على وضع 

                                                                                                                                                                                           

 .47ص  (32) 

 .137، ص المصدر السابك (33)

 ،، نمبًل عن خالد فهمً، هزٌمة ٌونٌو المستمرة119اعترافات لادة حرب ٌونٌو، ص  (34)

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20586 

 .82ص  ،لدمحم الجوادي "الطرٌك إلى النكسة"كتاب  (35)

وذكر نفس  .المرجع السابك، نمبًل عن خالد فهمً، 92 – 91الفرٌك مرتجً ٌروي الحمابك، ص ص  (36)
 الوالعة الفرٌك دمحم صادق.

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20586
http://www.alkalimah.net/Articles/Read/20586
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أن أوضاع نمط اإلنذار  –واضع هذه الخطة  –ٌكتشؾ لابد الجٌش المٌدانً ‘ لاهر‘الدفاعٌة الخطة 

على الحدود ال تمكنها من مرالبة كل المواجهة، وأن الضرورة تحتم تعدٌل هذه األوضاع"
(37)

. 

فً الرمال ففوجبوا  سٌرلم ٌكن الضباط الكبار ٌعرفون أن الدبابات تستطٌع أن ت -
بالدبابات اإلسرابٌلٌة تؤتٌهم من حٌث ال ٌتولعون
(38)

. 

 

 :والحرب إدارة األزمة -4

 

 

 اكتشؾ الربٌس المصري ناصر الذي كان

 لد أسكرته نشوة ظهوره المفاجا من  

 أؼوار الٌؤس، حٌاة جدٌدة فً الخطابة

 نفسه ةوكان فً لرار ..الببلؼٌة المدٌمة 

ٌصلً لكٌبل تحارب إسرابٌل وأالَّ  
 ٌنخسها

 أحد للمٌام بتوجٌه الضربة األولى على 

 رالرؼم من أنه ٌنخسها هو باستمرا 

 

 دافٌد داوننج وجاري هٌرمان   

 

 

 لرار حشد الجٌش: 

ا أن الحشود اإلسرابٌلٌة على سورٌا كانت مجرد المٌادة السٌاسٌة علمت ٌمٌنً  -
وهً تعلم  ،الحشد واستفزاز إسرابٌل بشكل ٌثٌر الشنسراب ومع ذلن أصرت على 

هذه المبلحظة سجلها ا أنها ؼٌر جاهزة للحرب وصرح عبد الناصر بهذا مرات. ٌمٌنً 
عدٌد من المادة ولم ٌجد أحد منهم أي تعلٌل لها سوى رؼبة المٌادة فً إزالة آثار حرب 

فمد أجاب  اللحظة بالذاتفً تلن . لكن لماذا لفزت هذه الفكرة فً ذهن المٌادة 1956
ترٌد سحب لوات الطوارئ  1957الفرٌك دمحم فوزي بؤن المٌادة المصرٌة كانت منذ 
أي فرصة للمٌام بذلن تتحٌنوالسٌطرة على المٌاه اإلللٌمٌة المصرٌة، وكانت 

(39)
 لكن. 

                                                           
 .173لدمحم الجوادي، ص  "الطرٌك إلى النكسة"من كتاب  (37)

 مصدر المعلومة عمٌد ألمى علٌنا محاضرة فً كلٌة الضباط االحتٌاط. (38)

 .53المرجع السابك، ص  (39)
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على أن هنان عملٌة تورٌط لمصر فً الحرب تموم  اتفمالد  اكانعبد الناصر والمشٌر 
ه مع تصاعد كمال حسن علً أنالفرٌك بل ذكر  بها اإلذاعات الموجهة ضدها.

ٌطلب عمبًل "حضر وفد سوري إلى مصر  1399االشتباكات بٌن إسرابٌل وسورٌا عام 
الممصود هو لردع إسرابٌل، وكان رد عبد الناصر أنه ٌخشى أن ٌكون مشترًكا هجومًٌا سرٌعًا 

ساس مخطط ٌشترن فٌه االستعمار والرجعٌة"أ فً عملٌة مع إسرابٌل على‘ تورٌطنا‘محاولة 
(40)

. 
 إذن الفخ واضح فلماذا السٌر إلٌه؟

ضافة إلى ؼموض دوافع الحشد لم ٌكن هنان من هدؾ سٌاسً معلن أو إلباو 
ما أثار تساإالت ، ملحشد الموات وإعبلن حالة الطوارئللرأي العام وال للجٌش مفهوم 
الموات
(41)

وتتلخص المشكلة هنا فً أن لرارات الربٌس كانت تعنً مباشرة: الحرب..  .
ال نملن تفسًٌرا سوى لوة الرؼبة فً استعادة السٌطرة  فلماذا اتخذها ولم ٌستمع ألحد؟

"فتح" واألردن والسعودٌة الذي كانت دابًما  الشعور باأللمزابد على مضٌك تٌران 
مصر باالحتماء خلؾ  ٌعاٌرونبالجبن و افٌتهمونه ،للمٌادة المصرٌةوسورٌا ٌسببونه 

من الجانب اآلخر كانت الحكومة ولم ٌكن هذا بدون سبب، ف. لوات الطوارئ فً سٌناء
المصرٌة تهاجم حكومة األردن، خاصة بعد معركة "السموع" وتنتمد عجزها عن 

 .دود وتطالبها بما لم تستطع هً فعله: تسلٌح سكان المرى الحدودٌةالدفاع عن الح
"برؼم أنن عبد الناصر فؤنت ال تموم بشن رسالة:  فًفوجدنا الملن حسٌن ٌمول لعبد الناصر 

ؼارات على أٌدي الفدابٌٌن من األراضً المصرٌة وأنت تعلم أنَّ لوات الطوارئ تفصل حدودن عن 
ألردن، فإنن ترسل إلًّ رجااًل من منظمة فتح لٌموموا بعملٌات من حدود ااإلسرابٌلٌٌن، وبجانب ذلن 

كما  .تساعدنً، بل ال ترٌد أن تؽلك مضٌك تٌران فً وجه المبلحة اإلسرابٌلٌة" ومع ذلن ال ترٌد أن
النظام السوري ولتها شدٌد التطرؾ وٌسعى إلشعال حرب عربٌة مع إسرابٌل ولم  كان

 رؼم هزابمه المتوالٌة.  ٌتوان عن استفزاز األخٌرة

  .للثبات االنفعالً تؤكٌد افتمدت المٌادة المصرٌةلوبا

بٌنهما معارن كثٌرة برٌة وجوٌة.  توال شن أن إسرابٌل كانت تهدد سورٌا، كما جر 
بعد  المتنازع علٌهاالصؽٌرة  ًراضاألمن مساحات  وكانت إسرابٌل تصادر وتزرع

لتلن رسال دورٌات عسكرٌة إعن طرٌك وتمارس االستفزاز ، 1322اتفاق الهدنة فً 

كما  ترد بعنؾ فتشتعل المعارن.اسرابٌل  تمصفها كانتكانت سورٌا وعندما  المناطك،
ٌٌن الفلسطٌنٌٌن إسرابٌل، فراحت تهاجم سورٌا واألردن )من المعارن بأثار نشاط الفدا

 ٌضاؾ إلى هذا(. 1399فً نوفمبر  المشهورة الهجوم على لرٌة "السموع" األردنٌة

 فً جر مصر إلى الحرب وتحطٌم جٌشها. العدوانٌة  رؼبة إسرابٌل

إذ استمع إلى بعض اإلذاعات المستفزة ، ع الطعملوكان عبد الحكٌم عامر أول من ابت

إلى عبد الناصر بضرورة بالشفرة فؤرسل برلٌة ، 1399سمبر ٌباكستان فً د ًوهو ف
                                                           

 .196 – 195، ص ص مشاوٌر العمر (40)

 .41 – 40عبد الؽنً الجمسً، مذكرات، ص ص  (41)
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ومع توالً  حتى ال ٌتهم أحد مصر بالتخاذل فً حماٌة العرب.سحب لوات الطوارئ 
المعارن بٌن إسرابٌل وسورٌا وارتفاع نبرة االتهامات العربٌة لمصر ازدادت رأس 

وكان رد الفعل هو تكلٌؾ عبد الناصر لمجموعة عمل بإعداد  المٌادة المصرٌة سخونة.

رئ اود لوات الطوٌكون هدفها إنهاء وج 1399تصور لخطوة سٌاسٌة فً أواخر 

الدولٌة بٌن مصر وإسرابٌل، وكلؾ عبد الحكٌم عامر مجموعات أخرى عسكرٌة بؤن 
خلٌج العمبة أمام المبلحة اإلسرابٌلٌة.  إؼبلقتدرس النتابج العسكرٌة المترتبة على 

رة من حذر من اإللدام على هذه العملٌة بوبٌن تلن المجموعات كان هنان من أهل الخ
ٌث ال ٌسمح المناخ العالمًفً ذلن الولت ح

(42)
ثم جاء الببلؼان السوفٌتً والسوري  .

