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8 يتاريخ الثال الخطاب وكان صردر، ند الكتاب بأن الرمة عأطر  0 /s /s من
ليعه فرصة لأن الكتاب نثر قبول عدم عن يعتذر ثانية عربية دولة ل ناثرآتم 

بتارخكان فقد الثالث الخهناب وأما معدومة، تكون تكاد الدولة تلك 
عريةدولة ق والإعلان للتوزيع الوطنية الدار من صادرا وكان ، 580/8أ/

الباعةغثر الكمبة وان نسخة 6 9 8 5 نشت إما الدار تاك تقول وفيها ثالثة، 
أنيعنى وهدا ، باعدامها قامت، فقد الخازن، نظرا وإنه 5  842 هي 

هدارواجا، يلاق ل لأنه واحد نهر من بأقل الأسواق إل نزوله ;عد اعدم الكتاب 
علالكتاب هذا بني قيامها إبان ~ ١^٢,^، الوض مجلة توزع بان العلم ُع 

مميلأمثال ثلاثة حوالي إل الثلاث العرية الدول تللث، ل ارتفع حلقات~ 
الثانية.للدولة بة بالنالضعف وإل والثالثة، الأول الدوكن ل سابق التوزيعها 

إصاسارمن باريس محكمة تمغ لر تندات والالأطاواأّت، هده فان وعموما، 
بامتتناف،ب الحر الومحلت مومحة قامت، وقد ط 8 آ يونيو من أ ر ؤؤ يمالحي •حكمّه،ا 
محلة؛اّ.أ'ّن، الأستثناف، هذا مصر تنتقل، أن ودون 8، أ يوليو من  24ي الحكم 
تنهثرقضية صدها ارفع أن إل دفعتي مما صدي، مكثفة تشه،ر حملة ااعربير الوطن 
للصالحي القرني القضاء حكم 8 2 دوائر من أ 7 ول ، 081أ/ / 23بتاريخ 

الوطنمحلة قامت أحرى ومرة الحربي، الوطن محلة صد رنعتها الم، التثهتر قضية 
الحكم.؛استئناذ^ العريير

الطمسيئ 









بينإ، 1 9  70عام قبل هجومية حطة هناك كانت إنه فوزي أول الفريق يقول 
ذلك.عكس والحمى الثاذل من كل يقول 

لالضائق، ال الوصول تتضمن كاث أكتوبر حرب حطة إن الحمى يقول 
ذك.يرفضون الحيوثى وقات.0 النادل أن حض 

إليرجع أكتوبر من ٦ ه يوم الفائق نحو هجومنا فنل إن الحمى يقول 
لكانن،أكتوبر من أ 0 أو 9 يوم الهجوم تم لو وإنه التاريخ، هدا حتى الهجوم ناحر 

الهجومقرار إن ويقول ذك، يرقص الشاذل ولكن أفضل، النجاح 3، فرصته 
قبلأم 9 يوم تم مواء بالفشل عاليه محكوما كان وإنه حتنأ، كان ميامى قرار وهو 
بعده.أم التاريخ هن.ا 

كلأنافش أن قاما حيزث أحد أمامي كان الخلافية القاط هده أناقش ولكي 
زالقطة هده ذكر فيه ورد الذي والمكان القمل ق الخلافية القاط نالك، من نقطة 
الطثعةهده )ق الكتاب ل آخر بابا أصبفح أن وإما ٠. السابقة الطبعات ز كتابي؛ 

حربعن كتاب يبقي حتمح، الثاف الحل واخترت الفاط، تلك فيه أناقش الرابحة( 
الذييالوفت، ونحالالآتء وقانحه ترتبيل والمورخن للباحيخ، ثابتا ءرحعا أكتوبر 
ولوافه التحليلات. تلنث، فيه أجربن، الذي والوقت الأحدايث، تللث، فيه ونمتح 

التومح،■
سعداوولناثمؤيق 

1998يوكو 

الراس__^اس ثو.ة 









التيالحميمة أكتوبر حرب خطة إلا يكن فلم أ و ت 3 عام عقده مقررا كان الذي 
ا.9 7 3 أكتوبر 6 ز يتنفيدها د٠نا 

عامخلال ئيء كل ل حما مما تفوقا علينا تفوق كانت إسرائيل إن وحيث 
يقرصونالإستراتيجية المشاريع هده مديرو كان ففد التالية، والأعوام  8196

الممكنس ذكون حتى وذلك واقعنا، موجودة ن، ليمصرية لقواين، امتلاكنا 
فإنآخر وبمعنى العسكري. العلم مع يتعارض لا املوب الهجوم مشروع تنفيد 

إذالدينا، يكون أن محب ما أماس عل الهجومية الحطة يضعون كانوا المديرين 
إنحينه يرا خْلأ هذا نعتير أن يمكن ولا ناجحة. هجوم بعملية القيام أردنا 
القرانحجج بوصوح تظهر فإنما واقعية، غثر كانت، وإن الخطهل هده مثل 

خلالول ناجحة. هجومية حتلة تنفيد يمكن لكي توافرها محب، التي لحة الم
تلكل حططنا وأحدأت١ ٥، ق تزداد المصرية قواتنا أخذيته بحدها وما 6 9 ارّنح نو ال

بالإمحكانايتحالأهداف ر؛عل نتيجة طموحا~ أقل تثدو الإستراتيجية الشارع 
لالهجومية وحعلهلنا الهجومية إمكاناتنا بض الثغرة أخذت ويخللنح الواقعية" 

.ا9 7 أكتو؛ر3 ل تماما إغلاقها تم حتى فشيئا، شيئا تفيق الإستراتيجية المشارع 
لقواتناالفعلية لالآم،كانيات مهل1بقق 7 3 عام الهجومية خهلمتنا أصمحتح وهكنّا 

الا.نحة.

اكارعالإّلأزس^__.اصالأول: 









الونتهدا ق لدينا يكن )لر الخركة حرية إل وتفتقر ثقيل ووزن ير حجم 
تشكيلاتصمن يتحرك أن يستطح والدي الحركة الخفيف  6SAM"الصاروخ 

نواتلأية جويا غتناء تقدم أن أيضا تستعليع لا فإما وبالتال المهاخمة(، القوات 
لهاتوفر أن يمكن حيث الدءاع ل مناسب سلاح إما سيناء عم متقدمة برية 

إذاأما أشهر، ضعة حلال انثاوها يتم حرمانية ملاجئ ل بوصعها الوقاية 
سهلةفرية تصبح قاما الهاحمة، الرئة القوات لترافق الملاجئ هده من حرجت 
مدفعيته.وفوات الحوية العدو لقوات 

بعفرلدينا كان لقد العدو. قوات مع تقريبا تتعادل اليمية قواتنا كانت 
بارليفحهل وراء بمئ كان العدو ولكن الوقت" ذلك ل المدفعية" ق التفوق 
أندون الثقيلة مدفعيتنا قداتف تتحمل أن عل قادرة مواقعه كاث والدي المنح، 

العدوأصافه بإ — السويس قناة كانت فقد ذلك إل ويالإصافة القصف، مذا تتاثر 
العدووقوات قواتنا بين آحر منيعا سدا تقف — ممرة صناعية مواح من إليها 

أنه7، 3 حرب خلال الإسرايلة اللحة القوات حرب أركان ريس أليعازر م ذ١ 
تستطيعألكي صاحرا دايان علق القناة عثر بالهجوم الصري؛ن نيام احتإل مناتثة أثناء 
المهندصانبسلاحي تدعيمها يلزم خانه بارليف حهل واقتحام السويس قناة عبور دمر 

الشهادةهذه إن القول. هدا ل دايان يريد يارلف الجنرال وكان معاء. والأمريكى الررّّى 
طتم اللذين الأداء وروعة التخطيط عغلمة تظهر لأما  ١٠٣نعتن شهادة هر العدو قادة من 

العظيم.الحبور هدا انجاز 
إعابثانموب_س_ساصاكاو:









وثقبعد الأاوو تلران مع والتحرثات الاثتالكت حلال وكيلك ، 70 و
لرإّراتل إن . 73أكتوبر حرب نيام وحتى ور أغطص من ر ق النار إطلاق 

لكإالحوى محالنا باحراق يقوم طم.اما واستمر النار، إطلاق ونف نط تحزم 
يتمادىأن محاول داتإ كان أنه نخر يكل لاحظتا ولكننا ;ذلك،، الفرصة له سنحت 
لذك كان وند ،  SAMصواريخ من مظلة نحت، أما يعلم التي المناطق احتراق 

كانلفل صرارعننا. من وحنسته باحترامه تنطق العدو من رّمية ث-هاد.ْ ذاته حد 
تأئثردان تكون العادين الحرية القوات أن هو الاستنزاف حرب دروس أحد 

ماإذا الأرضية القوات صد كبثر اثثر وذات الخند.قة، القوات صد صتيل 
. SAMالحري؛الصواريخ دفاعنا مظلة مدى حارج وهى العراء ل هوحمت 

نربطوأن هجوب، عملية أية ل القناة نرق حركتتا نقيد أن علينا كان هتا ومن 
لقواتنامحققها أن تطح يالتي الوقاية مدى عل الحوى دفاعنا بقدرة الحركة هده 

الإجراءاتببعض القيام بعد ~ ابوي ال١فاع ل إمكانياتنا كانت وقد الرئة. 
أ0 بين ما تتراوح بمسافة القناة نرق مؤثر جوى دفلمع تحقيق عل قادرة الخاصة" 

عوافإل يقود قد المسافة ط، يتجاوز برى هجوم أى وأن كطومآرا، ١ ة و 
وحيمة.

،ظروفتحت نتاك عل إسرائيل نرغم أن ل هوالرغبة الثالث، العامل كان لقد 
حوالالحرب ومن، تمئ مة ن ملايثن الثلاثة ذات إسرائيل إن لها. مواتية ليت، 

الإقلمي،الدفاع ونوات المسلحة القوات إل للانضإم الثرية قوما من ./■ 20
نفسهاوإسرائيل إليها. تصل أن المالم ل دولة أية تسمملمر لر حدا عالية نسبة وهي 

القومياقتصادها ترهق لأما طويلة لمدة التعيثة هدْ مثل تتحمل أن شتهلح لا 
الموقف،،لهدا ونتيجة الكامل. بالثالل الأحرى نئاطاما وجيع حا-ماما وتصيب 

إطالةهو الثاف والمقتل الأفراد، ق الخائر هو الأول المقتل مقتلين: لإسرائيل فإن 
الأسلحةمن الكشر حرت هي إذا كشرا متم لا إسرائيل إن الحرب. مدة 

تض إذا بالهلع تصاب ولكنها وطائرات دبابات من  Sophisticatedالمتطورة 
نيابةيقوم محن وهنالث العيان، من هائلا رصيدا لد.ٍأا إن الأفراد. محن مثات بضع 
اليهوديالثعب، رصيد فان الأفراد، خار أما السلاح، فواتثر ثمن بدغ عنها 
إطالةفإن كدك الخسائر. هدء تعريض المعب، ومن محدود، رصيد الثر من 

!.كاناناالجوب..1صلاس: 
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الأسلحةأعطول ومت الأن »لو قائلا: رد القريب، الممل ل أم الخال الوقت 
أوافقهلر أفل"• أو عام حلال ل هذا 7اجومنا نقوم أن ستطح فإننا نطلمها اش 
علونتدرب نحصل لكي سن عدة إل نحتاج قد أننا وأخرته هذا رأيه عل 

عليناتفرض التي الأسباب ذكر وأعدت الهجوم. هذا لثل اللازمة الأسلحة 
وأيامجالسات وعحر مطولة مناقشات وبعد محدودة. هجومية بعملية القيام 

علالاستيلاء إل ماوف ■خطق حملتن: نحهيز وهو وسط حل إل وصلنا متعددة 
بارليف.حْل عل فقط الاستيلاء إل ف ب. وأحرى الضائق، 

معبالتعاون يتحضثرها ونمنا اا، ٠41اإعملية اسم الأول الخللة عل أطلقنا 
سلاحمن لدينا يكون أن محس، ما عل إطلاعهم بيدف، السوفييت المشارين 

أطلقنافقد الثانية، الخهلة أما الخئلة. هذه تنمين. عل قادرين نصح لكي وفرات 
ولرتامة. سرية ل يتحضرها نقوم وكنا العالةا١، ءالآذن الكودي الاسم عليها 
الوينالمرين القادء عدد أن كإ السوفييت، المشارين من أحد  ١٢٠يعلم يكن 

وأغسطسيوليو حلال ول للغاية، محدودا كان مناقثؤتها ل بالاذمترانثّ لهم سمح 
إذاإلا للتنفيذ قابلة غم 4 1 الخطة كانت استكإلهإؤ تم قد الخطتان كانت ا  197

ت،كانفقل. الحالية الآذن حهلة أما وجودها، افترضنا ووحل.ات أسلحة توافرت 
واقعية.مصرية هجرمية حطة أول 

الخطثادجوب_^^تطور الثالث: الضل 





^إوإُإامع الوصرع هذا ناقش وآنه هذه، نظري وجهة ي معي يممق إنه ؤ، 
وعكفتيامية الالخيع هذه بمثل أقتغ إ سيامسة. لعبه يلعب الربي أن يعتقد 

سياميبقرار مفاجأ نفي أجد لا حتى ^١ ١٠١١رالماذن حطة ونحهيز تدقيق عل 
معقولة.اذار فترة دون بالهجوم 

منكل عل الطفيفة التعديلات بعض ندخل أخدنا 1  972عام خلال ول 
حجمق التمر التغر عل بناء وذلك العالية*، الماذن وءخطة 4اا 1 رقم *الخطة 

تمولكن عله، هو ك،ا بقي حطة كل جوهر ولكن العدو، قوات وحجم نواتنا 
*خطةبقت  1972عام وبنهاية 2اا، *حرانيت لتكون 4اا ا *الخطة اسم تغيثر 
خطةهي 2 جرانت الخطة كانت بينا المكنة، الوحيدة الخطة هي العالية، المائل 

قواتناإمكانيات ق أمامية تعييرات حدوث لتنفيذها يثترؤل التي التقبل 
تنفيذعل قدراتنا من تحد رئيسية صعق نقط ثلاث هناك زال ما كان لحة. الم

يكنفلم الخوية. قواتنا صعق هي القؤط هذه أول وكانت 2،ا، *حرانيت الحلمة 
وقتل ابوية الصور وتسلم تر وتفتصوير من تمكنها التي الإمكانات لدبما 

علبقادرة الخوية القوات تكن لر كذلك المعلومات. هذه من بالاستفادة يمح 
هيالثانية الضعف نقهلة وكانت تحركها. أثناء الرئة للقوات الخوى اللفاع توفر 
تحلأن من يمكنها الذي بالقدر الحركة خفيفة  SAMصواريخ كتائب توافر عدم 
نقطةوكانت ثرئا. تتقدم التي للقوات الخوي الغطاء توفير ل الحرية القوات محل 

خارجأي الأراضي، عير ثر العل عرباتنا غالبية ندرة عدم هي الخاكة الضعف 
الحربق السائقة خيراتنا من تعلمنا لقل الرملية. الأراضي وعير الممهدة الْلردا 

الرمالل ثر العل مقبولة بمقدرة تتمنع لا التي العجلات ذات العربات أن 
طيرانيقوم فعنل-ما القاتلة، القرات كاهل عل ثقيلا عبئا تثكل العلرق خارج 
هذهفان المرصوفة، التلرق عل سيرها أثناء العربات هذه بعض بتدمير العدو 

إللتفاد«ر؛ا— محاولة ق اللاحقة— العربات يلغ مما العلمريق د بتقوم الحربان 
نحتنقحتى ه نفالأمر ويتكرر الرمال ق فتغرز المرصوف الطريق عن الخروج 
أوالمحهللة بالعربات جانب كل من مرا 5 0 حوال يعادل بإ تماما الهلريق 

المغروزة.

٠الجوب الخطت تطور ت الثالث الفصل 







نيلالرئيسي المفsاد العالو هجوم صد عؤ؛ قادرة تصيح لكي ^ملكرا-آانمفاصه 
العدوئام فإذا ساعة، ا سعت الظروف أحسن وق ساعة 1 س+2 سعت 

الخائراتمدير تقرير ل جاء كإ ، س+8 وسعت س+6 بى ما المنتظر -رجومه 
جيدةفرصة لديه ونكرن ساعات، 4 يحوال يسبقنا أنه دلك فمعنى الحربية، 

إمكانياتهالزيادة الثقيلة وأصلحتتا دباباتنا إليها تصل أن قبل منشآتنا لتدمير 
التاليةرأ/الإجراءات اتحدنا الاحتال هدا ولمراجهة الدفاعية، 
أثناءمعهم الشاة محملها التي للدبابات المضادة الصوارخ عدد بزيادة قمنا 

قمباسزا اشتراكا المشتركة عثر التشكيلات حاب عل ذلك تم وند العبور، 
الحيوشاحتياطات ق كانت التي تشكيلاتنا جردت وهكذا العبور. عملية 

للدباباتالمضادة الصواريخ حمح من الإستراتيجي احتياطنا جرد كإ المتدانية 
المكلفةالمشاة نواتنا بها ندعم أن يمكن حش وذلك باطقمها،  Mulotktiمجالوتكا 
الأسلحةهذه أن أساس عل محسوبة كانت ولكنها مغامرة كانت لقد بالعبور، 

الدباباتتصل أن بعد الأصلية تشكيلاتها إل وتعاد وأطعمها هي سعمحبا سوف 
١^٠إل الثقيلة والأسيحة 

تأحثربهدف وذللثح العدو، عمق ق بالعمل المكلفة القوات عدد زيادة قررنا 
ممكن.أجل أطول إل المضاد، بالهجوم بالقيام الكلفة الاحتياطية قواته وصول 

تقدمهميتجاوز ألا القناة يعثرون الدين المشاة وحدات عل فرصنا 
هانفنومن حتى القناة عل أحنا-آا استناد صرورة مع القناة، نرق يلومترات ك5 

إليهاتمل أن إل هذه الكباري رووص داخل مشاتنا تتقوسر ثم التطويق صد 
إنحيث متعددة، فوائد القيود هلْ لفرض كان وند الثقيلة. والأسلحة الدبابات 

.JLمض؛اعة 4 بعد2 اى أكتوبر، من 8 يوم إلاصباح العام الفال العدو-بمجومه لريقم ( 1ل 
•الهجرم 

اة،القننرق تشكيلات من الفرعية الوحدات هده سحب ناحر الفعلة المعركة إدارة أثناء ( 2ل 
إلالفرعية الوحدات هذه اعسادة ل والتراخي الموقف، ل القادة بعض لمغالاة وذلك 

هجماتصد ل القناة غرت تشكيلاتنا محيرة عل كبيرا تأثثرا ذلك أثر وتد تشكيلابا، 
الدفرسوار.متطقة ل الثغرة فتح من تمكن عندما العدو 

اسوبالخطت الأول: الباب 
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النهائيةصورتإ ت أخطأن بعد الهجومية لخطتنا العريصة الخهلوط كانت 
بل•فيا تتلخص  ٠٢١ر;درااأإل العالة*، •رالآذن من اسمها تغير أن وبعد 

منإنحال وعدد مدؤع بلواء منها كل تدعيم يعد مشاة ءر3، خمس تقوم ١~ 
التثكلأتمن سبمب واش — للديابات المادة مالوتكا الصواريخ 

خمسْن وص القناة باقتحام العبور"■ عملية ل المشتركة عثر الأحرى 
نقاط.

منالتوير الضاد الهجوم يصد تقوم ثم بارلش حهل مثر يتل الغرق هن.ْ تقوم ت— 
العدو.

قدمشاة فرقة كل تكون ساعة  24سا'ومت ساعة 1 س+8 سعت ما؛؛ن ~ 3 
كم1 6 حوال قاعدته لتصبح -بما الخاص الكوبري رأس ووسعت عمقت 
كم.8 حوال وعمقه 

قدميدال حنش كل داخل الشاة فرق تكون ساعة س+84 سعت بحلول 4— 
واح—دكوبري رأس ل بعضها ْع واندمحت بينها الوجودة الثغرات محيت 

يومنحدد أن بعلل 7 3 بمثر شهر حلال إلا الهجرمتة انملية عل ءيدرا؛ امحم يطلق )0لم 
هجرية. 913 3 رمضان من 1 0 الواثق أكتوبر من ة لكون الهجوم 

ادابالأول;سمسمب



ا

الثان(الخيشن من كل يكون صاعة س+27 سعت وبحلول جيش.. لكل 
لالاثنان يندمج بحيث منهإ بكل الخاص الكوبري رأس وسعا قد والثالث 

كم.أ ~5 1 بين0 ما تتراؤح مسافة عل القناة شرق يمتد واحد كوبري رأس 
الدJاع.أوصيع وانحاذ بالحفر الوحا-ات تقوم الخط هدا إل الوصول بعد ~ 5 

تقدملعرتلت واصع نطاق عل والبحري الخوي الإبرار وحدات استخدام يتم 6~ 
قيادته.مراكز وثل العمق من العدو احتياطات 

ثابتةعقيدة هو واسعة مواجهة عل السؤيس قناة عبور بخصوصن قرارنا إن 
العقيدةهدء تولدت وئد 1، 9 6 8 عام مند مصر ل المكري تفكثرنا ل استقرت 

الاتثة:للأسباب لدبما 

حمحل الخال هو كإ صغثرة~ مواجهة عل هجومنا بتركيز نمنا نحن إذا ~ أ 
نواتنايحرض سرق دلك فإن التاريح~ عثر السابقة العبور عماليات 
أثناءأم الاحتراق انحا0 ل نحمعها مرحلة أثناء سراء سديدة جوية لضربات 

الفعل.عبورها عمله 

بالهجوم،القيام ل القناة غرب بالي؛^٤ تقوم التي المشاة فرق استخدمجنا مجا إذا 2— 
القطاعاتمن القناة بحبور الدفاعية مواقعها من مشاة فرقة كل تقوم بحيث 

التالية!ا،لزايا لتا يقدم سوف ذلك، فإن مواجهتها، ل التي 
-بدر الخطة الرائع؛ لفصل اس 



الاخفاءلها نقمن الش خادقها ز الكلفة،الهجوم القرات نمى زآّوف ا
طريقهال وهي المواغ هده تغادر أن نل ممكنة مدة لأطول والوقاية 
للهجوم•

لأغراصنفرقة كل منطقة ق الموجود الهندمى التجهيز من نستفيد موف ب~ 
سحلزمهالذي الهندسم، التجهيز متطبات صمن به للاستعانة اللفاع 

الهندمي.التجهيز اعإل من الكم نوفر وبالتال الهجوم، 
لأوضاعها هع تتطابق تكاد الهجوم ق قواتنا أوضاع سيجعل ذلك إن ~ ج 

قواتنابض مرة نحركات لإجراء حاجة هناك نكرن لا وبالتال ^؛؛؛، ٠٧١
.الفاجاة فرصة متا فتضع العدو نغلر يلفت قد مما الهجوم، قبل 

سوففإنه االوا-جهة طول عل الضالة هجإته بتورع يقوم أن العدو احتار إذا ~ 3 
هجإتهلصد ممتازة قرصن لدينا تكون وسوف جهوداته تورى إل بمّطر 

وصرارعنناللديابات الضالة وصوارنحنا دباباتنا بواسهلة والخوية الأرضية 
هداإل لخا العدو أن ولو الحبية• طول عل النتشرة للطائرات الضادة 

أما٠ معدومة تكون تكاد الضالة هجإته نجاح ل فرصته فإن الأسلوب 
قطاعاتمن اثن؛ن أو واحد قطاع عل الضاد هجومه بتركيز قام إذا 

أولفرقة كوبري رأس تدمير ق أفضل فرصة لديه تكون قد فإنه الاحتراق، 
القناةسرق يتركنا سوف ذلك ولكن جيمة~ حائر تحمله بعد امنتن 

الفرقهده خلال ومن الأقل، عل فرق ثلاث لعدد مليمة كباري برووس 
لنجح قد العدو يكون اللذين القaلاعان ل الوقف استعادة إمكاننا ل يكون 

تدميرهما.

هجومنا'طو.ر j يرغب انه الحرية ونير أجرف وت أبريل شهحّ ائل حل 
المملقةالمنكلات ذكر له قاعين المقاس، عل الاستيلاء يشمل لكي لخطة ال 

معاالمشكلات هذْ ناقتنا أن مند الوص عل تغيم أي يطرأ لر وأنه الموضع، 7ادا 
هيحطتنا بان السوريون علم إذا بأنه أجرف طويل نقاش وبعد • ٦ ة وفمتر نل 

لأيكريري رأس أي تدمير ل ينجح ر فإنه ولذلك الأملوب، العدوهدا استخدم ند ( أ ، 
مشاة.نرئة 

الهجوبالخطأ الأول،: اياب — — 



ا>تتادخول عل ^١ ١٠٢,لن فإمم الشاة نرق كم  15-10اخلأل 
يشعمعسوف نجاحنا وأن وحدنا ا،لرحلة مدم نقوم أن بإمكاننا بأنه نأ-محرته 

مرنوضالرأي هذا إن نال؛ ولكنه التالية، ا،لراحل ل إلينا الأنفإم عل وريتن ال
بعدالهجوم تطوير تشمل الجري لحطة نجهثز إل طلب طويل نقاش وبعد سياسيا، 

السوربينعل تعرض سوف الخملة هد0 بأن وأ-حارزر الضائق، إل العبور 
أصافتم مناميه، خلروف ظل ق إلا تنفذ لن ولكنها الحرب،. بدخول لإنناعهم 

وهو— الحويأ، قواته ل جسيمة حائر نحمل العدو أن مثلا ارنلنتمور قاتلا! 
نحنمنتوف فهل سيناء، من قواته سحيح قرر وأنه — الأمامي التهديد عنصر 

هذامثل لمواجهة حهلة لدينا ليس لأنه القناة مرق كم —5ا 10مسافة عل 
الوف؟«.

السياسيونبه يتعامل الذي الأملوبح هذا من بالاممتزاز أمعر كنت، لقد 
؛ذللث،أبوح أن لأستعلح أكن لر ولكني وريئن، الإلجتواننا مع المصريون 

أمالقمة هذ0 أحكي هل هذه، مذكراق أكتي، وأنا ممرا ترددين، وقد وريتن، لل
الاثهلوحه حق كلمة أقولها أن روت نفى و;يرأ، بيني عنيفا صرلع وبعد لا، 

أنالقادمة العربية الأجيال حق ومن أخطائها، مجن تعلم الشعوبح إن والوطن. 
نحجلة.الحقائق هذه كانت مهإ الحقائق تحرف، 

إجراءبعد 2* ارجرانسن، الخطة إلا تكن لر التي الحديدة الخطة بتجهثز نمنا 
—بدرا< #الخْلة ْع لمحت، الختلة هذه وضع تم أن وبعد الطفيفة، التعديلأيتج بعض 

لففلالعبور خطة عل نهللق أصبحنا واحدة خطة ق العبور— خطة هي التي 
ينالفاصل نعمق ولكي الثانية"، ءالمرحالة لفنل التطوير وخعلة الأول"، ءالمرحلت 

نقول.الثانية، المرحلة إل الأول المرحلة مرح من ننتقل عندما كنا فقد المرحلتن 
تعبوية®راوقفة العسكري التعبثر إن ٠. — كذا كذا بتطوير نقوم تعبوية وقفة ُوبعد 

الوقفةتكون وقد التوقف،، هذا إل أدمن، التي الظروف، كغير أن إل ، التوقفسيعني 
خطةونتانش ننرح كنا أكثر، أو مهور عدة نكرن وقد أسابح، عدة التعبوية 

أنق3ل أنوح لر الثانية. الرحلة عل مريعا مرورا نمر تم الدقيق بالتفصيل العبور 
ويتظاهرالحيوش قادة النحور هن.ا يشاركنى وكان الرحلة، هن.ه تنفين. إلينا ب، يطال

وزيرالحربية-الأمل عل بدللتؤ 
درالخطأ اراع: الأصل 





ثمالوثيقة، عل الترنح وتارخ باسبمي ووقعت اف،؛، بإذن وسنصر ٠^٠؛ عليه 
الوزير•إل أعدته 

لالسادات الريس ذكرها التي الإمزاتيجي التوجيه نمة هي هده 
زذك تبل ءكنت نته! يقول روائي بأسلوب مذكراته، من ق ت أ رنم الصفحة 
فيهووصعت العام للقاتال الإستراتيجي الأمر أصدرت ند 1  397 سمثر 

تارحل نوعه من الأول هو الأمر هدا كان وقد الإستراتجثي، للهدف تصورى 
هاككانت لأنه ذذا؟ ولكن نوعه، من الأول الأمر كان لقد نعم الخدت«. مصر 

الحربية.وونير الدولة رئيس بن إحفاءها~ الهلرفان حاول مهإ حفية~ شكوك 
نقاحلل واصح هو كإ النقطة هذ0 ق واضح السادات أقوال ل التنانمر وإن 

التوجيهحرر إنه يقول؛ 3،  31رقم الصفحة ل كتابه ففي أحرى 
الصورأن حن ل ، أكتوبر من 2 ق القتال أمر وويع سبر ل الإسترامحجي 
لاللغوية— الأحهياء امحتيحاد بعد شهس الكتاب ل الشورة الزنكوغرافية 

أكتوبرمن و5 أكتوبر أول هو الوثيقشن تاريخ إن تقول!  444و  344 صفحتي 
تارعنيتنوثيقتن ل الغريب التناقص هنا السادات كا يقمر بإذا التوال، عل 

إالعسكري؟ العمل قمة إيإ عنهإ يقول 

الرسميةالوثائق لأن ليس مرورتان، الوثيقتتن هاتتن بأن للملأ أعلن إف 
يتناسبأوراق عل كتبت الوثائق هدم لأن بل فحسب، الشهنمى توقيعي عليها 
مذكراتبه نثرت الذي الكتاب صفحات وعرضي طول ح وعرضها طولها 

السادات.

يدر.الخطة الرايع:-الفصل 



تجهيزؤإعداد

اثهجوسسرقة المة 



اصل

مسالم 

هءسادةواس^رةإنقاءحطوط 





اْا

طاقةزيادة علينا يقرصن كان المسلحة القوات حجم ل المستمر التومع إن ~ 2 
الكوادرتدريب ق المتزايدة مهلالبنا تلتي أن تستملح حتى التعليمية المنشآت 
هدهتدعيم من بمزيد إلا دلك يتحقق أن يمكن ولا المسلحة، لقواتنا الطلوية 
هدهولاiن من يرفعون الذين والإداريثن الصف ضباهل المنشات 

المنشآت.

لغاية تركتبا مركب جهاز هي ح،ع( ا• )ه العامة الحرب أركان هينة إن 
وعلالأحرى، الرتب من  20.000و صايعل  5000حوال تحم انبما التعقيد، 

يرتبةصاو3لا  40المباشرة إمرته ونحت م( م. ق. ح. ا. )ر. محلس الحهاز هدا نمة 
لم( م، ق• ح• ١• )ر. لمعاونة إدارة أو نحصص أو مئ نمة عل منهم كل لواء، 

المليوندان القرات تلك عف السيؤلرة عمالية ولتسهيل القوات عف السيطرة 
الحوي—اللفااع الطثران— )البحرية" هي• قيادة أ 4 نحت نحميعها تم فقد حندى، 
البحرمنطقة الصاعقة— فرات — المقللات نوات الثالث— الخيش الثال— الخيش 

الوسطى-المنطقة المركزية- المنطقة الغربجت- المطقة الشاليه- المنطقة الأحمر- 
مننوعا أحلق أن الماهمي ل تعودت لقد سعيد،• بور ثْلإع الجنوبية" المنطقة 

منالطراز ذلك من فعل أكن ل؛ أقويهم، الدين الرحال وين بجني الماثر الاتحال 
اعتماداعليها ويحتمدون المباشرين مرووصيهم تقارير إل يستمعون الدين القادة 

راوطرة^^_^^للقادة جاويدة خلوط إنشاء ت الخاص لقمل اس 



وعيثرين الرووستن؛jijUj  iLإل داوا أستمع كنت نرارات٠م. ^~وإأنحاذ 
المباشرالاتصال طريق عن التقارير هذه من وأتحقق أكمل نفسه الوقت ق كنت 

الضباطأزور كنت مظلات لكتيبة نائيا كنت نعتدما الصغرى، السنويان ْع 
ازوركنت مشاة لواء قاني أصبحت وعندما يرميا■ معهم وأنحدث والجنود 

إاامراتنائيا أصبحت وعندما الأنل، عل مرة أمبؤع كل ل الصغرى الوحدات 
وحدةكل أزور كنت، الصاعقة( ونوات المقللات توات تضم كام، )الش الخاصة 

الأخمرالبحر منطقة قيادة توليت وعندما تقريبا، أصبؤخ كل مرة بمعدل فرعية 
كنت،كيلومتر أ  000 حوال مواجهتها كانت واش الأطراف، المترامية العسكرية 

المستمرةالزيارات هده وحلال تقريبا، شهر كل مجرة بمعدل رجال خمح أزور 
نقاطأعالج أن أستطع وكنت، الحقيقية، رجال قدرات ألمس أن أّتهلع كنت 

الأنأندا وها وتعليإتي، بأفكاري أحقنهم وكنت، أكتشفها، الي الضعف، 
الدىالتارعني الرباط هدا عل أحافظ أن يمكنني فكيف، م(، م. ق. ح. ا. )ر. 

كإل~ التابعة الوحدات خمع زيارة أن الواصح من كان بجنودي؟ داء يربطني 
علاعتمدت أنا إذا نفه الوقت ول المحال، من صرب سيق— فيإ اعتدت 
أحسنحعلمني أن يمكن لا عل ستعرمئ الش التقارير فإن التقليدية القيادة صالسالة 

يستقبلأن أصمن أن أستهلح لن فإل كفللن، وقدراتهم، وأفكارهم الجنود بتبهمى 
لقدتنفيذه. عل واستحثهم به أشعرهم أن أود الذي نفه بالحاس تعلتاق الجنود 

السحالقيادات هذ0 إحدى أن فلو قيادات، سع مقاتل جندي كل وبين بيني كان 
بينأو ومرءوسيها رومانها بين جيد كموصل العمل ل أحعلمأت أو أهملتا 

تنفيذنضمن لن فإننا استبعاده— محبا لا احتإل وهذا وروسائها" مرءوسيها 
تفكثروبعد المشكلة هذه عل أتغلبج ولكي نيغيه، الدي بالأسلوب تعياتنا 

وبينبيني مباشرا اتصالا أحلق لكي جديدا أسلوبا ألحل أن قررت طويل 
المسلحة.قواتنا ظروف ح يتناسبج والجنود الضباط 

هذامحضر وكان رئاستي، محت، شهري مؤتمر عمد هي الأول الوسيلة كانتط 
14)الرئيسين القادة وجح لواء( برتبة صابطا )أربعون مساعدي جح المؤتمر 

محضركان المثال سيل وعل محباشرة له المرؤوسون القادة منهم كل وْع قائدا(، 

.الهجرب.ايالحة القوات ؤاماواد نحهٍر ١^^؛ ناب ا٠ 



لكززدارمكدا واد!ه، تحت، التي الفرق نادة ومعه الحنش 3اود الؤممر هذا 
يمتدمؤتمرنا كان ومدير. قاني 1  00و  90ين ما يتراوح ا،لوتمر هدا ل الحاصرين 

غداءؤيتخلله الظهر بعد ة الخامأو الرابعة حتى صباحا التاسعة الساعت من 
كلحريتنا كنت، لمد اللحن. للقوات العامة القيادة مبنى ل معا نتناوله حفيف 

مشاغلكانت، ومها الفلروف، كانت، مها الشهري المؤتمر هدا عقد عل الحرص 
قبلعقدته شهرى مؤتمر أحر كان وقئ الكبيِة وفاندته بفرورته لأنتناعي ا نخلن 
3،7 ستمبر من 2 2 بتاربخ عقل. الذي  26رنم المؤتمر هو وت أكتوبر حرب بدء 

هدْمن لكل كامل نجيل وهناك فقعل، بأصبوءيرنا الحرب بدء نبل ذلانإ وكان 
كنت،لقد اتحدت. التي والقرارات نونثن، التي المواضع حح يثمل المؤتمرات 

الضباطبين ثقة أزمة دانا ترحي أنه ميدان كضابط السابقة محرق من أعرفح 
داناكانوا الميدانيون فالصباط العليا؛ القيادات ل الحرب أركان وصباط اليد١ذين 

أنيريدون دانا وأمم الواقعية وعدم الحرب؛اله,وقراءلية أركان صباط ينحتون 
نابلةوغر سخيفة تعليات بواسهلة اليل.اني\ن الفجاط عل ّلتلمابم يفرصوا 

بالإصرافالميدانين الضباط يتهمون فامم الحرب أركان صباط أما للتنفيذ 
مماالح،وات استخدام ق والإدارية الفنية التعليإت مراعاة وعل.م والتبن.ير الشديد 

أومعداتهسلاحه يتلف، عندما الميدان الفابعل وأن وصلاحيتها، كفاءما عل يوثر 
حديدة؛دلأأحرى صرنإ أو إصلاحها رعة بويطالب، الخلف، إل -بما يرمى فانه 

هال.امثل بتلبية الحرب أركان لقباط تمح لا الدولة إمكانيات وان منها، 
نمةعل وأنا واحبي— كان اليل.انيونه الضباط يإرسه الل.ي والتبذير الإسراف، 

الجمعالتعاون؛؛ن يتم حتى المجموجن بض الثقة من جوا أحلق أن الجهازين" 
ديمقراطي؛أّلورّآج يتم المؤتمر هدا كان لقّي الميصة. القوات صالح فيه با 

أدعويم جوانبها خمح ؤيناقش مشكلته يعرضن ير مل. أو قائد أي كان سليم، 
نمالرأي إبداء ل الحاضرون ؤيشترلأ ظرْ، وجهن عل الرد إل الآحر ١^^ 

لهدهونتيجة بحثا. أسع قد الموضهمع يكون أن بعد النهاية ؤ، القرار نتخذ 
فأخيالأخر، الحانب، عيوبج ق يغال كان أنه الحاين من كل اكتشف، الكاءات 

أركانضباط أن كا عليهم، المفروضة القيود أهمية يدركون اليل.انيون القادة 
وفضلاالتدانيحم،' القادة مْلال—ح ْع وتحاوبا إلماما أكثر أصبحوا والمديرين الحرب 

للقادةجديدة حهلوط إنشاء الخامص؛ النمل 



فتراتق الحديث ونحاذب معا النداء وتناول ا1اوقاءات هذه فان اءر~سإوذاك، 
الأثرله كان ثما الطرفن، بض الصيانة من جوا حلق الرسميات عن بعيدا الراحة 
لحلفرصة اللقاءات هده كانت سها. تفصل كانت ام الثلوج إذابة و الأكثر 
إلتحتاج كانت التي العقدة المشكلات أما عليتا، تعرض الش المشكلات محفلم 
وتحرضيبدراصتها تقوم الطرف؛0 من مشتركة لحنة أشكل فكنت مطولة دراسة 

التال.مؤتمرنا ل إليه توصلت ما عالينا 

بينيمباثزا اتصالا أحلوإ أن أمكنني الشهرية المؤتمرات هده طريق وعن 
لمتويات خمسة هناك زالت ما أنه يحنى هذا ولكن القيادة، من تويثن م وين 

أصدرأن قررت الاتصال هدا ولخلق القاتل، الحناJي وبن بيني تفصل القيادة 
التوجيهاتهذه طريق وعن خ ال-ريةر قائد توى مإل تمل مكتوبة توِمهات 

أحرى.قيادية مستويات ثلاثة إل صوق أ|هع أن باستطاعتي أصبح 
أويكتبهاتقليدي، بأسلوبج أو دورية بطريقة نمنور التوجيهات هاوْ تكن لر 

الرسمية.الصورة لإءءلائها م( م. ق. ا'ح■ )ر• عليها يوع ثم ُتخمص نخص 
نوحيهكل أن كا والأحا-ارث،، للغلروف طبقا وأصدرها بنفي أكتبها كنت لقد 

ولابعضهم، بواسهلة ارتكبت أحطاء أو حادث أو قصة وراءه كانت أصد.رته 
بتحليلبل حطا هدا بأن القول بمجرد لا الأحرين، تبل من تتكرر أن لها أريد 

طريقوعن الظروف. هن.ْ مثل ل يتصرفون كيف الأحرين وتعليم الخطأ أسبامحبح 
ليسالملحة، القوات رجال عقول ل وبصإق أفكاري وضم، التوجيهات هده 

منتصدر التي الرزينة العلمية الكلمإت بواسهلة ولكن الإنشائي، الممق بالكلام 
والحرية.الحرب راية خمل ل منه أقفل يكونوا أن يتمنى أشبال إل محرب صا؛3ل 
توحيهاق،ل ورد عإ والحنود الضباط أسال القوات ثغتلف أزور عندما وكنث، 
طريقعن فكريا يير ارتبطوا قد والحنود الأصاغر الضباط أن وجدت فشيئا وشيئا 
وحماص.بدقة ينفذونها كانوا وأنهم التوجيهان، هذه 

أزوركنت، عندما وذللئج حياق، أيام اسعد من 7 3 أكتوبر من 8 يوم كان لقد 
رأوفكلكا ويميحون بمقرن والحنرد الضباط وكان القناة، شرق ل وحا-اتنا 

يعملونالذين ابتري عدد ريتراوح نقيب، برتبة محايهل يقودها فرعية وحدة هي رئة ال
الساحة.القوات ق قنمص كز حسب وجندي صف صابعل 1 0 و 5 0 ب،ن قيادته نحن، 
زالهجوب سره لحن الالتوات ياعداد تجهز الثار: لباب ا— 



بالحرف4 أ رقم الوجيه ل تعليإتك انعنا ارلقد 4،ا، أ رقم الوجيه عاش ٠٠بينهم 
ندكنت، 1 9 7 3 وسبتمثر 7 1 يوليو ب؛ن ما المرة حلال ول . الخ الواحد،، 
هوأولها كان أحرى توجيهات أصدرت الحرب حلال ول توجيها، ءج أصدرت 

يومصدر وند اLلدرءااتS،، قتال ل الحرب ااح\رة عنوانه وكان 4، 9 رقم التوجيه 
فيهاوحرنا السابق اليوم ل وقعت اش الد؛ا؛ااتا معركة بعد أكتوبر من آ 5 
منصبيمن ت السادامتح يعزلي أن قبل أصدرته توجيه آحر كان وقد دبابة، 2 5 0 

هدهكانن، كد . 7 3 نوفمبر من 3 0 بتاريخ الصادر 5 3 رقم التوجيه هر 
لأنوالحنود، الأصاغر القادة وتعليم تثقيف ل كببرة فانية ذاين، الوجيهايتح 

الضعف،نقاثل من تعتبر كانت، التي المغرى التكتيكات، يعالج كان منها الكثثر 
السلحة.قواتنا ل الرئيسية 

و؛دلائجرئة، القاني متوى إل تمل توجيهاق كانت، قلت، أن سبق كإ 
كيم،ولكن نيادية، تويات م خمسة و؛؛ن ييني، ماشرا ارتباطا أحلن، أن امتهلعت 

الحةالمالقران، ق الفصيلة؟ وقاني الصف، وصابعل الحندى إل أمل أن يمكش 
—رجل المليون دارته — قواتنا ل ولكن للسرية، الأول العلم هو رئة القاني يعتبر 
نفمن~أن يمكن ولا يعادله، ما أو مرية قائد آلاف عثرة من أكثر لدينا كان 

الحديهذا ل الأفراد حيع أن لحة" المالقواتح ل والمرح الكببر الوسع 
المريةقائد من أوتقصبر صعق أى إن الأكفاء. والحالمان الخادة من هم الفخم 
فإذاالملحة، القوات، ل دائإ ها تلمحقيقة وهده الحنود، عل مثامرة ينعكم 

تكونالوحدة فإن سيئا كان ؤإذا جيدة داتتإ ئ، تكو الوحدة فإن جيدا القاند كان 
نونعصغبرة كتيبان، ر أمحال أن قررت، مهمته ل المرية قائد ة اعال ولمسيئة. دائنا 
حلالول مباثرة، بصفة الحندى نحص التي الأمور بحفم تعالج جندى كل عل 

والاثنانالحرب قبل منها ستة كتيبات،؛ 8 أصل.رت، .م، م 3ا. ح* ا• )ر. عمل 
هي!الأول المتة الكتيبات، ت، وكانالمار، إطلاق وقف، بحد أصدرتب،ا الأحران 

المكرية--المقاليد الحرية المراقبة نقاط دليل المائق- دليل الحندى- دليل 

مثاة.فرقة بواسطة الريس قناة عبور عملية ينظم الذي التوجيه هو ه آ رنم التوجيه )أ( 
أو يوم عزلي أنه يدر ال-ادات كان ثت،رإن ديمثر من آ 2 يرم منصبي من عزل تم ( 2 ) 

•سصئتوأ
واويطرة.حللقادة جديرة حطوط إنشاء الخاص! لقمل اس 



الك؛نيانأما للنمر. الدينة ءفل.تا ااصحراء— ق لليلألتازن 
الأصاغرالقادة هو،دلل الأول فكان ام، إطلاق ونف بعد صدرا الادان 

الثالوكان 7، 3 ديمبمر من 5 بتارخ وصدور االيكانيكيةا١ والشاة المشاة لقباط 
للمرة؛مراجعته نمت وقد الورعات،، وحدات ق الأصاغر القادة ،دليل هو 

.7 3 مثر ديمن أ 1 يوم للهلباعت ودفعته والأمحرة الثالثت 
الخيبل الكتيب، بوصع يمح صفر حجم ل الكتيبات هدْ كاذت، لقد 

ماليونبطح قمنا وقد له، محلو الذي الونت، ل يقرأه أن الحندي يستطع حتى 
تحاليإقوكانت، للتمر،، طريقنا الدينية ٠اءقيلتنا كتيب، من نسخة ألف، وماتي 

أفرادمن فرد كل عل يونع وكان المعركة. ل وهر معه الخندي محمله أن عل نص 
علإسرائيل استولت أن حدث وقد ، التعيثة مراكر إل يدهب عندما الاحتياط 

الخرب،أثناء رحالنا من أسرى ونعوا من ْع كان الذي الكتيب هدا سخ بعفن 
الخنودإل تعليعاق أصدرت أش وتدعى فقراته دعاس مثر سيء أن نحاولت 

قاموايم صدي، كبثرة بحملة وقاموا أيدينا، ل أسرى وقعوا إدا الإسرائيبين بقتل 
علنحتلط المعاق بجعل مما الكتيب هدا صفحات لبعض ممسوحة ترحمة بوصع 

إليعنيه، لا الأمر وكأن التهم، هذه عل للرد المصري الغلام يتحرك وإ القارئ، 
الادعاءاتهذ0 بتكذيب الشحصية بصفتي فقمت لندن ق لمصر سقثرا عينت أن 

دوراالكتيبات هذه نمت لقد العربية. وتقاليدنا ديننا ْع تتعارض لأما الباطلة 
أنفيه لأشك مما ولكن وتوحتههم، الأصاغر والضباط الخنود تثقيف ق مه، 

ضوءعل ~ فيهإ بينت لقد حدا؛ كثيرة قيمة ذوى يعتتران الأجثرين الكمحن 
منكشر ق يتصرف أن والرئة الفصيلة لقاتد يمكن كيف الحرب~ حيرة 

صابطانمد أن المصرية المالحة قواتنا ق طبيعيا كان لقد تواجهه. الش المشكلات 
تقاتلكيف أو اللواء يقاتل كيف غزير وعلم بعللاقة يتكلم نقيب أو ملازم برب 

كانإدا سريته أو ؛فصيلته يقاتل كيف يعرف لا نفسه الونتا ل ولكنه الكتيبة، 
هذهفكانت الفرقة أو للواء المتراصة التشكيلات عن بعيدا مستقلا يعمل 

الخطر.الموقف لهذا علاج خثر أصدرما التي التوجيهات من والكثثر الكتيبات 

الجوللمركة اللحة القوات وإمداد مهتز اس: اياب 



أ

حتى6 7 يونيو هزيمة مذ قط تتوقف لر المالحة القوات بناء عملية إن 
المملحةالقوات كانت ق.م.م.( )ر.ا.ح. منصب سالمت وعندما ، 73أكتوبر 

وقأحرى(، رتبة 7 6  4000وصايمل  36000)رحل  800000حوال تقم 
66000)رحل أ  200000إلوصاك قد الحة المالقوات كان  73أكتوبر 
3 0000)رجل  400000وتدريب نحنيد إن • أحرى( رتبة أ 1  34000وصاي3ل 
يعتبرنتتن العل قليلا تزيد فترة ق الأحرى( الرتب من 3  70000و ضابط 
الكبير؟العمل ء٦ذا تقوم أن ممر امتْلاءت فكيف وثاقا، صعبا عملا 

تشكووحداتنا كانت فقد المشكلات؛ منكلة هى الضباط مشكلة كانت لقد 
العامالئص إحمال وكان /'، 40و 3./ 0 تتراوح؛؛ن بنسبة الضباط ق النقص من 
ماالرقم هذا إل أصفنا فإذا محابقل، 1 5  000حوال إل يمل المسلحة لقوات اق 

التالمن،العامين حلال تنشأ مرق، التي الخديدة للوحدات ضباط من نحتاجه 
علينايتحتم أنه ذلك ومعنى آحر، محابهل 1 5  000بحوال الرقم هدا قدرنا فقد 

حلالق محابعل 3  0000إعداد الضباط من الوحدات مرتثات نستكمل لكي 
لاتضح الضباط، تدؤيب ق المتخصصة العسكرية كلياتنا طاقة وبحاب ستين، 

أننايض وهذا عام، بكل محايئل 3  000هو الكليات هده ّرا تعمل طاقة أقصى أن 
بالوائلة المشكلهذه تحل أن أردنا إذا الأقل عل منوات لعشر نحتاج 

—٠ الهجومة كة حلماللحن اكوات ؤاعداد نحهيز اياب 



انفصل

اواطدس

جديدةوحدات تقكيل 



!""ا

لأنالوقف، هذا عن الكون، محوز لا فانه أحرى ناحية ومن ، التقليدية 
إنالمسلحة. القوايت، كفاءة عل حشرا تانثرا يوتر الضباط كوادر ل العجز 

لرإذا يقوده الذي ومن الخندي يعلم الذي فمن لحنودْ، والمعلم هوالقاني الغابط 
حديوةكوادر أنشئ أن قررت ، الوقفلهذا محرجا أحد لكي الضابهل؟ هذا يتوافر 

الخنودين من انتقاوه يتم الغابط هذا حردسطاا، راضابقل علميها يطلق الضباط من 
نحمصل أنص 5 بض ما تتراوح لمدة مركزا تدريثا تدريبه ونحري المثمفن 
العامةمعلوماته تكون أن عل نحممه ل عال توى معل يصبح بحيثح واحد، 

تللثحْع بالتعاون له يمح الن.ى وبالقدر محدودة الأحرى التخممات عن 
صغرىوحدة لتول تاهيله إل تبدفط الضابهل هذا تدريب إن • التخصّصات 

بجنمن المثقفتن عن البحث، وعند ترنحه. فتتم الحرب، ت~هي، أن إل يمح،:أا وأن 
جامعية،درجة عل حاتر صنذ ضابط أو جندى 2 5  000وجود ل اتضح الحنود 

مذْخلإل< القاعد عل والإحالة الوفاة نتيجة الفباهل ق العالية الخاتر حبنا إذا )1( 
نة.ا 2 حوال إل نحتاج فد أننا يعنى هذا ^j، تعويضهم وضرورة العنر نوامت، ال

لذلكونتيجة متعددة، نتادات، لتول الضباط تأهيل يشمل للمناط العادي الترريب، إن ( 2 ) 
لكلعامة دراسة إجراء عليه يترب ا كالثزكة الممركت إدارة أسلوب يدرس فإنه 

أحدها.ل مائة بصمة يتحممر أن تبل التخصّصات 
^^جديدة^^.وحدات تشكيل انادس! لفصل اس 



منهاننتقي !ن يمكن اكي القاعدة هم ١لحنود هؤلاء يكون أن ا3لكوإْنالدءي 
يكنلر لأنه المشرؤع لهذا متحمسا وكنت محاط، لرتة للتأمل المرشحن هؤلاء 

إحدىحل عل اعدنا يسوف كان لأنه بل يحب الضامحل مشكلة لنا محل 
معالشجار داتمي الثقفون الخنود هؤلاء كان يفد والربهل؛ الفبهل منكلات 

وماتّنا مهم أيل الأحيان من ض j كانوا الذين الأصاغر الضباط من قادمم 
ينمعرفة سابق وحول نضايق إذا الطرفن بن تزداد المشكلات وكانت عامة، 

طريقعن أم المدرسة طريق عن سواء الخندية ق الانخراط قبل والجدي الضابهل 
واحل.حي أم واحدء فرية إل الأنتإء 

يوحثتولكني الخطوة، بهذه مثرحبون التقفن الجود أن اعتقادي ل كان 
جنديبدرجة الماء تقفل منهم الغالبية كانت، يقد المشرؤع، لهذا محمبم بعدم 

بالقواتتربهلهم يد صا؛هل لرتبة ترقيتهم أن يتصورون كانوا صمج. صابمل أو 
يمتاونل. دورمم، تريح اجل محن عندما الخدمة من يسرحون فلا الملمحة 
المثرؤعلهدا والدواسر الويمح لهم أشرح لكي معهم لقاءات عدة بإجراء 

تسريحميعاد عن واحدا يوما يتاحر لن متهم الضابط تريح بأن ووعدمم 
التطؤععل منهم الكثجرون أبل التوعية من الكم وبعد دفعته، من الجدي 
بتاهيليمنا ك،ا الملازم، رتبة إل منهم رجل 1 5  000وترقيه ■اهيل وأمكن 

،72و  71عامي j جندرا الدين الجمعات حرمحي ين من آخرين  10000
5000ذللت، إل أصف حرب«، صابمل  25000* 73يونيو قبل لدينا و؛ذللث،كان 

تممن إخمال فأصبح المكرية، الكليات ل وتاهيلمهم ند^٠٠٢ تم عادي فابعل 
لالعمليات بدء وقبل فابعل، 3  0000هو سنتن حلال وتدريبهم تأهيلهم 

فحب،،الضباط من كوادرها استكملتج قل. الملحة القرات كن ل!  73أكتوبر 
لالمحتملة الخائر لمقابلة نحصص كل ل —2./' ا بحوال يفور فانص ل-ينا كان بل 

القتال.أناء 

واهيلانتقاء مشكلة من صعوبة أقل عملية هي وتأهيله الجندي محنيد إن 
ويونيو7 1 يونيو ين ما جندنا لقد بسيطة. عملية تكن لر ذللن، مع ولكنها الضباط، 

قائمةكان، الي وحداتنا نستكمل أن يمكتا حش ثاب  400000حوال  73

٠الهجوب ولمعرئ اليمة القوات واعداي نحهيز  ULJtياب ا —





متقومالي المعديان أن نعلم كنا لقد العمق■ من احتياطاته تقدم وتعطيل العدو 
ساعة5 _+ سمت، قل للعمل جاهزة تكون لن ^ ١١١الشاؤلئ إل دباباتنا بنقل 

باعدادساعة من أتل ل ح^راءتا J١يعثر أن يستهلع الرماثي اللواء أن ين حق 
ونحركالعدو لقيادايتف حشرا مديدا يثكل مما وااعرباات^، الد؛ابارت، من يرْ 

بحوالوزودنا، الخاصة الوحدات، رار عل اللواء هدا شكلنا لقد احتياطياته. 
منأ 5 وق . MICUال؛كان؛كية المشاة لنقل ^U؛L; مركبة 8 و0 دبابة؛رuتية،  20

هداوكان اللواء، هدا عمل مقلم الذي  16رنم التوجيه أصدرت،  72يونيو 
المائية،السءلحاتإ عبر الرمانية الكتاميج به تعمل الذي الأسلوب ينظم التوجيه 

و؛حلول،، 72أغعلى من 2 8 ق اجراوه تم عمل بميان التوجيه هذا أنعت وند 
ليلةق ليل تدريى منرؤع بأول ينام تدييبه أتم قد اللواء كان  72أكتوبر 

بأسلوبتدؤيباته ق اللواء استمر 1 9 7 3 عام حلال، وق ، 72أكتوبر من و2 / 22
قبمركباته يبقى أن يستطع جعله الذ*ى الحل، إل متواه وصل وقد عنما، أكثر 
أنقررته 7 3 يوليو من 1 9 1/ 8 ليلة وق متتالية، ساعاتؤ 6 إل تمل لمدة الماء 

الذيالواجب، من صعوبة أكثر يكون تل-ريم( بمشرؤع اللواء هدا كفاءة أحتهر 
التالية؛التقامحل يثمل المشرؤع كان وى. العمالياته، أثناء به ّوذإنكلفه 

الماءإل اللواء كناتب، تنزل، الأبيض البحر شاطئ من قريبة نحمع منطقة ءن ~ أ 
وقمحددة نقاط عند الشاطئ إل نخرج نم كم  30لمسافة بح تنم ليلا 

محددة.توقيتات، 

بمدتقوم كا العدو موانع بتدمثر تقوم حيث العمنا، j، ذللث، بحل- تتقدم 2~ 
العمق.من التقدمة العدو احتياطات، وعرقلة 

الحماليار،،واجب، من صعوبة أكثر اللواء لاختبار اكوريبية الهمة كانت، لقد 
—5 ض ما يراوح ماتتا هلحا ماللواء عبور يتضمن العملياتح واجب، كان حيث، 

دائهاكنت، ولكي كم، 3 0 عبور منه التكتيكي؛تهللب، المثرؤع كان بينها كم، أ 0 
يتهيأوالر بفلروف الخنود يفاجأ لا حتى الشاق، التدرسث، بضرورة أومن زلت وما 

الكتائب،إحن.ى نجحن، وقد الليل، طوال، اللواء عناصر ْع بقيتإ لقل. لمجامتها، 
أنبمعوبة واّتعلاء..ن، انحاهها الأحرك، الكتيبة صلح، بينها مهمتها، تنفيل■ ؤ، 

الهجوبللسركأ المس الخوان وإء،واد نحهم الثار: ياب ا —



أiراد،وعشرة مركتين فقدت أن بعد فا الحدي الكان غير ق الشاطئ إل محل 
لديناوثبت الفقريين العشرة هن أفراد سبعة إنقاذ من تمكنا التال اليوم صباح ول 

دروساتعلمتا فقد والمركبات، الأفراد ق حاترنا من الرغم وعل البامن غرق 
08 من أقل ويحد ومركبامم، بدياباتهم أير ثقة والجود الضباط وكب جديدة 

هذهتمن كان لقد كربجا■ عوصا الثلاث الأرواح تللئ، عن اف عوضنا يوما 
يومالمرة البحيرات عثر الذي اليرمايي. اللواء لرجال والكيرياء الجد هو الأرواح 

هائية،ير مركبة 8 0 و دياية 2 0 معه وكان زمنية، ساعة من أفل ل 73أكتوير ن مة 
لوأنا العيد الجر هذا تلقيت وعندما الرحال، أو العيان ل حائر أية دون 
الثلاثةالشهداء تدكرت محوير من 6 أيوم  500الساعة حوال العماليات غرفة 

أجلهم.من وصليت، التي;_، ق فقدناهم الذين 
القناةعبور لأن بالأولؤية؛ داء لدينا بمثلى الهندمين وحدات إنشاء لقدكان 

أنللخطة، طبئا الهندبن عل يتحتم كان إذ مهند«ين؛ عمالية الأول القام هول 
الت١ليةتالهام يتنفيذ يقوموا 

مر 15 00منها كل البعيد، الخانم، عل التراي الساتر ق ثغرة  70فتح — 1 
مكعس،.

الثقيالة,والعال.ات والمداغ الديايات لعبور ثقيلة كباري أ 0 إنشاء 2~ 
مننحقق ويالتال العدو، نيران نحتييبؤ أن يمكنها حتى حقيقة كباري 5 إنشاء 3~ 

الكباريتشبه الكباري هذه وكانت، الرئيسية، الكباري عل العدو هجوم 
شل.أطنان أريعة كانت، حمولتها ولكن تماما الثقيلة 

المشاةلحبور اقتحام كباري 1 0 يناء 4— 
معدية.3 5 وتشغيل نحهير ~ 5 
الشاة.لعثور مهلماطيا قاريا 7 2 0 تشغيل — 6 

يتمأن نفرض كنا فقد واحاو، وقت، ل تقريبا تتم الهام هذه حمح وكانت، 
إتمامفور الحمل ل العييات وتبدأ صاعات 5~7 بين ما حلال الثغرات هذه فتح 

الكباري.هذه ببناء الهات إدارة نامت ، أ, 
حليبا،.رحاوّات تشكيل ايادس: النمل 







٦

علمقصورا يكن لر الهجومية للمعركة الميؤة القوات ونحهيز نحضر إن 
منيخنثر السويس نناة عبور إن حث تقليدية، -جديدة وحدات وتدؤيب إنشاء 

العاديوالتليح العادي فاكغليم الخاص. الخناع ذات العسكرية العمليات 
التيالعبور لعملية حالولأ ليقدم يكن ل؛ ذلك كل الساندة العسكرية والعقائ. 

المجالاتحيع ق وخراتنا حيالنا إل نلجا أن علينا بجب كان لدلك •• تتفلرق 
قالتعديلات من الكشر أيحلنا لقد تواجهنا. التي للمشكلات حلولا نوحد لكي 

سنتقليم ذات حديدة وحدات يإنثساء قمنا كإ القائمة، وحداتنا بعض سهليإت 
الحديدةالعاوات بحص أيحلنا كدللئ، محددة بمهام القيام عل نادرة تكون لكي 

قالستخومة المعدات وأرني أحدُث، من بعضها وكان وحداتنا، تنفليم صمن 
قسنخدم كانن، التي البيانية العاJات يحض إل لخأنا نفه الونن، ول العالم، 

نخمرأن علينا كان واحن. ونت، ق مجري ذللث، كل كان وبينإ القديمة. العصور 
نلروىنحتا ميداسا احتبارا الحديدة والعقاتاو والمهإت والعيان اكفليإت هذه 

مئاتأجرينا وقد تواجهنا. موف التي الوانعية الظروف إل تكون ما أقرب 
أننبل ومعداتنا، وتنغليإتنا أفكارنا عل التعد.يلأت من العديد وأدخلنا التجارب 

المواضيع.هده من أي ل نباتي قرار عل تقر ن

الهجربصوى' اس التوك وإساد نحهم الخام: الخاب —— 







علتتمركز نكانت المدرعات، باش أما القناة، شرق كيلومزات 5—8 مسافة 
التامةالمفاجاة تحقيق أمكنتا لو أنه قدرتا لقد القناة. شرق كم 3 0 — 2 5 مسافة 
-هجإتيقوم أن المنتظر فمن أوصاعه من العدو يعدل أن دون القتال وبدأنا 

03 — أ 5 خلال ل دبابات أوكتائب مرايا بوامطة العابرة نواتنا صل مضادة 
لالمدرعة اللمواءات بواسطة مضاد -هجوم يقوم وأن الهجوم، بدء من يفتقه 

احتلالل ينجح نفد للهجوم، دتحفبنىاتن١ العدو شعر إذا أما حدود 
بكبدناأن يمكنه وبدلك دباباته، بواسطة الحصون بين تفصل التي الفراغات 

علمضادة -هجإت قيامه إمكان عل علاوة العبرر. عملية أنناء كبثرة خسائر 
كر0.ذ سبق عإ ممرا تقل فترات بحد العبور ل تنجح الش نواتنا 

نفوسق الطمانينة تبعث لكي تكف لم والعوائق اُلواح هدْ كل كأن 
نفوسنا،ل اليأس يبعثوا أن فأرادوا أعدائهم نقرس ل والرمة الإسراتيليثن 

تحرقلكي الماء سطح فوف المشتنعلة النيران هو ريبا جديدا سلاحا فادخلوا 
مستودعاتبنوا الحهنمية الفكرة هده ولثنفيد القناة* عبور خاول من كل 

إلالسائل تنقل بأنابيب المستودعات هده ووصلوا السائل بهيا ملأوها 
عليطفو فإنه الماء كثافة من أنل الائل هدا كثافة لأن ونظرا الماء، سطح 
سطحتحول فسفورية قنبلة بواسهلة أو آلية بطريقة اشتعل فادا الماء، سطح 

المشتعالة.النيران تستمر بالسائل التغذية استمرار وْع جحيم' إل الماء 
)اككلرنم3(.

اقتحامه،علينا كان الذي المائي الماح هو وهدا الويس، قناة هي تلك 
المشكلاتمن محمرعة إل بتجزتتها قمنا الكبيرة المشكلة هذه عل وللتغلب 
التغلبحتم أن إل حدة عل مشكلة كل حل عل نعمل وأخذنا حجإ، الأصغر 

.91 7 3 أكتوبر ل العغليم العبور فكان جيعا علتها 

ٌامحاتياسضاماني
يمكنحتى التراب الر ل تعرات فح هي والرئيسية الأول المشكلة كانت 

الكباري.أم المعديان عثر سواء الثقيلة وأتلحتنا الدبابات عبور خلالها من 

علمهاالتغلب تم وكيف العور مشكلات الماع! الفصل .— 







الإنجليزة،الضخة من نوة وأكثر الصنع ،، Jlilآحرى مضخة لرلزإ1 
المكنمن كان ثغرة لكل ألاسين ومفختين إنجلزية مضخات 3 وبتخصيص 

الأفرادمن وبعيد فقط ماعمن خلال الأتربة من مكعب متر 1 5  00إزاحة 
•فقط فردا 1 ~5 1 0 بين ما يتراوح 

بم يتكان الش العيوب جح ويتلاق ومهلا رائعا حلا هدا كان 
لخمحوشكرا الاقتراح صاحب الناب للمهندس فشكرا السابق، الأسلوب 

النهائيلوما أحدت أن إل ومديبها الصكر٥ بتطوير قاموا الذين الهندسن رحال 
عشراتمن الرغم عل أنه حقا الغريبة الأحداث ومن . 73أكتوبر حرب قبل 

أنإلا  73و  72و  71الأعوام خايل الأّلوب حدا أجرت اش !كجارب 
الد.التراب،ق الثغرات فح ي الأسلوب لهدا اممشافا يعرفوا ب الإمائاJن 

الحرببدء قبل حوامسهم أحل أيدينا ل وغ عندما ذلاكا من تحققنا وقل 
بنهرينا•

المنتعلةالخدان منكلة هي محاحتها علما وجست ام الثانية الشلكلة كانت 
علالتغلب أسلوب عن عمليا بيائا حضرت 7 1 يونيو مهر ول الماء، ّهلح فوق، 
يل1كإ المشرؤع تنميد تم وقد المنتعلة، النآران هد0 

أحدبركوب الحريق ضد واقية ملابس ون يلث الذين الحنود بحص يقوم ~ ١ 
يبدأوننم )جريدة(، الخيل عف ّمن واحدة منهم كل ومع القوارب 
الكثثرةالحريرة عادة م فتنقبالحريد وصرحا المنتعلة المران جزر بمهاخمة 

وهكذا.العملية، تتكرر يم صغ2رة، جزر عدة إل 

برمائيةبمركبات ال3لاءلية القوارب نستبدل أن البيان هذا حلال عل اقترح 2~ 
مْلافئقوة تنكيل آخر بمعنى أو كيإوية بمواد الخل سعف ل يتبن. وان 

نتخل.مكنا إذ الخيل عف يالمران هدْ إؤلفاء يمكن بانه أقتع لر بحرية. 
يمكنماذا نتصور أن محي، ولكن المنتعل، المائل من أطنان عشرة ربتنا حتل 
يغن.حاأخل. م المائل هذا من طا بخمسن قذف العدو أن لو محدث أن 

——— الجوبللمعركة الحة ايؤإعدادالقوات نحهيز الئاي ياب ا— 



تسمحلأ بحيث تماسكا وأكثر قوة أكثر سكون المران أن لاشك Jاسمرار. 
ماجهاأن يالإطفاء الكلفة لقواتنا يمكن المران من عائمة حزر بوجود 
عنسثغلنا بحرية إطفاء وحدات تشكيل أن كإ الأحرى، بعل واحدة 
إليتحول سوف محهودتا نإن ونقتحم نمر أن من فبدلأ الأصل، واجبنا 
العدو.هدف يتحقق وبهيا حريق إطفاء عملية 

يتعلقمحا عقيدتنا تكون أن قررت جواب جع من الوصؤع دراسة وبعد 
يل:كإ هي المشكلة ؟هد0 

ثلاثةعل يعتمد الذي الملاح هدا استخدام فرصة من العدو نحرم أن محب أ" 
تصلأنبوبة المنتعلة، المواد من طن  200منها الواحد سع حزانات أجزاءت 

الفتحتشمل سيهلرة وسيلة ثم القناة مياه وسهلح الخزانات هده ينز ما 
استخدامل العدو لفشل الأجزاء هده من أي إفساد أمكننا فلو والإشعال. 

فيهالشكوك ومن الرمال ل جيدا دقتا مدفونة الخزانات كانت الملاح. هدا 
هيالمائل تنقل الي الأنابيب وكانت المدفعية• بواسهلة تدميرها إمكان 

المواسيرهده فتحات ولكن إليها، الوصول الصعب ومن مدفونة الأحرى 
نحتفيالأنابيب هده فتحة وكانت جانبنا. من بوصوح رويتها يمكن كان 

عندماالمياه سهلح فوق وتغلهر راميه هناك يكون عندما المياه سطح محت 
العمالياتباد.ء قبل الفتحات هذه نسد أن أمكننا فالو رأجزره، هناك يكون 

ءلينا~محب لدلك تماما. الملاح هدا استخدام ق العدو حعلة دت لف 
الخزانات؛المدفعيةنضرب وأن الفتحات هده نغلق أن التخهليهل~ من كجزء 

ذلكإل وبالإصافة الهجوم، عمالية تبق التي المدفعية محصثرات فترة أثناء 
المحركةقيل الخزانات هده لتدمير نحريب جاعات إرسال يمكننا فانه 

وحلالها.

التيار،انحاه فوق تكون بحيث نختارها أن العبور نقعل انتخاب عند علينا كان 2~ 
عديميعتير فإنه وبالتال التيار، ْع يعوم المحترق المائل هدا إن حيث 

التيار.انحاه فوق من نمر قوات أي صد المفعول 

عليها.التغلب تم وكتف المرد مشكلات ال-اعت لقمل ا— 



ثمالتيار، نحت، يكون بحيث المور ةطاع لأتتخاب، واصطررنا حدث إذا 3~ 
تشغيله،ل العدو ونجح السلاح هدا مفعول إبطال ل محاولاتنا جع فشالت، 

الوقحيتراوح قد الجران. هدم تام ينتهي أن إل البور عملية نوقفط فإننا 
السائللكمية طبقا دقيقة 3 0 — 15بثن ما السائل هدا لاحتراق اللازم 

نحاولٍالقتالت أسلحة أحد كأنه معه نتعامل أن إلا أمامنا وليس الكوبط 
مثلذللث، ل مثله تآمء، ، صعقإذا ونتجاهله مؤثرا كان إذا نتحاشاه أن 

وإذاتحاشينا٥ ومورا كثيما الضرب، كان إذا المدفعيةت بنيران مغمورة منقلقة 
طفيفة.بخسائر اكلقة ء؛وو\ تركيز دون كان 

احمالجناويالق1ة
حوالبحد العمل ل المعديايتط تبدأ أن — قالت، أن مبق كيا — تقال.يرنا ق كان 

بحوالذللئ، بعد العمل ي الكباري تبدأ وأن الهجوم، برء من ساعايتح 5—7 من 
الأحرالشاطئ إل تعبر لن الثقيلة والأسلحة الد؛ا؛ارن، فإن لدللئ، ونتيجة صاعمن، 

عبوربدء من ساعة أ 2 حوال بعد إلا قتالها ل المشاة يتل.ءيم تمح مؤثرة باعداد 
بعدإلا المشاة وحداُت، إل نمل لن فإنما الإدارية وانماصر الوحدات أل المشاة 
وحدايت،موقفا ما حد إل يشبه ، الوقفهازا إن الهجوم. بدء من ساعة أ 8 حوال 

أنإل يوٌين او يوم لدة هناك تبقى حيث العل.و، عمق ق إنزالها يتم التي الظلأيت، 
كليااعتإدا تعتمد الفترة هن،ْ حلال ق وهي الصديقة، الرئيسية القوات -ما تتصل 

فإنوللحقيقة وماء. وغذاء وعتاد أسلحة من معها حمله تسمملح ما عل ومهجرنا 
الظلأيت،حندى ، موقفمن أصحب، كان القناة بعبور المكلفط الشاة حثيي موقفط 
بمجردمدرعة مقالة تيجإت سيواحه العبور جندي لأن الحمق، ق ينزل الأي 

الحنييهدا نجهز أن علينا محب، كان لن.لاكا الأحر، الشاطئ عل قدمه يفع أن 
علمحب، كان ذللمثج ولتحقيق تنتظره، الني التحديالت، ُانه له؛مقابلة مح ينحهيزا 

ولأسيإللدبابات المائة الأسلحة من كافتا عددا معه محمل أن الحثدي هدا 
وكاننماحمه، التي الدبابات يدمر أن يمكنه حتى  ATGWمالوتكا الصواريخ 

حتى( SAM-7) STRELLAلاطائرات المضادة الصواريخ محمل أن عليه 
محملأن عليه وكان منخفضة، ارتفاعات من نماحمه التي الطائرات يدمر أن يمكنه 

الهجوبسركت اليط القوات رائداي نحهٍز الثام: اناب ___ 



أنذلك عل علاوة عله ولكن لكمل، يوم لده ومياه وطعام ذمحرة من يكفيه ما 
صدالكتب موانعه عن الدفيع ق تساعده حتى للدJاJات مضادة ألغاما محمل 

الأسلحةونوعية عدد محييي هى الريية المشكلة لكنت الدبابات. هجيات 
يتْليعما أنمى بال علتأ رايرجل(• المشاة جندي محملها التي الذحائر وكمتة 

الطالباتهذه ي؛ن التوازن نحقق فكيف كيلوجراما، 2 5 هو حمله المقاتل الحندي 
المكااضنالمشاة الخنود ي؛ن المقللات جنود شعار أطلمتج هنا حميعها؟ الفرونية 

الاحتياجاتمن يمكن ما وأثل والدمحرم السلاح من يمكن ما رأنمى بالمو,ر 
الأحرى،،.الإدارية 

إلأصفا فإذا المياه، من لتر 2 ٠ 5 ْع الهلمام من كجم 2 جندى كل يلزم لكن 
هذهحمح وزن فان والخوذة، الميدانية والشدة الملابس من الأدنى الخل، ومن ذلك 

أنولعلخمح كجم أ ق لدينا يتبقى وبذلك كجم، 1 0 حوال إل يصل الأصناف 
مشكلةأية يشكل الموقف هدا كن لر العسكرية. والمعدان والذمحرة الأملحة 

ةرمحاص3  00ومعها أوتوماتيكية ببندقية اللح العادي المشاة لخنيي بة بالن
ولكنكجم. 1 5 عن يقل لكن الأصناف هده حميع وزن إن حيث يدؤية نتبلة 2 و 

أسلخةأطقم عل يتحتم التي الأحمال تلك ق تكمن الحقيقية الشكلة لكنت 
،11ت الارتداد عديم والللح ، 10ب الارتداد عديم رالد؛ع حملها الدعم 

مم، 7.62المتومطة الماكينة وuاذع ،  STRELLAواو  RPGوال والمالوكا، 
هن.ْإن إلح(■ الحمولة، اللهب وقواذف مم،  12.7الثقيلة الماكينة ومدافع 

فإنحملها يماكن التي الخفيفة الأسلحة نهلاق نحت، حل ند أتيا ولو الأسلحة 
تصحترا؛مها— أن محب، التي الدمحرة من الأدنى الحد إليها أصيف ~إذا أوراما 

هيحملها عبإء وحده يتحمل أن ءلاةمها عل المستحيل من ونحعل كبثرة 
أفرادباقي عل الأحمال هده نونع أف عليتا الواجب، من لكن لدللئ، وذمحرما. 

هدهعل الحصول ومهولة الأحمال ق التوزع عدالة ؛،ن نحمع بطريقة الشاة 
عدالةإن وحبنؤ للسلاح. التكتيكي الاستخدام كفاءة عل توثر لا بطريقة الأحمال 
والهامللسلاح التكتيكي الاستخدام كفاءة ْع تتعارض الأحمال ق التوزح 
لكلحاصا كشفا تشمل تفصيلية كشوفات بحمل نمنا فقد جندي، كل  ١٣الكلف، 

عليهااسب تم وكف البور مشكلات الساع: لفصل اِ 



كلعل يتحتم ما حددنا الكنف هدا وق لوفلفته طبقا المثاة فرقة ق جندى 
أحوالول للفرد كجم 3 0 —  23بين تتراوح الأحمال وكانت محمل. أن جدى 

كجم3 0 عل يزيد ما الخنود يعص بحيل لكن نادرة 
القواتل بما معمولا كان ام )البل( الدانية الشدة أن واصخا بدا لقد 

تثسنحإن الخديادة، الفلروف مع تنتاب لا أصبحت الوقت ذلك ل الحة الم
ما|ذا الأحمال هده إن الأهمية. موضعjL^ هو القاتل الخندى حم عل الأحمال 

يتحركأن يمكنه فإنه أعضائه من حزء وكأما تصح بحيث الخندى بجم ثبتت 
هدهتثبت ر إذا أما كفاءته، عل نوتر أو حركته تعوق أن دون رمهولة ير ل بما 

علارةوذلك الخنود، أداء عل كبثرا تأثيرا توثر سوف فإبما جمدة بملريقة الأحمال 
الشدةإن الخنل.ى. بما يشعر أن دون الأحمال هده بعمى وفقد صقوط احتإل عل 

بطريقةالخندى أحمال حميع تستوعب أن تستهلح الش تلك هي التالية الميدانية 
علمينافرصت قد السويس قناة عثور مشكلة حلقتها التي القلروف ولكن حيدة، 

عثراتأمامنا كان الخاصة. الأحمال تللث، 0ع تتناسب ميدانية سدة ابتكار صرورة 
هدهمن حمل لكل خاصة شدة إيجاد الثال'هو الحل وكان المختلفة، الأحمال 

قامتوقد ضخمة، إدارية مشكلات لما محلق بأن كفياs كان ذلك ولكن الأحمال، 
حمىإل توصلنا أن إل الموصؤع هدا حول التجارب من بالكثير الهإت إدارة 

72يوليو من 1 2 ل أحمال. عدة نحدم أن منها كل نستهليع بحيث غتلفة، عينات 
5 0000عمل تم قد كان  72أكتوبر بمائة وقبل العينات هده عل الموافقة ك
الحديدةالأنولع هده من انية ميل. شدة 

أنل بق حمفقد مقللات كضاط الّايقة محرق الكشرنات هذه نحرير ل اعدق ند ( أ ) 
نمتثم الظلأت لكية قانيا كنت عندما الكية ق قرئ كل عن الكثرفات هده جهزت 

لذلكالخاصة، للقوات قائدا كنت عندما اللواء ل فرد كل عن الكشوفات هذه يعمل 
صند الممل هدا من الأكبر الجزء لكن بالفرنة الخاصة ادكشوفات عمل ق بدأت محدما 

نجازه.إل 

صابمل2 0 0 0 عددهم ان كحلما بالعبور ا>لترجلين الشاة نوات )2( 
ا،مهنالبنيغهلي ما الدانية الشدات من لدينا أصح وبذلك أحرى، رتبة 3 0 0 0 0 ر 

حرالي05/•.احياشنحازن إل بالإضافة 
ايحوبللمعركة اللحن القوات وإءد1د نحهيز ياب،^٧^؛ ا٠ 









الشاةحندى يستطيع وبدلك الرابي( السد عل فرده ثم وحمله طيه هل يالخشب، 
بوصعأنه كإ الراب، ل فدماه تغرص أن دون اJرابي الساتر لق يتأن 

الساترهدا فوؤ( ترافقنا التي الخر وعريان مدافعنا نجر أن تستنير متجاورين 
الرمال،.ن( عجلأما تغوص أن دون 

الدعمأسلحة القاءانتظاوالؤبمول توقف 

أنوبعد والمعدان الأسلحة بأفضل المشاة حندى نحهير تم أن وبعد والأن 
كبيرةزيادة القتالية نيرانه زادت فقد محمل، أن يستطح ما بانمى محميلمه تم 

هلأخثرت سؤال بقى ولكن والهنائرات لالدبابات وعتيدا قويا خصنا وأصبح 
مدىعل مرحة ل2أ يعثرون المثاةّ من وحندى صابط 3  2000يستهلح 

ولواءمدرعة ألوية ثلاثة من تتكون التي العدو قوة يتحدوا أن ماعات~" ثلامث، 
لناحاز وإذا كلها؟ بعواتقها السويس قناة وأمامهم بارليف بخهل متحصنة مشاة 

الهجوميصدوا أن ذلك بعد استطاعتهم ل فهل ذلك، عل ثائرون أنهم نتصور أن 
بحدبه يقوم سوف العدو أن من الحربية الخايرايت، مدير حدر الدي الكبثر المضاد 

بأنالاطمثنان إل تدعو حساباتنا كانت لقد الهجوم؟ بدء من ماعات 6~8 
3+ مشاة )لواء التكتيكية العدو قوة مزم أن ستعلح فإما بعناد تاتالت إذا مشاتنا 

الدىالتعبوي باحتياطه العدو دح إذا أما القناة عن تداح الش مدرعة( ألويه 
6~8بعد ميكانيكية مشاة ألوية وأربعة مدرعة ألوية بأريعة محابراتنا إدارة ندرته 

منبد لا كان لدللنا حدا، خهلثرا يصح الموقف، فان الهجوم" بدء من ساعامت، 
المعاونةتقديم هو الأول الإجراء كان الموقف• هدا لمقابلة معينة إحراءامت، انحاذ 

أماالقناة، غرب ل المتيسرة الثقيلة الأّالحة يجمح القناة شرق لقواتنا بالنيران 
وذلكالمشاة تقدم مرعة عل مشددة قيود فرض ل يتلخص فكان الثاف الإجراء 

ولتقصثرالغربية الضفة من بالنيران المعاونة مدى ل دانتا وجودها لضمان 
وتطبيقاالدبابامنؤ، هجوم صد ق إمكاناما تزداد و؛دللئ، الدفاعية، خهلوحلها 

8وقاعدة كم 5 عمق إل تدرمحيا يصل مشاة فرقة لكل الكوبري رأس كان لدلك 
أنالمشاة عل محب الخهل هدا إل الوصول وعند الهجوم بدء من ساعامت، 4 بحد كم 

والتيوالكبارى المحييات عل تحير الش الدعم أمحلمحة تصلها أن إل تتوقف 
سالجومت للمعرئ اليحت القوات وإعداد نحهم الثاني1 الباب 



الدعمأسلحة وصول وبعد —اعة، س 1 0 _+ حوآل الوصول با تبدأ أن ينتظر 
لكم ة الفرقة كوبري رأس يصح بحيث تقدمها المشاة تستأنف التتفليم وإعادة 
طبقاالأمور سارت ؤإدا ساعة، 1 س+8 بحلول القاعدة ل كم  16والعمق 

تاكدتند تكون العبور معركة بأن القول يمكن فإنه تصورناه الذي للسينارير 
الهجومبدء من ساعة ٦ 8 بعد 

إلوتحتاج التعقيد بالعة عملية هو السويس بقناة سبيه ماز هماع عبور إن 
ونحتدقيق لنظام طبقا الإجراءات هده تتم لآ ؤإذا وتفصيلية، دقيقة إجراءات 

عارمة.فوصى إل تتحول قد بأكملها العملية فان الانضباط من حاسمة سيطرة 
هيالأول المجموعة محموءتانت إل بالعبور الكلفة المشاة وحدات نمنا لقد 

عليعتمدون ثم مطاطية نوارب ل القناة يقتحمون الدين المترحلن محموعة 
فشملالثانية المجموعة أما الأحر، الشاطئ إل وصولهم بعد التحرك ل أرجلهم 

يتمأن إل الغربي الخانب عل تتظر الش الثملة الأملحة ذات والأْلقم الوحدات 
علالعبور كان والكباري• المعديان وتشغيل الترابي السد ل الممرات نتح 

مركبةكل لأهمية تبعا يتم كان بل المتكاملة يالوحدات يتم لا والكباري المعديان 
6إل مشاة فرقة كل مركبات يم تقنم ذلك أحل ومن إليها، المشاة حاجة ومدى 

أسثقيات.