لشمس ٌضاؾ الوعد السوفٌتً  .ماثبت خطإهلكن بوجود حشود إسرابٌلٌة أمام سورٌا 

 ،ماٌو 11ٌوم فً موسكو وأثناء وداع الوفد المصري  ؛بالتدخل إذا لزم األمربدران 
وزٌر الدفاع السوفٌتً  ‘جرٌتشكو‘"ذكر السٌد شمس بدران فً مذكرة رفعها إلى المشٌر عامر أنه 

اطمبنوا لكل طلباتكم سنعطٌها لكم )ٌمصد األسلحة(.. وأرٌد أن أوضح لن أنه إذا دخلت ‘لال له 
وبه  أمرٌكا الحرب فسوؾ ندخلها بجانبكم، إن أسطولنا فً البحر األبٌض لرٌب من شواطبكم اآلن،

ما أعنٌه؟ أرٌد  اتمامً  من المدمرات والؽواصات المسلحة بصوارٌخ وأسلحة ال تعلموها .. هل فهمت
فً بور سعٌد أو  اأن أإكد لكم أنه إذا حدث شًء واحتجتم لنا فمجرد إرسال إشارة نحضر لكم فورً 

"أي مكان
(43)

ورفاله وإعبلمه  وانطلمت حناجر عبد الناصر وبدأت سلسلة التصعٌد. 
وكانت مجموعة عبد الحكٌم عامر تنفخ فً النار  .تهدد إسرابٌل وتبشر بالنصر المبٌن

ولامت بل وتدعو إلى مزٌد من تسخٌن األجواء، بل وإلى بدء الحرب من جانب مصر، 
الجٌش فً . ولمزٌد من التصعٌد، بعد حشد بوضع خطة هجومٌة دون علم عبد الناصر

واستمر الرأي أن ٌصدر خطاب  .ٌدة، هً سحب لوات الطوارئجاءت خطوة جد سٌناء
من ربٌس أركان حرب المـوات المسلحة إلى الجنرال "رٌكً" لابد لوات الطوارئ 

رضت صورة الخطاب على عبدالناصر ولد عُ  .خطره بمرار مصر سحب هذه المواتٌ
النسخة  ،العمٌد عز الدٌن مختار ،ماٌو، بٌنما حمل مندوب المٌادة العامة 16صباح ٌوم 

األصلٌة من الخطاب بتسلٌمها إلى الجنرال "رٌكً" فً ؼزة. وكانت مبلحظة الربٌس 
"هذا لد فتح منالشات  ..إعادة االنتشار بكلمة االنسحاب على الخطاب هو استبدال كلمة

لما ٌمكن أن ٌتسبب عنه من ردود فعل حادة من عدة فً بعض دوابر المٌادة العامة للموات المسلحة 
لابدها الجنرال  طلب سحب الموات إلىتسلٌم محاولة تؤجٌل  ولد أدت المنالشة إلىجانب إسرابٌل. 

كان لد نفذ  هذا الطلبالمكلؾ بتسلٌم حال دون ذلن أن الشخص ولكن حتى ٌتضح المولؾ رٌكً 
                                                           

 .187كمال حسن علً، المصدر السابك، ص  (42)

 من وجهة النظر المصرٌة، المبحث الرابع، 1967حرب عام  (43) 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb67Misr/sec05.d
oc_cvt.htm#_ftn3 

التمً هو وحسن إبراهٌم عبد اللطٌؾ البؽدادي، ولد  ولد صدق عبد الناصر هذا الكبلم. وهنا نجد تعلٌك
"والذي أثار دهشتنا أكثر ماٌو:  29بعبد الناصر فً  -وهم ممن لم ٌتحمسوا للتصعٌد  -وكمال الدٌن حسٌن 

من أي شًء آخر فً هذا الحدٌث الذي جرى بٌننا وبٌن جمال هو اعتماده أن الروس مستعدون لدخول حرب 
 .ول"وكٌؾ ٌمكنه أن ٌصدق مثل هذا الم –ثالثة من أجلنا 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb67Misr/sec05.doc_cvt.htm#_ftn3
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Harb67Misr/sec05.doc_cvt.htm#_ftn3
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"االستمرار فً تصعٌد المولؾفؤصبح ال حٌلة إال ، المكلؾ بها المهمة
(44)

الذي الكتاب  كما كان .
حٌث لم ٌمكن االتصال بمندوب  كان ٌحمل كلمة "انسحاب"إلى الجنرال "رٌكً" لم سُ 

إلى ؼزة وٌسلم الخطاب إلى الجنرال  المٌـادة العامة لبل أن ٌصل الساعة العاشرة مساءً 
"رٌكً".. ولد اتفمت المٌادة على تصحٌح المفهوم بٌن االنسحاب وإعادة االنتشار خبلل 

السكرتٌر العام لؤلمم إال أن  .عمب تسلٌم الخطاب –ا حتمً  –االتصاالت التً ستتم 
حٌث ال ، كما هًها بالكامل ءإبما وبالكامل أ لد اشترط إما سحب لوات الطوارئالمتحدة 

معنً لوجودها بعد أن تنسحب من شرم الشٌخ فمط
(45)

وهو ما وضع عبد الناصر فً . 
 ..مولؾ حرج

 ..لمد انطلك السهم. ..

والواضح أن حسابات المٌادة المصرٌة لم تكن سلٌمة. فرؼم أنها كانت ترى الفخ 
 فكانت عملٌة اصطٌاد نظام عبد الناصر تسٌر المنصوب لها ذهبت إلٌه بكامل إرادتها.

، متبادلة بٌن إسرابٌل وسورٌا ومنظمة فتحسٌمفونٌة مرتبة: استفزازات كما لو كانت 
حماس وهجوم إذاعات عربٌة ضد المٌادة لمصرٌة، والزعم بوجود حشود إسرابٌلٌة، و

ومولؾ األمم المتحدة، ، جماعات من داخل النظام المصري على التصعٌدوتحرٌض 
وتم تتوٌج الفخ  فضاعت أصوات العمبلء.وحماسة الجماهٌر فً عموم الببلد العربٌة، 

بمطالبة السوفٌت واألمرٌكٌٌن لعبد الناصر بؤال ٌبدأ الحرب. وفً الحمٌمة عرفت 
إسرابٌل بؤمر الخطة الهجومٌة "فجر" فؤبلؽت الوالٌات المتحدة، والتً أبلؽت السوفٌت 

، فجاء الرد من كلً الطرفٌن بمطالبة عبد الناصر بضبط النفس. وربما تخٌل بدورها
 عبد الناصر أن هذا ٌعنً ضمنًا أن إسرابٌل لن تبادر هً األخرى بالهجوم!

واألدهى أن جمال عبد الناصر ورجاله راحوا ٌطلمون التصرٌحات الخطٌرة 
، بكل ثمة وؼرور، بحٌث أصبح التراجع مستحٌبًل هابوالتهدٌدات إلسرابٌل ومن ورا

عبد تهدٌد العنترٌات  تلندون أن تخسر الحكومة الناصرٌة شرعٌتها. ومن أمثلة 

التحاد نمابات  يأعضاء المجلس المركزأمام  19/1/1391 فً خطابه ٌوم الناصر

بؤي عمل عدوانً "فإسرابٌل إذا بدأت  :إسرابٌل إذا بدأت هً بالعدوان بتدمٌرالعمال العرب 
 أدامأو ضد مصر فحتكون المعركة ضد إسرابٌل معركة شاملة مهٌاش محصورة فً حتة  ضد سورٌا

تدمٌر هدفنا األساسً هو  حٌكونوأو فً حتة أدام مصر. المعركة حتكون معركة شاملة  سورٌا
ومكنتش ألدر ه من خمس سنٌن . هذا الكبلم ٌمكن مكنتش ألدر ألول. وإحنا نمدر نعمل كدهإسرابٌل
 ولو كنت مش لادر مكنتش مستعد وألول هذا الكبلم، ٌبمى كبلم فاضً والسنٌن  ثبلث ألوله من

 . "لٌمة له

عبد اللطٌؾ كما الحظ  - وفً مإتمر صحفً عمده مساء نفس الٌوم كان فً إجاباته
وعدم  –زاد من تشدده فً مولفه بالنسبة للمبلحة البحرٌة فً مضاٌك تٌران "لد  -البؽدادي 

                                                           
 .48وعلى حرب االستنزاؾ، ص  1967أمٌن هوٌدي، أضواء على أسباب نكسة  (44)

 من وجهة النظر المصرٌة، المبحث الرابع. 1967 عام حرب (45)
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بها وال السماح أًٌضا بمرور المواد االستراتٌجٌة  السماح بمرور السفن اإلسرابٌلٌة
وأظهر أن  –ا ًٌ وأبدى ترحٌبه كذلن فً مبللاة العدو عسكر .وعلى أي سفن كانت إسرابٌل إلى

وأنه كان ٌعد نفسه منذ عشر سنوات مضت انتظاًرا لهذا  .إسرابٌل لمبللاةاستعداده أصبح كامبًل 
اللماء. وحاول أن ٌبعد أمرٌكا عن المعركة بردوده الهادبة بالنسبة إلٌها. ولمد لعب جمال فً هذا 
المإتمر دور البطل الموي الواثك من نفسه وساعده فً هذا تجمع العالم العربً كله من حوله 

 .(46)"ً هذا المولؾومساندتهم له ف

وكؤنه تصور أن صوته العالً وتهدٌداته الجزافٌة واندفاعه أسلحة تخٌؾ األعداء 
 وتردعهم.