اللاسلكيوعربان الخال وربان الدبابات تشمل الأول الأسشة كان 
هد0ونباغ الدمحرة، تنقل اش العربات من محدودا وعددا الثقيلة والهاونات 
وحداتتشمل الثانية الأسبقية وكانت مركبة.  750و دبابة  200المجموعة 

الدحثرةتحمل التي العربات من اصافيا وعددا الخوي الدفيع ووحدات المدفمتة 
هد0وتLلح نارية، وحدة إل المترجلة المشاة ْع التي الدحثرة إُبمال يصل لكي 

التعبويالممال العدو هجوم أن ~عدا فعلا حدث ْا هو السيناريو هدا أن نرى سوف ( أ، 
محدث*~1؛ ساعات 6~8 ب-ان ما بعد ونوعه من الحربية المخابرات مدير حدر الذي 

باهر.بنجاح ممت ند العظيم العبور عملية كانت 7 3 أكتوبر من 7 يرم صياح ربحلرل 
_____عيها التغلب تم وكيف العور مشكلات الاعت لثمل ا- 



الإدارةانماصر باقي تشمل فكانت الثالثت الأث أما مني:  700ت؛وءإ 
هذهمحمؤع ولكن للطارات، الضادة وكتائب الشاة لكتائب التايعة 

اشالإداؤية الوحدات من تتكون الرائعة الأسقية ولكنت مركبة.  600الأسقية 
الخامةوالأسيقية مركبة.  400إل محموعها ق ونمل الأولوية مستوى عل 

025 إل محموعها ق ونمر الفرقة مستوى عل التي الإدارية الوحدات تشمل 
الدينالمشاة أفراد لركوب المخصصة الحريات تشمل السادسة والأسيقية مركبة. 
صرمحةالأوامر لكنت وقد مركبة، 0ة المجموعة هده وتبع القوارب ل ع؛روا 
منساعة 4 8 مرور قبل المجموجة هده عربات من عربة أية بعبور السإح بعدم 

الهجوم.بدء 

4إل مركباتيا بتقسيم تقوم مشاة كتيبة كل أن تعني الأسبقيات هده لكنت 
تقابلأن عليها المجموعات نالك، من محموعة كل وأن 6(، 3، 2، )1، محموعات 

لممع؛ن وبترتيب محددين ووقت مكان ق الواحدة الأسبقية دان المجموعات 
وبعدمعية بسرعة تعثر وأن محدد وقت ول معثن معثر إل ممثن طريق عل سر 

ووقتمآكان ق الأم وحدما إل وتصل محددا طريقا ظك قاما عبورها يم أن 
المشاةوحدات من حالا أفضل لكنت فقد والمدفعية الدبابات وحال،ات أما معتز. 

بالشبةث و ت و للدبابات بالنسبة 3 و أ ) فقعل أسبقتن إل تقسم إنيا حيث 
حلالرحلة أ 2 مدى وعل القوارب، ل رحل  32000عبورإن للمدفعية(. 

حلالمركبة 1 3 5 و00 دبابة 1 0 0 0 بحوال دلك بعد تدعيمهم يم ساعات ثلاث 
لهوأشدها— عل تدور المعركة بينا والكثارى المعديان تشغيل بدء من اعات س6 

عالومستوى الانضباط من كيم محير وإل المهارة من الكشثر إل محتاج شاق عمل 
التاإيةتالإجراءات بانحاذ نما السيطرة هده ولتحقيق السيطرة. من 

اليسارإل اليم؛ن من متسلسلة بارقام المشاة لنقل المخصصة القوارب ترقيم — 1 
٦٠  44رنم إل ٦ رنم من الفرقة داخل 

الأحرالخانب إل وصوله ونقطة ناحيتنا من قارب كل انطلاق نقطة محييي 2~ 
الخانبمن ليلا أو مارا رقمها وتمييز رويتها يمكن كيره إرشاد بعلامة 
والعودةالذهاب ل وجهته قارب كل يعرف حتى وذلك الأحر، 

سماتالسسمئسمبت





للوحد0الميزة والعلأ٠ة والأأ>م عبوره بعد نكه يالذي الطريق وووف ا
إلخ•إليها ينقم موف التي الفرعنة 

العبور.عملية عل للسيهلرة خاصة تيادة تشكيل تم ~ ٦ 2 

هذهوانقلبعت، العدو تدخل لو محدث أن يمكن ماذا القارئ، يتساءل قد 
إلالمقلم العبور هدا يتحول أن المكن من أليس عقب؟ عل رأصا التوقيتات 

لألحك قد تونيتاتنا حمح أن أوضح أن أود ذلك عن وللإحابة عارمة؟ فوضى 
التوفتاتعل مموا تزيد ذكرنا الي التومتات وأن التدخل، هدا مثل احا ح

أساسعل حسبت، العماليات نونيتان أن كا التدريب ل تحقيقها أمكن الش 
5./0 وحوال مارا التدرب ل تحقيقها يمكننا الش التونيتايت، صعم، حوال 
توقيتاتنافإن وبالتال ليلا، التدريب ل تحقيقها يمكننا التي التوقيتامحت، عل زيادة 

لالتدخل هدا مثل يتطور لر ما التدخل هدا مثل تتوعِح أن تستملح الحوبة 
الاحتإلهذا مثل نقابل فلكي ذلك متوقعة.ومع غثر أعال إل القهلاءات بعض 
إمكانياتمن تحتاجه ما بكل وزودناها العبور عملية لتنفليم خاصة قيادة أنثانا 
أركانرئيس كان كإ الفرقة، أركان رئيس فرنة كل ل القيادة هده قمة عل وكان 

القيادةهده كانت العبور. عملية عل التهلرة عن الأول المسول هو حيثي كل 
2~3كل ل محيية محب,_  35وقاربا أ ة كل ل للمشاة عثور نقطة 4 0 عل تسمهلر 
الفرعيةالوحلءات تستهلح ولكي محفيف(، 5 و ثقيل  ١٥)كوبرى أ ق و معدية 

التيالمراجعة نقامحل من uلالة ل ممر أن عليها يتحتم فانه النقهل هده إل الوصول 
العمالياتوسر العثور لخهلة طبقا وذلك إيقافها أو بالمرور لها الساح سلطة ممللثا 
فرضنافلو ،، للموقفطبقا الحبور خطة ق التعل.يل سلهلة القيادة هده أءءلي.ت، وقد 
بضعإلا؛عي. إصلاحه يمكن لن وأنه كنرا تدميرا الكباري أحد تدمير نم أنه مثلي 

لهاكاننؤ الهم، ها نفبالأسقية آخر كوبري إل الحبور تحويل يمكن فانه ساعات 
فقل.الحبور عمالية عل الكامالة اليطرة نقمن وحتى ااا.مرإ الكوبري عل 

500ومعهم وجندي صف، صابتل  1000وضابقل  500الهمة لهن.ْ خصصنا 
أسلاكمن كيلومرا 7  50عل يزيد وما ميداف هاتف  20و0 لاسلكي جهاز 

الميدانية.الهاتف 

الهجربوسمك4 الس الازات نحي؛زدأءاواد أزر: الاّب. __ 
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91 6 7 يونيو هزيمة وبعد ة 1 9 6 7 حرب قبل الحرية العسكرية الأستعراصات 
ولآلأ؟اا، أم الخرب هده ق اسخدم هل القاهر؟ ررأين يتهامسون المصريون أحذ 
السلطاتمن الرهيب الصمت إلا اولأت التهذه عن إحابت أية هناك 'نكن 

حميعها.المختصة 

عنبثيء ليخرل أحد يتطؤخ لآ م( م. ق. ا.ح. )ر. أعإل تنمن وعندما 
أنإل أحبارهما أنقمي وأخذت فجأة تذكرتهإ ولكنى راالظافرة أو ااالقاهرأا 

ملاينأنفشت وكيف الحكاية، بدأت كيف أممس لن ٠ باكملها القصة عرفت 
لالمصري الإعلام أسهم وكيف توقف، وكيم، المثرؤع، هذا عل الخنيهات 

ماتكلمولكنى للتاريخ كله ذلك أترك إف ممر. نعب وحدلخ الحقائق تزوير 
مابقدر أستفيد" أن حاولت وكيف السلاح هذا فيها وحدت التي الحالة عن شل 

شطبقد المثرؤع أن وحدت لقد فيه. أنفقا اللذين والمال الجهود من أستعلح— 
أماالمختلفة، الدولة وظائف عل فيه يعملون كانوا الذين الأفراد توزيع وتم همانا 

لقدالمخازن. ل راكدة ترقد منها صواريخ عدة هناك فكانت والظافر، القاهرا 
تسمحما بقدر منهإ أستفيد أن قررت ولكنى قليلة وفوائدهما كثثرة ءير؟أإ كانت 

سبتمبمرمن 3 يرم راالقاهرأا لإطلاق عمليا ييايا حضرت وقد حصاصهإ، به 
التوسطةالأرض ل حفرة وتحدث طن  2.5تزن قديمه لكث لقد . 1971

,الخالات حع ي الحث التاسع: لقمل ا. 





!م١مردكاحداع-همأ السادات يريد الذين من لأتعجب! وش 
اثيلاِ أو أمريكا نحيع أن يستهني أنه السادات يعتقد أن السذاجة من إن مصر؟ 

الأقاربواسطة الأّتطلأتة أمريكا إكانيات إن حث القول. هذا بمثل 
ووسائلصوارها، مدى حارج دْلر التي الاستطلاع وطائرات الصناعية 

مثاراالادعاء هذا مثل تل بأن ّكفيل ذلك كل الإلكتروق، الاسطادع 
يقولهما إلا يقرأ ولا سمع لا الذي مصر شعب هو إذن؛ا،لقصود للضحك. 

أسهدلا تمت وإن الكوبة، هذه عل السادات سرد كيف أعرف لا مصر. حاكم 
أحرى.كذبة يرتكب بأن عليها يرد أن 

وأقصرحجنا أصغر كان لقد للقاهر، الأصغر الأخ فهو الظافر، صاروخ أما 
قذائف4 إطلاق يمكن بتطويره العسكرية الفنية الكلية قامت وقد مدى• 

ينامماره بكن لا ذلك مع ولكنه القاهر من دقة أكثر كان لقد واحدة. دفعة 
ستمرمن  23يوم إطلاقه عن عملتا بياثا أيصا حضرت ولقد الدقيقة. الأسلحة 

اسهلأكوقررت ذلك بعد لإطلاقه أخرى عملية بيانات عدة حضرت ثم ، 7 1 
وأعيدتبه خاصة وحدة تشكيل تم وفعلا ٠ 7 3 أكتوبر حرب خلال منه الوجود 
الأخرةالثلاث الليال خلال الخبهة إل بدفعه وقمنا للالريتوناآ٠ لتكون تسميته 

القاهر،أخيه من أفضل الحربية العمليات ل نتائجه كانت لقل، المعركة. قبل 
ارالقاهرااعل نا-ائيا الستار إسدال •ما أمكن الي الفرصة هي أكتوبر حرب وكانت 

والزيتوزآي.ررالتن الخديدين" لأسميهإ طفا أو~ ورأالف؛لافراا 

hovercraftالأمامات 

عمامةل منها الأستفيادة بمكن التي الحديثه المعدات عن البحث محال وق 
قالإنجليزية الثركة مندوب استقبلت  hovercraftالحوامات ق فكرت العبور 
الأنولعحمح خصائتس معه درست أن بعد ولكنى 7، 2 يوليو من 2 ١ يوم مكتبي 

بخاطري.محول لما جذرية حلولا يقدم أن يمكن منها أيا أن أجد لآ ليتيم المتيسرة 
الساعة،ق عقدة 6 0 وسرعة طنا  17حمولة ذات الحوامات هذه أكر كانت 

05 حمولة ذات حوامة ل تصغ أن تستطع هل ررالشركة، لمندوب قلتح وأخثرا 
أنأريد إنني حيث كافية تعتثر عقدة  30فان العالية، السرعة تهمتي ولا طنا، 

-اوحثزصسلأت اسلانّع: 



قواحدة دباية تقل ان ٥،^؛ ااواحدْ تستقر بحيث الدبابات، لقل تحدمها 
وانهفيا، حلها يمكن اككلة هده أن يعتمد بانه الشركة مندوب أجاب مرة؟ كل 

العامهن ستمر حلال ول بالتيجة. خرل ثم ثركته معر الموصؤع سحث 
للطلباتطبقا اللازم التصميم صنع قامت قد الشركة بأن لمالض إل عاد ه نف

يكنلر المهللوبة. الخوامات بإنتاج القيام الشركة امتهلاعة ل وانه لهم، حددتما التي 
الموذجكان ولقل الخوامة، لهده ممغزا نموذجا معه أحضر إنه بل فحب، ذلك 
خمسثمآن فإن الشديد للأسف ولكن فيه. أفكر كنت ما كل ومحقق راتعا 

وهكذاعليه الحصول أمتطع ولر منيرا يكن لر عليها الحصول أود كنت، حوامات 
نقلل الحوامات هده استخدم ان هو هدل كان لقد الرفا. عل الشرؤح وصعر 
البحراتتلك عارنا لقد المرة والبحثرات التمساح عن؛ح2رة الدبابات من عدد 

بينما شتان ولكن الرمانية، والمركبات الدبابات بواسطة أكتوبر حرب حلال 
تأو  54ت والدبابة مم 7 6 عيار والمدير الخفيف الل.رع ذات الرمانية الدبابة 

نملككنا إننا لو مم. ا أ 5 المدنعر ذات 6 2 ت الدبابة أو مم .1 ٠ المدفع ذات 5 5 
نل-فعالتي دباباتنا ءا-د من نزيد أن لأمكننا 7 3 أكتوبر حرب قبل مات الهوا هذه 

إنيأفضل، نتائج عل نحصل أن المكن من كان وبالتال العدو. موحرة ل  ١٢
لمهإ دورا تلعب، صرف الحوامات هده أن إل الظر لألفت، القصة هذه أفول 

المتقبل.حروب ل الدبابات نقل 

مبريم.محان

وأحثرل7، 3 مايو مهر حائل ورى الالدفاع وزير طلأس اللواء ب اتصل 
أفكارالديه بآن أخطره قل ورى الالحيثي ل الهندسة سلاح صباط أحل ان 

الكباري^ه وأن السويس، قاة عل نقيمها التي بالكبارتم، يتعلهم، فيها جديدة 
هلّالإرسال استعداد عل وأنه الوقت،، من الكشر لنا توفر أن يمكن الحديدة 
توفرإن بث، بالفاكرة رحيتؤ فترة. لأية تمرقا محت، لي،5ون ممر إل الضابعل 

03  00أو دبابة آ  020 حوال عبور لنا ية بالنيعنى كان واحدة زمنية ساعة 
حوالعبور هي الساعة ق كوبرى كل طاقة أن أسامر عل حساباتنا )كانت، مركثة 

ساعةتوفر فان كباري، 1 0 ي الرقم ^ا صربنا فإذا مركثة.  020 أو دبابة ا  20

الجوبالسالحة القوات وإعداد نحهيز الثازل الباب ———— 



اسنّاك،مركبة(. 2  1000و دبابة 1  200عبور تعنى واحدة زمنية 

إدارةمدير من كل القابلة وحضر ، 73مايو من  30يوم مكتبي ل ال مرو المهندس 
أنعليها كال التي التمساح لشركة العام والمدير الميحة القوات ل محي المهند 
الفكرة.إل الأمت،إع بعد الكاري من الأول العينة بصغ تقوم 

لتمرات نتح يتفادى أل أساس عل تعتمد مروال المهندس فكرة كانت 
علعائإ قواتنا ناحية من الذي الكوبري نصف يكون بان وذللث، الرايٍب، الساتر 

الترابيرطالساتر قمة عل البعيد طرفه تند ي؛حسن، الأحر، المن، يرتفع نم الماء 
هداكان فقد ذكرا- أن ّبق م >ا-  20حوال إل ^١^، ١١ا-ر اللارتفاع ونظِا 

ق١لعالق الخزء بدأ إذا كبثرة سنتكون الكوبري من العلق اجرء ميل زاوية أف يعني 
عنالأرتفاع ق العلق الخزء بدأ إذا أما القناة من الأحثر السدس داخل الارتفاع 

نحملبقوة التضحية مقابل ولكن الأرتفاع زاوية تقل فوفح ذللث، قبل المياه سطح 
التشكيلثطنقاط س الكجر وأثاروا للفكرة مهندسوا يتحمس لر وثباته. الكوبري 

تطبيقأن أرى كنت أيضا وآا هندٌيا تتفيذ.ها الممكن س بانه اعترفوا أمم ولو 
عثورإن العماليات. نغلر وحهة من المنكلات من الكشر يا نحلق سوف الفكرة 
المركباتقيادة ل عال نتوى ومحاص تدريس، إل نحتاج سوف الميل مدا كوبري 

إحدىأن لو محدث ماذا الساشن. حميع بجن نرافر0 الصعب، س يكون قد 
التيالركبة ودمرت فمدمن، ، للخلفنراحُن، الثقيلة العربات أو الدبابات 
إنالعدو؟ بواسطة دمر الكوبري س العلق ا"بمزء أل لو محدث ماذا حلفها؟ 
بةبالتأما وير سهولة ل يتم أحر جزء باستبدال العائم الكوبري إصلاح 

العلقالكوبري إصابة ق العدو فرصة أن كإ ثغتلفح، الوضع فإن العلق للكوبري 
علتعثر وهى الركبة إصابة فرصة من يكشر أفضل عليه تعثر التي الركبة أو 

4(.رنم شكل )انظر الحانم ال،كو؛ري 

عينةبعمل نقوم أن عل وافقّنن، فقد كلها، المشكلات هذه من الرغم وعل 
نكنلر التائج ولكن نحربتها اجراء حضرت العينة عمل وبعل للمكوبري، 

منمتوسهلة نقعلة عل الكوبري طرف نرمي أن مروان الهندسي اقترح مشجعة. 
الزايالساتر ق بالعمل يقوم الأحر الشاطئ إل بولدوزر نرل نم التراي الساتر 

الجالأتخمح ز البعث ازّع; القمل 



لنبدأ ثم الكوبري طرف عليه يستقر معقول مستوى إل ارتفاعه ينقتس أن إل 
دلكومع تعقيدا العملة يزيد الحديد التعديل هدا كان الكوبري، فوق العبور 
أُهمالمن وكعمل الدراسة استمرار من كتؤع نجاربه فا مروان المهندس تركت 
،7 3 سبتمرر من 3 3 يوم مروان كوبري عن حضرما نحرثة آحر كانت • الخدلع 

بعدفوافقت بلاده إل يعود أن مروان الرائد منى طلسغ التجربة هد0 حضور وبعد 
وعلمتتالية، أشّهر أربحه خلال بدلها التي الضخمة المجهودات عل شكرته أن 

الحقولان عل تدل القصة أن إلا النجاح له كتب إ مروان كوبري أن من الرغم 
مهإتعترضها التي المشكلات لحل معا التعاون عن تتوان ب والسورية المصرية 

والتضحيات.التحديات كانت 

الأسقع1رنيس

الأستاذالهائي" عبد الدكتور من حطاب وصلني ر 3 مايو شهر لال خق 
أنيريد أنه فيه أبلغني المتحدة" الولايات ق أوكلاهوما حامعة ل المصري 
سطحتحت مياه أو معادن أية اكتشاف بمقتضاه يمكن حديد نظ-ام عل يطالعني 
منانه يعتقد وأنه الطائرات ق تركيبها يتم خاصة ممدات بموجب الأرصن 
بأنهأخطري كا العسكرية، النواحي ؤ( النفلرية هده تطبيق من نستفيد أن المكن 

الموضؤع،هدا لمرصن السثولن من العديل إل خهلا؛ات عدة أرسل أن له صبق قد 
مكتبيق الهادى عبد الدكتور كان أيام خلال ول أحد. إليه يستجب لر ولكن 
لالأن تستخدمها البترول شركات إن عنها قال التي الحديدة النظرية ل يثرح 

درحةلها مادة كل أن عل أساسا تعتمد النظرية إن البترول، حقول عن البحث 
نفسه.المحيط ل معها تتواجد التي الأخرى المواد حرارة درحة عن نحتلف حرارة 

حرارتهدرحة كون الأرض باطن ل التفحل أو الحوفية المياه فان لدلك، ونتيجة 
إناتنربة أو الدبابة فان كذلك به، تحيحل اش الأرض حرارة درحة عن محتلفة 

حوامملحرارة درحة عن محتلفة كون حرارما درحة فإن حراج داخل وضعت 

الفكرةنجاح بفرض حش أنه واصحا وكان أغطس أواخر ق تحدد قد الحرب ميعاد كان ( آ! 
اريالكبلإنتاج اللازم الوقت توافر لعدم مح؛استخدامها يلن الوقت عامل فإن 

الساتقثن.وتدريب االaللوبة 
^ساداماتادسسمئسمب





أمرينكيأنه يجرئ جاسوس هو الهادي عبد آلدكتور أن أعتقد لا  U1العكسرا. 
انحاذيع التجرة إجراء ل نسثر أن عل اتفقنا النهاية ول والأنحاهاتاا٠ الميول 

المعلومات.تسرب عدم تضن الى الإجراءات 

بحضورأخرى مرة الهادى عبد الدكتور امحتقبلتؤ 7 3 يونيو من أ 6 وم يل 
علمعه الاتفاق تم حت كإل، ومصطفى الفتاح عد إبراهيم ا٧واءين 

الزىالقطاع وحددنا الطائرات إحدى وخصّصنا بالتجربة، الخاصة الإجراءات 
علوتدل رائعة الفيلم تفسير نتائج وجاءت التجربة وتمت ليلا، تصويره يتم 

حربموعد من بسرعة يقترب الوقت كان العمل. التهلبيق ل النظرية سلامة 
نجحتولكنني الحرب، قبل بعد ْن الأستشع.ار جهاز تمصير أنهيي ول؛ أكتوبر 

الأياممر عل وتكر تنمو أن آمل التي النواة صع ول 

cost eiTectivenessالإداء وقدره التكاليف بين العلاقة 

المواتل االاJة الشئون هيئة رئيس اصتدعيت 1 9 7 3 عام من يوم ذات ل
الماّحن،الفوات وحدات من وحدة كل وإدامة إنشاء تكالفة عن وسألته المسلحة 

ثانالموال، هذا عن وسريعة حاصرة إحابة لديه توحد لا بانه أحارق ولكنه 
يتمالملحة القوات ميزانية لأن لماذا؟ طويلمن، وونن، محهود إل نحتاج تحضره 

هناكأن أي ايكاملة، الوحدة أساس عل وليس الصنم، اس أٌعل تحضرها 
وميزانيةوالمعسكرات لاJمباني وميزانية للممركبات وميزانية للتليح ميزانبة 

فإنههذا، كل من حلط الواقع ل هي وحدة كل أن وحيث وهكذا. للمالض 
نمالعناصر نالك، إل بتحليالها ويقوم وحدة كل ياحذ ان بجب موال عن للإجابة 

الوحدةداحل العناصر هال.ه من عنصر لكل التكاليف، حسان بإجراء يقوم 
العناصرهده تكلفة لخاب الأحمال الرقم عل حاب بتجميع يقوم ثم الواحدة 

مضادةصواريخ لواء أفضل؛؛ن أن يمكنني كتم، له؛ محلت، الوحدة بجعل لكي، 
إنشاءتكلغة بمعرمحة علم عل أكن لر إذا المقاتلات من مرب وب؛ن لل۵لاثرات 

المركزبإنشاء ه نفالهائي عجي الدكتور اعدة ربم، 73أكتوبر حرب بعد مصر قامت ( 1، 
يعد.من بالأستثعار الخامحر 
الجوبسركن القوات،است وإءداُ نحيتز يام،التام: ا— 



الت1نثرثمن أساس ى علالآةض،لة تكون حتى ا منهمكر وإدام_ة 
"cost effectiveness يقومسوف وأنه الموصوع هذا أهمة يقدر بأنه أجاب "؟

سوفذلك أن من مقدما حير ولكنه الهمة، هذه لتنفيذ عمل محموعه يتئكيل 
التقديرات.لذ0 التامه الدقة يصمن أن يستطيع لا وأنه طويل وقت إل بماج 

أوحهعل العسكرية الميزانية توزع ب معرفة طلبت مبدثية وكخطوة 
موزعةكانت 7 3 عام عن المسيحة القوات ميزانية أن ل فاتضح الرئيسة، الإنفاق 

يل:لما طبقا 

6./8 إيواء و وأجور رواتب 

•Vآ 3 تلث^ 
/'9 ومعدان أسلمجة صيانة 

./'6 تحصينات 

4./'منثوعة أحرى أصناف 

7.100احمال 

يبدأالسلاح" شراء عل قيود أية هناك كون لا حيث — المتطورة اJالآد ق
البالحتحديد حيث من الدولة تتخذه الذي بالقرار الساحة القوات تملح 

قالدفاع شئون المخصون يمع ذلك أثر وعل الدفلع، لشئون المخصصة 
الأصلالقرار أن ومع المالية" الأعتءأدات هذه لاستخدام التلمرق أفضل بحث 

الأول،المقام ق عساكري قرار هو الثاف والقرار الأول المنام ل سيامي قرار هو 
قبلالطرفن من محرى الذي بالحوار يتأثرون الحالثن كلتا ل القرار صانعى فان 

لزالت ما الض البلاد ل أما المتطورة البادئ ق محدث ما هذا القرارات. هذه اتحاذ 
?أذْليس الموقف فإن الثالث" العال؛ دول ل أعم بكلمة أو التطوير" مرحلة 

الشرسةالكتلة الكثريان: الختلتان عليها تسيطر المادح سوق إن المهولة. 
دولإحدى إمداد الموفي الاتحاد أو أمركا من أي قرار إن الغربثة، والكتلة 

ينالقوى توازن عل الحفاظ أهمها كيسة لعوامل يجضع بالملاح الثالث 

—الحالات حمح ل البحث التاّع! لفصل اس 



القدرةومدى والتكنولوجي الفني والتقدم النهلقة، ل الدوكن مصالح 
ومدىالسلاح، لمن لغ عل الدوله ومقدرة التقدمة، الأسلحة استيعاب عل 

مصالحمع يتعارضن لا الذي السيامي بالختل السلاح تنزي التي الدولة الترام 
ليتمليسست، الثالث، العالم دول ق القرار صانعي فان وهكذا له. الصدرة الل.ولة 
يريدونه.الذي السلاح واختيار نحديد ل الأجمرة الكلمة 

الدولل بمثيلأما 7 3 عام العسكرية ميزانيتنا ق الإنفاق أوجه قارنا وإذا 
الشوالأجور الرواتب انخفاضر من الرغم فعل واصحا. تبايتا نجد فإننا الغربية 
المعيثةمستوى مجن الرغم وعل الصريتن، والضابمل الخندى علها محمل 

وحدهمالرجال تكلفة فإن لرجالها المسلمحه القوايت، توفره الذي جدا التواصع 
المتحدةالولايات من كل ل  07.5 مقابل الدفاع اعتإدات من  7.68تشكل 

عددانستخدم أننا هو الأرقام لهده نتيجة الدهن إل يتبادر ما أول إن . ويريهلانيا 
الملمحالخندى عل نعتمد زلنا ما وأننا الحديثة، معداتنا لتشغيل الأفراد من أكثر 

هناكأن شلئح ولا والإلتكترونية، التقدمة الأسلمحة عل اعتإدنا من أكثر بالبندقية 
الممره أحرى عوامل أيضا هناك ولكن القول، هدا ل الحقيقة من مرا نصيبا 
الآنJ٠حثهامحال 

فندقل الحناء عل مدعوا كنت 7 3 أغسهسى من 2 6 يوم ساء مل 
ريسباعال يقوم كان الدى الشافعي.، حستن السيد قبل من مجيناهاوس 
يقيموكان القطر" خارج السادات الرئيس لوجود ا نظن ابة" باليالحمهورية 

إلفجسأه حضر قد كان الدى القذاق معمر الرئيس نرق عل عشاء مأدبة 
تيسو ناني، حجارى الدكتور بجواري محلس كان السابق. الثوم ل القاهرة 
معمناقشني بخصوص حجازي الدكتور ْع محيم، ٠ الاقتصاد؛* ووزير الوزراء 

وإدامةإنناء تكلفة تحديد بغرضي المالحة بالقوات المالية الشئون هيئة رئيس 
مساعدتنايستطع كان إن عا ومالته اللحن، القوات وحدات من وحدة كل 
حتىالموصوع هدا عن كلامي حجازي الدكتور سمع إن فا الموصؤع. دا هل 

التحدق.الولايات ل / 3 0 و بريطاسا، ز ./ 4 0 بت النهده كاث الستينيان أوائل ز ( آر 
.1974لووزرا،فيئم ;2(ءينرثا 
الهجرمتدلممكت ايالحة القوات يائياي لهن الثاد: اياب 
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91  69عام الجوى اذهياراكفاع 

بجد 619 7 يونيو هزيمة بعل الصرية لحة الالقوات بناء ل بدأنا لقد 
متوىإل وصلت قل الرئة قواتنا كانت 6 8 مستمثر وبحلول ئديدين، وحماس 

حرببدأت وهكذا القناة، شرق الإمراتيل الوجود بتعدى فا مح ي
جنودنامعنويات رفع هو الخرب هازه من العسكري الهدف كان لقد الاستنزاف. 

أكروتكسيه العدو إرهاق ه نفالوقت، وق الكراء 6 7 هزيمة نتيجة اهتزت التي 
موايرنمق، هو ذللئ، ق أسلوبنا كان وقد الأرواح، ق الخسائر من يمكن ما 

إعالللقيام الأحر الشاطئ عر الدوريات وإرسال بالدفعية القناة شرق العدو 
الصاعقة.رجال عاتق عل الأم عثها يقع كان والي ليلا، والإغارة الكائن 
أنبعد العمليات هاو0 إيقاف قررت قد الملحة للقوات العامة القيادة وكانت، 

وقامت،مصر أعاق إل جوا المقولة الخرب حماعات بدنمر إسرائيل قامت، 
دامتوقف، ويعل. حماد، نهجع كهرباء محتلة ومنها الحيوية الأهداف بعفس ، فبن

ورد6 9 مارس ق أحرى رة الاستنزاف حرب استرنقنا أدهر أربحة حوال 
الحمق.ق أهدافنا عل إغارته عمليات ؛تعنححيل. ذللث، عل العل.و 

وقامالاستنزاف معارك ق الخوية بفواته العاِو دغ 6 9 يوليو حلال ول 
وسستلق واسعة ثغرة فتح وبدلك القناة من الشال القءلاع ق الحوى دفا'ءنا مثر بتي 

الجدبسركن لحئ المالقوات نحهثز الثال: اناب 





غاراتهالُدو كف عند،،I مصر ق الخوي مشكلة ردننث 
مصاغمن المدنية الأهداف عل غاراته يوجه بدأ يم الحوي دفاعنا فدمر لعمق، ال 

قامالحوية وسيطرته إمكانياته العدو يستعرض ولكي إلح' ومدارس وكباري 
لرادار محطة عل إغارة بعملية قام إذ طبيعتها. ل غريبة نوعها ل فريدة بعملية 
وعادالهيلوكبتر طائرات إحدى ل وتحميله الخهاز شك، قام ثم الأحمر البحر منطقة 

وأصبحتتماما انيار محي الخوى دفاعنا كان 1  969عام وبنهاية أتى، حين، من به 
تشاء.وحيث تشاء مثر\ فيها تمرح الإمحرائيلية الطائرات أمام مفتوحة مصر سإء 

اثجوي

عناصرأربعة عل يشتمل أن محب التكامل الخوى للدفيع نظام أي إن 
حزءاوتدمثره احتراقه يسهل هيكليا نظاما يعتبر النظام هنا فان ودونيا ردتسبتا 

هوالعناصر هده وأصل الخحم. بواسطة نيائيا عليه الإجهاز ينم آن إل جزءا 
الحوىالدفلع لوسائل تسمح بعيدة مسافة عل الحادية الطّائران ومتابعة اكتشّاف 
والعنصرالغرة، الطائرات لقابله المناسبة الإجراءات تتحد بان واللبي الإمحابي؛ 

علآو الغرة الطائرات من أفضل توى م ب تكون مقاتلة طائرة توافر هو الثاف 
معهاوتشتبك الغرة الطائرات تعترصر أن يمكنها حتى مستواها ل تقدير أقل 

الصواريخمن متكاملة سبكة فهو الثالث، العنصر أما الخدود. حارج إل وتطاردها 
الطاراتمثل الحيوية الأهداف عن الثابت ام تقوم التي للطائرات الضادة 

أنومحب  ٠٠ألح بالسكان الماهولة والناطق الصناعية والناطق والكباري والدود 
العدوطائرات تطور مع يتإشى مستمر تطور ل يرد0 الصوارخ ثبكة تكون 

عديمةتصبح أن يمكن حديثة جوى يهلع شبكة أية إن  ASMارض جو ومحداثفه 
سبيلوعل أرءس، جو القدائثيإ من متطور نؤع عل العدو حصول به.جرد القيمة 

الدفاعشبكات أكفأ س ض كالت التي \دي الحري الدذاع شبكة فإن المثال 
وهىأهدافها تصبب أن اصتطاعتها ل كان والتي ت، أكتوبر٦ ل العالم ل الحري 

أنبحد تماما القب٠ة عديمة الأن أصبحن، قد متر 2 0  000حوال مسافة عل 
القديفةطورت أن وبعد  condorالأمريكية ارصر جر القدائف إسرائيل امتلكت 

القديفةتصنع إسرائيل قررت أن وبعد الحر من تطلق لكي اءأ*اتاااتآ الإسرائيلية 
الهجوبللمركة الس القوات دإعداد تخيم ص: اباب __ 





أوالشجائ تقصهم يكن لر مصر ق الحوى ١^۶٤ رحال أن يعرف الناصر همد 
هذهيواجهوا أن به يستهليون الذي السلاح يقصهم كان بل الفداء، ل الرغبة 

يطلبلكي ز ه يناير ل موسكو إل الناصر همد سافر لذلك الضارية. الهجإت 
الانحاداستجاب وقد مصر، عن الخوي الاسفاع ق بقوامم يشاركوا أن الروس من 

حلالمصر إل تصل الروستة الإمدادات وبدأت الناصر همد لهللب السوفيتي 
قدالسوفيتية الوحدات كاتتح أبريل سهر وبحلول تامة، سرية ل ومارس فبراير 

حميعتشمل الوحدات هذه كانت القتالية. بمهامها للقيام جاهزة أصبحت 
يسبقل؛ حديثة معدات معها وكانت الخوي، الدفاع ل الأربعة الرئيسية العناصر 

القادةوالصواريخ والطائرات الرادارات معها كان } عليهار حصين، أن لمصر 
منأ 8 يوم وق الإلكترونية. والوحدات  6SAM-بينها ومن  SAMللطائرات 

بعفرقام أن بعد وذلك مصر، ق سوفيتية قوات بوجود الحالم عرف 7 0 أبريل 
خارجحتى المغبرة الإمرائيلية الطائرات بعض بمطاردة السوفيت الهليارين 
باللغةتتم العملية هذه أثناء اللاسلكية محادثاتنمم حمح كانت وقد الخدود، 

أعطتوبذلك العمق ق غاراتيا إسرائيل أوقفت التارخ هذا وبعد الروسية، 
بناءتعيد لكي تماما أمكت قد كانت التي الصري ابري ١^۶٤ لعناصر الفرصة 

الغاراتمن بالعديد 1 9  70وأبريل يناير ين ما العدو قام لقد جديد• س نفسها 
المتفجرات،س طن 8 8  00حلالها وأسقعل ساعة، 3 3  00محموعها ق بلغت 

العمقمن بوثبات  SAMالمصرية الصوارخ كتاب تحركت 7 0 يوليو اواحر ول 
إسقاطمن تمكنا 7 0 يوليو شهر من الأول الأّبوع حلال ول الحبهة، انحاه ول 

لقبالأسبؤع هذا عل فاطلق أرصنا، فوق منها سع سقطت معادية طائرات 1 0 
الخوىالد۶٠٤ لوحدات سنويا عيدا أصبح وقد الطائراتأأ، تساقهل ررأسبؤع 
F4طراز س طايرتن أول إسقاط فيه تم الن،ي 7 0 يوليو من 3 0 يوم إن i المصري 
منالحياة بعث يطن إنه حياتنا، ل مشهودا يوما يعتبر  SAMصوارنحنا رواسهلة 

ئ7 و 2 أ ميج -اترة حل8 0 و الرادارات من عدد يتثغيل تقوم السوقية العناصر كانت !1( 
بأعإلللقيام 2 5 ميج اترات حن4 و متعددة إلكترونية ووحدات  SAMصوارخ كتيبة 

رحل.6 0 0 0 حوال مصر ل الروسية القوات محمؤع وكان الأستهللاع، 
الجوبصري' الملحة القرات وإعداد اكابي،;تحهثز الباب 



ومن SAMالقديفة ٍين المريع لعصر جديدا فتحا ويمثل الخوى دفاعنا ق جديد 
أكتوبرحرب حلال مريرا صراعا والقذيفة اوْلائرْ من الصريع كان كد الطائرة، 

الأحيانبعض ففي الأحر، عل التفوق له ان يدعي أن منه،ا أى يستطيع أن دون 
أحرىأحيان ول الصواريخ، قواعد بعض أبطلتا أو ودمرمن، الطانرة انتصرمت، 
الأجهزةت، كانوند الغ١رة الهلاJرارن٠ ودمرهمتح الصواريخ نواعد انتصرمته 

نتائجتحديد ق الخام العامل هي الطرفن من كل يستخدمها التي الإلكترونية 
ولنوالاديفة. الهناترة من اكادمة الحروب ل المريع يستمر وسوف، العركة، 

نحددمطلقت إجابة هناك ولمج الأحر• الطرف وجود يلغي أن منها أتما تطح ب
الطائرةستنتصر نوعا.. الأفضل يملك من سينتصر ~ سينهزم ومن سينتصر من 
تملكوكانت  SAMقذاف من مدى أيعد  ASMأرض حر يقداثف ملحت إدا 

عموماالمعادية الإلكترونية الأجهزة عمل تبطل إن  ١٦٢تستطع إلكترونية أجهزة 
SAMالقذاف وسنمم,-ر خاصة. يصمة  SAMالقذائف نوحيه ل ناعي والش 

أرضجو بقذاف مملحة غجر الطائرات هذه كانت إذا المعادية الطائرات عل 
ASM  الخوىالدفاع لدى كان وإذا حو أرض القذاف مدى عل يزيد مدى ذات
سواءالمعادية الإلكترونية الأجهزة مفعول تبطل أن تستطع إلكترونية أجهزة 

اسمبيئهاأمس.

ةهري4ةيوليو7 بمد اتجؤيه 

خسرناإننا حيث قليلة، 6 7 يونيو حرب خُلآل الءلثارين ل خسائرنا كانت 
تماالمطارات أرض عل رابضة نزال لا كانت يينإ الخرب هذه ق الخوية نواتنا 

قدكنا لو مما أسنع وقت ف الخويه قواتنا بناء بإعادة لنا يمح موقف ل وضعنا 
الخويةقواتنا بناء إعادة المهل من يكن فلم ذلك وْع طيارينا* من الكثثر فقدنا 

القواتين الفجوة تضييق أو العدو قوات بمستوى بالالحاق لها يسمح بشكل 
الإسرائيليةالخوية القوات لكنت المصرية، الخوية والقوات الإسرائيلية الخوة 
خالقأن حيت خيرة وأقل عددا أقل طيارونا كان الأقل• عل سنوات بعثر تبقنا 
علسنوات 5 إل بماج لأنه الطائرات ثراء من صعوبة أكثر عمل ء الكف، الهليار 
قكفاءته. قمة إل يصل لكي أخرى سنوات 5 إل ذلك بعد محاج ثم الأقل، 

-مصر و أبري الدفاع تطور العاشر؛ الفصل ٠ .



الطارين،عدد عل يزيد س 2اش مج1 الطائرات عدد كان أ  97 1
طيارينمصرية 2 أ منح طائرة  80يتشغيل الروس قيام عل علاوة وذلك 

موفين*

76 هزيمة بعد الأول ابح لأم١ ل الحرية القوات بناء أعادة عملية بدأت لقا٠ 
عليكونوا آن القدامى الهليارين عل كان فقد المعوية، بالغة ظروف، نحت 

وكانالحوي، الدفاع واجبات من كواجب، بطائرامم للاقلاع دائم استعداد 
أوأنفسهم لتدريي، التدريبية الرحلات ببعفر يقومحوا أن ه نفالوقت، ل عليهم 

أثناءبينهم الحوادث، نسبة زادت لإرهاقهم ونتيجة الجد، الطيارين لتدريب، 
اللفاةالواجبات م• التخفيف، إل العامة القيادة اصهلر مما كبيرة زيادة التدريبح 

وبيداالتدريث،، اعات ملية بالنأم العمليات لواجت، ية بالنسواء عاتقهم عل 
تتطورالمعادية الحوية القوات كانت، المعبة الذإروفؤ -إن.0 تمر الحرية نواتنا ت، كان

وعل،م؛الاطمئنان لهم مح يوضع ق كانوا لقد مثالية. بل مواتية ، ظروفتحت، 
طيار«؛معل ضغوط هناك تكن فلم وبالتال معادية، جوين هجمة أية من الخوف، 

والفن،الخ،رة لدييم ت، وكانالحري الدفلع ل اكّْرة المناوبة باعإل للقيام 
إلوبالإصافة جدد« طيارين وتدريب، التدريب، ل الكاق الوقت، ياطون وكانوا 

الفضل.الإلكزونية والأجهزة والأسلحة الفضل الهلائرة لدحم كانت، كله ذللثح 
بناءإعادة ل المالحة للقوات العامة القيادة بدأت التحديات هد0 كل نحت، 

حيعز يتم البناء كان 6. يرنيو7 لهزيمة الأول الأّابح مند الحرية القوات 
وساق،قدم عل بجرى الطيارين تدريب، كان التالية! للمعركة استعدادا الانحاهات 

اللاجئكانت، القطر، من متفرقة أماكن ق بنارها بجرى الحوية القواعد ت، كان
جوىهجوم أي من واتجارين الءلائرامح-٠ لحاية القواعد ل تبنى الحراسة 
مستمر،طور ل المتلمارات عن والأرضى الحري الدفاع عملية كانت، مفاجئ، 

الحوية.قواتنا بناء باعادة انحا0 كل ل تبدل المجهودات كانت، 

الجويالوفاع وتاس الهندسون 

ثولياتومب٠نكالآت ألقى ئد ممر ل الحوى الدفاع وبناء تطوير إن 
ضخمةبآعإل  73و  68عامي بين ما قاموا فقد المهندسذن، عاتق عل جديدة 

الجرباللحأ القراث، دإءداد نحيم الثان: ايامه —— 



دلأ-حئمن ملجأ 5  00حوال الحوية للقوات بتوا إي الحوى الدفاع لصالح 
الطيارينمادجئ عل عادوة وذللئح عسكريه جوية قاعدة 2 0 حوال ل الطائرات 

القواعدتلك داخل الأخرى الخدمات وجح والمستشفيات العمليات وغرف 
محهوداتمن الأكثر بالنصب حفليت محقد الخوى الدفلع قوات أما الخوية• 

ومهدت SAMجو أرض الصواريخ موا؛ع من المئات بتاء تم حيث الهندبن، 
القواتأما وخارجيا. داخلتا الشبكة هده لريعل الهلرق من الكيلومارات مئات 

منبكمر اقل الخوى من مممللباضإ كانت ففد الريه، والقوات البحرية 
أساساتعتمد كانت إنبا حيث الخوى،  ٤۶٠٧١وقوات الخوية القوات متطلبات 

التفصيليةالهندسية الأعإل حصر بمكان الصمرية ءن إن الخفيفة، الملاجئ عل 
الخويةالهجّات صد ا،لصرية البجلحق القوات لتامن المهتاسسون بيا قام التي 

التيالتالية الأعيال حجم من تصورها الممكن من ولكن ، 73و  67ين العادية 
الفار٥!هده خايل تنقيذها تم 

والحفرالردم أعإل من مكعب متر مليون 3 0 
الخرسانةمن مكعب مر لاين م 3

الهلرقمن كيلومتر  20 00

٠يعادلها ما أو أمتار  4x2الخفيفة المادجئ من ملجأ ألف  010

الؤوىالدفاع هلي وأثره السوشتية الوحدات سحب 
فلالخوي  ٤۶٠٧١إن القول الممكن من كان 1 9 7 3 عام منتصف بحلول 

الرئيسقرر عندما الحسبان ل يكن لآ ما وقع وفجاه مقبول، مستوى إل وصل 
الوحداتحميع طرد المسلحة القوات رجال من أحدا يستشر أن دون السادات 
قالش الروسية الوحدات "مع كانت ٠ 7 2 يوليو ق مصر ق الموجودة السوفيتية 

يقومونالسرفيتح كان حينح الخوي، الدلإع بواجب تقوم وحدات هي مصر 
يقومونوكانوا الخوي بالي۶٤ تقوم التي آت متح الطائرات من .V 3 0 بتثعيل 
بتثعيليقومون كانوا كإ ، SAMجو أرض الصواريخ كتائب من 2./ 0 يتشعيل 
الإلكترونيةالمحاسات بعفر وكانت الإلكترونية الوحدات من العغلمى الغالتية 

—^—— — ممر ل ابري الديلع تطرر ■ العاشر لفصل اب 



علأما اعتبار عل لنا بيعها عل السوفيت يوافق إ متهورة سوفيتية تمتلكات 
معممر الإلك^رونيق المعدات هذه غادرت وهكذا السرية. من عالية درجة 

ققدراتنا عل الوفيتية الموات هذه قرار أثر وقد السوفيتية، الوحدات 
بجدنعمل ان علينا الواجب من كان ذلك وهع كبثرا، تائزا الحوى الدفاع 

)أقصدالحوى قوات استطاعت لقد الستهلاع. يقدر الأثر هنا لتخفيف 
لتشغيلاللأزمين اادرين الأفراد ميئ أن  SAMجو( أرض الصواريخ وحدات 

أما7، 2 مائة بحلول ودلك Jتشغيالها الروس يقوم كان التي الصوارخ 'كتائب 
عددزيادة وهى القديمة المشكلة من أحرى مرة عانت فقد الحوية القوات 

كوريامن أطلب لأن الوقف هذا دفعني وقد الطيارين، عدد عل الaلائرات 
21الثج طائرات قيادة عل الدرديرن العليارين من بحدد تمدنا أن الشإلية 

يوليوشهر ل مصر إل وصلوا ًليارا  20لنا وأرسلت الطلب لهذا فاستجابت 
قصة.الموصؤع ولهذا ، 7 3 

اسم،اص،نيص
زيارةق الديمقراطية كوريا حمهورية رئيس نائب كان 7 3 مارس لال حق 
نائب Zung Zongزونج زاج الخنرال الزيارة ل يرافقه وكان لصر، رسح<ية 

يومدل السويس، ذاْ جبهة يزور أن ل رغته أبدى الذي - الكوري الدفاع وزير 
ونتبادلنتناقش أخذنا الرحلة حلال ول الخبهة إل معه توجهت مارس ن م6 

إعداديحصوصر متاعبنا عن له نحدئت وقد العسكرية، الموصوعات ل الرأي 
سحبأن بعد ولأسيإ تشغيله، نستعلع تما أكثر 2 1 مج لدينا وأن الطيارين 
الفرصةانتهزت يم طائرة،  75بتشغيل يقومون كانوا طيار  010 حوال السوفيت 

ذلكإن 2؟ 1 الج طياري من بعدد تمدونا أن يمكنكم هل لأترى له وقلت 
الشسمشكلة لنا ستحلون فإنكم ناحيتنا من للطرفن مثسركة فائدة ذا سيكون 

بونسيكتطياريكم فإن ناحيتكم ومن الخوى، الدفاع ل وتسهمون لتليارين ال 
نفسويتبعون الهنائرات نفس يستخدمون الاسرايلمن لأن ميدانية قتالية محرة 

ويتيحهاأا.يستخدمها أن اكلمقة ق التفلر عدوكم من يتفلر التي الكبكات 
أنمنكم نتوج لا إننا له! فقلت إليهم، نحتاج الذين الطيارين عدد ع٠ن سألني 

^سماماتاسنسمممسمب



اتإذألكان و\حد'\م;ا ونو!نكم)ريم السومت ركه الذى ١^ ^١ 
كنامار. فيإ ذلك يحن، يمك»ت فانه آحر، مرب لإرسال متملأ الأمر احتاج 

ساميقرار إل محتاج الموضع همذا أن جيدا نعلم يا ولكن كعكريح، نتناقش 
سياميالالحانب إقاع ل جهر0 يبذل أن الأحر منا كل وعد وقد الخمذين، من 

الطلوب.القرار لاتخاذ محي، 

تاذنيموف بأنه أخرن ولكنه الحربية وزير إقناع ل صعوبة أية أنا جل أإ 
الفكرةعل السادات الرئيس وافق أيام يعدة ذلك ويعد الحمهورية، رئيس أولا 
عادالكوري الوفد رجل من أصبومح، حوال بعل الكوري، الرد أنتظر ست وجل

إلكيم الكوري الرئيس بان وأجرف ممر إل أحرى مرة زونج زانح الجنرال 
إلرسمية زيارة إل يدعونني ولكنهم الأحر، هو وافق  Kirn IL Songج نم 

أبرلمن 2 يوم ول ممر، إل إرسالهم قل بنفي الهلثارين لمعاينة كوريا 
الشاليه.كوريا عاصمة  Piong Yangنج يا ييونج إل رحلتي بدأت 

جويةحطوؤل أية وجود لعدم نفلرا الصن ق يثنغهاي ممر رحلتي كانتا 
تتفيفنيأن مثكورة الصينية الحأكومة قررت ولدللئ، يانج، بيونج إل امرة مب

للصحم،زيارو تكن إ أبرل• من ة يوم يانح بيونج إل أصل أن قبل أيام ثلاثة لمدة 
احتفاءل الرافذا وبالوفد يى الصيني ايانبا احتفى فقد ذللنا ومع مية رّزيارة 

نرقعل عناء حفل الصينية لحة المالقوات حرب أركان رثيس أقام فقد كبترا، 
لنظمت، كا امئة، يوالالعكرية الموضوعات يعص حول الأراء حلاله تبادلنا 
الشالأاأقصى ل العظيم المتن سور بزيارة فقمن، الترفيهية، الرحلات بعض 

زرتكا نووي، هجوم أي لمقاومة المنان أعدما التي العديدة الملاجئ وزرت 
القسعل والاعتاد البساطة إن المتاحفسؤ. من والعديد الحديد بكتن أنفاق مترو 

إقامتيخلال السياسية قيادته وق الصيني الشعب، ف لمستها التي الذات وإنكار 
نأ الزمن يستطيع لا التي، الحية الذكريات من دائا سنبقى المتن ف القصيرة 
الذاكرة،من يمحوها 

منكبثرة بأالة الزيارة وأمطت، حماسيا استقبالا يانج بيونج ق استقثلتؤ 
فمح,.نعا أو عكرية مؤسسة أكان سواء ذهيتإ~ أينإ كنت، والتثرن، التكريم 

—سر ز ابلي الدغلع تطرر العار: المصل — —^٠— 



ويلوحونويخون .رجون الماس من بآلاف أقابل إأح~ الخبل ت~دآحل 
وفنهمح^رات٦م استعراصن ل الأفراد يبدأ الحار الاستقبال هذا ويعد دالأعالآم، 

نارصرب عن عمليا بيانا حضرت الزيارات إحدى ول إثارة. يزيدل كان الذي 
كانتالحوى، الدفاع باعإل الكلفة الوطني الحرس وحدات من وحدة به تقوم 

إنساعتقدت حتى الحجم صيرات كن الصاJ١ر١ت، الشابات من حميحها الوحدة 
نتائجكانت أكثر، أو عثرة الثامنة ل إنس ل قيل ولكن عثرة ة الخامدون 

ُُإفلهن* قلت التدريبي المثرؤع انتهاء يعد بتفقدهن قمت وعندما ممتازة تدريبهن 
أناسمملح ما عندي وليمر المار صرب ل كفاءة من اطهرتنه ما عل أشكركن 

حلعتثم ألبسها التي 'ُالمثرلأاا تلك أهديكن أن سوى تقديري عن به اعثر 
UAjyjJlW  الزيارةأثناء ألبسها كنت والمى المظلات برحال الخاصة القرمزية
الوحدة((.قاني إل ومحسلمتها 

أآاإكأ 1Lرئيسها وّدن الشإلة كوريا عن يقال أن يمكن مما الكثير هناك 
Song  يحمرالبلاد هذه ل الماضية العثري٠ن السنوات حلال تحقيقه أمكن ما إن

الحربهدمتها أن بعد فقحل رالآدهم بناء يعيدوا ر إئيم تصديقه، الصعب من شيئا 
قادرينأصبحرا إنيم ميءط كل ل أنشهم عل يٌتمدوا آن استطاعوا بل الأهلية، 

الدبابةينتجون إنمم ومدنيا، عسكريا إليه محتاحون مما الحفلمى الغالبية إنتاج عل 
وبعددالهائلة الطبيعية بمواردها الصن كانت وإذا إلح•• والماكينة والحرار والمدفع 
عوندون نمها تحلوير ل نفسها عل تعننمد أن استطاعتح قد الكبير سكائإا 

مليون1 5 تعدادها كان التي الشإلية كوريا فان V المتقدمة الدول من حارحي 
تطويرنحو عمل من صغيرة دولة به تقوم أن يمكن لما مثالأفريدا تعتير فقتل نسمة 
نظمقد باكمله الكوري النعب إل حارحي. عون أي عل الاعتناد دون نقمها 
الصغارالملامين نرى صباحا السائمة الساعة ففي كبيرة، عسكرية ثكنة ى وكأنه 
وهمأحجامهم مع ثتناسب التي الصغيرة الحفر وأدوات الفوومحر محملون وهم 

إسراعل رغبة ودللن، يية الغ التكنورحبا تنثد و7 عام من اعتبارا الصن بدأت لشد ( أ, 
هذا—اركرن ويبيشجعرن مون الش وحلفاؤها يكا أض ركامs ها تفتطوي نحو الخطى 

الوفيتتة.الشرفية الحدود عل -^- ١٦"■عنصر حلى ق منهم رغبة الاتحاْ 
الهجربسركة است الخوان وإعداد محز الناو; الباب 





بعدأبر؛ل من ر ة يوم ممر إل وعدت ذك، عل ^١^، محراتم 
.١٦٠فمت التي الرحلات أمح من رحلة 

لكونواالمهندبن من محموعة بتشكيل قمت القاهرة، إل عودي وبمجرد 
الفريقوصل مايو أول ول الأنفاق^ عليه بمللق الهندسن ل حديد ^٢^٤ نواة 

بإجراءحلالها نام أيام ثإنية لمدة مصر ل مكث حيت الأنفاق محراء من الكوري 
قبلللتحيه الوفد زاري وعندما المصرين، الهندبت فريق مع ميدانيه دراسات 

ح؛رةلديه المصريثن المهندبن محموعة رئيس ارإن رئيسه• ل قال بلاده إل العودة 
الدراساتكانت العملية*. الخثرة تنقحه ولكن الأنفاق ل ممتازة نظرية 

سفرهموJعدi للغاية، مفيدة الكوريون الأنفاق حبمراء ندمها الي والتوجيهات 
لمطار ببناء الخاصى التصميم وصح هدفها عمل محمرعة بتشكيل قمت مباشرة 

أميوعنكل أو أسمع كل مرة المجموعة هده مع ألتقي كنت الجل• ثاًلن 
كانت7 3 أكتوبر حرب قامت وعندما إليه• التوصل أمكن فيإ قشهم لأنا 

أحرزناقد وكنا تفصيلاته، ووصع المثرؤع رسم ل تعمل زالت ما المجموعة 
المجموعةبهده الدوري الأجتءإع عل احرصي كنت الصدئ. هدا ل كبترا تقدما 

ألوانمن لون هو الثاف والسيب ثالوصؤج، اماٌيا همو الأول افسبب لسبتير1ا• 
رر.يضيع أن ور يتصسأن يمكن لا إذ الوقؤع، وسيكة ليست الحريج بأن الخدلع 

خمسإل إنشاؤ0 محتاج قد مطار تصميم لوصع وقته من جرءا م•، م• ف• ح• ا• 
هذهالعمل محموعة صمن من كان الوقؤع. وشيكة الخرب تكون بينإ سنوات 

حسنياللواء شاهده وعندما الخوية. القوات قيادة ل العمليات مع صباط أحد 
العمالياتبدء قبل دلك وكان الرسومات وصغ المعلومات بجمع مشغولا مبارك 

عليهفرد ذلك. من هوأهم ما محيك أليس له: وقال مر0 أسوعن، من بأقل 
لهوقال مبارك حسني فتعجب ذلك، منه طلب الذي هو الشاذل الفريق إن قائلا: 
يحدمبارك حني قاباني ومحد'ما تقول، مما لأمحفق الأركان رئيس أسال صوف 
الاثتن.تحن وصحكنا القصة ل حكى بيومن ذلك 

تشكيلاكتمل وقد الوصول، ل الكوريون الْليارون بدأ ولإ يونثو وائل أل 
راديواذلخ أغسطس من أ 5 ول يوليو، شهر حلال به يعملون الدي الرب 

ساماتا.سسمىثسمب







01 4طاءة من شرايك طراASM  3أرض حو مذاتفها بإطلاق طائراته نامت لقد 
القناةغرب كم  20حوال بعد عل كانت التي راداراتنا مواقع عل القناة نرق كم 

كانواالطيارين أن واضحا كان لقد هدفها. إل الوصول من محديفة أية تتمكن فلم 
آحر،كمن وحوي من حرفا كم 1 0 عن تقل مسافة إل القناة من الاقتراب نحنون 

كانت Shrikeللقازائف استخدامه أن كإ لنا، نحزا يعتر ذاته حد ق ذلك ف\كان 
لديناوكانت القذاف هد0 لديه العدو أن نعلم كنا قواتنا، لتدريب حيدة فرصة 
القداضمقاومة و الأسلوب هدا لتجربة الفرصة ننتفلر وكنا لقاومتها، حطط 

ندكنا ١^^٠٠ الأسلوب نجاح لنا أكد مما الفرصة هدْ العدو iاعهلانا ٠نرايك٠ 
لدلك.أءدنّناْ 

جؤناكمث س العدوينمب 
طاترتاناخترقت؛  16 19الماعت تمام وق 7 2 يونيو من ٦ ت وم يل 

انحا0ق وتوغلت العش رأس منطقة ق الخوي محالنا فانتوم طراز من إمرانلتان 
المنصورةمطار من  21مج طراز من مصريتان طائرتان وأمحلعت الدلتا، 

بيناالبحر انحاه ل المعاديتان الطائرتان هرت الإمراياكن. لاعتراض 
الذيالحوى الكمثن ق تانا طال وقعت؛ وفجاة مطاردما، ق طاترتانا استمرت 

منهلقةإل لحبها الطعم دور الحائيتان الطائرتان فيه لعبت والذي لها أعد 
وجودالعمليات غرفة ق المناوب القاني فيه اكتشف الذي الوقت ول الكم^ن، 
لتدعيمها،أو لتحذيرهما فات قد الوقت كان الرادار شكة عل المعادى الكمهن 

قدكان العدو ولكن السابقخن طائرتينا كُزيز أحرى ئ أ ميح طائرات ثاف دفعنا 
المنطقة.إل تعزيزاتنا وصول نبل المكان وغادر أسقهلها 
أنالحوى، الدفاِع عن المسثولن تعترصر التي المشكلات نين القصة هذه إن 

راغرو سيزداد فانه اصه باعم نقم ل؛ فادا أحواءنا، نحترق أن دائا يستطيح العدو 
الماءال Jهليارينا ندفع فإننا سرعة باعتراصه نقوم أن أردنا نحن وإذا انا، صو 

وقؤعولتلأل عدته. ثيء لكل وأعل وجهر حطط قد خصم لمقايلة خطت أية دون 
نتعالتي الخهلوات تنفلم جديدة تعلميات أصدرت أخرى مرة الأحداث هذه مثل 

الشاطتشمل اسات هذه وكانت العادية، الخوية الاختراقات الة حف 
التالية:الأساب 

^—م—ممر ل الخوي تطور الماثر؛ الفصل —— 



تحديدها.السابق الناطق ل جوية مظلات شكل عل أوضاعها أو٠اتنا ا1زسح^"طائ 

أيةدون العدو طائرات مطاردة محرد من بدلأ وتفكبر ِردوء الوقف تقسم يتم - 2 
حطة.

•متكافئ غثر موقف من جوية معركة ل بالدحول يسمح لأ ~3 

باحتراقاتفقام بيومين ذك يعل نفه الأسلوب يكرر أن العدو أراد وقد 
السابقةتعليإتى ووكن يوليو، من 1 5 يوم ظهر بمد الأحر البحر منطقة طول، عل 
عليها.يعرض كان الذي الطعم الخوية قراننا تبتلع ولر نافدة تح كان

سمىسطرضمخءاثن1ه

بطردالخاصة الأنباء من يستفيد أن العدو حاول 7 2 يوليو من  24يوم ؤ، 
بهيسم.ح كان مما باممر القناة من فاقترب؛هلائراiه ممر، من وقت الالخاراء 
اليطائراته إحدى النوم هدا من 1  564 الساعة ق له فأسقطنا الماضي ل لنفسه 
أصبحالخذن ذللثؤ ومني القناة رق مكيلومزات 1 0 افة معل تطم كانت، 

أكتوبرمن 1 0 يوم وق القناة، من كم 1 4 عن تقل مسافة إل بطائراته يقترب لا 
عليهفأطلقنا القناة من تشكيلاته بأحد فاقترب القاعدة هل.ه يكر أن حاول  72

يبدوكان الطاترات إحدى الثانية وأسقطت إحداهما فطانت، جو. أرض قديفتى 
آنه نفالوقت ل حاول لأنه الهجوم ل جديد أسلوب احتبار محاول العدو أن 

النيران،لإدارة المخصصة وراداراتنا للاندار المخصصة راداراتنا العمل عن يعوق 
الطرجن.لكلا يوريبية فرصة كانت، لقد 

غمالنءأقة فوق أحرى مرة الهليران العدو حاول 7 3 يونيو من 2 8 يوم وق 
الوقتذلك ومني طائراته إحدى  16 12الساعة ق له فأسقعلنا ، ١٢.المسموح 

القناةإل يقترب أن قعل العدو طيران محاول 1؛ ه نفالعام ق أكتوبر ءرب وحتى 
منالشقة هده فوق الخوية س؛ءإرتنا فرصا لقل. كيلومترات عثرة عن تقل مسافة 

التيالعثور لعملية الظروف مهدنا وهكدا حو. أرض صوارمحنا بواسهلة الأرض 
يانعدف.

•■ ٠٠الهجومية للمعوكة _ LI،Iالقوات وإعداد نحهي،* الثارث الماب سسسسس^ 





ا1

منأقل وبعد ة 7 يونيو حرب حلال تدكر حاتر البحرية فواتنا تتحمل لر 
البحريةفواتنا قامت الخرب تلك حلال النار إطلاق وف من أنهر أربعة 

المدمرةباغرافها وذلك الإصرائيلية البحرية القوات إل قوية صربة بتوجيه 
لستناءالشإلية السواحل عل الدورية باعال تقوم إثلأت كانت لفد إيلأت، 

6و 5 مسافة حتى أحيانا تقترب مهمتها حلال وكانت سعيد. لبرر الواجهة 
الصواريخزوارق بحري صرب إل الأوامر صررت وند سعيدا بور من أميال 

76 أكتوبر من 2 1 يوم ول ميلا• أ 2 حدود نحاورت إذا السفينة هذ0 بإغراق 
أصبحتأن إل صامتا الصواريخ مرب فظل العهود، باحترافها الميتة قامت 

ويعترفاعرفها،  SSMسطح سطح مقدوفن عليها نأطالق أميال و مسافة عل 
تاريخول عامة بصمة البحرية الحروب تهلور ل كبثرة أهمية ذا التاريخ هدا 

اللت\نوالفدفتين كومار القوارب أن من الرغم فعل حاصة، بصفة بحريتنا 
كانواالصرUfن أن إلا الصغ سوفيتية حميعها كانت إيلأت إغراق ل استخدمتا 

^١^٠١١تاريخ ل البحرية الحروب ل الصواريخ هده يستخدم من أول 
صغر"قارب بواسطة كب2رة بحرية قطعة وهى ~ إيلأت إغراق أحدث لقد 

التآيركان وقد الهادمة، البحرية للحروب بالمبة العكرين تصور ل كيثرا تغيثرا 
أساسعل قواّءا تبنى إسرائيل أحدت التارخ هدا فمنذ نضمها إصراتيل ل كبترا 

اسةسمىسمبالقوات نحهز الثار: -الباب 



آ

أساسهي سطح سطح بالصوارخ والملحة السريعة الصغثرة القوارب أن 
طرازمن قارنا 1 3 بثراء إسرائيل بدأت وقد الإسراتيلية، البحرية الضاربة القوة 
محليا،بصنيعها نامت الي مريل بصواريخ وساحته ا فرنمن  SAARسحر 
حيفا،ترسانة ل السريعة القوارب من حديد نهمع بتاء ل بدءوا ه نفالوقت ول 

التؤعهدا من قارب أول بندفن إسرائيل قامت وقد  Rsshcfاسم علميه وأطلقوا 
القواربهده بناء ل مستمرة وهى التاريخ ذلك ومنذ ، 73فراير من أ 9 يوم 

النؤع،هدا من قاربا أ 2 لديبما أصح 7 8 عام وبتهاية عام، كل ق قارران ل بمعد 
كلوسلح ميلا. 4 0 إل مداها يمل ؛حيث،  SSMمريل القديمة تطوير تم وقد 
لومحمطنا 4  13ريش_يم، القارب حمولة وتبلغ وريشيف سعر القوارب من 

الساعة،ل ءقا،ة  32هي له مرعة وأنمى ميل.  15 00وما.اْ مريل. ل.ائف_، ق7 
حمولةصغيرة أحرى قوارب ببناء أيضا إسرائيل قامتا وفد رحلا، 4 5 وطاقمه 
^انجهيز ،  Duburالدبور اسم علميه وأطلقوا أفراد 6 وطاقمه طنا 3 5 إحلءاها 
محهزما ومنها القلوربيل، لإطلاق ياناسب، محهز ما فمنها محتلمة، لأغراض القارب 

برا.نقلها إمكان أساس عل صممنذ أما القوارب هد.0 مزايا ومن بالرثاثان، 
والعكسالأحمر البحر إل الأبيض البحر من نقلها تستطع إسرائيل فان وهكذا 

بريةناقلات باستخدام 

الإمرايلة.الفن وجه ق السويس قاة إغلاق أصاص عل ذلك كان ( أ ر 
الحريةالقوات ■،ونف عم: الخالي الفصل 







أ

لكنت1  972مصف حتى مصر ق العاهة التمئة حطة إن القول يمكن 
أحد،عل ذاكا ل اللوم ألقي، لا ؤإف العالم، ل التمثة حعلط أسوأ من تعم 

داتإالسلاح لكن نقد السلاح، توافر عدم هو الأول السبب ت أسباب لعدة وذس 
الظروف،هده ونحت العاملة، القوات احتياجات يكفى يكاد لا بحين، القالة من 
الذيالسلاح الدولة لدى يكون أن دون الاحتياطي من كبثر حيثي بناء فإن 

فهوالثان، السبب، أما صانعا, محهودا يعتر الحيس، هذا به لح تان تستطع 
أرضيةبقوات الاحتفاظ إل للعدو— الخوية السيطرة نتيجة — مصر ل اصهلرارنا 

حاعاتصد الحمق ل المتعددة أهدافنا لحإية وذلك، العامل، الخيش ل مرة 
لالحال هو كإ — يمكننا لا فانه لهدا ونتيجة بحرا، المنقولة أو حوا المنقولة العدو 

وأنالعامل الخيش ق المسلحة قواتنا من فليلة بنسبة نحتفغل أن مثلا— إصراتيل 
القواتنمثل إّراتيل ففي الاحتياط، ق المسلحة نواتنا ص الأير الخز، نبقى 

قواماتعئ أن وتتهليع المسلحة قواما حجم من ./ 40— 30حوال العاملة 
الخويةقواما عل إسرائيل وتعتمي صاعق،  24حلال أ(ل 978)الأن المسلحة 
كامباغت، مجوم فوحثت، ما إذا العامة التعبئة عمالية وحماية ء ق المتفوقة 
الخويةقواما لضعف، فنقلنا ممر إل ثة بالنأما ، 73أكتوبر حرب حلال حديثح 

لالمسلحة قواما من ,/ 6 0 حوالي ولكن مماعن، مجوم فوحئنؤ ما إذا فإما 

الجوبللممءت اس القوات تمهٍز الباب ___ 



ا

أننل العركة حم يتم وقد للغاية، صعب موقف ق ها نفنحد ففد الاحتياتل 
الاهتامعدم إل اكرين دعا الذي والأحثر الثالث بب الأما التعبئة. تكتمل 
)عدمالاحتياط إل النقل ياماف الخاص القرار فهو التعبئة بموضع الكبم 
1 796 عام من ارا اعتبالإلزامية( الخدمة مدة بإتمام قيامهم عند الحنود ترح 

احتفىففد وبالتال 1،  972يوليو منتمف حتى الأمر هدا مريان واستمرار 
لحةالمقواتنا وصلت عندما الاحتياطية. القوات لتكوين الأمسامى العنصر 
الحكومةبدأت رحل مليون حوال إل 7 2 عام من الأول التهم، حالآل العاملة 
التينحنيدهم مدة طالت، ثمن الملية القوات من جزء ترح بضرورة تطالب، 

إلذلك، وراء من ترمى الحكومة ت، وكانسنوات 6 عل يريد ما إل وصل؛عضها 
منالاستفادة هو الثال ، والهدفالتوفر، هو الأول الهدف، كان اهدافح. ثلاثة 

بيتهممن كان فقد الحة، المالقوات ق المجندين المثقمن عناصر من ال،كشر 
سواءالدولة إليهم نحتاج ممن إلخ•• والمعلمين، والهندمن الأطباء من الكشرون 
إلماسة حاجة ل كانت، التي العربية للد.ول لإعارمم أو مصر داحل للخدمة 

ّي،اولا المجندين" معنويات رغ إل يرمى فقئكان الثالثه، ، الهدفأما حدماتبم. 
تنتهي.سوف متى يعرفوا أن دون خدمتهم مدة طالت، الدين الخامعات" حرمحي 

وكانواأمرا يوموا أو متقبلهم يبنوا أن إل يتوقون منهم الكشرون كان 

—المأمنالبت خلت مملور ضر: النمل



لناحددوا رامتى؟ بصراحة لنا يمولون أصحوا والأن عام بعد عاما ذلك يوحلون 
وهكذاحياتنا®، نرب أن سطح حتى الحة المالقوائت، ل خدمتنا انتهاء تاريخ 

القواتمن رحل 3  0000بترج نقوم بان يولثو ّهر حلال القرار انحذ 
•٦ يوليو2 من الأول j، الملمحة 

قالعبئة حطهل لدراسة مضملرا نمى وحدت الخليلْ الفلرونط هذه ل ظل 
وسوسراالريد وهى تعبئتها حطعل بكماءة المتهورة الأحرى البلاد ول ممر 

تلخيصويمكن بالعيوي، مليثة المرية التعبئة حطة أن ل اتضح وقد وإسرائيل، 
يل:فيا الرتيبة العيوب 

عندماأنه السيئ التسجيل ذللمثه نتيجة وكان للغاية، ميثا البيانات نجيل كان ~ 1 
ل؛وظيفة ل الحمل إليه طلب، ما ^!^١ فانه الاحتياط حنود أحد ستدعى ي

عليه.تدرت أن له بق يلر سلاحا يستخدم وأن لها يؤهل 
عليتم الاحتياط حندى اّتدعاء وبالتالي وحفظها التسجيل تذاكر كانت، 2- 

نرمحهبعد الفرد مكن لمكان طبعا محدد ولا التخص ميلاد مكان أساس 
بهوالاتصال الفرد عل العثور السهل من يكن فلم وبالتال الخدمة، من 

عائه.لأمتي 

،Computer)الكّثيوتر( الإلكتروف الحقل مثل الحديثة الأجهزة تستخدم ل؛ 3- 
إلوبمتاج ساق، عمل وهو اليدوية الأعال بواسطة نتم التعبئة كانت بل 

يتمكان — الوننج عامل صغهل وتحت لذللث،— ونتيجة طويل، ونت 
وباعدادالتخممات لبعض بالنسبة هومطلون مما أتل باعداد الاستدعاء 

أحرى.لتخححات يالثة مهللون هو مما أكثر 
المركزيةعل تحتمل أطرافها— حبلن، لعدم نظرا المصرية— التعبثة حطة كانت، 4- 

لالتعبئة مركز إل يمل أن احتياطي حندى كل عل كان فمد الثديية 
مهإتهله وتصرفه ثخمى كلاح البندقية له تمرق حبنا القاهرة 

)مشاةالمختالفة الأملحة تدريبه مراكز إل ذللن، بعد يرحل نم العكرية 
التيU_،مراكز ل مركزة تدريبح فترة قضاء ويعد إلخ( مدفعية•• ما-رءات 

الجربللممءت الس القوات دإءل-اُ نحبمز الثال: ياب ا ^



محيوهكدا آ، ءيه١ر سخيم التي الوحدة ١^٠٠ ترحيله يتم هده 
إنهالذكريات أو الخب من نؤع أي ؟٦١ يربطه ولا أحدا قيها يعرف لا وحدة 
الغرياء.من محموعة بين غريب 

الاحتياطيةالوحدات هد0 كوادر يشكلون الذين العاملون الضباط كان 5~ 
الضباطمن منهم العفلمى الغالبية وكانت السنويان أصعق من ينتخبون 

ممنالعسكري الانضباط أو التدربا ل الضعيف التوى دوي أو الشافن 
الضباطهؤلاء فان وهكذا منهم، التخلص ل رغبة وحدامم رقصتهم 
منخفضةوبمعنويات كسيرة بقلوب الاحتياطية الوحدات تلك إل يذهبون 

حلعل الممل من بدلأ الوحدات لهذه حديدة مشكلات فيضيفون 
مثاكلأما.

أنهو الأول السبب لمين. اصتبعدسما السويبمرية التعبتة حهلة دراسة ويعد 
وسلاحهه يملابمحّففل بان الرح للجندي تسمح السويسرية الحكومة 

السياسيةالقيادة يه تمح أن يمكن لا موص—ؤع وهذا مسكنه، ق الشخصي 
وبرية-الالبرة القوات j العفلمى الأغلسة أن غهو الأخر السب أما المرية، 

المشكلاتأصهل يمثلون الذيآن الشاة جنود من هى الحبلية" أرصها لطبيعة نتيجة 
تحتمدإما ل اتضح الإسرائيلية التعبئة حطة تفاصيل وبدراسة التعيئة، وصؤع مل 

لكيإليها التعديلات ييض إدخال بعد السويدية التعبتة أسلوب عل أساسا 
الُدوانية*إصرائيل طيعة مع تتإسى 

حطةكانت السويدي. العسكري الفكر تعكس السويدية التعبثة حطة كانت 
ومدافمدبابات من الثقيلة الأسلّجة حمح أن نابتة، دفاعية حطة نحدم التعبئة 

كانللخطة، طبقا فيها تعمل سرق الي المناطق ق متفرقة محاري، ز إلخ وعربات 
التيالناطق ل فعلا يعيشون الأسلحة هذه بتشغيل سمومون الدين الأفراد حمع 

اختمارهر واحد فارق مع التجنيد عند اخع ه نفالأسلوب هو الأسلوب هدا إن ( آ, 
خفيفيها، سيعمل التي الوحدة إل الانضمام تبل والتيؤيب للتحضحر اللازمة المدة وضغط 

زللخدئ الاستدعاء حالة ي أما W أنه ~9 6 إل الفةسة هده تمتد مرة لأول التجنيد حالة 
يوما.3 0 حوال إل الفتسة هد0 صغط يتم خانه الاحتياط 

___العامة ايتمئة حتلة تطور عشر! الثابير لفصل اب 



اشوالعيان الأسلحة نحرين أماكن ْن قرية مسافات وعل فيها سيعملون 
لانتقالطبقا الوحدة أفراد تعديل باستمرار ومحرى بتشعيلها، يقومهن سوف 
البلاد،شإل ق يعمل كان ما شخصا أن مثال قرصنا فلو لاحر• مكان من الفرد 
الدائمةإقامته الفرد هذا نقل ثم الشإل، ق ستعمل وحدة إل ينتمي بالتال وكان 

مقرمن قرية وحدة إل الشال ل وحدته كشوذات من نقله يتم فإنه الخنوب إل 
مفلاهر٥،من كشر ق رائعا أسلوبا يحير الأسلوب هذا أن فيه سك لا وتما عمله. 