 تحمٌمه وال ل عبد الناصر بوعد لجماهٌره ال ٌستطٌع الكبَّ األسلوب فً الخطاب هذا 
  التراجع عنه.

لمد كان التنالض صارًخا بٌن خوؾ النظام من لٌام الحرب وأمله فً الحل السلمً 
لؤلزمة، والخطاب السٌاسً الذي لدمه للعالم مصوًرا نفسه وكؤنه ٌستعد للهجوم وسحك 

 إسرابٌل. 

بإجماع  1967ماٌو  14ذكر أمٌن هوٌدي أن لرار حشد الموات لد صدر ٌوم  -
ماًدا منهم أن كفة جٌشهم هً الراجحةكبار المادة ولم ٌعترض أحد اعت

(47)
لال  . بٌنما

"ألرر أنه لم تكن هنان اجتماعات رسمٌة عسكرٌة للمادة المصرٌٌن، ال اجتماعات صدلً محمود: 
وال مإتمرات للمجلس األعلى للموات المسلحة، وبالتالً ال ٌوجد محضر رسمً الجتماع واحد أو 

عمدته المٌادة العامة للموات المسلحة ما لبل ٌونٌو  جدول أعمال الجتماع عسكري عال أو مإتمر
، ولسنوات عدٌدة، ولد ظلت المرارات التً تمس مصٌر الوطن تصدر عن لماءات 1391 )حزٌران(

دردشة تتم أحٌانا مصادفة ودون موعد سابك أو ترتٌب زمنً. كما كانت أخطر المرارات العسكرٌة 
سٌة للموات المسلحة، ألصد لادة الطٌران والبحرٌة تصدر دون أن ٌعلم بها لادة الفروع الربٌ

ننا نموم ؤوالموات البرٌة.. حتى حشد الموات المسلحة الذي طبك عبلنٌة فً وضح النهار وك
ا ، ومرور التشكٌبلت المدرعة والمدفعٌة ظهرً 1391ماٌو )آٌار(  12باستعراض عسكري فً 

رار مع خطورته الكبرى صدر دون علم لادة بشوارع الماهرة فً طرٌمها إلى سٌناء.. حتى هذا الم
الموات المسلحة أو االستماع إلى وجهات نظرهم، وأكثر اآلراء لم ٌكن ٌُعتد بها أو تصل متؤخرة 

وٌبدو أن هوٌدي  .(48)مام المادة ؼٌر التنفٌذ"عد صدور المرار وبالتالً ال ٌصبح أكالعادة وب
 ٌمصد بكبار المادة وزٌر الحربٌة والمشٌر وربٌس األركان ولابد الجبهة.. إلخ.

جرارات لد شملت  ةٌالمواكب العسكرومن طرابؾ الحشد العسكري الشكلً أن 
الركاب من ةٌخال ةٌمدن ساتٌوأتوب ةٌزراع

(49)
!  

                                                           
 مذكرات عبد اللطٌؾ البؽدادي، الجزء الثانً، الفصل الثامن. (46)

 .67ص  ،الفرص الضابعة ،أمٌن هوٌدي (47)

 .368، ص فً أعماب النكسة ،دمحم الجوادي (48) 

 .60عمرو موسى، كتابٌه، ص  (49)       
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المصري كانت فً لررت المٌادة السٌاسٌة الحشد رؼم أن أهم لطعات الجٌش  -

- 29نحو  ألؾ جندي(، وكان كل ما ٌمكن حشده من بمٌة الموات واالحتٌاط 19الٌمن ) 
العشوابٌة ا ٌعطٌنا فكرة على العملٌة ألؾ جندي فمط معظمهم ؼٌر مدرب. وهذ 199

 .ال نتصور ذلنالبعض حتى فً نٌة جمال عبد الناصر لكن ن ولد شكن للمٌادة السٌاسٌة

 طرٌمة حشد همجٌة وعشوابٌة: 

أو عربات نمل مهمات أو  بدونوالبٌجامات تم حشد آالؾ الجنود بالجبللٌب  -
، وحتى بدون أدوات لحفر حمامات فً الصحراء ، وبدونتعٌٌنات أو أدوات مطبخ

معدات تحمل ذخٌرة ال تناسبها، ومعدات معطوبة كما تم إرسال  .كافٌة مبلبس عسكرٌة
وتكررت ظاهرة عدم  الجنود ٌدفعون بعض المركبات المعطوبة إلى الجبهة!(. )كان

تناسب الذخٌرة مع نوعٌة السبلح فً أكثر من مولع، منها تسلٌح لوات المماومة 
الشعبٌة فً اإلسماعٌلٌة وبور سعٌد حسب شاهد عٌان هو الممدم عبد الفتاح أبو الفضل 

الذي وصؾ األمر بؤنه مهزلة
(50)

. 

حدٌد المنطرة  وصؾ عبد الفتاح أبو الفضل حال جنود االحتٌاط فً محطة سكة كما
 :شرق كاآلتً

هم الرٌفٌة وٌحملون بنادلهم ولٌس هنان أي زي بكان الكل فً مبلبس مدنٌة ومعظمهم بجبلبٌ" 
عسكري، ُجمعوا من لراهم على عجل ودون أي ترتٌبات إدارٌة، وتسلموا أسلحتهم فمط وهم 

ترتٌب إداري من مؤكل أو بجبلبٌبهم المدنٌة وشحنوا فً السكة الحدٌد كالدواب دون أي تجهٌز أو 
ال  مشرب أو راحة. كانوا ٌتدافعون لشراء طعامهم من الباعة الجابلٌن بالمحطة فً فوضى شاملة

. حشد هابل من الشباب والرجال ٌكونوا ألل مستوى من ذلن ٌتعدى مظهرهم خفر الرٌؾ إن لم

  .ٌتهم"الضابعٌن نتٌجة إهمال واستهتار سلطات الموات المسلحة بآدمٌتهم وإنسان

فً هإالء مشجعة وحسب لوله كان لد طلب منه ربٌس المدٌنة أن ٌلمً كلمة 
، إال أنه ؼادر المحطة ولم ٌلك أي كلمة بعد أن رأى المشهد السابكالجنود

(51)
. 

 كاآلتً:الموات فً الجبهة وضع مدٌر المخابرات العامة ولتها ٌصؾ أمٌن هوٌدي و

الضفة الؽربٌة للمناة والتً كان ٌتولى لٌادتها اللواء "ولد حدث أثناء مروري على الجبهة فً 
 –أحمد إسماعٌل أن شكى مر الشكوى من العجز الكبٌر فً مرتبات )معناها: العدد الممرر أصبل 

( الوحدات من الضباط، فً الولت الذي ٌكتظ فٌه مبنى المٌادة العامة للموات المسلحة بمدٌنة الكاتب
ولد طلبت من المسإولٌن فً المٌادة العامة تمدٌم التراحاتهم  نصر بالضباط من مختلؾ الرتب.

لتبلفً هذا العجز مع تدارن تكدس المٌادة العامة بالضباط فً الولت الذي ٌتحمل فٌه زمبلإهم 
ٌس الهٌبة المختص ممابلتً لتمدٌم التراحاته حامبل بمسإولٌاتهم الجسٌمة فً الجبهة ولد طلب ر

حمٌبة سفر بها ملفات الموضوع ألطلع علٌها!! وأمرته بؤن ٌحمل أثماله وأن ٌخفض عدد الضباط 
إلى النصؾ مع توزٌعهم على الجبهة. فالحرب سوؾ تنتهً لبل أن أنتهً من لراءة ملفاته!! وكان 

                                                           
 .296 - 295 ص ، و ص291- 290 ص عبد الفتاح أو الفضل، كنت ناببًا لربٌس المخابرات ، ص (50) 

 .279ص  ،المصدر السابك (51)
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بالكثٌرٌن  تنفذها بطرٌمة دفع 1967تعببة لبل حرب هو بعٌنه ربٌس الهٌبة التً وضعت خطة ال
بجبللٌبهم وبالمعدات الؽٌر صالحة أو التً ال حاجة إلٌها إلى شرق المناة.. وكان ال ٌزال فً مولعه 

ا منه اآلن أن ٌؽٌر فً أسلوبه الذي ولم ٌكن منتظرً  1967وحرب  1956الذي عاصر فٌه حرب 

 .(52)"تمرس فٌه

أي لاعدة؟(  ٌوضحه على إحدى التشكٌبلت فً الماعدة )لم أثناء مرورثم ذكر أنه 
% من األفراد لم ٌستلموا مرتباتهم منذ شهور طوٌلة لبل 60"أكثر من بعد الهزٌمة وجد أن 

% من الموة مصابٌن باإلنكلستوما 80النكسة بحجة ضٌاع أورالهم فً الٌمن وأن أكثر من 
ن العشرات مصابون بالفتاق وأن مبلبس الجنود ؼٌر والبلهارسٌا لتعذر نملهم إلى الخلؾ للعبلج وأ

 .(53)البمة ولم ٌجر لها التصلٌحات البلزمة"

ماٌو على األرجح، أنا مررت على سٌناء فً وجود الفرٌك فوزي  18"ٌوم ولال الدؼٌدي: 
والفرٌك صبلح محسن، وكان مسرح العملٌات ؼٌر مجهز وعلى األكثر كان تجهٌزه بنسبة الخمس، 

فً ‘ الحسنة‘ماٌو فوجدت الحالة لد ازدادت سوًءا.. مرٌت علٌهم فً  21لوحدي ٌوم ثم مرٌت 
فبلبد أن أعرؾ حالة الموات البرٌة، ولد  شالموالع البرٌة وأؼلب الموالع، وألنً أعاون الجٌ

وجدت أن الحالة ازدادت سوًءا، بعد الفتح التعبوي ودخول الجبللٌب ولوات االحتٌاط ؼٌر المدربة 

 .(54)وات"منذ سن

لاموا بكل الهزل واالستخفاؾ بإرسال تشكٌبلت لوات االحتٌاط  "كما لال دمحم أحمد صادق: 
بمبلبسهم المدنٌة إلى مسرح المتال ودون أسلحة أو أؼذٌة أو أدوٌة، بل بدون توفٌر مٌاه الشرب 

ت م دبابات "لهذه الموات، أرسلوا مبات الدبابات دون ولود، ودون إبر ضرب النار إلى سٌناء وأطم
" ودبابات جدٌدة خرجت من المخابرات بشحومها وبدون 54" ٌرسلونها إلى دبابات "ت34

لبل الحرب بفترة  ابطارٌات أو ذخٌرة، وبٌنها دبابات شٌرمان الؽربٌة التً حصلت علٌها مصر سر  
لصٌرة، تشكٌبلت برٌة دفعوا بها إلى سٌناء، دون أن ٌكون لدى لادتها خرابط بموالعهم، أو أوامر 
بواجباتهم المتالٌة، كما شحنوا إلى الجبهة بوحدات الحرس الوطنً دون مهام لها، فتحولوا إلى 

ا وال حتً األؼذٌة تكفً أسبوعً  ا، ولم ٌرسلوا إلٌهم بكمٌات منا وإنسانًٌ ا ولٌادًٌ عبء خطٌر إدارًٌ 
 ا لؤلمراض المفاجبة، أعادوا لادة من الجبهة دفعوا بدالً ا وال بمٌاه شرب وبالدواء تحسبً ا واحدً ٌومً 

منهم آخرٌن على مستوى التشكٌبلت الكبٌرة والصؽٌرة كذلن، دون أن ٌكون لهإالء المادة الجدد 
ٌونٌو، وظلت  4دتها واستمر ذلن حتى نهار أدنى فكرة عن تنظٌم التشكٌبلت التً سٌتولون لٌا

مستودعات الذخٌرة والبترول واحتٌاطات الؽذاء الجافة متناثرة فً جبهة سٌناء كما تستلزم حالة 
السلم دون نملها إلى مستودعات أخرى خشٌة التدمٌر أو السموط فً أٌدي العدو الذي استخدمها 

  .(55)"ٌن هذه المستودعات مخازن الذخٌرةا نحو الضفة الشرلٌة للمناة وبوهو ٌزحؾ متمدمً 

                                                           
 .94ص  ،الفرص الضابعة (52)

 .95نفس المصدر، ص  (53)

 .84الطرٌك إلى النكسة، دمحم الجوادي، ص  (54)

، نمبًل عن أحمد عبد المجٌد، دور عبد الناصر فً حرب 9/6/1987صحٌفة الشرق األوسط ، عدد  (55)
 ، 1967ٌونٌو 

https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85
https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85
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مستودعات البترول والذخٌرة والطعام الجاؾ  والمفروض فً حالة الحرب نمل
  .لمستودعات حالة الحرب

، ٌنضمون إلى وحدات لٌست من تخصصهمكانوا بعض األفراد " أن وأضاؾ الفرٌك الجمسً
.. ولد لم ٌتم تدرٌبهم فٌها على المتال.كما تم تعببة وحدات جدٌدة من االحتٌاط مر علٌهم سنوات 

عانت لٌادة الجٌش المٌدانً بسٌناء من الوحدات التً وصلتها، عندما أٌمنت من انخفاض مستواها 
 . (56)التكنٌكً أو الفنً أو اإلداري لضعؾ تدرٌبها أو للنمص الموجود بها من األسلحة والمعدات"

ات التً حشدت فً سٌناء، وهم ولد شكل جنود االحتٌاط أكثر من نصؾ عدد المو
 جنود ؼٌر مدربٌن، بعكس جنود االحتٌاط فً إسرابٌل التً تعتمد علٌهم فً حروبها.

 ا!حشد لوات الحرس الوطنً ببل خرابط وال ماء وطعام ٌكفٌهم أسبوعً  -

 .دفعوا بتشكٌبلت المشاة دون األسلحة المعاونة -

تم سحب لادة من الجبهة واستبدالهم بمادة ال ٌعرفون شٌبا عن مٌدان المعركة.  -
لمٌادة خشٌت على حٌاة ساد اإلداري أو أن الفأو ا الوساطات والمحسوبٌةلٌل إنها 

 هإالء فً حالة نشوء الحرب.

نى بْ دفعة ضباط جدٌدة لبل الحرب بؤٌام دفعوا بهم إلى منطمة جبل لُ  تخرجت -
بسٌناء دون توزٌع على الوحدات، ولد لحمت بهم خسابر جسٌمة
(57)

. 

تم نمل تشكٌبلت مدرعة من مولع آلخر ثم إعادتها بدون أي مبرر -
(58)

.  

 موعد الحرب:

إسرابٌل فً تنالضت ألوال المادة فً مذكراتهم حول معرفة مصر بموعد وخطة  -
. لو كانوا ال ٌعلمون فهذا = تمصٌر المخابرات، وإذا كانوا لد علموا وعبد 1967حرب 

 الناصر لال بذلن بالفعل فتكون مصٌبة كبرى أال ٌجهز الجٌش للحرب. 

ه أبلؽهم بها، وآخرون نفوا فالبعض أكد أن عبد الناصر لد عرؾ بموعد الحرب وأن
 4أو  3بل زعم الفرٌك صادق فً مذكراته أن تمرٌره هو تولع الحرب ٌوم  هذا تماًما.

ٌونٌو فعلك عبد الناصر بؤن الهجوم  2ٌونٌو وأنه لدم هذا التمرٌر فً اللماء الشهٌر فً 
، وفً نفس المذكرات لال العكس أًٌضا؛ إن المٌادتٌن 5اإلسرابٌلً سٌكون ٌوم 

السٌاسٌة والعسكرٌة كانتا ممتنعتٌن أن إسرابٌل لن تخاطر بالحرب، وأن األمر لن 

                                                                                                                                                                                           

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-
%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85 

 .66مذكرات الجمسً، ص  (56)

 .291فً كتاب"فً أعماب النكسة"، ص دمحم صادق،  (57)

 .292المرجع السابك، ص  (58)

https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85
https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85
https://ar.islamway.net/article/3921/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1967-%D9%85
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ٌخرج عن كونه مجرد مناورة لد تخرج منها المٌادة السٌاسٌة ببعض المكاسب )ص 
64.) 

جه "مع لادة الجٌش:  1967ٌونٌو  2لال عبد الناصر إنه أعلن فً اجتماعه ٌوم  -
ٌتكلم، للت له: وهللا لبل ما ً وشمس وصادق، وابتدى الماض يمحمود وفوز ًبعد كده بمى صدل

م ن الٌهود حاٌهجموا ٌوألاٌمة، و 100٪ ألول لكم: الحرب يتسمع المولؾ. أنا بد يتتكلم أنا بد
لما أنا للت إٌده عملت كده، ولال لً:"  ًان؛ فصدلرالطٌ على ًن الضربة األولى هتٌجوأثنٌن، اإل

but this will cripple us  (59)"ثنٌن!اإل!" للت له: إحنا النهارده الجمعة والكبلم ده ٌوم. 
إلى اجتماعه بالمادة العسكرٌٌن الكبار بمبنى  1967ٌولٌو  23فً خطاب ولد أشارعلنًا 

ٌونٌو أنه البد  2وللت فً هذا االجتماع ٌوم المٌادة العامة للموات المسلحة، حٌث لال: ".. 
ا على أساس ما ساعة ال تتؤخر عنها أبدً  72ساعة إلى  48خبلل لنا أن نتولع ضربة من العدو فً 

ا فً هذا االجتماع إننً أتولع أن ٌكون العدوان كانت تشٌر دالبل الحوادث والتطورات، وللت أٌضً 

. ولد ذكر ذلن أًٌضا دمحم أحمد ةٌونٌو وأن الضربة األولى ستوجه إلى لواتنا الجوٌ 5ثنٌن إلفً ا
صادق فً مذكراته
(60)