وسائلعل اكغط وكنفف ممكن وفت أقل إل التعبئة ونت نحفص إنه 
أفرادمعظم إن وحدته. إل إقامته مكان من فرد كل لقل الهللوبن الواصلات 

•واحدة منطقة ل دائمة بصفه يعيشون حمنا لأنم بحصا بعضهم يحرفون الوحدة 
منالأفراد لقرب نظرا وسهولة ير ق للتدرييؤ سنويا استدعاومحم الممكن ومن 

البحيث الناسبة، اكوقيتات ق الاستدعاء توقيت يماكن أنه كإ الاستدعاء مكان 
يقاتللا بانه الفرد ذهن ل يشت الأسلوب هذا فإن واخرا . الإنتاج عل يوثر 

منزلهعن يدافع إنه الثخمي، كيانه عن أيما يدافع إنه بل فقْل، وطنه يل سل 
فإنهويالتال ثيء، كل نحسر سوف العدوفإنه اكتحها وإذا وأرصه< أسرته وعن 

فإنكلها ا،لزايا هدم من الرغم وعل الفداء. إقالأعل وأم حمانا أم يكون 
بوصوحوتظهر المرونة تنقصها إذ العيوب، بعض  ١٢كان السويدية التحبثة حهلة 
فيها.، الضعفنقاط استغلال من العدوالمهاجم يماكن مما الدفاعية البلاد حهلة 

أفكاربعضر عل أسانا تعبئتنا حطة تعتمد أن قررت الدراسات هاو0 وبعد 
الحربيةظروفنا مع تتإشى التي التعديلات بحضى إدخال مع السويدية الخهلة 

وأنجغرافيا التحيثه تتم أن الممكن من يكن فلم ادية، والاقتصسياسبة وال
انحاهمن تاق مصر يا تتعرض التي المهيونية الهجمة لأن إقليمه ل فرد كل يدافع 
بخصوصيأما الانحاه، هدا ق مواردنا حمح نحشد أن علينا ثي، ولذ.لك سيناء 
الوحداتهده تئاكل أن الأفضل من أن رأيت فقد الاحتياطية، الوحدات إنشاء 

محمولض أونات j الموى اكدرب لأ>اض الاستدعاء بمم لا المنال ّسل عل :1( 
متطقةيئن ما ؤ نحتلفأن يمكن الأسدعاء ترارخ فان وباكالي ما، منعلقة ل زراعي 

دأحرها•
الهجدمةلحأ ائالقوات ُإءداد نحهٍز الخاو: اياب 



التجنيدقانون محددها التي المدة وص نوات م و مدى عل ٥ متعدد دفعات من 
صنوان9 مائة ل الاحتياطية القوات حجم أن أي الاحتياط ل للخدمة المصري 

ماأي صنوان 9 حلال ل السرحين حجم يعادل ما إل يصل الخطة نتقيد بدء من 
سنويا،القرة هده نع تغيثر دلك بعد محرى لم رحل، مليون أ . 5 حوال يعادل 
محإأن عل الاحتياط وحدات ل الخدمة من مائتا القدامى خدمة باماع ودللنج 
العاملة.القوات ل الخدمة من حديثا المسرحيرن الخنود من حديدة عناصر محلهم 

يمكنأنه وحدنا الاحتياطية الوحدات تشكيل بق تانتقالية وكمرحلة 
بحدالأفراد من مرتباما من 9./ 0 8~ 5 اصتكإل بنسبة تعمل أن العاملة للوحدات 

وحداتمن أفراد من عدد نقل حالة ل أنه أي الاحتياط، إل أفرادها بعض نقل 
هؤلاءبوظائف محتفغل العاملة الوحدة هد0 فان الاحتياط إل العامل الخيش 

وي?نما يتراوح النقصر هدا كان طالما اغرة ثالاحتياط إل المنقولن المجندين 
وحدتهإل الفرد يعود التعبئة وعند نحصّصر. كل ق الوحدة قوة /'من 1 5 س 1 0 

منطويلة إجازة ل كان وكأنه يشغلها، كان التي وظيفته وإل ?يا يعمل كان التي 
الوحدة.

التالية:الإجراءات انحدط الحديدة الأفكار لهده وتقليما 

تلالبه أمكن بحيث التسجيل أسلوب ل جوهرية تعديلات بالحال قمنا ~ 1 
السابقة.العيوب 

مطالبنا،خمح نحدم التي الرامح ووضحنا والكمبتوتر المتكنة نظام أيحلنا 2~ 
ذللئsأكان سواء نطلبه، محدد عدد آي نستدعى أن بإمكاننا أصبح وبدلك 

السلاح،أو التخصمر أم التجنيد تاريخ أم للوحدة طبقا أم للوطيفة طبقا 
؛لخ■

تعبئةمركز  400~ 350انشاءهو النهائي )الهدف، تعبئة مركز ٦  00افتتحنا 3~ 

نمة،1  00000يبكر سكاق نحمع كل لخدمة واحد مركز يتوافر بحيث 
01 عل بميمها منطقة أبعد وبيءن المركز المسافة تزيد لا وبحيث 

أفضل(.أييّإ كيلومترات 

,الما،ة البت خعلأ مملور عم: .القملالثان 



له،الخصص التعبئة مركز إل يذهب فانه الأ-حتياط إل فرد أي ينقل 
المسلحة.بالقوات علاقاته جح وينهى العكرية مهإته بتسليم يقوم حيث 

إلالفرد برحه الخالة هد0 ول الممشة، مركز محلريق عن الفرد امتدعاء 5-بم 
إلفورا يسافر ثم الدنية ملابسه ويرك العسكرية مهإته يتسلم حيث المركز 

يل;لما طبقا وحدته 

قالأصلية وحدته إل مباشرة يتوجه فإنه الانتقالية الرحالة خلال —  أ
النقلقبل به يقوم كان الذي ه نفالعمل يتسلم حيث الحاملة، القوات 

الاحتياط.إل 

منعلقةإل التعبثة مركز من ينتقل فانه الانتقالية القرة تنتهي أن يعد ~ ب 
الخاصة؛الوحداتوالعا.ات الأسلحة تكون حيث، الوحدة، حشد 

أنقبل المكان هدا ق الوحدة تشكيل ويتم التخزين، ل الاحتياطية 
عننحتلض منا أنهنا ويلاحفل العمليات. ل واجبها لتنفيل. سحرك 

حينل جغرافيا التعبئة عل أساما يعتمد الذي ويدي الالأسلوب 
فقدالمستقبلة، العمليات وانحاه الخغرال الأساس من نجمع أننا 

العملياتانحا0 بمبدأ وأخذنا بالفرد يتعلق فيإ الخغرال بالمثدأ أخذنا 
منبكثير أمهل الفرد نقل لأن اكقيلة، والعيان للأسلحة بالنسبة 

منها.اكقيل ولاميإ والمعدان الأسلحة نقل 

لالسويدية الملحة القوات حرت أركان رئيس كان الصدفة وبمحضر 
يومللغداء دعوته بوجوده علم، فلمإ يونيو، شهر أواحر j، لمر خاصة زيارة 

عنمعه نحدنت، الغداء تناول أثناء وق الضباط، نادي ق  72يونيو من 2 6 
بعضهناك ولكن به وأءء>بتا فرأته أق وأخثرته السويد ل التعبئة أسلوب 

صابهلينأرسل أن عل الموافقة منه والتم، أستطلعها أن أريد التي التساؤلات 
اينقاطلاستيضاح الأسلوب هذا عل ميدانية درامة لإجراء السويد إل مصرس 

إناوقال جم بأدب الويدية م( ق. ح. ا. )ر. اعتذر علينا. خافية زالت، ما التي 
الذيالخيالي ويد اله لموقفخرقا التمرفج هن.ا يكون أن ذلك، قبل هو إن نحشى 

—الهجوب للمعري المالحة القوات وإمداد نحهيز ١^^! الياب 



هاوا"|>زصوإاق فانحته لأش له بالاعتدار 'سارءت وند الحرص، م عيه تحرص 
منهوصلتي ه نفالعام من أغطى من ج وق منتهيا• الوضع أن.ص ورجونه 

ئيهيعلمني السويد، ل المنة نظام عن ممرة يمطبوعات مرفق السويد من كتاب 
السويدل السياسة الدراسة لأستكإل ممريثن صايعلن حفور عل يوافق بأنه 
عنوأءالنتا بعناية الحديدة المطوءاتا بدراسة نمنا الفور وعل أمحبوعن. •ل.ْ 

اّتكهولم،إل أقلعا 7 2 أكتوبر من ٦ ب ول الضابطن، هدين لاختيار مسابقة 
الانحاْل ثر نكنا أننا من يقينا فازددت ورأياْ شاهراه فيإ ناقثتهإ عودمإ ويحد 

•اللم 

منامحبارا الاحتياحل إل ينقل من كل عل للتمثة يدة الخل الخطة تطبيق تم 
تطبيقمن ضكن م للاث ولخن را،، 30000عددهم وكان ، 1  972شهريونيو 

مراكزإنناء من نتمكن لر لأننا نظرا ./' 1 0 0 بة بتالدفعة تلك عل النذلام هدا 
التالية،الدفعات أما ، 72يونيو من الأول قبل إنثاءها نريد كنا التي الانة التعثنة 

27 يونيو دفعة ومحع ولممسحح . ./* 1 0 0 عليها الخديد النظام تطسق تم فقد 
أوصاعهاتصحح وتم ، 72أكتوبر ْن  510—ض ما المرة ل ياسدعانها نمنا 
72يسمر ودفعة  72يونيو دفعة من ايرحن إجال كان ٠ الحديد للنظام طبقا 

العددهذا اسدعاء إمكاننا ل وأصح رجل آ  00000حوال  73يونيو ودفعة 
٠فقتل ساعة 4 8 و 2 4 بين تتراوح فترة ل القتال ل إثراكه و الضخم 

قدأنه أتصور كنت لقد ^١، ٥۶نجاحا لكعئة الحديدة الخعلة نجحت لقد 
خلالأجريتها الش اذكررة التجارب ولكن التعبئة، لأستكإل ساعة  48تلزمنا 

و 70تتراوح الأفراد من كبيرة بت نأن أيبتت نل الخطة لاختبار 7 3 عام 
إل ٢٠٦لذها؟بالسعادة يشعرون اط الاحتيأفراد كان الأول. اليوم ل تصل •/' ة0 

والعناق،بالموسيقى يقابلونم وحدابي؛ وجنود صباط وكان القديمة، وحدابآ 
لبضعةكان بعضها استدعاء، عملية 3 3 بتنفيذ قمت 7 3 وسبنمر يناير بثن وفيءأ 
أنأعلنا فإذا وسهولة ير ل تن*أ العملية كانت أسبوعيرن٠ لمدة كان وأطولها أيام 

.91 6 7 يونيو من اعتبارا الاحتياط إل تنقل دهعة أول هذه انت كا 
العامالضلاكافيشم:ضطب 



احمح،بين الثقة تولدت وهكذا به وعدنا بإ التزمنا واحد أسبؤع لمدة الأستدعام 
ؤإعادةالتعبثة حهار لتدريب طيبة فرصة هده الاستدعاء فزات وأصبحت 

عملياتعل العدو تعود كله دلك من والأهم الاحتياط حنود وصقل دريب ت- 
يدأناسبتمير مجن 2 7 يوم وز بالقلق. يشعر أن دون التدريب لأ'ءراصرا التعسة 
محستمثرمن  30يوم ول رحل،  70000اصتد.عاء الحقيقية التعبثة عملية 

تراقالتي العميلة العناصر نخلع ولكي آخر، رحل  50000استدعاء طلبنا 
اشالأول الدنمت من أمموبر من 4 يوم رحل  20000سريح نما أعإلنا 

العدووابتلع وسهوله ير ل الأمور مارت وهكذا صبثمثرا 2 7 يوم امتدعيناها 
أكتوبرمن 6 يوم بالحرب وفوجئ مدة منذ بإعداده نقوم كنا الذي الْلعم 

لدينايكن ل؛ لو نتساءل: أن محب، والأن رحل.  100000بتمثة يئعر أن دون 
العددهذا تستدعي أن الممكن من كان هل التعبثة، ل الحكم يوب الأّهذا 

لعبتالتي المفاحاة منا تضح وبالتال العدو يشعر أن دون الأفراد من الفخم 
السويس؟قناة عور نجاح تحقيق ل مها دورا 

الهجوب.للمركأ ادالس القوات تجهيز التام: اياب 



النمل

عفرالثالث 

اثقواتتدييب 







إليهندعو عمل بنان بإجراء قيامنا فهي الثانية الرحلة أما مائية. منة نعميها 
لذاالمّحيح الأسلوب لتعليمهم التجربة لحضور الختهين من مئات 

كانتالتي العملية البيانات ومئات التجارب مئات ت حض ولد الاستخدام، 
يلوفيإ الحربية. العمليات حالأل نقابله أن ينتفلر لما مشاحة حلروف نحت نحرى 
منوالكشر عليها التجارب من الكشر يعمل قمتا التي المهمة الموصومات بعض 

اسوةلاا:البيآس 
وليلامارا المعديان وتفثغيل الكباري بناء د الل المرات فتح — 1 

(.73و72و71)أءوام
(.72و 7 1 )الأعوام العبور عل العائمة النيران تأثير 2~ 
الرايٍرالساتر وتتلى القوارب ل مائي ماح باقتحام تقوم مشاة كتيبة ق"" 

(؟73و72أ7وومعداما)الأعوام أسلمتها ومعها 
بارليفبختل الثبيهة التحمينات عل الثقيلة والهاونات التوسهلة المدفعية 4-أثر 

(.73و72)الأءوامأ7و
(.72و 7 أ )الأعوام والفنافر القاهر وتطوير اختبار 5- 

7(3ّ و 7 2 مائيا)الأعوام تلحا ميعير برمائي ولواء برمائية كتيبة ~ 6 
الزيتونالنجوم، وضوء الهمراء، تحت، الليالية الرؤية أجهزة استخدام 7— 

(ZENON ،) (.73و  72)الأعوام ازكائنة والأنوار
بدءقبل التجربة هد0 تمت، وفل المسافة، تقدير ل الليزر أشحة استخدام 8~ 

قبلدباباتنا ل الأسلوب هن.ا إدخال من نتمكن ولآ أنهر، ببضعة العمليات 
.7 3 أكتوبر ق القتنال بدء 

)مايوكم 1  00بحد من أهداف عل قذاف باطلاق تقوم -16JITالقاذفات 9- 
(ا73

وتركيتا3 4 ت الدبابة عل مم 1 0 0 مدفع محركس، الأخرق،، التجارب من ■يثران هتاك ( 1 ] 
الفنيةأوالعيان الأسلحة ق تعديلات كذلك حيِط، أو جنزير يربان يل أحرى ألحة 

•١^١١٤أد 
الهجربصركٌ' اللحن القوات ُإءداُ نحهٍز الثان: اباب __ 



أ Adventure Trainingاتتدييبb__؟
ولاسإالغربية، الخيوش بعض ل معروف اصطلاح هو بالغامرة التدريب 

إلذ اكرين المسلحة القوامحت، ل معروفا يكن لر موضع ولكنه اوريطانية، القوات، 
قدولكن 1، 9 7 2 عام خلال الملحة قواتنا ل التدريى الأسلويب هدا أدخلت، أن 

خلاللندن ق كريا ع ملحقا كنت، عندما الأسلوب، هدا تعلمت، أن ل سق 
القاط^اكالة:ز التدرمح من النؤع هدا فكره وتتلخص . -6136الأعوام 

وحداتمعن بعيدا الرحلات، ببعض جنودهم ْع الأصاغر القادة قيام — 1 
القرارات،.واتخاذ والابتكار الض عل الاعتياد روح فيهم يولد وقادمم 

بولدموف النديمة العسكراته أو المكرية الثكنات، حارج التحرك إن ئ— 
الحقيقيةالأخلاق إظهار عل ويساعد وحنود0 الفابهل من الألفة من نوعا 
الكبثرة.التجمعات، ظل ل أومحتفية لكمة تبقى قد التي 

ب،نما نجمع فهي جافة وليست، للنفس محبة تكون أن محب الرحلات، هده أن — 3 
بعضزيارة أو الأثار بعض حا نائية جهات، زيارة مثل والترفيه التدريب، 

والترفيهية.السياحية الماطق 

حقمن أصبح وبموجبه التدريب، من النؤع هدا ينفلم توجيها أصدرت، 
تمرق،وأن العسكرية الحملة تستخدم أن التدريب، من النؤع حدا القاتمة الوحدة 

منالنؤع حدا تفرم فصيلة كل قائد عل ولكن الأولية، والإمعافايتؤ التعيينات، لها 
لأففلتشجيعية مكافاتؤ تمح وأن الرحلة عن مكتوبا ا تفرين يقدم أن التدرببح 

أشأعلنحخ المشروع لهدا كبرة أهمية أعملي ولكي، تنكيل• كل j يفل-م تقرير 
ولكنالتدريب، من النؤخ حدا تقوم التي الأول الدفعة نقانير عل سأطاع شخصيا 

السيد،الباقي عبد عاطفج أول الملازم تقرير هو إل قدمت، التي التقارير أقفل 
حيث،فرقته قائد ومعه 7، 2 ستم،ر من 2 5 بوم مكتي إل حضوره طلثت وفد 

تقريره.عل جائزة له مت، وفد شكرته 

.القوات تدريبح عشر؛ الثالث لمصل ا. 





اصل

عقرالرابع 

ايمةئقوات العنؤية الرؤح رفع 



٦٩

صهسمحبمةووض7ة

كانتإن ولاميها شاقة عملية هو مهزوم لحيثر العنوية الروح رغ إن 
معروفة6 7 يونيو هزيمة أساب عن الخقاتق تكن لر معروفة. غم الهزيمة أسباب 

_Jمتناقفة، أقوال من يسمعه ما ين حائرا الشم، كان فقد اكري، للثعث، 
بينهالحة، المللقوامت، العامة القيادة عل باللوم تلقى السياسية القيادة كانت، 
المحولةهي يامية الالقيادة أن مرا تشح المالحة للقوات، العامة القيادة كانت 

الأولالضربة بتوجيه القيام العكرية القيادة عل حرمت، لأما الهزيمة عن 
ومنالحوية• قواتنا وتدمثل الأول الضربة بتوجيه إمرانل نام ذلك ءل وترتب 
لوحتى 6 7 عام ل تنهرم سوفإ كانت، الملحة قواتنا أن أعتقد فإل نفلري وجهة 
العامةوالقيادة يامية الالقيادة أحهلأتا لقد الأول. الضربة بتوجيه قات 

حابامها.j كلتاهما الملمحة للقوات، 

يمةالهر* ساب حول التعارصة الأراء ؛من حائرااكري الثّعي، كان وبتنإ 
عكريرجل كل عل باللوم يلقم، أن سوى سخهله ماعن يعثر صورة محي ل( 

ملابسمرديا العام الخلريق ل يمر رجل كل من ي—تهزنون الناس كان يراه- 
للجنودالمعنوية الروح ق أثرت قد الهزيمة ت، وكانعليه، وينكتون عكرية 
الفاروقهده خلل ول لتزيدهاهبو٠لا، الثّعب، من مالاصتهزاءات هده فجاءت 
الجدبللممءن القياناسن وساد غيم الثام:  ٠٢٧١^— 



ا

الروحرغ عاتقها عل الميحة للقوات الحديدة العامة القيادة أخدن القاسية 
العشرأس معركة كانت لقل . 73وأكتوبر ۶ة يونيو ين ما للرجال المعنوية 
سواءالنفوس. إل الثقة يعيد عسكري عمل أول هي 6 7 يوليو أول يوم دارت 

قامالحركة هده ففي الشعب، مستوى عل أم المسلحة القوات مستوى عل 
بور١^٥ ق شإلأ تتقدم كاث اسرايلية قوة باعتراض المصريون الصاعقة رحال 

وعلأشهر ثلاثة من أكثر وبعد الفرار إل واصتلمروها فهزموها لاحتلالها فواد 
بإغراقاكرية البحرية رحال محام 6 7 أكتوبر من  21بتاريخ التحديد وجه 

ثمسعيد، بور أمام الدورية باععال تقوم كانت التي إيلأت الإسرائيلية المدمرة 
عبورعمليات من ذللئح صاحب وما 6، 8 سبتمثر ي الاستنزاف حرب بدأت 
صفوفين الذعر وأثاروا الكائن نصبوا حيث الصاعقة، رجال ميا محام جريئة 

91  70يونيو ق بنفسها الكاملة ثقتها المسلحة القوات واستعادت الإسراتيلين 
خلالإسرائيلية ؤنائرات عشر إسقاهل ل الحوى  ١٤۶٠^قوات نجحت عندما 

9.1 7 0 عام يوليو شهر من الأول الأسبؤع 

^^فاعاّاصة

المعنويةالروح كانت 7 1 مايو ل م( م، ق، ح- ا- )ر، منصب توليت عندما 
هداق عمله يمكن مما الكشر هناك كان فقد ذلك ومع حيدة المسلحة للقوات 

اليحةللقوات العنويت الريح رغ عشرت الراح لفصل ا- 





علالمثل هذا يوثر ومحرق منه يهللب ما تحقيق ل يفشل محرف لأنه بليغ، حطا 
نحنننسى فكيف وسعها١١ إلا ا نفالقه يكلف رالأ تعالت قال المعنوية. روحه 
القليلكان قاتل، غرور هي القدرات ق المالغة إن الربانية؟ الصيحة هذه البشر 

نالفنقدر أن محب لذك أيضا، محيئ تصرف، هو الحقيقية القدرات من المتعمد 
دانناكنت، فقد هنا ومن أعإكا. ل التجاح أردنا إذا قدرمحا حق وطاقاتنا وحنودنا 

الحقائقنعرف أن يمكننا حتى الذاق والقن. الهرة رالمنانشة الصراحة أنا>ع 
،كيفكا يوضح مناقشات من الشهرية المؤتمرات حلال يدور كان وما والقدرات، 

حقيقةمعرفة عن وبحثا الحقيقة عن بحئا تتصاؤع المتقاربة الأراء ت، كان
هذاحلق ل نجحن، قد كنت، ؤإذا للحالو، ية باكأم لما بالمبة سواء القدرات 

أستطعلر فإنني المسلحة، القوات ق المرؤوسة القيادات جيع 3، بالمسثولية الشعور 
الأسباب،من ذللثج كان وقد السياسية، للقيادات ية باكإليه أصبو ما أحقق أن 

ووزيرالجمهورية ليس من كل وبتن ناحية، من سمح، دار الذي للخلاف الريسية 
الكتاب.هذا من المائع الباب ق نرى موف كإ الأحرى، اكاحية من الج؛ية 

ادبتيهمسىواضؤوس
عناو الشعارات!^١؛،؛، بمجرد جنوده ثقة يكتسب أن ستتض لا القائد إن 

الحسنةالقدوة طريق عن وإنإ والنداءات، والتوجيهات التعليات إصدار طريق 
أنيستطع القاني إن الذات. واحترام الصراحة أساسها التي التيادلة والعلاقات 

الحندياتحتدب التي الصفات فيه توافرت إدا جنود0 واحترام ثقة يكتب 
والعدلالقول، ل والصدق والخشونة، والشجاعة، المعرفة، وأهمهات 

بإلا الحندي إن والصداقة. القرابة أساس عل المحاباة وعدم الرؤوسين، 
يدوربجا وبمل يرى ولكنه حقيقة، يقال ا مكل ليس أن بغريزنه يعلم فهو مع ي

عينةيعيش هو بينإ التقشف جنوده من القائد يطلب أن السذاجة لن إنه حوله. 
سنتقدونينهم فيإ ولكنهم سكتون، وأديا سيمعون، إنمم مرفهة، 

المثلأغرّس أن الملحة القوات ل حدمتي مدة طوال حاولت.، لقل. ويستهزئون. 
العسكريةالأحمر البحر لمهلقة قائدا كنت، فعندما والحنود. الضباط نفوس ل العليا 

4 مز 2 ملجا ل أسكن كنت، 7 1 ~ 7 0   X .أسكنأن استطاعتي ل كان لقد أمتار
صابعلفيه يعيش الذي نفسه المستوى ق أعيش أن فضلتؤ ولكني جبلة يلا فل 

الضباطأحد ل اشتكي أن قهل محدث ل؛ الملحة، القوات ق نقبمححؤ أو ملازم برتبة 
ساللحن للقوات المنوية الروح رغ عثرت الراح لفصل ا- 



اعيشكيف عينهم يآ يرون لكنوا لأنمم يعيئوب ١^٠٠ الثاقة الخياْ اأوإتود"س 
•حيامم أثاركهم وكيف 

العلياانل أثت أن حاولت م.( م. ق. ح. ا. )ر. منصب توليت وءنا.ما 
لنالثقة جو احلق لكي لحة المالقوات أرجاء خمح ي ما أومن كنت اش 

لمدةالملحة القوات ز خدمتي لأن بئحصي ذلك ز أهتم أكن لآ والقائد الحنود 
ومباد.ئي،أخلاش والخنود القياتل يعرف لكي كافية كانت سابقة سنة  30

زملائهمبعثس من سمعوا أو ءياد'ق تحت خدموا قد يكونوا أن إما منهم فكشرون 
علالقادة بن هن.ه الثقة روح أحلق أن همي كان قتادف• نحت خدموا الوين 

وبنالأصاغر الضباط آلاف بن أساسية وبصفة الخنود وبا'ت المنويان محتلفح 
•التدريبمحوضؤع الاتحاه! هدا ل انحالت٦ا التي الإجراءات بن ومن جنودهم، 
اتوالنافالرياضة إدخال إعادة وكذلك عنه، يشر الحد ميق •^ ijtبالمغامرة• 
واعتبارا1. 9 6 7 يوليو منن• أوقفت قد كانت أن بعد المسالحة القوات ق الرياضية 

لرئيسية عكرية قيادة 1 4 بين الرياضية ااناف،ارته بدأيتؤ  719 2 عام يناير من 
استقبلوقئ• رياضية، مقابلة  045 من أكثر تتم العام طوال أنه أي لحاب. أ7 

فقدهدف؛ من أكثر وحققت سديد، بحإس المنافسات هده والخنود القادة 
ذكإل وبالإضافة الفريق، روح وخلقت والخنود، الضباط بين الهواجز حطمن، 

لتئجحمحمروما الدين والحنود الضباط لألأف ترفيهية مناّبة توفر كاست، فقل 
عددازداد بل 7 3 عام محلال الرياضية المنافسات تتوقف، لآ الرياضية، فرقهم 

عمئا.والحنود الضباط بن العلاقة وازدادت التنافس عليها ثبرى التي الألعاب 
الاثأراماندم بنك 

علالدم عل الحصول ل تعتمد لحة المالقوات ل الدم ، مصارفكانت، 
منوكان دم، زجاجة كل مقابل معلوم أجر لقاء والدنين الحنون• من المتهلوعن 

Uلقاء دمه ي_ع أن إل يضطر الذي القشر الحندي إلا ذك إل يلجا ألا الطبيعي 
ادفةمصعلمّنط عندما واللأإنسانية بالخجل سعرت لقد أجر. من عليه ثمحمل 

قبلالدم احتياطي تحزين موضع أبحثح كنت، بينإ 7 3 عام وق الوضع. مذا 
غابعلكل عل وفرضن، فورا، النظام هن-ا بإلغاء أوامري أصدرت الحركة دخول 

خلالواحل-ة مرة الدم من بزجاجتن يتمع أن العمر من الأربعن د.ون وجندي 
ايجوبللمركت اييص القوات  ■ضالثاو: ايا•؛• 



^.UJuمح توالطبية الصحية حالته كانت ما إذا لحة الالموات ل خدمته فترة 
كافيةليسست* الكمية هده أن تلمت الأم هذا إصدار قبل حاباق كاث لقد 

راالدماامن احتياْلي لخلق أيقا تكفي إما بل فمهل، احاتنا"الأعتيادوة احتي— لتغهلية 
ثببالaلازج الدم إل وحيث المعركة، حلال، نحتاجه قد ما كل عل ويريد يكفي، 

الدمعل نحمل أن منا مهللموتا كان ففد يوما، 3 0 مفى بعد بلازما إل محول، أن 
أصررت؛فقد فعلناه ما وهذا السنة، مدار عل دقيق نمنى لخيول، وطبقا يوميا 

وإنادماءها تبح لا لمحة الم؛؛القوات هو عنوانه وكان ٠ 3 9 رقم التوجيه ؛؛ 
هومن كل عل اكرع يفرض كان التوجيه أن ومع الوطن"، أحل من :،ا تفحي 

طبقاقررت— ففد ء٠رخإ، من الخمس.؛ن ل كنت، أيير وْع سنة،  40إل، دون 
قرعن،بأن الج<لة أفتتح أن ثيء— كل j، رجال، أنارك بان تلزمني التي لماليي 

من6 ي عملياتنا تبدأ أن وقبل 1، 9 7 3 مارس من 3 ا يوم دمى من ؛زجاجدن 
عمليات.كاحتياطي الدم من زجاجة 2  00 00لدينا كان أكتوبر 

مجال،لا التي الكثرة العوامل لمثات محملة هي للجندي المعنوية الروح إن 
ذكرماأن سبق التي العناصر عل خاصة بمفة أركز أن أود ولكني الأن لذكرها 

جنديكل يعلم أن محب، نة. الحوالقدوة بالقررات والإلمام المعرفة وهي 
قان.راتهحدود ل فخورا يكون أن محي، أقل، ولا أكثر لا الحقيقية بقدراته 

منذالأهرام بتوا قد آباءنا بأن التفاخر إن وأسلافه. أجداده قدرات لا الحقيقية 
كاالحالية، بقدراتنا مقرونا؛التفاخر ذللث، كان إذا حميل قيء سنة آلاف 5 من أكثر 

ألابشرط ولكن عفليم، ثيء  73أكتوبر ق السويس قناة ع،رنا بانتا التفاخر أن 
منإن سنوات. 5 منذ عليه كانت، مما أقل 7 8 ؤب اليوم كرية العقوتنا تكون 
ؤبيعيشوا أن يريدون الذين الضعفاء هم الحاصر دون فقعل الماضي عن يتكلم 

والقدوةومستقبلهم. حاصرهم محنوا أن تطبعون يولا الماضي أحلام 
فانهالحنة القدوة وجد إذا الممري لحنيي ١ إن النجاح. أصاس هي الحنة 

القدوةهده لخلق أكتوبر حرمي، قبل الكثر بدلنا وقد العجانب، محقق أن يتعليع 
قدالامحاه هن.ا ؤ؟ محهوداتنا أن الحرب، أثثتت، ولقل المستويات، جيع عل الحنة 
تارنحهؤ؟ قبل من يقاتل لر كإ الممري، الحنا.ي قاتل فقد كبثرا نجاحا حققت؛ 

اثنهرسول، قول، الأذهان إل وأعاد عالية معنوية وروح بثجاعة قاتل الهديث،، 
الأرض*.أحناد محر  ١٦٠فان كثيئا حندا منها فانحذوا ممر ءاليكم افه فع *إدا 

٠افلحة للقوات العتؤية الردح رنع عشرت 'لراع الفصل 
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07 ددسم؛ر م؛ <ؤتيرالرنمس 

إلدعا  70أكتوبر من  14قللجمهورة رنينا السادات انتخاب تم أن بعد 
علأثنى الأجت،إع هدا وق أكتوبر، من أ 9 يوم لحة المالقوات قادة ْع احتإع 

منث ه وق • حهلواته هدى عل بر مييانه ووعدنا الناصر، عبد حمال الرحوم 
كانالاجملغ هذا ل ولكن القادة، ْع آخر احتإعا حضر ه نفالعام من ديسمحر 
الملحة"للقوات العام والقائد الحربية ونير - فوزي الفريق هو الرتيِى المتكلم 

وبعدالقتالية، وقدراما المرية لحة المالقوات موص تقريره ف اّتعرضرإ الذي 
هتاكيكون لن أنه فاكد الساداُنتح الرئيس تكلم تقريرْ قراءة فوزي الفريق أتم أن 

أنإلنا وطلت، 7، 1 فراير من 4 ق أحاله ينتهي عندما النار إطالأق لوففح تمديد 
قالتي بالأسلحة أكرية العالعمليات لأمتنا؛، الاستعداد أهبة عل نكون 

اشوالإسرائيلية الأمريكية الدعاية تصدقوا »لأ الادات قاله مما وكان أيديتار'اا 
كإلسن، ولكنها كيلك، يريدوما إمم سنة وفئتي الالاتحاد مع علاقتنا إن تقول، 

لإ.يتمنون 

تلكخلال جرى الذي ما النار- إطلاق وقص تمديم عل ذلك بعد السادات وافق قد ( أ 1 
سات؟ض لم ن الخمالأسابح 

—دانا دمادن، ادات ايالثالث: اباب ^— 



ا

17 مؤتمراأرنمس،أرس 

أنإق طالب وند للضباط عاما مؤتمرا الرئيس عقد  719 1 مارس من ل3ت 
لحضورالسكرية الأحمر البحر منهكة س الرتب محالف من صباط 4 معي أحضر 

وقففترة تمديد إل دعته التي الأسباب بشرح حديثه الريس يدأ وقد الوتمر، هدا 
ممرجهود ارإل فقاوت الماضي مراير من 4 ق انتهت التي النار إطلاق 

أمريكاعن عزلها نم فقد الxالم عن إمرايل عزل ل تجبمصثا قد الدبلومامئة 
نالإرابل موف وعن وإيراز؛ا، ؤإمايا الغربية أوروبا ودول وبريطانيا 
العامالسكرتير ال أرسلتها رممية ويقة ق إمرايل تحترق مرة ءالأول السادات؛ 

يويوس 4 حهلوط إل تنحب لن باما 7 1 فراير س 2 1 بتاريخ المتحدة للأمم 
قال!أمريكا هع علاقاتنا وعن أممحع٠، العالم أمام نواياها وصحت وبدلك ، 76 

أحعلرتوقد بوعودها، تف لآ ولكنها كثترا وعدتتا فقد بامريكا نثق لا ءنحن 
وعنبالأفعال®، نثق لأن استعداد عل ولكننا أمريكا بوعود نثق لا باننا يكون 

ولبست،ثعب، معركة هي القادمة المعركة ®إن السادات؛ قال إمرايل مع المعركة 
بدءمزايا ي،ن الدقيق التوازن عل نحمل أن علينا ومحب، الحة، المالقوات معركة 
يوماالمعركة ميعاد نقدم لن بأننا أعدكم ؤإل الانتظار، مزايا وب؛ن الأن المعركة 
الريسقيام حلال ول المحح®، توقتتها عن واحدا يوما نوحرها ولن واحدا 

—^اص07حمخمأ7—ينر:الخاص -النمل 



١^١إمرائل ربد ١^؛، الأراصى سن حريطة ١"؛؛^ضرين عل وزع تن~كنم 
علالريس علق وفد العرب إل لإعادتما ستعدة هي التي والأراضي ه نحتفظ 

ولكن١، الهوان هذا تقبلوا أن تريدون هل الضباط حماس يسشر وهو الخريطة هذه 
1(.رنم الخريطة )انغلر هذاة يكون لن لا لألا الخميع من حماسيا الرد 

جحبعنف السادات هاجم العربيق بالدول مصر علاقة عن حديثه سياق ول 
ءإنعنهت نال الذي يوميين هوارى الريس بهجومه وخص العربية الدول 

بلفحب سياسيا لا للأمريكييرنا ه نفبيع قد بوميين هرارى الريس 
أمريكاإمداد يضمن عقدا الأمريكية الشرلكت ْع أخرا وغ لقد اقتصاديا• 
بلائهاقتصاد يصبح سوف وبذلك السين لعثرات السائل والغان بالبترول 
أمريكا،ا.عل لكليا اعتإدا معتمدا 

أنمتحرمحذدراسمسنيأسمل 
نحتالملحة للقوات الأعل المجلس اجتمع 7 أ أبريل من أ ة وم يل 
الأحرالبحر لهلقة كقائد أشغلها اش وخليض تكن لر فوزي. الفريق رئاسة 

وقدالوتمر، هذا لحضور دعيت ولكنى المجلس، هذا لعضوية نوهالني العسكرية 
اإعرJيةاا،الخمهوريات رراتحاد موصؤع يحث هو الزير لهذا الريمي الوصؤع لكن 
وانهالإعلان بيذا البق علمه عدم مفادها Jمقدمة حديثه فوزي الفريق بدأ وقد 
بخمسالصحف ل إذاعته قبل أي صباحا الواحدة الساعة حرال رسمتا به هملم 

ولأسيإالاتحاد هذا من نجنيها أن يمكن التي الفوائد عن وتساءل فقط، ساعات 
مصر_ سرى اتفاق يوحد بأنه وأخرنا حدا طيبة سوريا ْع الحالية علاقتنا أن 

قيادةسلطة الصري الحربية لوزير أصبحت وبموجته 0ت نؤسر ل تم وسوريا 
بانمحابالقترح الحل عل يوافق لا بأنه أخر0 كا أيضا، السورية القوات 

صادقالفريق آراء إن قائلا حديثه أنى نم ، الشرقية الضفة من الحزتي إسرائيل 
•عتماما متفقة الوقت( ذلك ل  ٠٢م. ق. ح. ا. ءار. منصب يشغل لكن )الذي 

الموصؤع.هذا ل نظرنا وجهة إل يستمع لكي حضورنا طلب وأنه آرائه 

وزيرروجرز مع الرئة اتصالاته ق السادات أن إل حفية إثارة القول هذا ق كان ( أ ل 
للقناة.الشرقية الضمة من جرش إسرائيل انسحاب عل وافق ند الأمريكي الخارجية 

اكاسساتوتدقوىالباب __ 



J >؛،1 6 يقم المؤتمر لكن  UajL الذيالجلس سكرشر إل الإصاةة
الأفدمةسلم ل ترسي ولكن الرأي، إبداء إليه طلب، أن دون الرسمي التسجيل 

أنم عكرتا تقليدا هناك أن من الرغم وعل عشر. الثال هو الحاصرين بض 
الضابمليتأثر لا حتى الأقدم الضابهل قبل ث الأحل. الفابهل لرأى تمع ي

هذافوزي الفريق ، حالففقل. ريه، هو من أو منه أقل.م هو من برأي الأحدمث، 
بدأعناوما أحرى مرة حالفه نم أقوالنا، إل تمع ي أن قبل رأيه أعلن عندما التقليد 

الفريقنحتر عندما ناكة مرة خالفه ثم الأحدث قبل الأقدم لرأى ؛الأّتء1ع 
معهمتفق صادق الفريق أن الخمح ليقع وذللث، الأقدمتة ق يليه من وسأل، صادق 

انضإمحيعهم سقوني( الدين المتحدثون هاجم قال،• أن سيق كا تماما، الرأي ن، 
أننيفلو حمت، قل التصويت معركة لكنن، و؛ذللث، الاتحاد هذا إل ممر 

الأمرمن ليغثر يكن ب ذللث، فإن الاتفاق هذا عارضنا بعدي من الذين والأربعة 
التيالختلفة الأسبايبح وفناودن% الاتحاد ١^،-؛، الكلام ق دوري حاء وعندما سيئا، 

بالاتحادالخاصة المواد لهم وئرحن، له، معارضتهم ل الأحرون عليها اعتمل- 
ليسفإنه الاتحاد هدا من لصر نفع هناك يكن لر ررإذا وهي بخلاصة وحرجنؤ 

أباركه،(.فإني ولذللث، غرم، أي هناك 
بعمهمأعن ل يبدو لكن ؤإن والأقتناع، اسأ يمليه تصرئا هل-ا تمرل لكن 

ممرحارج ونا مصر 3، الجميع كان لقد النامية• اللعبة باصول، الجهل من نوعا 
لكنت،الحقيقية لهلة الوأن له سلطات لا رتبس هو السادات الرئيس أن يعلمون 

زفوزي الفريق لمح وند الاشتراكي، للاتحاد العليا التنفبن.ية اللجنة يدي أل 
ينتهيأن بعد وأنه الاتفاقية هذه ترفض العليا السياسية الخهات أن إل معنا حديثه 

وأنهمتوى، أعل عل سنامي احت،1ع لحضور يتوجه سوف، فإنه معنا اجتإعه من 
ُذ0ومع لحة، المالقوات برأي السياسية الخهات هذه بإبلاغ يقوم موف، 

الاتحادهذا ضد الملحة القوات ل القادة غالبية ، وقوفومع لكها الإيضاحات 
منل ذللث، سثبح مهإ الحق أنه أعتقل• ما ب، جانإل أفم، أن احترت فقد 

القلوامى،الأعضاء أحد هاحمنى نظري وجهة بشرح أقوم كنت، و؛ين،ا مشكلات■ 
الوزيرمن كريمة لفتة لكنت، لقاJ مقاءلعتني. عدم منه ب، وطلتدخل الوزير ولكن 

ءئ/:أضم'،تحمضأ7——^-الخام النمل 



وiكنهالصم،، الطريق ق أسر آن احترت قد أل وهي الخقيقة محن 
مصر.صالح ل كان أنه أعتقد طريها كان 

كانالأتفانة. فعارصوا الاخرون، الأريعة تكلم حديثي أمتت أن يعد 
القولأستهليع فإش ®والأن فالأت عقب وند النتيجة، مده سعيدا فوزي الفريق 
خلاصةأنفل وسوف التتحاد، هدا تعارصون الثاذل اللواء عدا فيإ جيعا بأنكم 
وللحض-ورهاا• الأن أذهب سوف الذي المهم السيامي الاجتلع إل هذه رأيكم 

السيدرأى نضع 1؛ ءإننا وقالت هاجني الذي شه العضو تدخل اللحفلة هذه 
الوزيرنظر المكازة. هذا من ننصرف أن قيل رأيه نعرف أن ونود الأركان، رتيس 

نديل،بحذر صادق الفريق تكلم رأيه، يبدي أن إليه وطالب صادق الفريق إل 
مديراكان عندما صادق الفريق عند تولدت الش الشلثا طبيعة لأن نظزا 

تلازمهظلت كإ م( م. ق. ح. ا. أصبح)ر. عندما لازمته قد الحربية للمخابرات 
نقطمحنمن نلق ٌإف صادق؛ الفريق قال بعد. فا سترى كا للحربتة وزير وهو 

عملوهذا الاتحاد هذا يتاييد السوفيتي الاتحاد قيام هي الأول النقطة رتيسيخن• 
بحدالاتحاد إل سوريا انضام هي الثانية والنقطة الشكوك، يشر منطقي ضر 

،619 1 ز عراها انقصمت يم ، 1 9 5 8 عام ق بما مررنا التي اظلريرة التجربة 
هنفالعضو عاليه فرد الاتحادء لهنا المؤيدين من لكنت، النقطتان هاتان ولولا 
عللا أو بنعم صرثمحة إجابة ريي قائلات رأيه يبدي أن منه طلج، الذي 