لكن الفرٌك صدلً محمود لابد الموات الجوٌة لد حضر ذلن . 
 .(61)ٌصلنً""إنذار الربٌس لم ا، كما ذكر اللواء الدؼٌدي أن اللماء ونفى هذه الوالعة تمامً 

وٌعزز كبلمه توجٌهات رباسة الجمهورٌة بطٌران وفدٌن عرالً وسوري كانا بالماهرة 
إلى سٌناء  تلن ر بإلؽاء رحلتهٌولم ٌمم المش ٌونٌو. 5ولتها مع المشٌر ومرافمٌه ٌوم 

تمبلنه مع مرافمٌه وحسٌن الشافعً والوفدٌن  تانطابرإذ خرجت فً نفس الٌوم! 
وكان فً تودٌع المشٌر بعد المادة العسكرٌٌن ومنهم دمحم فوزي ربٌس  .المذكورٌن
األركان
(62)

ٌونٌو وٌؤمر بتجهٌز طابرتٌن  5. فكٌؾ ٌحذر عبد الناصر من الحرب ٌوم 
فهل كان عبد الناصر ٌكذب لتحمٌل المٌادة العسكرٌة  فً نفس الٌوم؟للمشٌر ورفاله 

"على أٌة حال أنا متؤكد من حل  :مسإولٌة الهزٌمة؟ بل ذكر الفرٌك صدلً محمود أنه لال
الموضوع سٌاسًٌا.. االتصاالت مع أمرٌكا مستمرة، وسٌطٌر زكرٌا محًٌ الدٌن للتشاور مع 

أن تمرًٌرا لد  -وهو شاهد عٌان  -. ولد ذكر كمال حسن علً (63)"واشنطن خبلل ٌومٌن
ٌونٌو وزع على كافة وحدات الموات المسلحة ذكر أن إسرابٌل لن تمدم على عمل  2"فً وصل 

على أن ٌمدر العوالب عسكري تعرضً )هجومً( وأن الصبلبة العربٌة ستجبر العدو ببل شن 

وذكر أن من أصدر هذا التمرٌر هو  حرب فً المنطمة"المختلفة المترتبة على اندالع شرارة ال
"وهكذا أًٌضا صدرت األوامر إلٌنا فً المٌدان بإٌماؾ التحضٌر ألي عمل عبد الحكٌم عامر، 

هجومً"
(64)

بالرؼم من أن التمدٌر الوارد فً هذا التمرٌر كان خاطبًا ". وٌضٌؾ دمحم فوزي: 

                                                           
 .، سبك ذكره7ص  ،ٌة العلٌا لبلتحاد االشتراكً العربًاجتماع اللجنة التنفٌذ (59)

 .52ص  (60)

 .71ص  الطرٌك إلى النكسة، (61)

 .381 ، صالمرجع السابك (62)

 .378السابك، ص  جعرمال (63)

 .220، و ص 218 – 217المصدر السابك، ص ص  (64)
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 مدمًرا، فمد أمر المشٌر بتوزٌعه على جمٌع الموات حتىالمسلحة المصرٌة كان  وتؤثٌره على الموات

"مستوى المادة األدنى
(65)

ٌونٌو، فالمفروض أنه  2. ولد كان المشٌر عامر حاضًرا للماء 
لد استمع لتمدٌرات الربٌس عن موعد الحرب المرتمبة، ومع ذلن لام بتعمٌم منشور 

المزعوم.. فهل هذا معمول؟ المخابرات سابك الذكر ولم ٌنالش عبد الناصر فً تولعه 
أما المشٌر عامر، فمن خبلل موالفه فً االجتماع نستطٌع أن : "ٌفسر األمر دمحم فوزي كاآلتً

بتمدٌرات الربٌس السٌاسٌة والعسكرٌة، كما أنه لم ٌباِل باإلنذار الصرٌح من  نمول إنه لم ٌمتنع
نفٌذ برنامجه المعتاد، ولٌامه ، بدلٌل أنه استمر فً ت5/6/1967وهو بمٌعاد المعركة  الربٌس

(66)"بزٌارة سٌناء فً نفس الٌوم الذي حدده هذا اإلنذار
لكن لم نسمع عن مولؾ لعبد  .

الناصر ضد تصرؾ المشٌر أو تمرٌر المخابرات سابك الذكر. وربما ٌفسر تعلٌك الفرٌك 
من خبلل ٌونٌو لد التنع بؤن األمر سٌحل سلمًٌا  2دمحم صادق هذا بؤن عبد الناصر بعد 
دابرة اتصاالته السٌاسة الخارجٌة
(67)

 . 

ولؾ عمل مضادات الطٌران بهذه الحجة بؤمر دمحم فوزيكما تم 
(68)

وسواء تم هذا  .
 بموعد الحرب ؟! - زعًما –بتوجٌهات عبد الناصر أم ال.. ألٌس المشٌر ممن أبلؽوا 

ٌونٌو بثبلثة أٌام فمط، التمً عبد اللطٌؾ البؽدادي  2ماٌو، لبل لماء  29فً و
سؤلناه عن تمدٌره لمولؾ "وحسن إبراهٌم وكمال الدٌن حسٌن بجمال عبد الناصر، وحٌن 

وهل من المنتظر أن تتحرن عسكرٌ ا وتحارب وهل لدٌنا أٌة معلومات تدل على ذلن.  –إسرابٌل 
أنها إن تحركت فلن ٌكون ذلن لبل ستة أو سبعة شهور. ولما استفهمنا منه ولكنه استبعد هذا وذكر 

وال حاجة" –أجاب  –عن مولؾ أمرٌكا 
(69)

 . 

 رفض المٌام بالضربة األولى:

رفضت المٌادة السٌاسٌة المٌام بالضربة األولى دون أن تستعد للرد على الضربة 
ا وكان على أن المسؤلة ستحل سلمًٌ أكد عبد الناصر أكثر من مرة  اإلسرابٌلٌة المتولعة.

الوالٌات المتحدة ىٌونٌو إل 5من الممرر أن ٌسافر زكرٌا محً الدٌن ٌوم 
(70)

. ولد ذكر 
مظاهرةصدلً محمود أن الفرٌك فوزي لد أبلؽه بؤن الموضوع عبارة عن 

(71)
. وأشار 

كونه  "أن األمر لن ٌخرج عنالفرٌك صادق فً مذكراته كذلن أن المٌادة كانت ممتنعة 

                                                           
 .108حرب الثبلث سنوات، ص  (65)

 .113المرجع السابك، ص  (66)

 .283فً أعماب النكسة لدمحم الجوادي، ص  ( (67

 . 388الفرٌك صدلً محمود، المرجع السابك، ص  (68)

 مذكرات عبد اللطٌؾ البؽدادي، الجزء الثانً، الفصل الثامن. (69)

 .380، ص ، من كتاب "فً أعماب النكسة" لدمحم الجواديدمحم صدلً محمود (70)

 .81مذكرات الفرٌك دمحم أحمد صادق، ص  (71)



23 
 

من حموق تتعلك بالمرور  مناورة لد تجبر إسرابٌل فً النهاٌة على التراجع واستخبلص ما كسبته

(72 )"1956عبر مضٌك خلٌج العمبة كثمن النسحابها من سٌناء عام 
.  

 ضعؾ التواصل بٌن الموات وتخلؾ سبلح اإلشارة وعدم االكتراث:

 .الهجوم الجوي اإلسرابٌلً بساعة بدءمن األردن تفٌد  ةعجلون الشهٌر ةإشار -
بسبب شمس بدران وزٌر الحربٌة إلى  هالم ٌستطع توصٌلجندي اإلشارة فً مصر لكن 

ؼٌاب ضابط المناوبة وذهابه للنوم  ظلرفض حارسه الشخصً إٌماظه من النوم، وفً 
تؽٌٌر تردد اإلشارة فً ؼرفة عملٌات الموات  . وبسببهو وبمٌة الضباط فً بٌته

ولد لام الفرٌك دمحم فوزي بعد الحرب بتعذٌب  .هااستمبال فلم ٌتم ،عدهاالجوٌة فً مو
ؼٌر تردد  نهأ -حسب فوزي نفسه  –مرة نه ذكر أل ،ثم تخفٌض رتبته شارةإلجندي ا

العمل بالتردد أوضح وفً المرة الثانٌة لال إن تولٌت  االستمبال للوصول إلى استماع
وهنا نجد ثبلث جرابم كبرى: . فؽٌر على التردد التالً ،حسب جدول العملانتهى  المدٌم
: عدم وصول اإلشارة للموات الثانٌة: عدم إٌماظ وزٌر الحربٌة لٌستلم اإلشارة، واألولى

ؼٌاب ضابط اإلشارة فً بٌته وبالتالً عدم لٌامه  :الثالثةالجوٌة بسبب تؽٌٌر الشفرة، و
سواء بالتلٌفون أو  الموات الجوٌة بمضمون اإلشارة غماظ وزٌر الحربٌة وال بإببلٌال بإ

 .بؤي وسٌلة أخرى

المسإول عنه دمحم فوزي ربٌس  ٌونٌو 5تم إؼبلق مركز العملٌات العام ٌوم  -
وٌصؾ اللواء الدؼٌدي هذا المرار بؤنه أكبر رٌبة األركان

(73)
.  

أرسل مكتب المخابرات الحربٌة فً العرٌش إشارة بتحرن الموات اإلسرابٌلٌة  -
ٌر عامر ولرأها ولم ششارة للمإلووصلت ا ،ٌونٌو 5ح ٌوم اواستعدادها للهجوم صب

اٌفعل شٌبً 
(74)

اللواء عبد الحمٌد الدؼٌدي، لابد الطٌران فً سٌناء فً وٌعزز هذا أن . 
إن لوة استطبلعٌة فً لال  1983ٌونٌو  29فً  "األهالً"حدٌث أدلى به لصحٌفة 
أن العدو بدأ بالفعل تحركاته، وأن لوات العدو  1967ٌونٌو  4العرٌش تبٌن لها لٌلة 

وأن العدو ٌنوي  ،زوٌدتمكنت من احتبلل الخط الواصل بٌن بٌرٌن ورفح والشٌخ 
ٌونٌو. وبالفعل أرسل الدؼٌدي إشارة بهذا المعنى  5 ؛الهجوم فً صباح الٌوم التالً
 لمٌادة الجبهة، ولكن المادة كلهم كانوا لد تركوا أماكنهم الساعة العاشرة والنصؾ لٌبلً 

ٌونٌو، وبالتالً فلم  5الممرر لها صباح  اا لزٌارة المشٌر عامر لمطار بٌر تماداستعدادً 
ٌإخذ بها
(75)

. 

                                                           

 .50ص  (72)      

 .71، ص "الطرٌك إلى النكسة" عبد الحمٌد الدؼٌدي، من كتاب (73)

 .74 - 73مذكرات دمحم صادق ص ص  (74)

 المرجع السابك.عن المإرخ خالد فهمً،  (75)
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منذ بدء األزمة لة جوٌة فً سٌناء طول الولت كان من الممرر المٌام بعمل مظ -
الضابط تحسبًا ألي هجوم إسرابٌلً، ولد أصدر اللواء الدؼٌدي أمًرا بذلن. لكن 

ٌونٌو، وهو الممدم دمحم  5ولت الهجوم اإلسرابٌلً صباح  مظلةالالمسإول عن المٌام ب
بإنماذ أو تحسٌن كفٌلة هذه المظلة كانت لد أهمل عمله وذهب إلى بٌته. و الؽزاوي،
"خرجت كل المظبلت لبلها.. . ولد لال الدؼٌدي عن هذه المظلة بالضبط ما ٌلً: المولؾ

ولم أر تلن المظلة على شاشات الرادار، سؤلت عن سبب ؼٌابها وإجراء التحمٌك البلزم فً ذلن، 
ته أن تخرج منه إنه اتصل باللواء الجوي الذي عٌن دلابك ولال 7 – 5فرد علًَّ مدٌر العملٌات بعد 

المظبلت فمٌل له: إن لابد ثانً اللواء وهو الممدم طٌار فاروق الؽزازي عند صدور األمر بخروج 
وأنه ذهب إلى بٌته بالماعدة لسبب ما وأنه  كتب لنفسه أن ٌكون لابًدا لهذه المظلة بالذاتالمظبلت 

مرٌب للؽاٌة، والذي ٌزٌد من "إن ؼٌاب تلن المظلة أمر ؼرٌب و فً طرٌمه إلى الخروج بالمظلة"..
رٌبته أن لابد تلن المظلة المماتلة الؽاببة كان أبرز شهود علًَّ على أنً لم ُأخرج وال مظلة جوٌة، 
وهو األمر الذي حوكمت من أجله.. ولد ثبت للمحكمة بؤنً أمرت بعدد كبٌر من المظبلت كان هو 

د زاره فً بٌته بعد عشرٌن عاًما من وأضاؾ الدؼٌدي أن ذلن الطٌار ل لابًدا للكثٌر منها".
الهزٌمة ممدًما له االعتذار
(76)

. 

 لبل الهجوم الجوي الشامل، الموات التً هوجمت برًٌا مبكًرا فً سٌناء كانت -
ولم ٌهتم أحد بهذا الهجوم حتى بعد ، لد أبلؽت المٌادة بعد الهجوم بساعة ،بساعتٌن
حٌث لامت لوة إسرابٌلٌة بمهاجمة المحور  ،وكانت هذه هً بداٌة الحرب العلم به!

ا داخل الحدود المصرٌة كانت تدافع عنه كٌلومترً  12األوسط واحتلت مولعًا متمدًما 
لد ة ؼم أن وحدات مصرٌة فً المنطمور سرٌة مدعومة فً منطمة "أم بسٌس".

استعدادات  تنذر بؤن هنان ما ٌدل علىللعرٌش  االرابعة صباحً  الساعة إشارةً أرسلت 
فً مكتب العرٌش حتى السابعة إال أن تلن اإلشارة لد لبعت هجوم بري. للعدو للمٌام 

 3حٌث استؽرق تحلٌله حوالً  ،اصرؾ لابد مكتب االستخبارات خاطبً كان ت، إذ اصباحً 
المحورٌن  ًلَ أن الوحدات األمامٌة إلسرابٌل على كِ  فً ساعات، وتلخص التحلٌل
 تلنٌنما لم تكن ، ببتؽٌٌر عناصرها من احتٌاطً المنطمة الشمالً واألوسط تموم

وصلت اإلشارة إلى مكتب وزٌر وأخًٌرا . للهجوم التحركات سوى االستعدادات النهابٌة
لكً تتحرن على األرض إلى لٌادة العملٌات  رسلا ولكنها لم تالحربٌة فً السابعة صباحً 

أما الموة  ساعة.ؤكثر من ابٌلً ببعد بداٌة الهجوم االسر ؛اصباحً  9.45الساعة  إال
بؤكثر  بدبه إال بعد بذلن الهجوملم تبلػ المٌادة العامة فالمصرٌة التً تعرضت للهجوم 

 !من ساعة

ٌونٌو 5ولد بلؽت تلن اإلشارة لابد الجٌش بعد ظهر ٌوم 
(77)

. 

وٌفصل األمر الفرٌك كمال حسن علً، كما ٌضٌؾ أنه لم ٌكن هنان أي اتصال بٌن  -
األمر الذي ترتب علٌه أن األوامر كانت تصدر  الجبهة وفرق الجٌش المٌدانً،لٌادة 

                                                           
 .75، و ص 73- 72الدؼٌدي، المرجع السابك، ص ص  (76)

 .180نفس المرجع، ص  (77)
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رأًسا من المٌادة العامة بالماهرة إلى الجٌش المٌدانً والتشكٌبلت دون إخطار لٌادة 
الجبهة
(78)

 انعدام التنسٌك بٌن الموات.  . وترتب على ذلن

المصري وأنه كان فً بعض بل إن العدو لد اخترق االتصاالت التلٌفونٌة للجٌش  -
األحٌان ٌرد على االتصاالت ضابط إسرابٌلً!
(79)

  

ن أما عن االستطبلع الجوي، فمد ذكر لابد الموات الجوٌة الفرٌك صدلً محمود أ -
سبلح الجو لم ٌمم بطلعات استطبلعٌة كافٌة على موالع العدو، وأن الطابرات الملٌلة 

الكامٌرات المثبتة على الطابرات لم ٌكن  التً لامت بطلعات عادت بصور مشوشة ألن
ممكنًا تدوٌرها أو تثبٌتها بزاوٌة منحنٌة، األمر الذي ٌعنً أنه كان على الطابرات أن 

تحلك عمودًٌا فوق أهدافها للحصول على صورة واضحة
(80)

أخطاء جسٌمة كما وجدت  .
 الفرٌك صادق. حسب ما ذكر ،لبلستطبلع الجوي

االتصاالت الربٌسً فً سٌناء أمام الجنود المصرٌٌن لطع اإلسرابٌلٌون خط  -
  .عدم وجود أوامر بالتدخل وعدم وجود المركزٌة، ؼالبًا لالمسلحٌن دون أن ٌتدخلوا

 تضارب األوامر:

 –وزٌر الحربٌة  –صدور األوامر كان ٌؤتً من جانب أي مسإول: ربٌس األركان 
 من جهات متعددة. ، لابد الجبهة... وصدر أمر االنسحابالمابد العام

 اختفاء المادة والهروب:

المادة فً لاعدة بٌرتمادا الستمبال المشٌر عامر بعض ٌونٌو اختفى  5ٌوم 
ٌونٌو من الجبهة إلى اإلسماعٌلٌة واحتموا  6هرب بعض المادة ٌوم ومرافمٌه، ثم 

 الجنود.وتركوا بعد ذلن  الضباطالمٌادات المٌدانٌة و تهرب، ثم بفٌبلت معسكر الجبلء

لال الدؼٌدي 
(81)

س طالم العملٌات بمركز أنه كان المابد الوحٌد الذي تواجد على رإ 
هرب لابد الجٌوش صبلح محسن ولد  ته وبالً المادة الكبار ؼابوا عن مراكزهم.اعملٌ