وهكذاالاتحاد، يعارض بأنه صادق الفريق فرد المعروضة^، صورته ل الاتحاد 
الاتحاديعارضون الأعل المجلي ل عضوا 1 5 أصبح بان المناقشات انتهت، 

لداتإ عضوا أكن لآ بال علما أنا، وهو يؤيد، الذي هو فقهل واحد وعضو 
اال^^^*اى»

أعدأخذت ولكنى الأحمر، البحر ل صل، مقر إل التال اليوم صاح سافرت 
سكاديتخذ أصبح قد مصر ل اللهلة عل اكرنع كان الاحتإلأت، لأسوا شي 
علالسيد أقال السادات الرئيس أن فيه جاء بيان أذع مايو من ق ففي، حادا• 

الأخرى،مناصبه حمح من وكذلك الحمهورية، لرئيس كنائب وظيفته من صري 
الوزرالسيد رئاسة مؤتمر لحضور القاهرة إل استدعبت مايو من 1 ه يوم ول 

وىوصادق _ UIالثالث: اياب 



الاجاعإل ذمت محيما وص الخال، اليوم صباح عقيم تقرر 
يعقدْالذي الرابع الأجت،1ع م هذا كان الأجت،اع• سترأص الذي هو الخمهوينة 

لللجمهورة ربنا انتخابه منذ اللحه القوات قادة •ع السادات الرئيسي 
اكتدبرالماصي•

17 *سءايو أ أ 4ؤت4راارذيااسني 
ا-محإءازهخميع عن نحتلثا  71مايو من 1 أ يوم السادات اجت،اع كان 
بتقةيتكلم وكان السياسيين، لخصومه الخحدي عن نتم لجته كانت السامة" 

يستخدمالسابقة محادثاته خمح ق كان أن بعد كثثرا ٠أنا٠ كلمة يستخدم كان أكبمر• 
من 23اجتاع ل أخطرنا هد كان الخاعية. القيادة إل بذلك ب *نحن*، كلمة 

مبادرةبتقديم انترن ند 71مرايرذ،ةمن الخار وف تمديد نرار أن مارس 
امحرتا،الأنوالا،لوتمر هذا ول ٢، الادر0أ هذ0 تفاصيل لخا يوضح لر ولكنه مصرية 
الخالية:

وتمالعريش، شرق هو ما إل إّرابل وانسحاب السويس، تناة فتح إعادة ~ آ 
أشهر.6 مدة حلال الرحلة هذه 

الكاملءىالإسراتيل الانسحاب خلالها رنم ماثرة الخانية اشحالة تدأ 2- 

الماداتمن آحدا يستشر لآ بأنه ( 300رنم )الصفحة مذكراته ق السادات يدعي آ آ ر 
المدويمول . 7 مرابر. من 4 يرم الرiان أمام أعلنها عندما  ١٠٠٢قاحآهم وأنه السياسية 

(79يونيو من 4 بتارخ ١ 4 يوليو)العدد 2 ئ محلة ل نثرت الش مذكراته ق صري عل 
يرافقولر مرابر من 2 يوم المرعي الدفاع محلل عل المادرة هذه عرض السادات إن 

المالكفة ذلكءلالرغممناiحاولأت رغم زراعلاثها الادات ؤإن عالها الجالس 
مرj حش اصتمرت المحاولات هذه ؤإن اعلأما، عن كيه الياممة القيادة أعضاء بدلها 

بدتاثق.حطابه الرئيس إلقاء ميعاد تبل محلس 
صدرهق عبئ كان إذا ما يوضح ل؛ الكامل الانسحاب كلمة ذكره عند الريس أن يلاحظ )2( 

طبقاولكن العربية، الأراضي خمح من الانسحاب أم فقط سيناء من الانسحاب يعش أنه 
تعنىكانتآ الكامل الانسحاب كلمة معنى فإن الوقت ذلك ز السامم للممهرم 

منأكشر وبعد والأن ، 1 9 6 7 يونيو ق احتلت الم العربية الأراضي مع ٌن الانسحاب 
منفي7أ ديفيد كامب اماتية كانت إذا عإ المرء يتساءل اللقاء هدا من منوات 1 0 

,7 أ مايو ق نفسها السادات أفكار م 7 8 مبتمبمر 
ضر:اض07حمئم17سالخاص _اسل 



شروطيبأن أمحرته روجرز، الستر مع أاJام منذ الأ-؛صر0 مقابيي 
وتقيمالقناة قواتنا تعثر أن نحب وأته كن\وض قابالة ليت القناة نتح لإعادة 

إمحللاقوقف فترة وأن بالقناة ا،للاحة حرية لتأم؛ن الشرق ني دفاعنا حطا 
ذللث،عل روجرز عاق وقد محددة، فترة -كون الثانية الرحلة لإتمام اJار 

أبعدإل لقدذهتم ذلك، ممرأكثرمن من يطلب أن الأأحديمكنه قانلأ! 
ااماتستطيعون 

فإّرامحل تزيد أٌريكا ررْل سؤال؛ عن محددة إجابة روجرز من طيت، 4- 
وقدفقط؟اا، حدودها داحل إسرائيل سلامة تضمن أما أم أراصينا احتلال 

•التفاصيل هن-ه حمح تتممن مكتوية طكرة روجرز لمت، '-
القاطيشرون إسرائيل ق بامم امحرف إسرائيل من سكو عودة ؛عل• 5- 

اكالية:
أنأم القناة بعبور الإسرائيلية فن للمح متهل القناة فتح إعادة بعال. — أ 

الخامل؟انسحاحا يعد إلا لخون لن ذك 

روجرز"مثروع ;— ر ١ ماير خلال bسرابل ممر من كل ال ردجرز رحلة تعرف ، )١ 
الزولكن منه محللب ما كل عل وافق السادات أن الأن العروق ومن و®، رنم للسلام 
ماتثرالز من هولعل■ واشنطن إل روجرز به عاد ما وكل إمحابا، رد أي سل ماتثر؛( 

بالدراصة.•يقومون بأمم 
للتفاوضوالأردن وممر اسرايل من كل يعوم هر ا أ رنم للسلام روحرز مشروع • كان 
رفضوض الالاتحاد ولكن وض، الوالاتحاد أمريكا من كل إشراف تحت الماشر غثر 

.619 8 أمحوبر من 2 8 ق الثلاثة للاٍلراف بإرسالها روجرز فقام المادرة هدْ ال الأمام 
كل-لكللعرب 1 رنم العل.و يأمأ أمريكا ووصف الخهلوة هاوْ الناصر عبله جال رقص 

الد.ولتانهم تأو تشارك أن محور لا أنه أساس عل المادرة هاوه مائير عز المرفقن• 
•والعرب إصرايل ب؛ن مباشرة تكون أن محب القارصات وأن الفاوصات، ي المقلمتان 

٠٦ يونيو من أ و ل به تميم الذي النرؤع هو 2، رقم للسلام روحرز ءمشرؤع كان 
فرمقاومات حلافا تتم أن عل يرما 9 0 لمدة النار إحللاق وقف إل يدعر كان والذي 
"التيإمرايل واصعلرت البادرة الناصر عبد وقيل والأردن، ؤإصرابل مصر بتن مباشرة 
اتهلتتا طايراتبمأحذت أن يعد المشرؤع قبول إل المباشرة" القارصات عل تصر كانت 

.7 0 يوليو شهر من الأول الأصبؤع حلال الخوي دفاعنا يواسْلة 
إسرابل•إل ثم مصر إل زيارته ل رافقه والذي روجرز الستر معاوف أحد )2( 

داناوصادق لابا)ثالث: ا- 



إطلاقوثق مدة طول عل يتوقف القناة شرق انحاييم مدى إن ب
تنسحبالتي احة الممن إسرائيل زادت الفترة هذه طاك النار، 
منها.

القناة.شرق قواتنا عبور عل مطلقا يرانقون لا إُبمم ~ ج 

القناة.غرب قواتنا يتخميف يطالبون إ~ام ~  د
.6 7 يونيو من 4 حدود إل بالاسحاب تعهد أي إءعلاء يرفضون إنيم - ٥— 

عليهيوافق ان بعل إلا نافدا يكون لا إليه التوصل يتم اتفاق أي إن ~ و 
الرلأنالإّراتيل.

ؤإنممتازة إما فقال السوفيتي الاتحاد مع علاقتنا عن أحرى مره الرئيس تكلم ة~ 
مليون 046 قيمتها مصر ق صناعية مشروعات ببناء يقوم وفئتي الالاتحاد 
أساسهي التي الاقتصادية القاعدة بناء من ميمكنتا هدا ؤإن دولار، 

ابّبى.الاستقلال 

تتوعيمق المسلية القوات به تقوم الدي بالدور السادات الرئيس أشاد لإ~ 
إلرو"مز وترسل لتتحرك كانت ما أمريكا أن وذكر الخارجية، السياسة 
تحدىعل قادرة أصبحت، قد العسكرية قوتنا بآن تعلم تكن لر لو القاهرة 
العربية.الدول ب؛ن القيادي موهعها استعادة عل ومصممة الإسرائيل الغرور 

الخويةالسيهلرة نتحدى أن يمكننا حتى الخوية بالقوات اهت،امه عن تحدث ثم 
أنبعد إلا البال مهلمئن وأنا أنام لن ءإنني المجالت هذا ل فقال الإسرائيلية، 

طيار*. 1000لدينا يكون 

اله،ريةالسلحة ^١٧ ٥١حرب لاوص سنىرس1 

تتحركبدأت الأحداث ولكن 7، 1 مايو من أ 2 يوم الأحمر البحر إل عدت 
منالعغلمى الغالبية استقالة عن أعلن مايو من أ ت يوم ففي مدهلة• برعة 
بااترزراء من عدد وكدالث، الاشتراكي، للاتحاد العليا التنفيذية اللجنة أعضاء 

عوداستقالة ا أيمهذك وتبع لحة، المللقوات والقائد الحربية وزير فيهم 
قاممايو من 1 5 وق سياسي. اميار وكانه الموئف، وبدا المركزية، اللجنة أعضاء من 



الانقلابهدآ ل واشترك السياسسن خصومه صد عكري اآلادآت"دانقلأب 
ريسصادق محمد والفريق الجمهوري، الحرس تاند ناصف اللنش اللواء س كل 

هوالهدالانقلاب رجال س اكالث الرحل وكان اسن، القوات حرب أركان 
آحروكان العامة، الاحنا ل حدمته معفلم نفى بولهي صابط وهو سال؛ ممدوح 

حيثالإسكندرية، محاففل هو السادات انقلاب ل الاشتراك نبل شغله منصمسح 
ولواءمديع لواء قيادته ومحت، الجمهوري الحرس قائد ناصف الليش اللواء قام 

م(م. ق. ح. ا. )ر. صادق الفريق لعب بينإ الانقلاب، ل الرتنمي بالدور مشاة 
علالههلرة ل تنحصر مسئوليته فكانت سالر، ممدوح أما للانقلأب، الويد دور 

الهاسن.السادات حموم عن المعلومات ونحمح والبولهى، المرية المباحث، 
!7 أ مايو س ٦ ق ؤ، ادات المانقلاب حول الأسرار س الكثثر هناك زال ما 

لالحربية وزير ُع اشتركوا عسكريا قائدا أ 4 سكّتح وكيفح لماذا تم؟ كيف 
الحقيقةل كان الذي الاتحاد مثرؤع ص،و 7 ا أبريل من أ ة يوم التمويتح 

صادقالفريق س بالتخلحس المادات قام لقد الجمهورية؟ رتيس صل. تموينا 
يتكلم،أن يستهلح ولا يغادرها أن يستطع لا ممر ل الأن وهو 7، كتوبر2 أل 
س3 0 يوم لدن ز غامض حادُئ، ق مات فقد ناصف، الليش الفريق أما 

العسكريةالقوة ؛، JUUjلا لأنه حطرا الأقل وهو سال؛ ممدوح أما 7، 3 أغطس 
رئيناذللi,، بعد ثم للداحلية وزيرا ء؛ز، فقد المفلمام" عل حطرا تشكل اش 

لذللث، وكان منه، أهدافه حقق أن بحد السادات لففله نم 7، 5 أبريل ل للوزارة 
عامانقلاب ل عاونوْ ص كل س مائتا المخلص تم و؛نّلائ، 7، 8 أكتوبر أوائل 

وا.71

تلاثةمند فيها كنت، الش القاهرة إل أحرى مرة عدت مايو س ٦ 6 وم يق 
المصرية،السالحة القوات حرب لأركان كرئيس الجديد منميي لملم أيام 

بعضهميعتقد قد العامة. الأقدمية ز بقونتي يمابطا 3 0 من أكثر متخطتا؛دللن، 
الحةالمللقوات الأعل المجلس موممر ق موقفي عل بناء جاء الأمم، هذا أن 

يقومأن من3لقيا لكان الممر مدا أحدنا ولو . 7 1 أبريل س أ ة ؤ، انعقد الذي 
يأسلكي صده وقفوا الذين عثر الأربعة الأعضاء جح س بالمخلمى السادات 
دانالصادق اتءات الثالث: اياب ____ 

















يتمبأن يطالب السرفتتي الاتحاد ق ؛؛ UjJIوزير جريشكو انارشال إن ~ ب
إنحيث السوفيتي، الاتحاد ل 6( رسام الكوادرات فرج تدريب 

مصرل متيسرة ليمت الفوج لهذا التدريب تسهيلات 
الأماراككها سيناء عن صور السوقي الاتحاد من وصكي لقد - ج 

الصرية.القيادة تصرف تحت أصعها ؤإف السوفيتية، الصناعية 

٦7 سووسبر ١ 9 مؤنمراءرسسي 
الخوية،إنشاص ناعية ق مؤتمرا الرئيس عقد 7 1  ٠٠٠٣٠^من أ 9 وم يق 
واللواءمبارك حسنى واللواع بغدادي واللواء وأنا صادق الفريق من كل حضره 
الوتمرهدا حلال دار وند أوكينيف، والخنرال مصر ل السوفيتي والسضر اللثش 

التاق:الحدث 

امسس؛

معكمالسائقة محرق إن له نلت وقد الأول، أمس بئرحس وصلني 
إطلائاأقصده لر معنى إل مبادرف تحول تحاولون وإنكم بكم أثق لا نجعلني 
إداالأمريكتين(ت سالوق)يقصد أن لهم مبق لقد إسرائيل، لصالح تصح بحيث 
النار؟إطلاق ونفح فترة تمديد يمكن فهل طبقا،لبادرق الانسحاب عمليه سارت 

لمدةأحرى فثلاثة أسهر ثلاثة الفترة هد0 نمدد أن ويمكننا ممكن دلك بأن فاحبتهم 
ّالتيوقد أمس، أول مقابلي ل كله دلك سحبت ولكنى ٌنة، أقصاها 

بعدإلا معنا تتفاهم لن وأنك بنا تثق لا بأنك وامسنهلن بإبلاغ أقوم ءهل بثرجس• 
بأنههو أمحرق وند نعم، له فقلت بالإمحاب؟اا يارنج مذكرة عل إسرائيل ترد أن 

المجموعأ أ / 27أ 1 / 25 111/2  11/11 11/6 11/5=
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عدةأثار أوكيف الحترال ولكن مصر، ل التدريب إمكانيات تدبثر المصري اباب طلب ١( ر
اليومول موسكو، سيبير إنه تال يان الأمر وانتهى الموصؤع، هدا بخصوصي مشكلات 

مصر.ل الفوج تدريب إمكان عدم عن يعتدر الربي الخانبا بأن أبلغني التال 
مصر.ل الأمريكية الصالح عن المحول الأمريكية الخارجية وزارة ممثل رئ( 

وانايصادق المادات الثالث: ياب ا٠ 



وأماالصوت، من أمخ صواريخ إطلاق عل قادرة طائرات وصلتنا قد أنه علم 
لأنهواثنهلن حكومة يقلق ذللئ، وأن الحربية فن اللضرب أماما مصممة 

لنبانر أخرته وقتي. الالاتحاد وبين بينها القوى توازن حاب صمن يدخل 
ميقابلعندي العمق صرب أن تعرفوا أن نحب ولكن أمريكا عل الحرب أعلن 

وذكرهاأنفسكم، من نحجلوا أن نحب أيمان له وقلت الإمراتيل، العمق بقرب 
you should be ashamed of yourselfالإنجليزية باللغة أخرى مرة الرئيس 

أنحا تستطح التي الفانتوم إمرايل تعطرن إنكم به، تشعرون الذي القلق لهذا 
أحصلأن أسهني عندما بالقلق تشعرون إنكم تمولون ثم عندي، العمق تضرب 

الإسرايل.العمق صرب من يمكنني الذي السلاح عل 
بقيادي:اا1واء 

الصواريخهذه سرعة أن الخوية القوات ق الستثارين رئيس من علمت لقد 
صعقتعادل صرعتها تكن ل؛ ما أنه اعتقادي وق الساعة، ق كم 1  020 هي 

القيمة.عديمة تكون الصوار؛خ هذه فان الصوت مرعة 

اوكينيف:الجنراو 

تقررالتي الصوارخ أُوإع ذلك بحد صرح ريم صحيحة عثر معلومات هذه 
هد0إذاعة إمكان عدم عن للقارئ أعتذر وال منها، كل وحصائصن تما إمدادنا 

خلمعلومات(.

ايرنمس:

اوكنيف.اطنحرال تمسر أقيل إل 

اوهينيف:اتجنرال 
ماعة5 0 0 إل بمتاج ملاح كل إن االأ"حين' تدييب هي الحقيقية الثكلة إن 

تدريبية.

الرنمس:

أممملئ، ولا أمريكا، لزيارة دايان الحنرال الأمريكيون استدعى لقد 
أنوأخنى الصواريخ، حاملة T ٧  16الْلائرة عن معلومامم عل سيطلعونه 

—ُت عادص حص أ يونتو١ مغر؛ الماص القمل 



الخانبمن أطلب فأن لذلك بالهجوم، ليسقنا مفاجئة بضربة العدو يقوم 
أيضايقوم وأن . -M 500الهلائرات بواسطة سيناء لنا يستطني أن السوفيتي 
المناعية.الأقإر بواسطة ها نفإسرائيل باسممللاع 

اJالواءJغاJادي:

M  21ميج طاترة الخمين إن   F 7أ عام حلال إلينا ستصل إما قيل التي
وإصلاحهاالحركات عمرة)تحديد ورش فان كاولك للتركيب، أشهر 3 إل نحتاج 

التيالهلاJرات محركات العربات( محركات ق الخال هو ك،ا معينة تثغيل فترة بعد 
إماءل السرعة أرجو وإق منها، الانتهاء يتم لر ممر ق بانئاتها السوفيت، يقوم 

هذ0الأمور.

الوسما:

عاليه،اتفقنا ما توريد برعة وفيتؤ الازع،اء إبلاغ السقم اليد من أطلب 
مصعتشغيل مرعة أطلّت، كذلك، الإمدادات، هد0 وصول بمواعيد وإحاطتي 
العمرة.وورش الطائرات 

زيار؟اثجبهة

ارك،المثالفطر عيد أيام من الثان اليوم يوافق ر ١ نوفمم وأ يوم كان لقد 
فاجتمعاللحة للقوات نيارته ل الرئيس السيل. رافقت، الوتمر انتهاء وبعد 

الإسإعيلية،إل انطلقتا ثم ه نفاليوم ل الخاصة والقوات الخوية القوات برجال 
اليومصباح ل انطلقنا نم الثان، الخيش برجال والتقينا هناك الليلة قضينا حيثؤ 
اءمق القاهرة إل عدنا ثم الخيش، برجال الرئيس التقى حيث، الخنوب، إل التال 
2مننوفمبح.يوم0 

جهوديكان النهر مائة وحش نوفمم من ة أ بثن ما الفترة حلال ول 
العسكريالأمن بمقتي الحربية الخ_امعة نحاه بالتزاماق للقيام موجها الريي 
الأستئساريةالهيثة رئيس بأ*عءال أقوم كنت ب، النصهذا فثموجيج لها، الساعد 

2٠ 5 مج للطارة الكودي الامحم ( 1 ّ 
اثاداتوصادقدانا.-الابال؛ااث: 



بأعإلأنوم العرسة، الخيوش حرب أركان اء روممن تتكون اش المكرية 
الخارجيةوزراء من يتكون الذي العرنجا المشترك الدذاع لمجلس الكرتارية 

لالمسلحة القوات حرب أركان رؤساء كان وقد الُربية• الدول ل والدفاع 
وتنتهينوفعم من ت ٦ من اعبارا القاهرة إل وصولهم سدأ سوف العرسة الدول 

الفترةل المشترك الJزاع محلى اجت،اع ذلك بعد يبدأ ثم نوفمم، ة2 ل اجتاعاتمم 
نوسرأ'/ 30- 27.اب؛ن 

1 972متمراترضبجم2سدناور

من2 يوم السادات الرئيس برناسة الملحة للقوات الأعل المجلس انعقد 
المزتمر:هنا حلال جرى ما أهم يل وفيا ، 7 2 يناير 

الرنمس:

بايمدنا لر الوفئتي الاتحاد أن حض ل ثيء يكل إمرائل تدعم أمريكا ررإن 
حنالقادر عبد اللوام عليها ونع التي الاتفاقية إن الماضي. أكتوبر ل به يعيق 
إنالسوفيت، القادة ما وعدل التي كلها الأصناف تشمل لر مومأكو j موحرا 
الذيالدور أن يقولون وإنبمم إسراسل عل صغط أي بمارسة تقوم لن أمريكا 

الإنجليزيةالكلمة الرئيس )استخدم شل مساعد عامل هو به يقومون 
CATALIST ) حاباقحح أراحع محعالي الباكستانية الهندية الحرب اندلاع إن

طلب؛ ندبدأتاأ الحقيقة إمال بل لرتنته الجندوباكستان من الحرب إن حيث 
يل;كإ فكاث م١ريرالقادة إل الأستاع ذلك بعد الرئيس 

الجوى(:رتانداليفاع صي لواءسدعلى 

هجوميةمعركة ل أقاتل أن مض مطلوب أنه ؤ، تنحصر مشكلتي *إن 
دناعة،.أسلحة 

الكتاب.هذا من السائس الباب ل يالتفصيل الاجتإعات هن0 نذكر صوف ( آ ر 
دولةؤإعلأن الشرقية باكستان الهند باحتياح كريا ع ترنمت قد كانت الخرب إن )2( 

وصيحدمبدأ، ند وأمريكا روسيا ب؛ن الصراع أن يقصد كان الريس أن ويبدو بمجلأديسا 
العالي.من التطقة ذه هل 

——٦ ت مارس •ص ٦ ٦ ءوض ءدر؛ المادص سل ا- 



ايمية(: ٧٣تزدزمي)قاد
المريةالوانئ نغلق أن محب الوفي، الاتحاد عل الضغعل نإرس أن امحب 

سمأن إل فشيثا شينا باكدرج ذك تم أن ريمكن ارر-ى، الأسطول جه ول 
لطاستهصيوا لر إدا مائيا الغ 

اصية(;الهوان رقائق اللواءبمدادي 

إّرابل*•عمق إل تمل أن تستطع ردع طائرات إل حتاج أ٠ 
الرمية(;اللواءءانيسامإإو)قادالنحة 

الهجومية،للمعركة بالمة المسلحة القوات ق ممرة نمور أوجه اهناك 
المواصلات،وسائل ق والقص الحركة، ل والقص الطراز، صعق أهمها 

الألغام٠.حقول ق الأغران فح وأملوب 
اللواءساىم)قاناواسة(;

إعكاناتنا،ا.حدود ل ما بعمل نقوم أن 'محب 
الضتيا]ثاذني;

القيامعل نادرة الحة المالقوات أن إلا الإئكانات ظة س الرغم أءل 
وفيتيالبالحاب بالاتصال الرئيس سيادة يقوم أن محتا محدودة. هجومية بعملية 

ق^^٠٥ قوات ليتهم إن حيثا هجومية، بعملية قيامنا حالة ق موقفهم ويعرف 
علييهلرون وهم جوى، دفاع وفرقة نال« *طاترات لواءين لدبمم إن مصر. 

وفيتجالمعنا سينّترك هل كقادة نعلم أن ومحب الإلكترونية، الحرمب، إمكانات 
أنيمكن حتى الاشتراك هذ.ا حدود نعلم أن فيجتح اشتراكهم حالة وق لا، أم 

سليتل®.نحهليطنا يكون 

الضيصادق:
مضمونا.الصر يكون أن محتط ولكن الفوري للقتال استعداد عل خمينا ااإننا 

الكتلةمن العجز باستكإل ستقوم إننا الصر. من أقل هو ما تتحمل لا البلاد إن 
ذللئ،'.من الانتهاء بمجرد سيادتكم وسأ-محر الغربية 

Iالثالث: اباب  JI _ وى وصادق—





















١٣٩

اثدثةاعمدءاسطة 

عاميوليو 2 ق ثورة ل التمر أداة هي المرية لحة الالقوات كانت لقد 
كانوقد أهدافها، أهم من اليؤة القوات ولاء تعتر الثورة كانت، وقل ٠ 5 2 

إلالأول، القام ق يهد3، الحة المللقوات عاما نائيا عامر الحكيم عد تعتئن 
.ولأنها وصإن السلحة القوات 

الثورة،حلقتها جديدة وظفة هي المسلحة للقوات العام القائد وفليفة كانت، 
الشرقي،التقليم ق ولا الغربير التقليم ق لا اؤللاقا موجودة غير وخليفة وهي؛ 
قمةهو والعربية الشرقية الكتلت؛زا من كل ق م( م.' ق. ح. ا. رعتار)ر. حين، 

فإنمهر ل أما السياسية. القيادة يمثل الدي الحربية ونير وينع العسكري الحهاز 
القيادةين، المستولية وأص؛ع او.الهلات عل تنازعا حلن؛ قد الفنام هدا إدحال، 

ح.ا. )ر. شخصية حول. حلاف، يوجد لا فبينإ العسكرية، والقيادة السيامية 
ونيرنخمية حول كيم جدل فهناك عسكريا رجلا كونه حيثؤ من؛ م( م• قا■ 

أيهل ماّ.يى؟ أم عكري هورجل هل لحة. المللقوات العام والقائد الحربية 
هويعتبمر يتخازه قرار أي هل لا؟ أم السيامية للقيادة حْنأ يعتبر يرتكبه حهلآ 

يار،اي؟الالقرار عند تتوقفج مسئوليته أن أم عكري كقائد عنه المثول 

داناوصادق الادات اكالث: اناب ___ 



ا

ثلاثجعل المسلحة القوات ولاء عامر اخكيم عبد يصمن أن 'سميل ول 
المسلحةالقوات حرب أركان لريس يكون لا بحيث مباشرة تبعية له نتع إدارات 

إدارةهي: الإدارات وهذه نقط الشكل ناحية من إلا اللهم عليها، ملطات أي 
طريقعن إنه المالية. الشثون وهيئة الضباط، شئون ؤإدارة الحربية، المخابرات 

انأحطون،هم ومن الموالون هم من محدد أن يستطح الحربية المخابرات إدارة 
والناصبالقيادات يقصر أن يستطع الضباط شئون إدارة طريق عن وهو 

الرئةوالحسابات المالية الهيئة طريق وعن له، الموالية العناصر عل الحساسة 
حلعامر الشر ذهاب وبعد وااتابعين٠ الخابز عل عطاءه يغدق أن يسمملح 

قوتهيستمد عامر الحكيم عيد كان ونتنه• ال-رأث عل فحافظ فوري الفريق محله 
محلسل بارزا عضوا وكونه الثورة إل انتعاله بحكم الثورية الشرعية من وملطاته 

بلسالطاته، له محدد جهوري قرار أو قانون إل حاجة ل يكن فلم الثورة، قيادة 
أناسمتطامحه ل أصح قد كان الستينيان أوائل فمني الصحيح. هو العكس 
ل؛المنصب هازا فوزي محمد الفريق ورث فلعا ا"بممهورية• رئيس سلطات يتحدى 

هومجا كل ق يهلمع كان ولكنه الحمهورية رئيس مالهلمات محيى ق يهلمع يكن 
سلطاتله يعهلى جهوريا قرارا الجمهورية رئيس من فاستصدر ذلك، دون 

م(،ق. ح. ا. )ر. سلهلات حاب عل طيعا اللطات هد0 جع وكانت ضخمة 

-صادق وبض يم الخلاف قصة عثر: السابع القمل 











ا>سناءدون الحمح رأى كان وقد دآجرين• العمليات هنئت رئيس آلخمي الغني 
بانحاذونحتص الحربية ونير نخمى مى صياصية شخصية عناك تكون أن هو 

لب،ا ذلك دون ما القرارات حيع آما الإمراتيجي، والقرار اليامي القرار 
—الحة المللقوات اليومية والإدارة والسيينرة الحربية العمليات إدارة ذلك— 

القواتحرب أركان رئيس هي كرية ع وظيفة احتصاصى من تكون نإما 
النظامهذا يهلبق أن انرحتإ لأحد، إحراج أي هناك يكون لا وحش الملحة• 

يتهمنيلا حش الحال الحرب أركان ورئيس الخال الحريية ونير من كل تغيثر بعد 
رفضها.الوزير عل الاقتراحات هد،ه عرضت، ولما السلطة. عن أيحث، بأنني أحد 

26 ت اثمذبابات تهنيع حيو الخلاف 
الحانب،وانق  22مراير ل والسوفتت مصر بحم، الفاوصات لال، حل 

اجتمعتقراير من 2 ة يوم ون، • ة 2 ت الد؛ا؛ات من بعدد إمدادنا عل ونيتي ال
رأىكان لقد ّ الدبابات هذه وتنظيم استيعاب طريقة لحث، الونير برئاسة لحنة 

هدهسالم أن هو التنظيم هيئة ورئيس العمليات هيئة رئيس ومعه الوزير 
—وت55 ت45الدبابات نحل وأن المسنتقلين، المدرءان اللواءين إل الدبابات 

ز 34ت الدبابات محل اللواءين— هن«ين تقليم صمن أصلا كانت، التي 
الدباباتسليم وظالبتؤ الرأي هدا عارمحتح نقد ل أما الأخرى. الذكيلأت 

علرأيي، بنت وند اللواءين من بدلا الدرعتتن الفرنتتن إل ة 2ت 
المدرعةالفرق صمن مم ا أ 5 المدفر ذات القوية الدبابة هن.ْ وحوي أن أماس 

لوحاسمة قوية خربة نوحيه عل قادرين محعلنا الملحة القوات احتياؤل وؤ، 
المثقلةالمدرعة الألوية عل توزيعها أما العركةلا،ؤ أثناء U يظهر قد الذي الانحاه 
وقالمعركة من الأول الأغراض ل الألوية هده تستخدم أن عليه يترتب نرفج 

علحن القادر عبد الفريق وافقني وقد كرة أهمية ذات تكون لا قد انحاهات 
الرأي.هذا 

المرةهذ.ه ل ولكن ه نفالموصؤع لبحثج أحرى مرة اجتمعنا التال لنوم اق 
الين•قام ونيته. الالمتثارمحن وبعضن ، أوكينيفالحنرال، إلينا انضم أن بعد 

قومته؟الذي بالأتراح أحذ أنه لو الثغرة معركة خلال محدث أن يمكن لكن ماذا ترى ، ١ ر 
ساتوصاددراناايابالثالث: ٠-- 



أيدالأحر. بعد واحلا الحاصرين رأى يطلب تمر ربسّابصفته الوزير 
إليه.ينقم لكي رأيه حس الفائر عبد وعدل المابق رأتم جوهر وعمر الحسي 

أصبحتوبدلك السابق; اليوم ق أعلنته أليي رأيي بتأكيد قمت ففد أنا أما 
المستشارينرأي إل ذلك بعد استمعنا الوزير• نظر لوجهة الوحيد المعارُض 

موجهاالوزير علق وهنا ننلري' وجهة مع يتطابق واحد رأي ذوى معا فكانوا 
معتماما تتفق أنك راأرى الغمز من نحلو لا بأسلوب الستشارين كبثر إل كلامه 

الشاذو«!ر'/الفرض 
صادقدفع الذي الخفيقى السب أن بعد فيإ عرفت وغد 
لإحدىقائدا كان الذي موكه عائل العميد ولاء ي يشك كان أنه هو اقتراحي 

الأمنيبالتوازن نحل قد إليه 6 2 ت حديدة دبابة  100اليم توأن الدرعن، الفرق 
الطلباتمقدمة ل دوما المصرية السياسية القيادة نفحه الذي الداخل 

منكل إل 6 2 ت الدبابات بتسليم القرار الوزير انحذ وهكذا للمعركة. العسكرية 
.2 5 و ا 5 المستقين المدرعن اللوارن 

عبد!٧^اللواء موضؤع 
وذلكصادق، الفرض وبين بتني الخلاف قمة هو 7 2 أبريل من  20يوم كان 

اللواءان كالرووف، عبد اللواء د ضفيا تعإجراء صادق انحذ عندما 
منالثامن البند وكان الوحدة العربية القيادة أعإل تصفية ق يعمل الرووف عبد 

ماالماهرة ق انعقدت التي عشرة الثانية دورته ز المشترك الدفاع محلس قرارات 
جنيهالمليون ونصف مليون ْبلح اانحصيهس عل ينص 7 1 وسر 3 0 و 2 7 بن 

مساحة،لنشي لشراء الوحدة الحربية القيادة لدى المتبقي الرصيد من إسترلني 
اللشنهذين لتشغيل اللازم؛ن الفنين بتي؛ثر العربية ممر حمهورية تقوم أن عل 

أيإن ممر. ق الرأي بحرية يتعلق ما الأفق ضيق لنا يوضح غثره وكم الموضوع هذا ن إا 
اتماقأي نهل ّوذنى، أورأى أمريكي رأي مع أحانا ئد'تءاابق رأيا يبدي حر نخص 

لأصحالرأي —ذا 17أحدنا لو العمالة؟ يعنى العفلسين الدولتثن إحدى مع لرأي ال 
محزنثيء وهذا للأمريكيتن•• عملاء ؤإما وقت للعملاء إما عملاء. كلهم المصريون 

حما.

—صادقوبان بتم الخلاف نمه عشرت الماح الفصل 



للأسقيةطبقا العربيه السواحل لخمع اليدروغرال المح بعملية تلتزم أن وعل 
—بإبالإحماع العرية الدول مع وافقت .لقد الدف1ِع محلس يضعها اش 
عسكريااعدا مأمسا وظيفي بحكم وكنت القرارات هده عل مصر"~ فيها 

الأوليةبالدراسأت القيام وبعد القرار• هذا تنفيذ عن مسولا العربية للجامعة 
والتوقعالنهائية بالإجراءات للقيام لندن إل الرووف عبد اللواء إرسال قررت 

بإجراءصادق الفريق قام الرووف عبد اللواء سفر يوم ول اللازمة- العقود عل 
الهمة.هد0 بتنفيد قيامه أثناء صده عنيف تعسفي 

الطائرةاتحا0 ل تحركه أثناء الهنار ل بإيقافه محابراته رجال صادق أمر لقد 
منيرا خطأ كان لقد هارب!! طفل وكانه كريمة غ2ر معاملة الهنار ل وعومل 
علالموصؤع هذا إثارة ل أرعب ل( إش ~ العربية مصر يليق؛جمهورية لا صادق 

الذيوالتعاون العلاقات عل دلك يوثمر أن من خوئا حينذاك المربّا المستوى 
الدولبباقي ا-عربية" الدول جامعة لمظإت الضيفة الدولة بصفتها مصر~ يربهل 

منفإن الحادث، هدا عل سنوات سح من أكثر مفى أن وبعل الأن أما العربية• 
مثلتكرار عدم صإن عف تحمل حتى الحقيقة هده تعرف أن العربية الدول حق 
كلهم:العرب ف، التال السزال أم فإني لذلك المنقل! ل الحوادث هذه 

الصرينصد تعسفية إجراءات تتخذ أن الصرية السكلات حق من لأهل 
سامحةالخ انحذتيا قرارات تنفيذ من تمنحهم بطريقة العربية الحامُة ل يعملون الذين 

فاهى"لأ"، الظرية اكاجية من الإجابة كانت إذا المختلفة؟ ومظاتما العربية 
بحريتهممحتفظوا أن يمكنهم حتى لموظفيها الحربية الخامعة تكفلها التي الض-انات 

صدهمالمصرية لعنات التمارسه قد الذي للإرهاب خضوعهم وعدم لعمل ال 
الرؤوف؟«.عبد للواء حدث كا 

كانتحيث سالث، الثالحيش ق  72أبريل من بوم ّآار فضيت لقد 
مكتىإل وصلت\ وعندما تدربي. مثرؤع بإجراء تقوم الدرعة الرابعة الفرقة 
ولاترزوف. عبد باللواء الخاصى الحزن بالحادث علمت 1 7 3 0 الساعة حوال 

لهءالأقلت وقد صاحبة. مقابلة كاث لقد مكتبه. ل الونير قا؛لتا  2000الساعة 

ليحكمالحمهورية رتيسى نقابل أن محب المكل، بهذا الأمور تبر أن يمكءن 
اواداتوصادقوأنا^الثالث: ٧١



وصاحلدغته قد عقربا وكآن غضه ثار دنك ته قلت وعندما ديننا،ا. 
أنمحب الخمهورن لرض أقول موف الخمهورة. لرض نروح لازم كربة• 

منالتاسعة حوال الساعة كانت ا،،. الحة المالقوات ق الثاذل معد يا أنا يا بمار 
يومالرئيس نقابل أن أمل عل الوزير مكتب غادرت عندما الخميس يوم اء م

لرالخمهورة رض ليخثى يكن إ الذي القوي الرجل صادق إن التال• السبت 
وعضمنميه من انرووف عبد اللواء يعزل أمرا ر فاصل مدى، الوقت يضع 

والتهديدالقهر أساليب ثمحتلف ونحت منه. يدلا عل حن طلعت اللواء 
والالأملأسر-ج__اع لل.ن إل برقية إرسال عل الرووف عيد اللواء م أرغ

واللمجنةالرووف عبد اللواء نمرق نحت لتكون الممرى الأهل البنلن، حولها التي 
ماتنفيد صادق أتم — رسمية عطلة وهو الخمعة- يوم حلال وهكذا له. المرافقة 
الواقعالأمر أمام ه نفمحي سوف فإنه الريس عل الموضع عرض وعند يريده، 

.Fait accoinpl

منزلإل وصادق أنا ذب أبريل هق-آأمنيومثتمن الساعة تمام ق
بقصةأمحرته ثيء، بكل الريس أحبمرت صادق حضور ول الخيرة• ل الريس 

يتفردكيف أخرته 6، 2 ت الدبابات توزع بقصة أخرته الرووف، عيد اللواء 
،سيادةقاتلا! وأضفت الضباط، ومئون الحربية المخابرات ل لعلة بالصادق 

ولاالحربية المخابرات إدارة عل ل ّلةلان لا حيث، هده'ااذلروف محت، الريس 
القواتأمن عن مئولأ أكون أن يمكن لا فإل الضباط مئون إدارة عل 

علنفلري وجهة من عنيفا نمرناته كرير صادق الفريق دفلمع كان ! الملمحة* 
كانلدن إل المحولة المبالغ أن ذكر الرووف عبد اللواء بقصة بعلق فيا الأقل. 

وأنالرروف، عبلؤ اللواء توقع هو واحل• بتوقح الثنلئ، من صرفها المكن من 
وأضافالثخمية أمواله كأما الأموال هذ0 ل التصرف ل الحق يعْليه ذللئ، 

يعرفهلا مما الرووف عبد اللواء عن الكثثر المخابرات إدارة ل نحرف ،إننا قاتلا! 