 فوزي ربٌس األركاندمحم إلى الماهرة الفرٌك  توجهواوممن  من سٌناء مع طالم لٌادته.
  .حٌن علم أن العدو ٌمترب من لناة السوٌس

لال هو إنه تشاور مع ، بٌنما صدر أمر االنسحاب شفوًٌا من جانب المشٌر عامر -
تم وضع خطة جٌدة لبلنسحاب من شرق سٌناء، ثم  ولد .عبد الناصر فً أمر االنسحاب

إذ صدر أمر  ، وكانت فاجعة كبرى.صدرت أوامر فورٌة باالنسحاب دون الخطة

                                                           
 .216مشاوٌر العمر، ص  (78)

 .1982محاضرة حضرها الكاتب فً كلٌة الضباط االحتٌاط عام من  (79)

 .المرجع السابك. نمبًل عن خالد فهمً، 150، ص اعترافات لادة حرب ٌونٌو (80)

 .45لدمحم الجوادي، ص  "الطرٌك إلى النكسة"كتاب  (81)
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الشرطة  –المخابرات الحربٌة  -االنسحاب لمختلؾ الفرق من جانب: المابد العام 
 ، كٌفما اتفك... إلخعلً شفٌك –شمس بدران  –العسكرٌة 

لم  ،عبد المحسن مرتجًالفرٌك ؛ ومن مهازل هذه العملٌة أن لابد جبهة سٌناء 
 . وفمط علم به من مدٌر الشرطة العسكرٌة ػ بمرار االنسحابٌُبلَ 

وكان هذا التخبط واضًحا فً مؤساة الفرلة الرابعة المدرعة
(82)

. 

والحمٌمة أن تلن الفرلة كانت ضحٌة األوامر المتنالضة بؽض النظر عن األشخاص  
 الذٌن أعطوا األوامر: أْمر باستعادة العرٌش بعد احتبللها، ثم أمر بالتمركز فً مضاٌك

دون علم ربٌس هٌبة ؼرب المناة  انسحبت إلى ثملتؽطٌة الموات المنسحبة،  سٌناء
 .صدرت لها األوامر بالعودة إلى الشرق والمضاٌكالعملٌات أو لابد جبهة سٌناء. ثم 

كما تعرضت  .ا صدر أمر االنسحاب مرة أخرى ألن العدو كان لد احتل المضاٌكوأخٌرً 
الفرلة لمصؾ جوي، وحٌن حاولت عبور المناة كانت الجسور لد نُسفت بواسطة 
الجٌش المصري حتى ال ٌعبر اإلسرابٌلٌون لناة السوٌس، فتركت الدبابات شرق المناة 

وبعد الهزٌمة أمر عبد  .)أو مدمًرا، فمد اختلفت األلوال فً ذلن( وكان معظمها سلًٌما
السجن والتً حكمت علٌه بللمحاكمة،  ،دمحم صدلً الؽول، لفرلةالناصر بتمدٌم لابد ا

 .سنة والطرد من الخدمة العسكرٌة 15

ب بطرٌمته الخاصة وعلى فً نهاٌة األمر تم االنسحاب بشكل ؼٌر مخطط، كٌل انسح
. وهذا معناه أن المٌادات ال للجٌش اجماعًٌ مسإولٌته، فصار االنسحاب هروبًا عشوابًٌا 

 لواعد االنسحاب فً الحروب. تعرؾ ألؾ باء

بعض الجنود لكن  هروب الجٌش تم دون حرق الوثابك أو تدمٌر األسلحة والذخابر.-
، ثم تم بعد ذلن تدمٌر بعض مستودعات الولود مع االنسحاببعض استطاعوا حرق 

 مخازن الذخٌرة بواسطة لوات الصاعمة والمخابرات الحربٌة. 

ا المٌادة العلٌا هللدبابات والتً اعتمدت علٌ من المساخر أن الستارة المضادة -
لظروؾ مؤساوٌة ؼرٌبة! فمد نسٌت المٌادة العلٌا إببلؼها بمرار "تتعرض كانت  لسحك العدو

، فظلت فً موالعها حتى الساعة الثانٌة من بعد ا من رسل المشٌرسمطت سهوً اب، أو أنها حاالنس
بالطٌران تحٌط بها، ولتسمط بعد ولت ، لتفاجؤ بموات شارون المدعمة ٌونٌو 7ظهر ٌوم 

 .(83)لصٌر"

اعتكؾ ربٌس الدولة فً ؼرفته الخاصة فً بٌته لمدة ثبلثة أٌام، كان ٌجري  -
ٌونٌو لٌمابل المشٌر وٌبدأ  8أثناءها اتصاالت خارجٌة، ثم خرج من الؽرفة مساء ٌوم 

 االستعبلم عن المولؾ. فهل هذا سلون شخص ٌشعر بالمسإولٌة؟

                                                           
 .139عبد العظٌم رمضان، تحطٌم اآللهة، الجزء األول، ص  (82)

 .142 المرجع السابك، ص (83)
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 النار: ولؾ إطبلق

 ٌونٌو 6ولؾ إطبلق النار مساء ب 233لرار مجلس ألمن رلم رفضت مصر  - 
ثم وذلن لبل االنهٌار الكامل للجٌش، بسبب سوء تمدٌر المٌادة للمولؾ العسكري، 

 واحتبلل سٌناء. بعد تدمٌر الجٌش ككلٌونٌو  7ٌوم  234ى المرار وافمت عل

 فحدث وال حرج:أما البٌانات العسكرٌة وإعبلم أحمد سعٌد 

الجٌش  ممسخرة بالمعنى الحرفً للكلمة؛ بث معلومات وأخبار وهمٌة عن تمد -
وانهٌار  ،ظٌمةعأخرى وتحمٌمه انتصارات  ،ودن تل أبٌب ،فً أرض إسرابٌلالمصري 

ولد كانت بٌانات أحمد سعٌد  .. إلخ.وإسماط أسراب من طابراته وتدمٌر جٌشه ،العدو
تذاع على أساس المعلومات التً كانت ترسل إلٌه من المٌادات العسكرٌة والسٌاسٌة. 
ولد ساهمت المبالؽة حول االنتصارات الوهمٌة والنصر المبٌن فً زٌادة لوة الصدمة 

  التً تعرضت لها الجماهٌر حٌن عرفت الحمٌمة.

 

 بعد الهزٌمة: -5

 

 

 الهزٌمة والتآخً مع الخطٌبةانتصار   

 

 دمحم نعٌم 

 

حٌن الحت بوادر الهزٌمة وبعدها، لجؤ معظم كبار رجال الجٌش والمٌادة السٌاسٌة  -
، كما لُدم إلى المحاكمة عدد للٌل من إلى الكذب وتحمٌل مسإولٌة الكارثة لآلخرٌن

وتحمٌله مسإولٌة ولتله، الضباط بعضهم ببل ذنب. كما تمت التضحٌة بالمشٌر عامر 
اإلعبلم الحر، وتسوده الصراعات . إنه النظام االستبدادي الذي ٌفتمد للشفافٌة والفشل

 الخفٌة بٌن مراكز الموى.

والمشٌر، ثم عاد الربٌس المهزوم بتؤٌٌد  استمال معظم المادة العسكرٌٌن والربٌس -
رأسهم ربٌس تم تعٌٌن لادة مهزومٌن فً مولع المسإولٌة وعلى شعبً واسع. ثم 
وإذا كان  وكذلن مدٌر المخابرات الحربٌة. والذي لم ٌمدم استمالته، األركان دمحم فوزي

ستمر بمٌة تالربٌس المهزوم لد استمر فً منصبه بؤمر الجماهٌر فلماذا ال 
 المهزومٌن؟!
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وحممت مع العسكرٌٌن  هاتشكلت لجنة من المادة السوفٌت للتحمٌك فً أسباب -
ونسخة  المصرٌٌن ثم كتبت تمرٌرها من نسختٌن وسلمت نسخة لجمال عبد الناصر

ا لوزارة الحربٌة. ولد ذكر دمحم صادق مدٌر المخابرات الحربٌة ولتها بعد أن صار وزٌرً 
ا، للحربٌة أنه حاول العثور على النسخة التً سلمت لدمحم فوزي لكنه لم ٌجد لها أثرً 

العثور على نسخة عبد الناصر بعد وفاته وتولً السادات فلم ٌجدها أٌضً وحاول ا
(84)

. 