علالنمب يواسطة فاشالة انقلاب محاولة رتعت الكاء هدا عل أشهر ستة مرور قبل ( أ . 
من2 3 برم منه حدرت أن -سق ما اليوم ذلك ل تذكر الرئيس أن يد ولا عيد، حني 
رل•

صادق.وبض بض الخلاف نمة عئر؛ ال—-اح لفصل ا— 





؛ززاالريس علق رهنا معه،ا. أويتعارءس ما إس1ن مع يتإشى ذك كان إذا 
أخنىولكن وطد صد بعمل تقوم أن يم؛كن لا ؤإك وطي رحل إك أعرف 

أندون الريس منزل غادرنا وهكذا الخاطئ،؛. الأنحا0 إل محروك وان كندعوك أن 
مرةاريدت ثم قليلة أسابح لمدة وسر هدوء ل الأمور مارت مشكلة. أية نحل 
السابقةطبيعتها إل ثاية 

ماعل ليونمن أهلا يكن لر الرووف عيد اللواء أن صادق الفريق يبت ولكي 
أيةلبحث تحقيق لخنة بتشكيل أمر فانه إّآرلمي، حيه مليون من يمرب 

للقيادةباليابة أركان كريس بعمله قيامه أثناء ارتكبها قد يكون مالية محالفات 
عينهالذي عل حن طلعت اللواء هو اللجنة هذه ريس وكان الوحدة، العربية 
للامال،نحيبا التحقيق محلى قرار كان الرؤوفرت٢. عبد اللواء محل ليحل صادق 

مثالالتافهة المالية الأحهئاء بعفر لارتكابه الرووف عبد اللواء إل اللوم وجه ففد 
يدسيأن دون أمريكا ل ابنته مع خاصة مكالمة ل الرسمي الهاتف استخدامه ذك 

الخاص،لاصتعإله المصرية لا العربية الأموال من جمر قلم شراء وقيامه ثمنها، 
التافهةأُ؛.المخالفات من ذك وغر 

أودفإنني صغ١رة أم كبرة أكانت مواء نحالفة أية أؤيد لا ئخميا أش ومع 
الشخصياتار كبقبل من يومينا ترتكب حيمة أحهلماء هناك أن أعلن أن 

ناندامبارك ّتي حاللواء يتسن قرارا السادات الرئيس أصدر 7 2 أبريل من 2 3 يرم ل ( أل 
اقرار،بوا مها كلأ أبلغت 1 9 0 0 اكائ وو بغدادي. اللواء من بدلأ الحرية للقوات 

أعلموم شسها اليوم من  015 0 الساعة حوال ل الرئيس مع تمت أنني من الرغم عل 
9.1 0 0 ائ ايحوال إلا الحر بو\ 

أثناءالرووف عبد اللواء لوصوع مميزا يتحمس ل؛ المادات الرئيس أن اللاحظ من ت2( 
يبعفرواجمره الرسمبة مقابلتنا تبل به اتصل قف صادق الفريق بان يوحي ند مما له مقابلتي 

وتعيينبإيقافه الحاصر ار0 بق ما بطريقة أيما أحبمره ند يكون أن أستبعد ولا العلويان 
التأتمديمكن لا فانه صادق الفريق يتكلم أن إل ولكن منه، بدلا عل حس طلعت اللواء 

سذإك.
انرووف،عبد اللواء موصسؤع ل أحرى مرة تيس ال فانحت التحقيق محلص تشكيل بعد ( 3ث 

١لمرصؤع.يغلق أن يريد أنه وحدت ولكنى 
-صادق بض الخلاف نمة عشر: الماح الفصل 



إلب اش الأخطاء تلك عؤ، ^١^، ٠١مئات جسامتها ل تزيد أخطاء الصرة، 
خاصص -٦١ قورث إذا أمريكا إل هاتفية مكالمة قيمة ما الرورف، عبد اللواء 

قورنتإذا >ار قلم نمن قيمة ما أوربا؟ غرب بلاد حميع إل خاص خط ذي 
واحدفرد قبل من راكب  100من لأكثر وشع الدولة تملكها طائرة باستخدام 

—للخارج الصريئن يعص يسافر عندما لماذا وأولاده؟ زوجته وأحيانا نقلاته تل 
بينماإسرلينية جنيهات أ 0 يومي مفر بدل لبعضهم يصرف باليات" لندن وإل 

جنيهمائتي حوال بعضهم وينفق مفتوح، حاب لهم يكون الحظي؛ن بعض 
ونتبعد يات لر ولكن المالية المخالفات من الكشر هناك اليوم؟ ل إسرليني 
يكونعندما القول منهلق ممر,. ق الساند المنهلمق هو هدا فان عموما الحساب. 
مضلفإذا وقانول، صحيح هو عمل من به يقوم ما كل فإن السلطة ل الشخص 

لقدالأخهناء. من الكشر تخرج بوأن يبحث، أن دات،ا يستطع لمعلة الل من فإن 
هموها الناصر. عبد عهد ل خدموا تمن الكثيرين ممهة ومو0 السادات حاكم 
يحلمألا الناصر، عبد رجال إل ب تما أضعاف أضعاف يرتكبون رجاله أولاء 

محامبونالذي اليوم ميأق وأنه توقف دون تدور الزمن عجلة أن الناس هؤلاء 
فه؟!

وى.وصادق ايادات اللالث: اناب 
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ا

لاث\،أعطه ثيء لدى ررليس بادره صادق منزل إل أخثرا المارثال وصل 
يكونأن ارأرجو صادق عليه ورد ل كان ما كل الرئيس أخذ لقد 

الاتفاقتم العشاء حفل خلال ول ^. نر^،٠٥ما كل جيوبك من أخد قد الرئيس 
الاتفاقية.عل الخال اليوم صباح باكوقح حس القادر عبد الفريق يقوم أن عل 

محامالةزيارة ننتظر مكتبه ل صادق الفريق مع كت التال الثوم صاح ول 
تمالتمأٍي الأصناف عن فساكه الورير' السيد إل جرسكو المارصال ■ّأا يقوم 

القادرعبد الفريق وامتديا يعرف. لا بأنه مغلفلة يمينا فأقسم عليها، الاتفاق 
السوفيتيالخانب إن فقال لسؤاله السوفيتي الخانب هع محتمعا كان الذي حن 

.SU-17ائرة ط ٠

{.SAMبيتشورا)3-تائب ك ٠

.7 3 عام مليمه يتم ر1ّ6\\ر5( كوادرات وج ف ٠
الباقيوالصف 7 2 عام خلال نصفها توريد يتم -T 62بابة د ٠
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أ7 يونيو2 من ة القناطر١^^< فى مؤتمرالرنمس 
لكنالخثرية. القناطر ق الرئيس امحآراحة ل اجتمعنا 7 2 يونيو هن 6 ق 

الأعلالجالس أعفاء ن الصغرى الدائرة سوى ينمل ولا مصغرا اجتماعا 
علمحمد النادل، صادق، كل المؤتمر هدا حضر وفد لمحة. المللقوات 
عمراض، عبد عل الحمى، محرز، ، تري المفهمي، عل محمود فهمي، 
الخمؤ^أحد صادي من تكليم، عل وبناء الحريدل)للمكرتاريه(• حن جوهر، 

2)6 للعراق زيارق فترة حلال إءل.اده تم لحة المالقوات موشح عن تقريرا يقرأ 
يصمتهإمحإعيل أخمد اللواء أعده تقرير إل أيصا أنثر كإ يونيو(، ن 2 ايو~ من 

لهايمح وصع ل ت، مللحة المالقوات أن يؤكد وبه العامة المخابرات مدير 
يل؛لما طبقا الناهئة باب فح ذلك وبعد هجومية؛ بعملية بالقيام 

الونمس؛

علتركزوا أن ومحِا الهرب، ورجال السياسة رجال بين نفرق أن محب 
بحدإلا نعمل ألا محب، أنه الرأي يشاركني صادق والفريق أنا القادمة. الحركة 
العيرعمق يفرب أن يستعلح طثران عندنا يكون أن أى الريع قوة تكون 
الحركةبدء إل السيامي الموشح اصهلرنا إذا العّمل هو ما نفكر ان محت، ررولكن 

الردع؟اا.قوة بناء ن الانتهاء قبل 

الفاذلي:

ولكنصحتها، ق والمجادلة إنكارها يمكن لا حقائق التقرير ل ورد ما إن 
بإعدادالمعركة ربهل إن ءمانه؟،ا الممكن هو ما العمل؟ ءس هو! الأن الموال 
إنماؤ.اها. أحد يحلم لا أحرى سنوات الحركة تاجيل يعنى المصرية اّثرية القوات 
إلتميل المصرية الحوبة والقوات الإّرائيلية الحوية القوات بض التي الفجوة 

هيايطقة j والمضرة العلة الأمريكية الإ>اتبجية إن الضيق. إل لا الأتساع 

 i مارك.حس اللواء _ يدلأ ية الخ، المرات عن مدرنا الميسى اللواع ( أ
لحرب ل الدحرل ينوي يكن لر السادات أن بوصوح يثبت وهو مجل اللقاء هازا ( 2ت 

أشهر.خمسه ل بنارها يمكن لا الرادعة الطثران قوة لأن ، 72درفمار 
^ءاسلاكاسينر:رل27حمس27__



للدول١^ القوات س قوة ^١^١^ تكون من، نوية ، ١^١٢رق1ء~ءل 
بطاثراتمقارنتها يمكن ريع طائرة عل بعد نحصل ل؛ إننا محتمعة. العرسة 
قدرتنافان ممانلت طاترة عل الأن حمالنا لو وحتى العدو، يملكها التي الفانتوم 

حصلتقد إمراتل تكون طويلة فرة إل متحتاج الطائرة هذه استيعاب عل 
تضييقأو إغلاق ل أملأ أرى لا فإق وهكذا تقدتا، أكثر أحرى طائرة عل حلالها 

فاللذللث، القريب،. تقبل الق الحوبة القوات ق إسرائيل وبض بيننا التي الفجوة 
معاد،جوى تفوق ظل ق سودة هجومية لمعركة نخطئل أن عاينا محب، أنه أرى 

الصواريخعل المعركة تلك خلال الحوى للتفوق محيينا ق نعتمر أن ويمكننا 
سام.للطانرات القادة 

السيروى؛

الثاذل.الفريق قاله ما كل عل تمال أوافق 

امسس)ماذخا(ة
دىالحنينة ل مجرة ق لأر؛طلن، كوص محاربو١ كنتم ما إذا رى م يا وافه 

وأشقان،5،ان.

27 إش صادق رحلا 

.7 2 يويو أ 3 و 8 بين ما القرة ز وفئتي الالاتحاد إل صادق الفريق مافر 
الوزير"إل الإصافة حضره- مصغر ^تمر إل الوزير يونيودعا محن  20يوم ول 

اكاقالخيش وقاني البحرية وقائد الخوي الدفاع وقاني الخوية القوات وقائد أنا 
بانالوتمر صادق افتح وقد الحربية• المخابرات إدارة ومدير الثالث الخيش وقائد 
التقريرل جاء وقد إعداده محبق قد كان تقريرا يقرا أن المخابرات مدير إلى طلب 

يوجهوكان الميدانية الوحدات بعض زار السوفيت الءwحفيين محن وفدا أن 
بامدادكمنقوم وعندما ومتقدمة. حديثة أسلحة لدبما إسرائيل رءإن الأتية الأسئلة 
تقدماأكثر أسلحة لدتيا أصبحت قد إمراتيل أن تكتشفون فإنكم متقدمة يايلحق 

قدإسرائيل وبض بينكم الفجوة إن وهكذا. تقدما أكثر أحرى أسلحة منا فممللبون 
لماذاأرصكم؟ لتحرير تقاتلوا لن أذكم هذا بمي فهل تزيد، قد بل هي كا نفى 

وأنادءاس ادات، اياكالث،; ازب 



أنتمأم! الرأس يقاتلون معكم، اش ها نفبالأ'ملحة أمريكا ١لضتنامول يقاتل 
سعدكلام نفس هو هذا ررإن قالأ! صادق الفريق علق وهنا الذنب؟؛،. فتواحهون 

اوثاذل«ر'،.

-ل؛محا أقواله وتتلخص زيارته تفاصل الونير شمح الوزير؛ 
حريشكوتالارثال رأي ~ ٦ 

الأمد.طويلة لمعركة والشعب والدولة المسلحة القوات نحهير محب " " ١
بالأعيادهجومة سة أسلحمن إليه محساجون ما عل محصلوا أن محب ب~ 

ادُركةرى.لمانك،اشتطJونما 

بربمش؛المستر رأى ~ 2 
الخيلمن أفراد هناك زال ما تقر. م غر مصر ق الل.احل الوقف إن ~ أ 

الشرقإل ينظر من ممر ل هناك الماصي. إرحاع محاولون القديم 
الغرب.إل ينظر من أثا هناك ولكن 

حلولأتعرض إسرائيل إن التعقيد. يالغ الأومهل الشرق ق الموقف إن — ب 
قبلنا.من قبولها يمكن ولا مصر قبل من قبولها يمكن لا 

عبدواللواء الثاف الخيش قاني مأمون سعد اللواء من كل مكتى إل حضر المؤتمر ابء بعد ( آ ت 
ةيوم الخيِ_ية القناطر ل الرئس مؤتمر محقر إ وكلاهما الثاوث،ا الخيش قاثد واصل النعم 

الشانلءمعد كلام هومس ءهذا بتعليقه الوزير يقصد ماذا سألي . 7 2 يونيو من 
المعركةتوقت ربهل عدم بخصوص ورأيي الخبرية القناطر مؤتمر ل دار ما لهم فدكرت 
لورد ما إل القارئ نظر الفت الخويةأأ إمراثتل وتوات الخوية قواتنا بين الفجوة بإغلاق 
مذكراتمن 4 3 3 )صفحة 7 2 أغسعض ل السوفيتية القيادة إل المادات حتناب 

الخويةقواتنا بين اتساعا الفجوة ؛ازدياد نقمهاالخاصة نظري وجهة ذك حنث المادات( 
احريه.العدو وقرات 

نظروجهة مع يتائى لكنه المسابقة تماريهم مع يتعارض التصمِِيح هدا أن يلاحظ ( 2ل 
إنصادق. الفريق ذكر0 ما أكتب أن علا يفرض الأمانة واجب همإن صادق. الفريق 

يمكنكيف أتعجب ؤإف الأسلحة، من طلباتنا ق نبال؛ بأننا دائثا يتهموسا كانوا الروس 
هجوميةأسلحة من إليه تحتاجون ما عل تحصلرا أن ^^٢٠، يقول أن حريشكو لJارشال 
أصلا.ذلك قال قد يكون أن ق أسك إن بل ه. أ تطلوماأ التي بالأعياد 

لأاسلصشمترلت7حمضئتس



متف,امنونوإjنا ة، القه بغثر يزد لا دالقو0 آخذ ما بان نومن إننا ^" ١
نضازقم.ل ونوبيكم معكم 

الاشمحلى قرار عل اعتإدا الدولية المحافل ف سا نعمل أن بجب -  د
242.

منالعدو لمع الدفاعي الخيش بناء أولا يتهللب الأرض نحرير إن ~ ه 
الهجوميالحش بناء بحري ذلك وبعد يمتلها، الش الأرض رقعة توسع 

يجبالهجومي الجس بناء نل ولكن الأرض• بتحرير يقوم الل"ى 
الخيشمحارب لا فقد لا؟ أم محارب الخيش هدا كان إذا مما التأكد 

هدابعد 

.ت دولية صرورة مهر ل السوفبتا المتثاؤين عل الإبقاء إن ~ و 
مصر.حاب عل أمريكا مع اتفاقية بحقد نقوم لن ~ ز 
اعدةومالأرض تحرير صادق( إل موجه )الكلام واجبك من أنت ~ ح 

سوريا.ى أصاّ.قائكم 
صادق:الفريق انطاع ~ ت 

تنحيةطلبوا إنيم بل الداخلية، بالخبهة جدا مهتمون وفيننؤ الإن ~  أ
وفتتي.الالانحاه مع ميامتهم تتعارض الذين الأشخاص 

٠نيكون ~ برمحنيم، قمة موممر بحد السوفيتية اليامة ق تغيم لا نه إب 
قنيكون ينجح أن إل المنهلقة ق الموقف مدنة يريدون السوفيت إن ّ ج 

زيإطلون صرف، فاتمم نجاحه وبعد القادم، نوبر ل الانتخابات 
سلمىحل إل الوصول بامل القضية، لتميع سلاح بالإمدادنا 

للقفة.

عدْولكن حريشكو. المارثال إل ربة التالأنوال ع تتعارض برينش أنوال، أن يلاحظ ( آل 
من2 0 ز انعقد الذي "نيكسون بريجنيف قمة مرتمر نتائج عن ساؤل التتثثر قل■ الأقوال 

منكل ، هدنكان مل الأوط، الشرق ل الموقف ميتة عل ب اتفق والدي ال—ابق مايو 
محلفان؟ألفاظا استخدم قد منه،ا كل كان وأن المعركة، تأجيل وبربجيف حريشكو 

المستشارينبطرد السادات قيام مجن هر ننبل جاء بريمنين، من الكلام هدا إن ( 2ل 
ذهنل يدور بما يعلمون كانوا وفيتح الأن يعنى مصاِ، من وفيتين الوالرحدات 

له.بالتحضثر يقوم رما ادات ان
دنوصادق السادات الثالث: اياب ^— 







أززززآأعيد النقيب !شرك لماذا من للعديد مقبولة ١■^^ هناك 
هو؟يقودها الي السريه تنفليم صمن ليسوا أثيم ْع الكنية، من أجرى ومركباُت 

حتىالشرؤع هدا مثل بإجراء القبام ينوى بأنه بقا مكبته قائد ؛فطر إ ئاذا 
الشرطةلأوام بمثل لم لأذ١ ادة؟ انم الداخل الأمن إجسراءات اتخاذ بمكن 

دخولمن لحة منوات أية لمغ القاهرة مدينة مدخل عل تقف التي العسكرية 
إلمنه صورة وميننة بق م^؛؛-، لتصديق طبقا دلك كان إدا إلا القاهرة 
عربةأو دبابة راكتا الجامع إل الرء يذهب أن العتاد من هل العسكرية؟ الخرطة 

مدرعة؟قتال 

كنيتهأفراد أخطر عيد المج أن اتضح والجنود الصف صباط أقوال ومآن 
قتالعربة ٦ ة ل نحمعه منطقه مآت تحرك وأنه تدريبي^ بتري صيقرم بانه 

الكيةااسرأيا باقي من مركتامت 6 و سريته، من مركباُت )ة محنررة مدرعة 
خلالمر ثم القاهرة طريق إل تحول هاكستب معسكرات منطقة غادر أن وبعد 
وقدبالقوة أ(  540 الكيلو )علامة القاهرة مدخل عند الش الشرطة نقطة 

الشرطةلأوامر امتثك الأخريات الخمس ولكن تبعه أن مركبات 7 استطامحح 
يتلكالقاهرة ^٠٤ ١٠٣داخل عيد القيب اندفع القطة. هده عند وتوقفت" 
غيروتعليماثن أوامر يالا'لآمالكي يصدر وأخي عالة سرعة الع ااركباات 
أريعفتوقفت بعضهم نفوس نحامر الشك بدأ القرآنية، الأيات وبحض واضحة 

ماذاتدرى لا وهى القاهرة ٌثموارع داحل الطريق منتصف ل أحرى مركبات 
ترحلواحيث الحسين سيدنا ميدان إل مركبات ثلاث ومعه القيب وصل تفحل• 

للصالآة.انمجد ودخلوا 

والعصبالاتزان عدم من نيئا يفلهر كان القيب استجواب ثناء أل 
عنيتوقف وكان دينه، ونسى الله نسى بأنه المصري المجتمع وينهم الديني 
انتهاءوبعد الكريم. القرآن من بآيات يتمتم لكي الأحيان من ممر ل الإجابة 

إله ينقالحقتق نتيجة بإبلاغ يقوم سوف بأنه صادق أحطرف الحقيق 
لموباكال للمستشفى، وأرسل محنون عيد القيب أن ذلك بعد أعلن الرئيس• 

المشرة.الغامرة هذه عل نحاكم 

—أكتوبر حش  72أبريل عشر: الظس النمل 



الحادثهذا من أسبومحن بعد صادق الغريق بطرد السادات الرئيس قام لقد 
كانتان|ا يد لا عيد النقيب مغامرة فان الهلرد هذا أساب ق الرئيس قال ومهإ 
بأنهذلك بعد السادات ل قاله ما الشعور هدا ل أكد وقد الرئيسية. الأساب احد 

متزنوغثر مريضر شحلس هو عيد القسءا بان صادق له قاله ما صدق يإ 
اسل"'■

27 أكتوبر ص 2 4 يوم 4وئمرالونيس 
فقدوالمتلاحقة، السريعة بالأحداث حافاد يوما  72أكتوبر من 4ت يوم كان 

ولكنيالمعتاد الشهري مؤتمري اليوم هذا صباح من التاسعة الساعة ل بيات 
للقواتالأعل المجلس عفاء وبأ ب الأحم_ااع يطلب الوزير بأن فوجثت 
الساعةحوال موممري إماء إل اصطرق مما عشرة الثانية الساعة ل الملحة 

الموقفعن القادة رأي إل الأستإع هو الونير ممر مؤ من الهدف كان ٠ أ أ  30
شمهاليوم من  0203 الساعة ل آحر احتعاعا حضورنا قبل ودلك العسكري 

وعنقواته موقف عن المجلس أعضاء من كل تكلم بالحيزة. الرئيس بمنزل 
يلكإ الوزير علق الحديث مائة ول تواجهه. زالت ما التي والمشكلأت، المتاعب 

قواتهموقف عن حقيقية صورة باعمناء منكم كل يقوم أن هو أريده ما كل لأون 
ولذلكالشكالآت ذكر ل اباغ أش يعتقد الرئثس إن الماء• هن*ا الرئيس أمام 
وأنذلك. سيفعلون بأبم الخمح فاحاب نخصتالإ، منكم يسمعها أن يريد فانه 

الرئيس.أمام يقولونه سرق الوزير أمام قالوه ما 
وبدأ 320 0 الساعة من اعتبارا يالحيزة الرئيس منزل عل نتوافي• بدأنا لقد 
الرئيسبدأ وقد الليل. منتصف حتى وامتد مساء التاسعة الساعة ل الاحتعلع 

يحولل يس'ءأب يكن لر صادق أن هر صادق لطرد الرتسى السسبا ان السادات يدعي آ أ ر 
تمامايعرف W 7 2 يونير س 6 ف القناطر محوتمر محقر عل يطاع من ولكن ، 22عام الخرب 

خفيصرثأ هناك كان لقد . 7 2 عام الحرب يحول ل يرغب يكن لم الأحر هو السادات أن 
منه.للثخلمر الفرصة ينتفلر السادات وكان وصادق، المادات الريس بان السلطة عل 
تائيابارك حني تبمسن كان وربإ اليوم لهذا 2 2 عام خلال شمه يعر اخذ أنه شك ولا 

هىعبد النقبب مغامرة كانت الطريق. هدا عل الخعلوات إحدى هو ابوية للقوات 
صادق.بقرب يعجل أن السادات لغ الذي الأحر الضوء 
داناوض اسات الثالث: لباب ا- 





ريسصدقي- عزيز أرات  72يولتو س  17ق قراري ز~تإآإطل 
بيانإصدار عليهم وليعرض الموقف لم ليشرح موسكو إل الوزراء— 

هداانحد السادات إل نالوا يوافقوا. لر ولكنهم الموصؤع، هازا حول مشترك 
جانبمن يكون أن محب أيضا الإعلان فإن لدللن، واحد جانب من القرار 
لهمأكد صدقي عزيز ولكن أقول ما أعني لا أش يغلون كانوا لقل واحد• 

ذلك.تنفيد ل جادون إننا 

إلوالأمريكنون الروس وصل 7 2 مايو ل مرّّكو ل بنيكون الأجت،إع بعد — 6 
الوفاقهذا تمر يأن وينتظر مائيا، ٥ البارد الحرب وانتهت عناق بل وفاق، 

أنحيم، الرتيب الأسباب أحد ذلك وكان الأقل. عل سة عشرين لمدة 
اتصلاكارخ ذلك ومني صلبة. أرض عل أقف، حض 7 2 يوليو j قراراو 

تتحركابتدأت القضية والإيطاليون. والفرنيون والإنجليز لأمريكيون اب 
نار'؛ءأنفأمور أوب، أمبحنا لأذا 

3 أحرى مرة ب الاتصال الروس حاول 7-  1  j تعمدتولكنى ، 72يوليو من
27 أغسطس من 3 1 ق عليهم أرد أن قبل نهرا أمكث أن 

السوفيتيوالاتحاد ممر بين العلاقات لتحسن الأسد حافظ الرئيس تدخل 8— 
كمحنؤليبا استعدادا متهم فوجد السوفيتي الاتحاد إل مرا افر وٌ

قمعهم ولحل مومكو إل صدقي عزيز ذللن، أثر عل مافر الحلاقات، 
الرغمعل تتغر ولن لر ممر تحا0 سامتهم أن بعدها أكدوا عنيفة مناقشات 

وكانتممر. ل الروس المستشارين عمل باماء الرئيس السيد قرار من 
علاقتهمتكون حتى الفورمة ل الروس إدخال هي الزيارة هن.ْ حصيلة 

عزيزوعدوا وقد شنوننا ل التدخل عدم أساس عل القادمة الرحلة ل معنا 
التالية:بالأطحة بإمدادنا صدر 

لحلعي البخصوص أم غرسآ؟ أسلحة تورط- بخصوص هل الاتصالات؟ هالْ طيعة ما )1( 
أنهوهى إخفاءها يريد حقيقة يرمح هذا كل ولكن ذلك، يوضح لر المادات إن سلمي؟ 

.7 2 عام حلال ق حقا المعركة يحول ل راغبا يكن لر 
من3 ا j المؤرخ إليهم حطابه ثر نولكنه الرالتن من أي محتويات الريس يذكر لأ )2( 

المرينللملأفات استهمِاض وهو 4 3 5 4- 1 9 الصفحات ق تمابه j 7 2 أغطن 
مصر.ل الحكم توليه ٌناد المرفيتية 

دانالصادق ادات ايالخاك: الباب ____ 



.7 3 عام من الثاك الربع ق ت ئ مج ّرب ١ ٠

.7 3 عام من الثاك الرع ل ئ ٠ ّوحوى ّرب ١  ٠
ؤيتميلومر 3  00مداSSM  0سطح سطح صوارخ وحدة أ  ٠

التوريد•تواريخ عن ت ق أوائل ل إبلاغنا 
أنحاؤك أمريكا أن ق سق ما صوء عل العام ا،لوقف ألخص أن ويمكنتى 9~ 

إسراتيلانسحاب ينمل حزما حاد تصح لكي ءبادرو< بتحويل تقوم 
منأخرى لرحلة الكامل الانسحاب نحضع أن عل للقناة يواتنا وعبور 

أنغب بأنه الماصى الصيف منذ صادق الفريق أخثرت لقد القارصات• 
بعدإسرائيل ُع الثانية الحولة ندخل أن نبل عسكريا القضبة تتحرك 

رأيكم،لأخي وليس به أبلغكم قرارا يعتم دلك كان الأمريكية• الانتخابات 
بعملنقم ز وإذا السلحة، للقوات اختيارا يعتم الوقف هذا إن حنث 

الصريونويفقد تنتهي ّوف القضية فإن العام هدا نهاية قبل عسكري 
بأنفسهم.ثقتهم والعرب 

تصتتعصرورة وعن الصمكري، التصنيع ع?ن ذلف بعد الرئيسس 'كلم  ١٥
الخربوأجهرة الجنزرة والعربات والروارق والحوامة القاتلة الطائرة 

حربق الخنزير قيمة يفهموا إ لأنهم بالسفه محبقره من واتهم الإلكترونية^ 
الثانيةالحرب بحد ^٤ كانت اش الجنزرة العربات يشتروا ول؛ الصحراء 

•الفلوس بتراب 

الص.محال و شبا يفعل م فانه الققة  uiشن، التحاى بدص ادا'ت> القوله كلام ( أ: 
أنمصر نحاول الصوت( عة ٍّّ = رماخ ماخ 2 . 3 سمسعتها مقاتلة طاثرق إصرراتيا تتح خبتنا 

ممتر.إنشاء عل يتعاند السادات فإن الدبابة إسراتل تنتج وينإ تدريب، طاترة تصغ 
سنما محنزرة مركبة 4 0 0 0 حوال تملك 7 3 أكتوبر نل مص كاتتر لقد جيب، عربات 

واحدةمحنزرة مركبة العدد هن-ا كل ولير مدرعة قتال وعربة الحركة ذاق رمدغ دبابة 
الغزراتعدد كم U يدكر أن المادات سمملح هل الثانية، العالية الحرب محلفات من 

غابمتإذا الاتهام أسهل ما ادصتة؟ الثان الوات خلال ق اللحة للقوات أصاقها اش 
٠الأرقام لغة 

صشم:وؤ27صض27——س



مناقضا،لكلمه لكن العركة من السوفتؤ مرقق ص الريس تكلم ت-~محدما 
أساسهر وأمريكا روسا من الودي الاتفاق ان قال الأحيان بعهس ففي 

قيامق يرغبون لا لذلك وانم ا ستة 2 —5 1 0 لده السوفيتية الإستراتيجية 
مننوع إل بجرهم ند ذلك إن حيث إّرابل، وبتن بيتنا جديدة حرب 

سلسحل إل الوصوو يقفلون لذلك قائم والاشتراك، اكدخل 
علبعزمنا الثقة لديم ليست السوفيت إن نال أحرى احيان ول للثكالة. 

هذهعل الرئيس علق ومحي بالسلاح. إمدادنا ل يترددون لذلك ؤإنم القتالا 
محببأنه حفي بأسلوب إلينا يشيرون مفى فيإ الروس *كان قاتلا الضلة 
لهقالوا صدمحي. لزيز بصراحة قالوها فقد الرة هذ0 أما القتال نبدأ أن ءالين،ا 

سوىلدينا يكن م لو حتى أرصنا لتحرير لقاتلنا موقفكم مثل ل أننا لو 
لأفذلك من أكثر قالوا أنيم لو يودون كانوا أنيم واثق وإني ١لبنادقإ 

مناسبةول اا. 67هزيمة بعد سا تركيل عنا بودحورتى الرئيس قاله مجا أعرف 
الأ-تصةزيارته حلال صدمحي عرير أحطروا ند الروس إن ٠ الريس قال ثالثة 

الوديالاتفاق نتيجة يتاثر لن بالسلاح بإمدادنا والتزامهم معنا علاقاتمم بآن 
أمريكا.وبين بينهم عقد الذي 
والأسثلة.الناقشت باب قع لال٠وقف الأستعراصري هذا وبعد 
الجمسي:

المعركة؟من وليبيا سوريا موقف ما 

الرئيس؛

عملأي بأن تماما مقنع إنه قناعة، عن معنا سشترك الأسد حاففل الرئيس 
يسافرسوف الصحيان. كانت مهإ الأن قيه نحن مما أشل يكون سوف به نقوم 

لديياما تضع قاما ليبيا أما ، الجبهتثن بتن للمتسيق سوريا إل قريبا صادق الفريق 
سربللمعركة منها حاشز مثراج طائرة خمسون لدبما لميا إن للمعركة. كله 

مدرعةعربة  100و الحركة ذاق مم  155مدقعا 2 4 عندها وكذلك* واحد، 
جنزير.عربات عل الحملة مم  013 الهاويات من وعدد المشاة لنقل 

٠الوتمر هذا من ّاءة 4 8 من اقل بعد صادق الفريق يعزل الريس تام ( أ. 
ساتوتدقوبيالثالث: لباب ا- 



اعبد 
إذاأنه نعلم أن بجب ولكن عال، متوى عل المعنوية واردح التدينب إن 

إلكسمرة، خائر نتوير ال علمينا فيجب الخالية ظل ل بالهجوم قمنا 
وJ١رتفاعمتصلا أصبح ند الشرفية الضفة عل العدو أقامه الذي ال؛رابي الساتر 

طويلةلمسافة موقعي ويكشف العدويراق إن مرا.  20إل أحزانه بعض ق يصل 
فإنهالفلروف هده وبجت الساتر. هدا حالف يدور ما أعرف ولا أرام لا وأنا 

الساترارتفلع من نزيد أن بجب المهاحمة. قواتنا ل كبيرة خسائر محدث ءن يتهلميع 
أنتتليع نوبذلك يزيد، أو العدو اتر مارتفاع إل يمل حتى ناحيتنا من الراي 

المهاحة.قواتنا صد التدخل فرصة من العدوونحرمجه نكشف 

القاذلي:

أنأم العربية، القوى لتعبنة عربب بنحرك سيادتكم ستقوم هل الريس، صيادة 
الاتحاد؟دول عل مقصورة متكون المعركة 

الرنمس؛

قالتفرج موقف العرب يقف وموف أساسا، مصرية المعركة ستكون 
فيمطرونمحوحم أمام صعب ، موقفل أنفسهم محيون صوف واكنهم البداية، 

موقفهم.من يغروا أن إل لنهاية ال 

الونير؛

منوأنه الحمق، ل القرب عل العدو قدرة حسابنا ل ناخد أن محس، 
أريدلا وآخرين المتحدة الولايايت، من بتشجح — إسرائيل تقوم أن جدا المحتمل 

مخْمن وحدات يعص إصاك عل الاتفاق تم العربية الدول، لروصاء زيارق خلال ل )١( 
ّوىالمؤتمر هذا ق اضرين الحمن أحد الاتفاق حدا يدرق يكن ولر المعركة ق الدول 

انبه أذك. أن انمي كنت، فة،س وال الهدا الرئسآ إل وجهت رعنا.ها والوزير. الرئيس 
أجابعندما ولكن القوات. نالك إرسال الا.ول _، إل نعليب، لكي حان قد الوقت 

وقفلتالكبير الجمع هان١ وصهل الموضوع هدا معه أنا^١^ أن أنأ م الإجابة يتللث، الرثير 
آخر.حين إل معه الوصوع هدا مناقشة أوجا أن 

—اكاسءثر:رل27ضض27 النمل 



تيمممصر.\ف عل يتامرون ميعا انم ممر. عل مفاجئ بمجوم تجهم- 1
^١لإّراتل.فوبالملحةاشتثكلنحل؛ا 

الرسسأ

هدهول القادم، نوفمم من 7 قبل ضربتها امرائل تبدأ قد تماما، اوافق اق 
إطلاقوقف عن الحدث ز ويبدأ الأصلة المشلكلة العالم ض سوف الحالة 
ازر.

عاايسالخبءو:

قد.راتبامن تريد حديده أسلحة بأية تدعيمها يتم ع لحة المالقرات ان 
نوتنامحعل أسلحتنا ق العادي الاستهلاك إن الصحيح. هو العكس بل الهجومية، 

هذهتكفي ألا هو، كإ زال ما الحوبة قواتنا صحف إن تزايد. ق وليس ناقص تل 
فيهانتحمل حرب ل الدخول نقرر أن قبل حيدا نفكر لكي كلها المهمة العوامل 
؟حيمه خٌاُر 

الونيس:

الروسبطرد قراري ت انحن. لما الأساس هدا عل ابال حأجرت أني، لو 
0 "هي الأن الذكلة إن يوليو. من 8 ل  be or not to be "نلقيألا محت، ا"ر

لميحتمن مكنتنا بأطحة بإمدادنا الروس قام لقد الروس. عل كله باللوم 
يمدوننااليتم، السلاح محتارون الذين هم امم عن النظر بصرف ميدانيين، جيشين 

ُه.

علىساتج؛؛ن:

مواردنانعبئ أن علينا محب فإنه نكوزا لا أو *نكون نقول كنا إذا 
لالدخول تقرر عندما الأخرى الدول تفحل ك،ا الحربي( للمجهود كلها لأماةاناتنا 

حرت.

.نكون؛' لا أو ءنكرن رمعناها يالإنجاجJة الرتتس نالها ( ١ ئ 
اياداتوصادقوأراالثالث: ياب ا- 



االرسس؛ 
مسئوليتك،ستا وليئوليش مهي الحربي( للمجهول الدولة موارد تعبئة إن 

الأننحن كا شبا وإذا حرب• هناك متكون أنه يصدقون لا الناس من الكشر 
الحوبة.الخاطرة نقبل أن محب الداخلية، الحثهة تنهار فوف 

عبئالحبين:صلى 

الخاطرة.عل نعمل لا لماذا المحسوبة؟ الخاطرة 

اسل؛نوال 

للحلالفرصة لإعطاء العماليات تنثيهل أم الأرض نحرير هو القصود هل 
السيامي؟

الرنيس؛

إطلاقوقف رأكر وهو اغطس منن• صادق للفريق ذلك قلت أن مبق لقل• 
•او،'ر« 

عيدالقادرحض:

لننجح قد •ثاملة.. حرب إل( تتطور قد ولكنها محل•ودة بمعركة نبل.أ قل- 
موصانحاذ إل( الهاية j( نتحول سوف ولكننا الحركة من الأول، الراحل 
موقف3( وستكون سيناء معغلم ول الشيح مرم j( إّرائتل تقير لذا'م(• 

نلكق حقوئا تدعي أن إل ذللث، يا-ذعها وقل. الحال، موقفها من أفضل 
العا-وقدرة حابنا ق نضع أن بجب قبضتها•• ل زالت، ما تكون التي، الأراصي 

الحوؤ(،دفاعها تستكمل ل موريا لأن أكثر، سوريا وعنل- عندنا العمق صرب، عل 
منالجانة طالبين نصرخ أن إل يضطرنا قد وضع إل نا أنففع نل• أن يصح لا 

لأولع،،.له ونقول أخرتم( مرة السوفيتي الانحاد 

__ 72>ومم 72رل صم: اكاس القمل 



^يسنشس(:
وأناالبلد، استقلال عن مسئول أنا فيها. تغلط مرة ناف دي القادر عبد يا 
رجلأتت اختصاصك، من ليس ثيء ق تتدخل ألا محب أعمل. ماذا أعرف 

أسياطا رجلا ولمست، عسكري 

الجو(;رساولأممكف سهولههس 

الأسلوبهي الخرب وأن سالمتا، نحل لن المشكلة بأن نومن جيعا إننا 
علالحرصن هو منه المقصود فان سؤال أو رأي هناك كان ؤإذا لحلها، الوحيد 

ومصلحتها.مصر 

؛رسنب( الرئيس 

أقبللا أنا حدوده ق يتكلم لازم واحد كل حسن؟ القادر عبد عن تداغ هل 
واجي■يفهض أن أحد من 

؛طؤبيمأ( صمت هم؟ وبعد هادئ موت فى الرئيس) 

0 _تحدتا نواجه اليوم ...إننا  be or not to heC جزئيحل هناك أ
الخلهذا آخر نخص يقل قد لر ولكني موافقتي وينتفلر عل معروض 

نواحيعل والتغلب الخد، يالتخطيهل عاليكم وان أمله، لن فاي أنا أما الخزئي 
مممف،بعل الأحت،إع وانتهى الله... وفمكم الحة المقواتنا ل ا،لوحوداة النقص 

كنتاوبينإ بقليل، أكتوبر من 2 4 ليل ، منتمفبعد الرئيس منزل غادبر١ت، 
ذلمابمي ارمح، بأن وأحرف الرئتس معاوف أحد يى لخن، عربتي، بركوب أهم 

سوفخاصة، بصفة ممم _١رخ وتعامة، يصفة التارخ يدرسون من عل أشفق إني ( أ ر 
ماعمدت التي الرسمية المؤتمرات تلك ق المادات أحادينج يقرأون عندما هؤلاء يصدم 

18 ~ 7 6 الأعوام ل تصسفاته عل يطلعزن ذلك بعد ثم ، 7 2 وأكتوبر 7 0 أيتوبر 
مه—اجزئي حل هي التي 7 9 مارس من ل62 الإسرايلية المصرية العاهدة بعقد وقيامه 
ذلك.عثر يقوو أن المادات حاول 
يصادقدأ;اobUiالبابالثالث: ___ 





الوابعالباب 

وأناوأحمدإسماعيل السادات 



اJتاسعمم



أ

اث|ءلأفو؛قأصخشات 

محتلمتذنش-حصيت\ن كنا لقد إصّإعل، أحمد مع طيبة علاقة عل قط كن أإ 
الكتيبةأقود كنت عندما بينتا خلاف أول بدأ وقد تتفقا. أن لهإ يمكن لا تماما 

كان٠ أ  960عام الكونجو ق التحدة الأمم قوات صمن كانت التي المربية 
يمكنما لدراسة عسكرية يعثة رأس عل مصر أرملته قد إسإعيل أحمد العميد 

أيامبعدة البعثة وصول وقبل الكونجول. بالخيس للنهوض تقدمه أن لصر 
عسكريانقلاب نجاح بعل مصر تؤيدها كانت التي لومومبا حكومة ممهلت 

الخيشحرب أركان رئيس وظيفة يشغل كان اللي موبوتو الكولولثل دبره 
الخطمع تماما تتعارض الخديدة والحكومة موبوتو ميول كانت وقد الكونجول، 

اليوممند عمل أي دون نفسها البعثة وحدت وهكذا مصر، تنتهجه كانت الذي 
محلقإمّإعيل أحمل أحذ مصر إل البعثة تعود أن من وبدلا لحضورها، الأول 

•الوقف، عن تقرير بإعداد يقوم أن أماس عل ليوبولدقيل ل للبقاء مثررا ه لتف
تلكحلال ول شهرين، عل يزيد ما اللجنة مع بقي الممل هذا ستار ونحت 
أناكنت بتنإ عميد برتبة صابعل أنه باعتبار عل سلطته يقرصن أن حاول الفترة 
التحليإتإل يصدر أن حقه س أن تصور وبالتال عقيد، برتبة وقتثذ 

سلهلةبأية له أعترف لا إنني له وقلت باثا رقصا المنهلق هذا رفضّتا والتوجيهات. 
^بباّ:ساتوسإبملوى



ا

ومعدالأيدي. نثتك كدا حتى الخشنة اللكإت تبادلنا وفر فواق• عل أو عئ 
قاكرنع وانتهى القاهرة إل اللجنة استدعت بذلك القاهرة علمت أن 

الناسباتبعفس ل نتقابل كنا منا. كل أعإق ل بقيت آثاره ولكن ليوبولدنيل 
يستطيع.ما بقدر الأحر يتمهماشى أن محاول منا كل كان ولكن عابرة مقابلات 
القواتحرب لأركان رينا إساعيل احمل اللواء عتن أن إل كذلك الحال واستمر 

6٠ 9 مارس ل الصرية لحة الم

ل؛إذ كثثرا، الوصع احتلف م.م( ق. ح، ا، )ر• إسإعيل أخمد اللواء وبتعيين 
إنوبينه. بيني مباشر اتص،ال أي هناك يكون وألا لقاءه امحاشى أن ممكنا يعد 

أنقررت لدلك كلها، اليحق القوات لتغطي تمتد سلْلاده محعل هده وظيفته 
لقيادق تركت للأركان رئتا إسإعيل أحمد تعيتن ينبأ ساعي وبمجرد أستقيل• 
فيهاوذكرت استقاش قدمت حنث الحرية وزير مكتب إل وتوجهت إنشاص 

أيامثلاثة منزل ل مكثت منزل. إل توجهت ثم ذلك إل دفعتني التي الأسباب 
اليوموق -يا، تمسكت ولكني الاستقالة عآن لإثنائي كبثرة جهود فيها بدلت 

الريسبان وم؛—ي الريس ابنة زوج مروان أشرف منزل إل حضر اكالت 
يعتبرالناص عبد الريس ®إن التاليةت الرسالة يبلغني لكي بعثه قد الناصر عبد 

إساعيلأحمد عن الذي هو إنه حيتا شخصيا إليه موجه نقد كاما استقالتك 
أضلا وأش إماعيل أحمد ل نظري وجهة أوضحت م(• م■ ق■ ح• ا. )ر• 

—للحربية وزيرا إساعيل أخمد تبن مشر■ الناصع لفصل ا- 





و'نتكداالبحرية،  xisفهمي محمود ا٧واءيز^ س م بإ؛الة أحثرف عندما 
كلامهالرئيس إئ فوجه أنقدهما، أن آملا تدخلت، الثالث، الخيش تائي واصل 

كت،لقد الأول؟ أمس مؤتمر ق قالاه ما مع تألر ذلك،؟ تقول اكيف مندهشا 
ماصمعت، هل ولكن راراحل*! وأنه ممتاز صابمل واصل المنعم عبد أن أظن 

هوناله ما كل أن ممتاز. وصابمل راجل، واصل، النعم عبد *إن ت فقلت، نال؟اا. 
أنمحب، هوحقيقة اا،رابي الساتر عن قاله ما كان ايمحتملمة. الخائر من قلقه إبداء 

أماذاته. يثبتؤ لكي الفرصة تعهلوه أن سادتكم أرجو إف الاعتبار* ف، ندخليا 
طردهوإن لدينا البحرية صباؤل أكفأ من نهو فهمي عل محمود اللواء بخصوص 

معرفةعل تكون ُقد الحده من محثيء الرتيس أجالس، لنا،ا. كب،رة حارة ميكون 
ملث،أكثر أعرفه فأنا فهمي محمود أما مثللئ،. جيش صابمل لأنه واصل النعم بعبد 

لقدصادق. مثل ذلك ل مثاله والتفخيم الإطراء محس، الذي العلمراز هذا من إنه 
اكتثم،قد فهمي محمود أن ك،ا فهمي محمود ل الصفايتح هذه صادق اكتشف، 

يقولهما منهإ كل صدق أن إل للأخر المديح يكيل كلاهما فأخذ صادق ل ذلك، 
مطث،«.أكثر آعرضا إني الأحر.