شرنا أً )العرب ًاكرللجنة التنفٌذٌة العلٌا لبلتحاد االشت كما تم عمد اجتماع سري -
ا إلٌه أعبله( برباسة جمال عبد الناصر لتحلٌل أسباب الهزٌمة. لدم عبد الناصر نمدً 

 للنظام. أهم بنود هذا النمد: هزٌبًل 

 .عدم احترافٌة المٌادة العسكرٌة، وٌمصد المشٌر-1

الروحً حسب وصؾ حسنً عجز صدلً محمود لابد الموات الجوٌة وأبوها -2
  .مبارن

  .فساد ٌحٌط بتعٌٌن المٌادات العسكرٌة -3

 . ضعؾ مستوى الطٌارٌن -4

رؼم أنه أعلن فً خطاب ، تبربة عبد الناصر لنفسهوهو  ،والهدؾ كان واضًحا
، بلهجة عن كل ما حدثكلها لمسإولٌة لتحمل ا استعداده 1967ٌونٌو  9التنحً ٌوم 
إدانة و ،، ولم ٌعترؾ أنه مسإول بالفعلحكمةوفً سٌاق تمثٌلٌة التنحً المُ  "جدعنة"

بٌن صدلً محمود آخر هو محاكمة اللوا دلٌبلً  نضٌؾو .المشٌر والموات الجوٌة
عبد  زعمو بدون أي وجه حك.اللواء الؽول لابد الفرلة الرابعة كذلن والدؼٌدي و

 1967ٌونٌو  2الناصر إلى أنه كان ٌعرؾ موعد الحرب وأنه لال ذلن فً لماء 
، وهو الكبلم الذي نفاه صدلً محمود لم ٌكن اجتماًعا رسمًٌا، وهو مع المادةالمفاجا 

دمحم صدلً الؽول وكان حاضًرا لذلن اللماء، ولم ٌؤت له بذكر اللواء ، وكان حاضر اللماء
عورات النظام السٌاسً لم ٌتطرق المجتمعون إلى تم نفٌه من لبل آخرٌن أًٌضا. كما 

 وعوامل هزٌمته الحمٌمٌة.

بعد الهزٌمة اهتم النظام بتحمٌل المسإولٌة للمشٌر عامر والموات الجوٌة، وتم  -
لموات الجوٌة للمحاكمة بخمس تهم برأته ، منها تمدٌم لابد ااستخدام أحمر األسالٌب

منها وأدانته فً تهمة عدم صحة تمدٌره لحجم الخسابر المتولعة  4المحكمة من 
لد للموات الجوٌة فً حالة تلمً الضربة األولى، رؼم أن عبد الناصر بنفسه لال إنه 

بع فً طُ كتاب  ، فؤٌن سوء التمدٌر؟! كما تم تروٌجbut this will cripple us: لال
تؽلؽل  وهمًجاسوس إسرابٌلً  بملم "وتحطمت الطابرات عند الفجر"بعنوان: بٌروت 

، وهو كتاب فنده بوضوح اللواء الدؼٌدي، وأي طفل جوٌةفً الموات ال –زعًما  –
ومن ٌستطٌع .. والبلمعمول ٌمكنه حٌن ٌمرأه أن ٌكتشؾ أنه ملًء بالمؽالطات والكذب

                                                           
 .70 – 69مذكرات، ص ص  (84)
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كما تم التركٌز على محاكمة لادة سبلح ولتها تروٌج كتاب فً مصر سوى الدولة؟ 
الطٌران وبلعت الجماهٌر اإلشاعة وتناست مسإولٌة المٌادات السٌاسٌة والعسكرٌة 

وإشاعات عن عمالة اللواء عبد الحمٌد الدؼٌدي، لابد الموات الجوٌة فً  المختلفة!
 شاعات.إلمن ا.. وؼٌر ذلن الكثٌر سٌناء، إلسرابٌل

 ولد سمى النظام الهزٌمة: نكسة للتملٌل من أهمٌتها.. 

 وخرج المبلٌٌن فً العالم العربً ٌناشدون المابد المهزوم بالبماء فً منصبه.. 

 

**************************** 

 

هم: جمال عبد وا عن الهزٌمة تحدٌدً  ةالمسإولالكبٌرة  الشخصٌاتٌمكن تحدٌد  -
اللواء صبلح محسن  – دمحم فوزي ربٌس األركانالفرٌك  –عبد الحكٌم عامر  –الناصر 

وهذا ال ٌنفً مسإولٌة  دمحم أحمد صادق مدٌر المخابرات الحربٌة.الفرٌك  –لابد الجٌش 
 المولع من السلطة.ألل فً الرتب وكثٌرة شخصٌات 

دمحم فوزي بالذات، وهو ربٌس األركان إن عبلمات استفهام كثٌرة وجهت إلى الفرٌك 
لبل وأثناء الحرب ووزٌر الحربٌة بعدها، بل اتهمه اللواء الدؼٌدي بالخٌانة مباشرة 

، وسرد الفرٌك مدكور أبو العز الكثٌر عن مإامراته وفً صفحات عدٌدة من مذكراته
 ضد الموات الجوٌة.

ٌش ومراكز المٌادة فً مصر ونحن ال نستبعد أبًدا وجود اخترالات مخابراتٌة فً الج
الناصرٌة، من عناصر تابعة للموساد والمخابرات األمرٌكٌة والسوفٌتٌة. وال نستبعد 

، وأالعٌب اللوبً للمٌادة المصرٌة داع من لبل السوفٌت واألمرٌكانعملٌات الخ
ضعؾ كفاءة المٌادات العسكرٌة وؼباء المٌادة  بطبعًا بجانهذا . الصهٌونً فً البلدٌن

ولم  ؤن المضٌة ستحل سلمًٌاوأوهمتهم ب ٌاسٌة التً ؼررت بالمادة والضباط عموًماالس
. وطبعًا ال ٌجوز التؽاضً عن ضعؾ التسلٌح حساب نتابج لراراتها تحسن تمدٌر

مع حالة الؽرور  إلخ. والتدرٌب والتنظٌم والتخطٌط وللة المعلومات عن العدو...
 ج. كل هذا أنت1952فرسان ٌولٌو  أصابذي بالعظمة البالموة الزابفة ووالشعور 

  وا بها وسالوا الببلد إلى التهلكة.التً تحلّ  النفخة الكدابة

 1967ٌونٌو  –كانت طرٌمة فرسان ٌولٌو فً إدارة الجٌش وإدارة أزمة ماٌو 
ثمافة لبل حداثٌة لطرٌمتهم فً إدارة االلتصاد والدولة والبلد ككل: لثمافتهم وامتداًدا 

مع ؼٌاب التفكٌر وتحتمر العمل، تسود أذهانهم التً ال تفهم أهمٌة العلوم الحدٌثة، 
التً تخلمها فً  الؽرور والشعور بالموة الزابفة والعظمة الوهمٌةالمنطمً، بجانب 

، تؽلٌب أهل الثمة على العادة الخلفٌة العسكرٌة، ولصر النظر وضٌك األفك والعشوابٌة
الفساد بجانب سٌادة ، وتمدٌس ذواتهم المنتفخة ،أهل الخبرة، وتؽلٌب مصالحهم الفردٌة
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ي شًء من ألم ٌتعلم أولبن الناس  والمحسوبٌة، وكل أمراض النظم االستبدادٌة.
والتً كانت لد أدٌرت بنفس الطرٌمة العشوابٌة والهمجٌة، وال من  1948دروس حرب 
، التً أدٌرت بنفس الطرٌمة. ولوال الخبراء السوفٌت الذٌن أداروا 1956دروس حرب 

الجٌش بعد هزٌمة ٌونٌو لما تمكنوا من إعادة بناء ذلن الجٌش على أسس جدٌدة 
ن ما طؽت روح الهمجٌة وتحمٌك نصر مإلت، إذ سرعا 1973مكنتهم من شن حرب 

وما  1973أكتوبر  14والبلعمبلنٌة، فكان الولوع فً فخ معركة الدبابات الكبرى فً 
، والنتابج السٌاسٌة للحربتبلها من الثؽرة وحصار الجٌش الثالث

(85)
وإذا استعرنا  .

إلى ذاته بعد اؼترابه فً نصر لد عاد  1952نظام ٌولٌو  لؽة هٌجل الجمٌلة نمول إن
 عابر، فمد ُجبل على الهزٌمة.

وال نستطٌع إعفاء الجماهٌر من المسإولٌة؛ تلن التً رحبت بجبلدٌها وعشمتهم، 
وفرحت بالفتات تلمى إلٌها، بٌنما ٌرتع أمام أبصارها الكذب والخداع والفساد.. ولد 

 متعت فً الؽرق فً ذلن المستنمع. تاس

 

                                                           
ٌمكن االطبلع على تفاصٌل تلن المؤساة فً كتاب اللواء جمال حماد، المعارن الحربٌة على الجبهة  (85)

 . 122 – 123المصرٌة، ص ص 

 ،1313كتوبر أ 12تطوٌر الهجوم  ةحمد عبد المنعم زاٌد، حمابك معركأوفً بحث 

http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-
%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-
%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973 

د كان الفخ منصوًبا ومعروًفا ونتٌجة المعركة محسومة، إال أن المٌادة السٌاسٌة فرضت رإٌتها، مإدٌة إلى لم
تدمٌر جزء مهم من حابط الصوارٌخ تبلل العدو لجزء من ؼرب لناة السوٌس وحتحطٌم عدة ألوٌة مدرعة وا

ولوال التهدٌد السوفٌتً لصارت الخسابر أكبر. ثم حصار الجٌش الثالث المصري، المضادة للطابرات، و
 تداعت األحداث السٌاسٌة لتبلور نتابج الحرب.

http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973
http://group73historians.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1/222-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-14-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1973