وزيراسيكون فيمن معا لنفكر راوالأن الرئيس تال سكون فأرة وبعد 
لقدأخمل ل أفكر *راق ت الريس واستمر أعلق. ل؛ لدحربية٠. 

منطريلأ تارعئا هناك إن الريس سيادة *انورية بملريقة' وعلقت بالاسم 
تقابلناأن مند مفت سة 1 2 حوال إل يمتد إساعيل أحمل وبتن بيتي الخلافات 

أنوأعتقد والروي بالفتور تتسم الأن حض علاقاتنا وأن 0ة، عام لكونجو اق 
الخلافهدا بتاريخ تماما أعلم ُإف الريس• قال صعياء. سيكون بيننا التعاون 

علأقتاانsمن بكثير أفضل ستكون بك علاقته أن لك أؤكد ولكنى وتفاصيله، 
عإٍٍاتور قد العلاقة هدْ أن من محاول وأبديتا نظرى وجهة كررت بصادقء• 

لعدةبالينا مصير نحدد سوف الض للمعركة بالأعياد نقوم بتنإ العسكري الوقف 
الديهدا من ثيء محدث لن أنه ل وأكد نظره وجهة كرر ولكنه قائمة، سنوات 
أنو\ط أفل أن \u فوريا: قرانا مض يممللمب الوقف كان لقد منه. أنحرف 
•استشل 

——للحربجت ونكرا إ-ماعل س تمثن عيرت التاّح الفصل 



*انش$<إل أصل وأن للمرنف '/.خ اتقدين ذهني ق آجري أن عئ ا~لماإلكن 
ولقدالصثر، لعركة بالإعداد نين كا لقد القابالة. تلك أساء الخصوص .^١ 

الأياممضت ولقد العامة للاركان كرتسى العام ونصف عام حلال محهودا بذلت 
أنعل لصعب وإنه اiاصية. الأيام مثل نكرن لن اشالة الأيام وأن المعثة، 
نحققهبنصر أسممع أن دون بذلتهإ اللذين والمق الحهر حلمي وأترك أمتقيل 
بأنهالرئثس تأكثدات نتحقق ند لشي؛ نالت كله. العناء هذا بحد المسلحة القوات 

وعموما، 69عام اكاصر عبد الرئيس تأكيدات نحققت كإ بيننا حلاف محدث لن 
علوعلاوة عنل.نن. أستقيل أن يمكنني فإنه السادات تاكيدات تتحقق لر فإذا 

معتضامن أما عل تفر سوف الاستقالة هال.ه فإن الأن استقلت أنني فلو ذلك 
أنحض ل الحرب لحول أريد لا بأل بعضهم يفرها وقاو الاستقالة، ل صادق 
وانصرفتجالاستقالة، بعدم نفى أقنعن، وهكذا تماما. ذللئ، عكي هي الحقيقة 

الساءة.حوال إل مقابلتنا امتالت أن بعد الرئيس منزل من 

حوالق إماعيل أحمد من هاتفية مكالمة أول تلقيت، مكتبي ق أنا وبينها 
وزيراوعينه منزله إل استدعاه قد الرئيس السيي. بأن فيها نحْلري 2 2 3 0 الساعة 
الرئيسبقرار أبلغتي ها نفالمكالمة وق الملحة. للقوات عاما وقائدا للحربية 

منه٠بدلأ ذكري اللواء وتعيثن البحرية قائل. فهمى محمود اللواء بطرد 

 uاح«دإسهاعيل؟الميق ئاذااختاراسمدا

اتحذهامهمة حطوة كانا مكانه ل إّياعيل أحمد وتعن صادق طرد إن 
الرحالأحد هو صادق كان فقن. سبق. فيإ قلت، كإ مركز0 لتدعيم السادات 

فقدلذللث، ونتيجة 7، أ مايو أ 5 انقلاب ق السادات عليهم اعتمد الل.ين الثلاثة 
حين،لهلة. الممّارمة ق أكبر نصيب، له يكون أن محي، بأنه يثعر صادق كان 
آراءْع تتعارض الأراء هذه كانت، ؤإن حتى وعلنية بصراحة آرائه عن يعر كان 

اتاللمنتيجة محبوبة ثخمية ذللن، إل بالإضافة صادق كان السادات، 
كتحس؛نوالخنود الضباؤل من للكثبمرين يودحا التي والخدمات الإنانية 

إلترفيهية رحلات ل بحفهم وإيقاد الأوسمة، وتوزع والمحاثّات الرواتب، 

وأناإص،امل داص السادات الراح: اباب _ __





ستم؛رق قد العملة حياته يعتقد!ن كال لقد به. محلم !ن 
إليطر كان لقد حديد. من الحياة فيه يبعث السادات ذا هو ها ولكن ، 69

يعمىأو يعارصه أن له محوز فلا وبالتال نعمته. وول سيده أنه عل السادات 
أمزامنأوامر0.

القواتق ١^٥^ من إصإعيل أمد لطرد كان لقد الضعيفة; ثخصته 3— 
حبناأخلانه، عل كبم أير الناصر عبد خمال عهد خلال مرت؛ن المسلحة 

يتلقىأن يفضل وأصح القرارات، وانحاد المسثولية عنشى دك يعد أصح 
الحادثالصفات هده ترسح ل زاد وقد يصدرها، أن عل وينقيها الأوامر 

قالأخمر البحر منطقة من كاملة رادار محطة برنة العدو بقيام يتعلق الدي 
ق.ح. ا. )ر. منصب من عزله بحد حدثت الواقعة هد0 أن ومع • 6 9 دسر 

الحادثهدا ق التحقيق أثناء ق ذكر قد كان اممه فإن أشهر، بثلاثة م( م. 
العملية.هد0 لتنفيذ للعدو الفرصة اعتناء عنه نح ترارا انحد إنه أما*ص عل 
العدووكان الاستنزاف، حرب فترة خلال الرادار مرقة حادث وير لقد 

وتدمثرقصف ل الحرية قواته يستخدم 6 9 عام من الثال النصف خلال 
خامة.بصفة الحوى الد۶٠٤ ومراع وأهداف عامة بصمة الحيوية أهدافنا 
المواقعبعض أقمنا فقد الحوية، العدو هجإت بعض امتصاص ل متا ورغبة 

نحدعم الهيكلية الواقع هدم ولكن الحوى، والدظع الرادارات لواقع الهيكلية 
الأصلية.مواقعنا قصف ق استمر بينإ بقصمها نام أن نهل محدث ولآ العدو 

يمكنلا التي الحياة مظاهر هو الهيكلية الموانع ينقص ما أهم كان لقد 
رجل 300حوال يثغله الأصل الرادار مرقع كان بالرجالرا،ّ إلا 

اءبتعند وذلك 7 3 أكتوبر حرب خلال منه لنستفيد األوصوع هن.ا من درسا أحذ.نا لقد ( 1، 
تماتلاكرير حرب حلال اسمحيماU الش الهيكلية الكاري كانت لقد الهيكلة. الكاري 

الحياةولخلق س 8 0 من بدلأ أيان 4 كانت حوكها أن عدا في،ا الحقيقية الكاري تماما 
التيالخفيفة العريامت. أي الخفيف العبور ع٠اليات ى باسمحدامها تمنا الكاري هذ.ه عل 
العدوبتركيزونام الأكمل الرحه عل بواحها نات وبالتال أطنان، ه عن ونما يقل 

الأصلية.الكاري -بما بماحم كان الص ها نفبالدرجة عليها هجوعه 
اداتداخمدإّاملوأناألاليابالرابع:__ 



إلخ(،إدارية، وعناصر للطائرات، مضادة ومواغ اثات رث وامحلمم )فنيون، 
لالمحبين الهادة أحال فكر وهنا واحد. فرد به ليس الهيكل ١^^ لكن بتنا 

شل،أفراد عشرة ومعه الأصل الرادار ننقل لا لماذا الأحمر البحر منهلفة 
لقدالأصل؟ الموقع إل الهيكل الرادار ننقل بينا الهيكل الموقع إل كيله 

اتلومحخدلغ ل أيصا ينجح موف هذ.ه بفكرته أنه الضابتل هن.ا اعتقد 
التيالتمات نتيجة راداراتنا مواغ نحدد التي الألكآرونية العدو امتهللاع 

والرادارالأصل الرادار ض المسافة أن عل امحادا التقتيل أثناء ترملها 
يمكنبيا نقصرة تعتبمر التي المسافة ط، وأن واحد. مر كيلو حوال الهيكل 

نتائجهاكانت إن ولاميا الألكترول، الأصتْللأع وماثل -يا تنخيع أن 
التمحويرنتيجة العدو عاjيها محمل الش الأحرى الحياة محلواهر هع تتعارصى 

للحصولالعامة القيادة إل الفكرة أرسلت فقد جديدة أفكار وكاية الحوى. 
لرالفكرة. عل فوافق الملحة القوات حرب أركان رنتس موافقة عل 

المنعزلالرادار عل ليلية إغارة بعملية وقام الإجراءات -ان.ه العدو ينخيع 
لروالراحة الخدمة لنظام فطبقا ناجحة. إغارة لعملية مثاليا هدفا كان الذي 
الأحرونالثانية كان بينا فردين. سوى الرادار لحرامه مستيقفلا يكن 

الحارّينفقتل رجلا 6 0 فيه اشترك مفاجئ ليل -يجوم العدو قام نائمينا 
ذلكحدث وقد به، وعاد الرادار مرق نم الءلاةم أفراد وأمر؛اقي وقتل 

موقعهعن يبعد كان الدى الأصل االو؛ع له يتنبه لر وهدوء سكون ل لكه 
واحدا.كيلومرا 

يعلمآيات الوكان مريصا رجلا إمحاعيل أحد كان لقد مريصا؛ رجلا لكن 4— 
مستشفىق  74ديهر ق السرطان بمرمحى إمإعيل أحمد مات لقن. ذللثج. 

-يداإصابته أن العلي تقريرهم ق الأطباء مجل وقد لال.ن، ل ولجتون 
الأقل.عل منوات بثلاث ذلك قبل وظاهرة واضحة كاس أنيا بد لا المرض 

أحمدبمرض يعلم لكن بأنه اعترف ، 1 9 7 7 عام الرئيس حطب إح،ءى وق 
حالهبأن أحطروه الأطباء وأن 7، 3 أكتوبر حرب وأثناء قبل إمإعيل 
دونيمر ألا محب الموقف هدا مثل إن القرارات. بانحاذ له تمح لا الصحية 

—سرمحت— ونيرا إ-،امل احد سن ءدرث التاسع القمل 



آتاهمما عل ربثم أصح١ب٦ا يشكر افه من هبة هي الصحة آن ->اده، ن3ثة ا
ولكنالمرصمحا• من غثرْ عل ما ياهى أن لأحد بحوز ولا لكرمه، فغله من 
نتيجةخطوه كان إذا ولأسيإ يتهلح لا بإ ا،لريض نكلف أن ذلك يعتي هل 

سيارةقيادة رخصة نمح لكي إننا الأحرين؟ حياة للخملر يعرض قد مرصه 
ملامةمن لالتا'كد عليه العلبي الكشف بإجراء نقوم الأفراد لأحد خاصة 

الدينالأخرين حياة تعرض لا حتى السيارة قيادة عل وقدرته نغلر0 
رحلبتعيين نقوم هكذا والخال فكثما للخطر العام الطريق عل يسيرون 
حطأأي إن إ أ الملحة للقوات عاما قانيا قرارا، يتخذ أن يستطيع لا مريض 
يوثرُد إنه بل فحب المواطنتن آلاف حياة عل يوثر لن الرحل هنا يرتكبه 

إمإعيلأخمد بتعيين السادات اعتراف إن ا أمة ومتقبل تاريخ عل أيضا 
الشعبحق ق يرتكبها كرى جريمة يعتبر — بمرصه يعلم وْو عاما~ قانيا 

الدكتاتورية.وزعته النخمية مصالحه يمون لكي إلا لثيء لا والوطن 

غبرالشخصيات من إسإعيل أحمد شخصية كانت غبر٠مبر؛ن. شخصية كان 5~ 
والخنودالضباط ْع مناقشاته كانت المالحة. القوات أفراد بين المحبوبة 

والمشكلأتالممسية للحوامل اهتإنا يعثر لا كان والغلغلة. بالخشونة تتم 
العائليةبمشكلاته شخصتا هو فيه يبمتم الذي الوقت ل للأفراد، الحاثلية 

أيصايهللبؤ ذلك ولقاء الأقوياء، الاا.ولة ورجال الوزراء من الوساطة ويقبل 
والخنود.الضباط قلوب عن يبعل.ه ذلك فكان عائلته، أفراد لخدمة وساطتهم 

إسإعيلأحمد بين الخلاف كان م(ت م. ق. ح. ا. )رّ ْع خلافات عل كان 6— 
إلالمسادات تدعو الى القوية الأسباب من أيصا الثاذل الدين محعد وبين 

يهلبقادات انكان لقل. ١ لحة المللقوات عاما وقائل.ا للحربية ونيرا تعيينه 
التاريخ.فجر مند الهلناة الخكام مارسه الذي ند،ا •افرق متدأ 

وقائداللحربية وزيرا إسإعيل أحمل. تعيين أن أقرر فإل كلها الأسباب ولهذه 
مصالحنحدم بل ممر مصالح يخا-م لا فرارا كان خاطئا، قرارا كان عاما 

37 أكتوبر حرب خلال نحقق أن اّتهلاعتنا ق كان لقد فقيل. وطمرحه السادات 
قوةأكثر عاما قائدا هناك أن لو الحرب هذه ل حققناه مما بكثثر أفضل نتاتح 

إساءلرنداحد ايادات ايابالراح: 



نكحأن إمكاننا ل لكان هذا تم لو إسإعيل. أحمد الفريق من شخصية وأقوى 
هداتم لو البحتة. المكرية الشؤون ق تدحله ونرفضى السادات الريس جاح 

الثغرةوحدت امحترصى ولو الدفرموار، ثغرة إحداث العدو امتطاعة ل كان لما 
ينطحثوى عام تائي ير لو وقوعها، فور علميها نقفي أن استطاعتنا ل لكان 

طبقاوليس نريده الذي للأملوب طبقا القتال لاستمر السادات معارصة 
العدو.نحتاره الذي الوب لأس

ولكنهميت رحل عل الصراحة هل-ه بمثل أتكلم وأنا بالأسف أشعر إق 
فيدعيالشعب عن الحقاتق نحفى أن يريد إنه ذلك. إل دفعني الذي هو السادات 

•ياأنافس قيادة فيها أشكل لكي كاملة ليلة صيعن، أنني هو الثغرة ميسا ان 
وبالإضافة. الصحة من له أساس لا باطل ادعاء وهو إمإعيل، أحمد غريمي 

العرب.وتارح مصر تاريخ التاريخ ملك وهو حقائق هو قلته ما فان ذلك إل 
الأ-حتناءتلك س القادمة والعربية المصرية الأجيال تتعلم أن تعال افه أرجو ؤإنى 
أسلافهم.ارتكبها التي 

هيلواسوساحمدإسئ 

الترقيأو وظيفة عل الحصول بأن وأومن الفرص، تكافؤ بضرورة أومن إف 
للومحاطةيكون أن دون الفرد وقدرات لكفاءة نحضع أن محب أعل درجة ال 

بدحفت أنني مطلما محدث إ فانه المبدأ لهذا وت3لبيقا ذلك. ل اعتبار والقرابة 
أمنايحتثر التصرف هل.ا مثل وإن ترقية، أية أو منصب أي إل عائلتي أفراد أحي. 

يثنالتعامل ل ما المعترف الأمور س هما والقرابة الوساطة حيث ممر ق غريبا 
فإنالأفعال هن،ْ مثل ولتغقلية ذلك. حلاف يقال ما كل س الرغم عل الأفراد 

منهمكل فتقوم بينهم، فيإ الخدمات يتبادلون والقوة يثلمرة الذوى الأشخاص 
قدمنهم ايا أن الخميع ينكر وبذلك الأحر لعائلة والومحاطات ات الخدمبنائية 
منأحدا محي أن يندر فانه  ٠٧١^وتاييدا مباشر، بملريق أقربائه لأحد حرمة أدى 
ممتارا.منصتا يشغل لا الحفلوطة الفئة هن، أبناء 

الكاب.هل.ا من السابع الباب ق الثغرة عن الكاملة القمة ( ا ؛ 
للحريإمامل أمد ءدر؛ التامحع القمل 



ولكنمن لكشر هدنا نمى وجدت للأركان رينا تعييني يعد 
عثرواؤلة كل أرفض كنت فقد أحد من وساؤلة أية أنتنلر أكن لر إق حيث 

يرضيالذي القرار فيه وأنحي حدة عل موصؤع كل أدرس كنت نانوية• 
منالكشر رفقت فقد لدلك ونتيجة القانون، وردح العدل ًع يتإنى صم؛رى، 

الخالاتين من وكان القوية، الشخصيات من يعفا ضد.ي أثار ثما الوماء1ات 
رللسياحةل وزيرا وثثد كان الذي نهمي إماعل ابن رنضتها التي 

الأيامأحد وق الملحق، القوات ق جنديا فهمي إماعيل ابن كان لقد 
ا،لذكورالخندي خدمة إماء تقرح والإدارة التننيم هينة من مذكرة عئ عرضتح 

اينإنه ل فقيل فرفقن،، العامة الخائرات عيثة ل للعمل 'هللوب إنه حبثإ 
القانون.أخالف لن فاني ازدان ابن كان ولو حش لهم فقلت فهمي، إماعل 

علاعتإدا القانون حال.ود ق الحالة هن.ه بأن يقنعني ان التنغليم هيئة ريس حاول، 
محموعةأو فرد أي إعفاء ل الحق الحربية وزير تعش التجنيد قانون ل مائة 

الشالهمة الأعإل من يحمل يقوم كان إذا ارية الإجبالمكرية الخدمة من أفراد 
الهمةالأجهزة من  jCjuالعامة الخائرات أن وحيث، الحري، الجهود ل نساعد 

حدودق تحير الحندي هذا حالة فإن الحري المجهود ل ناعي الي لدولة اق 
معيت،اشى ولا الضر ق إسراف، هذا إن له ونلت، القتر حذا أقتنع لر القانون. 

لفهمإ إماعتل ابن بلب سوف الذي المهم الدير هدا هو ما القانون•• روح 
مهندميإعفاء الكهرباء وزير التاس عل نوافق م لماذا الحرنجا؟ المجهود 

معللويونأمم من الرغم وعل محنا، اسإ محاد لر أنه من الرغم عل الكهرباء، 
للماذا الحرب؟ الجهود من مهم جزء الوايع ل هي التي الكهرباء سكة لإدارة 
عدمأن من الرغم عل الدرسنح، إعفاء والتعليم الترسة وزير ١^٢، ■عل نوانهما 

يقومسوف الش الخديده التعالمة الفصول عدد عل يوثر سرق إعفائهم 
نهصإسإعيل ابن إعفاء عدم بأن أقتغ لر الخديد؟ الدرامي العام ل بانتتاحها 

أوافق*ءلأ المذكرة عل أنرت وبالتال للدولة، الحرب المجهود عل يوثر ند 
ذلك،.عل ووقعت، 

■النمب هذا يشغل وظل ٦ ق نرنمثر من اعتبآرا للحارجية ونيرا ذلك بعد ع؛ن ٢ أ ' 
أ. 978نؤسر 

داناّ^( ١٣واحمد!المادات ت الراح لماب ا٠ 



اواحة،نزاوزارة وكتل زكي !حمد ا٧واء نج، اتصل يوص حوان( وبعد 
رساذاالثا ئبل وكان فقط، سنتن مند الملحة القوات ترك قد لكن نديم زميل 

حيدة،معرفة التجنيد قانون ويعرف الملحة القوات ل والإدارة اكظيم لهيثة 
يكررنظري لجهة ل فكررت فهمي، إماعل( ابن موضع j زكمح، أحمد كلمني، 

الخرم،المجهود يتأثر من إعفاء ل الحمح، الحرية لوزير تعطمح، التمح، المائة نم، هو 
فرديعفيه،، أن للموزير يمكن ءحسنا له؛ فقلت إعفائهم، عدم نتيجة 

كتابةتعاد أن اقترح نم هداء، رأيك ئرصع مأزق ل الوزير وصعت *اولكنك 
فالبالموافقة مقتغ غبمر أرال، ما كنت فادا جديد من عل وتمرض جديدة مديرة 
هدارفضت ولكنى مفتوحا، الباب له أترك وبدلالثا للموزير الأمر أنوصن 

الأنتراح'؛.
مباشرةالوزير عل عرصمتا يالوصؤع أحرى مذكرة أن يعد فيإ علمت وقد 

آحرهاسإل أولها من يالقصة يعلم لكن الدى إساعيل" أحمد وأن عل، تمر أن دون 
لبقاءه إن حيث فهمي إمحسإعيل الوزير اين الخندي خدمة إماء عل صدق 
للدولة.الحربا الجهود عل يوران سوف العامة المخابرات إل نقله وعدم الخدمة 

قامتالعامة المخابرات إل فهمي إساعيل ابن نقل من وجيزة فترة وبعل 
نيويوركل وحليقة له محي أن من والده وتمكن ثها خدمته باماء العامة المخابرات 

قالسويس قناة يقتحمون مصر أبناء لكن بتنط وهكذا مالأ! وأوفر راحة أكثر 
منوعثره نهمي، إساعيل ابن كان ايره، واف هفون وهم ؤقموترن وت أكتوبر 

المدنمن وغبمرها نيويورك شرارع ق يتسكعون مصر ل المحفلية الهليقة أبناء 
إساعيلإل الخدمة هذه ليقدم إسبماعيل أحمد يكن لآ والأوروبتة' الأمريكية 

أخمدابن عين أن نتيجتها لكنت مشتركة صفقة لكنت لقد مقابل، دون فهمي 
نيويورك.ل المتحدة الأمم ل مصر وفد صمن أيما إمماعيل 

وبتنيتب، ومحاجة حلاف موضع فهمي، إماعل، ابن منكلة من أحلق( لر 
خطورةوأني أهمية أكثر أخرى موصوعات هناك لكنت فقد إسهاعيل، أحمد 

ماوكل للحرب، المسلحة القوات إعداد وهي وجهودى، تفكثرى عل نستحوذ 
مؤقتا.ولو عنه التغاصى يمكن ذلك دون هو 

سلمتمالقانونية الناحية من مرتعه فإن ويالتال قط يى يتمل م نهمي إمماعيل أن يلاحظ ( أل 
متاثر.غير بطريق الوساطة تم كيف بوصرح تبين القمة هغ.، ولكن ./*، ١ ه 0 

س—سرية ينيرا إسامل احمد تحمحن عثرت التامع النمل 





كرابإزJانط نحف لر !نه اJادات، من سوءا أنل إسإعيل أحمد لكن 
القادأحد ل حكى لقد علنية• بطريقة محط جني يما لآ ولكنه الخاصة مقابلاته 

للصر ّفثرا كنت بينإ الموصؤع، هدا عن طريفة قصة الإنجليز العسكريين 
إسإعثلأحمد لمقابلة الأن- اسه أذكر أن رد لا - الرحل هدا ذهب لقد لدن. 

رتبواالدين المصريون نصحه وقد بالحرب تتعلق الش الأمور بحفي ل لمنانشته 
ازقدهدا ل نال وكإ المقابلأ، حلال مطلئا الشاش سعد اسم يدم بألا المقابلة 

فاستخدممستحيلا. ذلك وحد ولكنه اسمي، ذم يتحاسى أحذ الإنجليزي 
فقدذلك س الرغم وعل اسمي. ذر عن كبديل م( م. ق. ح. ا. )ر. منصب 

ذوكبير القه فان كله ذلك ومع الكفاية. فيه بإ وهاجني إساعيل أحمد وجه نجهم 
القصةؤابكم الظلم. طال مها الحق يظهر آن بد ولا بممل ولا يمهل اندار 
وعفلمته;الخالق قوة تظهر اش الخالية 

حلالللعلاج لدن إل إساعيل أحمد حضر لدن ق لصر سفثرا كنت بينا 
لهالأنيرة زيارق ول المرات من عددا الستشنى ل بزيارته فت وقد ، 74عام 

مننفه يطهر أن وأراد منيته، بقرب شحر أنه بد ولا تدهورت قد حاله كانت 
شرسلهجوم هدفا كنت أنك أعلم ُرانني فقال صدي ارتكبها الى الأوزار 
الرئيسانه ذلك. وراء الذي أنا لمت أش لك أؤكد أن أريد ولكني وظالم، 

فقدأكتوبر، حرمحب عن أعددناه الذي اكسءج.>ل الملم وحتى • سخصنا والرسمٍٍا 
تاريخمن حزء سعد إن له قلت ولكنى منه، وصورك اسمك بإسقاط أمر 
عددل تظهر بان أقنعه أن بصعوبة تمكنت وقد إسقاطه. يمكن ولا الحرب هده 
ونثدوشعرت الموت فراش عل وهو يتكلم رجل إل أنظر كنت الصورا. من 

انمرنعإن الحياة؟ هذ0 ق الاس يممايع لماذا لمي ونلت الحياة بتفاهة 
علالباطل والادعاء الشرف غ2ر الصراع أما البشرية مصلحة ق هو الشريف 
آحرته.ول دنياه ل عليها الفرد محاسب ف سي أحلاقيان لا عملان فها الخصوم 

وألااض ى لأن وشي اللهم الأم، القوى أن اللهم ثإتة، لا اللهم 
ل»اضوقاك الموت فراش عل وهو المريض الرجل إل نظرت أيا. أحدا أخللم 
نحازياض نخفى، وما به نجهر ما أيما يعلم إنه مملها• والأسرار يالحقاتق اعلم 

وزيراللحرمحألّءاءل اعد سمن ءدر؛ التاّع اسل 



لقبه نفعل يطلق ١لذي الاد١ت نمى هل عتهء. يعلمه ما يقدر 
نظرهأمام يمر موف وانه الوت فراش عل ما يوما سرني أنه المؤمن الرنس 

علوهو منه تقبل لن التوية وأن حياته ق انترفها الش والمظالر الأحطاء من شربمل 
الموت؟!فراش 

جهوريبفرار يكون أن يمكن ولا وخالقه المرء بتن علاقة هو الإيإن إن 
يعلمهالا صفة هو الحقيقي الإيإن إن جديدا. لقبا لفه ليضيف الحاكم سره 

قلوبنا.أعإق ل ما يعلم الذي هو إنه حيث وجل عز افه إلا 

داخمداماملراظ.المادات الراح: اناب 
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جديدةسطبة إنقاء0ق 
32 نحصص تم للحرية، وزيرا إمإعيل أخمد تعين من نليلة أيام بعد 

الأمانةوإن التحصنات، لإتمام الطوارئ متزانية من مصري جنته مليون 
هدااعتإد حللب أن له بق ٌقد ادق صالفريق أن هنا أقرر أن تقتفى التارنحيه 

نطلبكنا لقد المال. التصديق عل الخمول ق يوفق لر ولكنه ه نفللغرض المبلغ 
لالذي الارابي٠ الساتر ولتعلنه الغربية الضفة عل مصاطّ_ا لإنشاء المبلغ هل.ا 

إلالثالث الخيش قاني واصل ايعم عبد اللواء ينع الذي هو هذا ناحيتنا،7كان 
من 24يوم اللحة للقوات الأعل الجلي اجتيع أثناء الموصؤع هذا إثارة 

المالالاعتإد عل حملنا أن وبعد السادات. الرئيس غضب وأثار ، 72أكتوبر 
نل.كنا  72عام مائة ينل التحمينات. هذه لتتفين. الجاد العمل ل فورا بدأنا 
علمنها الواحدة وتحتوى مرا، 2 2 إل منها كل ارتفلمع يصل ممعلبة 3 0 بنينا 

التجهيزاتأحر تشكل الماحلي، هذه كانت، الأتربة. من مكعب، مر  18 0000
احلبؤاله،هذه نحتل أن نستهدفج كنا فقد الهجومية، الخهلة لخدمة الهمة الهندسية 
وذلل؛، ATGWSالوجهة لادبابات المادة والأسن الدبابات بواسطة 
التيالعادية الدبابات وتاوم،يم الاقتحام عملية أثناء لشاتنا اللازم العون لتقديم 
لتاتوفر الصاحليج هذ0 كانت، فقد ذللث، عل وعلاوة عليها* الضاد الهجوم تحاول 
الأحر.الخانبط ل ثبري ما لكل جيل-ة مراقبة 

وانا٠راحميإسإمل السادات اراح! لباب اس 



٢

الساداتسمد١^^ ضابط 

آخرونصاط هناك كان أنه سنان مهان حادثان ونع صادق إقالة بعد 
من2 9 يوم الأول الحادث وغ بالحرب• يتعلق فنا آراءه صادق يشاركون 

قانيالماحي سعيد اللواء أمحرف إذ الإنالة، من فقط يوم؛ن بعد أى أكتوبر، 
يعدة الخامالساعة ل — سادات الالريس ياوران كر حالتا وهو ~ المدفعية 

هداونع لقد الحمهورية. ريس علمنا انتقد الا-فحية صباط أحد أن النوم ذلك ءلهّ 
عنالضباط بتوعية يقوم المدرسة قاتال كان عندما الا-نعية مدرسة ل الحادث 

ناتلأالضابط علق المدنمة؛التلقين مالرمة قاني قيام وأثناء . الأمحرة الأحداث 
معلكحقيق تحقيق محلى شم وقد حاجة". يعرف الخمهورية وهوريس *طب 

سم—أن إليه أوحي أصح أو؛محنى أنكر— ولكنه إليه نسب فيا المذكور الضابهل 

تتمران الهمة، دالأحل١رث، الضباط توعية يتم أن المرية الملحة القرات ل العادة حرت .٦( 
يقومنم الريبة النقاط لهم ونحيي القادة توعية تتم أنه أي أمقل إل اعل من التوعية هده 

مي:اليوم ذلك ل للترعية اربية النقاط وقادكانت ضباطهم، هؤلاءبنوعيه 
صادق.المرض إبعاد اروس يءلل_، مل ٠
•شخما اربس من ناع دار اردس المتثارين طرد زار ن إ ٠
لهواتضح تتالية بمهمة كلفه أن مثق تل■ كان اربى أن هو ادق صإنالة مبب ن إ ٠

الهمة.يممذ لر أنه أكتوبر من 2 ج يرم الأعل المجلس احت،اع أثناء 
صصادق إنالة مد ماذا المشرون؛ لقمل اِ 



بماولول! ١^^■ إنكار مل وند نطاق، أصيق j الوصوع حمر تز؛مكن 
حفظو>مكدا عاله، ما حقيقة عن والامضاء البحث j اكعمق الجالس 

الوصرع.

عبداللواءعلي بقيادة فاقل انقلاب 
أكثركان ولكنه أسرعن من بانل الأول بعد وفي نقد الأحر الحادث أما 
الضباطكبار بعض فيها اشرك كامالة انقلاب محاولة كان لقال أثرا. وأبعد حطورة 
مننقيب يرتبة صايطا آن حدث نقد الحربية. المخابرات صباط و؛عفرر 

منصباط بعض هناك أن ل ينك جعلته محلومات عل ونع الحربية المخابرات 
نامالذي أصدقائه أحد إل شكوكه فابالخر المتامرين، ْعر يتعاونون المخابرات 

النقيبهدا نمة إل ادات السساستمع أن وبعد الرئيس. إل بإبلاغها بدوره 
علفاكثر أكثر يعتمد وأحد الحربية المخابرات بإدارة شكوكه ازدادت 

بولائهمالمحروقين من ضباطا أن المراقبة أكدت ونن. العامة. والمثاحن؛ المخابرات 
أمنإجراءات نحنح تتم كاث ومقابلامم اجتإءات٦م ولكأن محتمعون نمادق 

هذهداحل يدور تعلم؛،ا أن العامة الباحث أو المخابرات تتهلعر ولي ال.دة، مث
الانتظارعدم فرأى الرئيس شكوك من المعلومات هده زادت لقد الاجتإعات. 

فيهالمنتبه اكفليم يفرب أن وقرر التامر عل تدل قرائن عل الحصول يتم حتى 
الأمر.بمحل أن نل 

لالرئيس اليد لمقابلة ذهبت 7 2 نوفمثر من أ 1 يوم ا  745لساعة اق 
ساليممدوح إلينا انضم صساعة نصف حوال وبعد طلبه، عل بناء بالحيرة منزله 
نائبمحليإن عزت إلينا انقم أحرى ماعق نمق حوال وبعد ، الداحلية وزير 
لدبممالمتبرم المعلومات سليإن عزت علينا نرأ وند . العامة المخابرات مدير 

٠ممر،ا ااإنقاد يمي الحة المالقوات ق سري تننلميم عن 

حتىالنصب هذا يشغل واّتمر أ، 9 7 5 أبريل من اعتبارا للوزارة رنتنا ّالم ممدوح عتن ( أر 
.أىرير87

شاغراالعامة المخابرات هيثة رئيس مصب بقي للحريية وزيرا إمحإعيل أحد تسن بعد )2( 
وتدالداخل، بالأمن الخاصى الفرٍع شثرن تتاح الذي عو سليإن عرت وكال أشهر، لعدة 
الخادمة•وزارة إل ت ة عام أداتل j نقل 
رآنا ٠٢١٣وأخمد!السادات الراع؛ لباب ا٠ 



مرة\وكد  tjlبحب الأزقلأب هدا قمة أن!حكي قبل 
همدالفريق من كل فها وأيده أكتوبر من  24اجتاع فا أوصحها اش صادقا 
القواتمحباط من الكثيرون -با يؤمن كان الخبير، عبد عل واللواء حن القادر 

القواتندح أن تريد حفية يامية سقوة هناك أن يعتقدون كانوا لقد الملحة. 
فإذاتدميرها، بدف امتعداداما تستكمل أن قبل الحرب إل المرية الملحة 

البلادالفوضى وتعم الحاكم النذلام يسقط مسوف الملحة القوات دمرت 
لقدااعربي. العالا إل ومنها ممر ل الشيوعية لأنتثار الحوملأت،ا يمبح وبذلك 
أقبلهولر 7 2 أكتوبر من  24مؤتمر قبل مرات ءل.ة صادق من الرأي هدا سمعت 

أشكلر فإق ذلك ومع وبينه، بيني الرئيسية الخلاف نقاط من ذلك وكان ئط- 
أجنبيةجهة لحان اللعبة -رذ0 يقوم كان أنه أو ووطئته، ثجاهمه ل مطلقا 

ألعوبةبأنه أمامي يتهمه السادات سمعت، محيما كثيرا حزنت، نقد لدللث، أحرى. 
له.وعميل السعودية العربية المنكة .؛، IJlفيهل،المللث، ن. يق 

والذهب،المال عل ليحمل إنه فقال ذللت، من أبحد إل الرئيس اندفع ولقد 
يامرءما كل بتنفيذ يقوم فانه ذللث، مقابل ول السعودي الملك من الثمينة والهدايا 

هذاللث، أقل *ألمر قائلا؛ ذللث، عل وعلق السادات يقوله ما سالر ممدوح أيد وقد به، 
ماأنفى أو أزيل- بأن ل يمح وضع ل أكن لر ، ١٠الرئيس!ميادة يا زمن منذ 

إقوالأمي. بالحزن أشعر كنت، ولكني امت، حموأنا أمتمع فكنت، يقولون، 
لخلافاتنا من الرغم وعل عمرنا، من العشرينيات ل كنا أن منن. صادق أعرف 
صادقيكون أن مهللمثا أتهور لا فإل عمرنا من الخمينيامت، ل ونحن الرأي 

فجأةتذكرت اللقاء ^ا حلال له الابحامات يكيل السادات كان و؛يت،ا عميلا. 
وكانام بعذللمثؤ قبل فيصل المللث، إل أريه قد المادات كان الذي الكتاب 

قدصادق أن يعلم المادات يكن ر مهللقة. ثقة بصادق يثق إنه له فيه يقول 
الحوهازا مثل ق المومحؤع هذا أنثر أن أشأ ولر الكتاب. هذا عل أطلعني 

هذامن والاشمئزاز بالأمى نفى قراره ل أمعر كنتؤ ولكنى العاحب، 
الحصرم.مهاجة الأسلوبالرحيهسل 

الاعء؛ور.الثمل :أ(انفلر 
صادق.إنال؛ ماذايعد العثرون: النمل 



وأنار م، اكلاثة-ممدوح نحن غادرنا عندما مساء العاشرة الساءة يك ا
بالقضالرئيس تعليات تلقننا أن بعد الختزة ل الرئيس منزل سليان~ وعزت 

باعتارهاالعامة الخائرات مئة منى إل ذهبنا وامتجوام. فيهم المشب عل 
هيالحربية الخائرات إدارة بأن الاعتقاد أساس وعل الرفع، الخيط صاحبة 

حيثالليل طوال العامة الخائرات ق مكثنا وقد العمالية ل متورؤلة ها نف
بالمصالأوامر من عددا وأصدرت العام العاكري المدعي هناك إل استدعت 

الخائراتمن انتقلت عندما صباحا ة الخامالساعة وكانت فيهم، المشتبه عل 
لعمل أمتأنق أن قبل النوم من ساعتين عل أحمل لكي ماكتيي إل العامة 

محرزاللواء بهلرد أمرا ادات انالرئيس أصدر ه نفاليوم هدا وق اح. الصب
نوفممّآ 2 يوم حلال التحقيق ويامتمرار الحربية. الخائرات إدارة مدير 

للقبضجديدة أوامر إصدار ويالتال ة حديل. أسإء لامتجوات الحاجة ظهرت 
من١ ث يوم ظهر بعد الكويت إل للسمر اصهلررت الضاط. من آحر عدد عل 

المشترك،الدفاع محلى أعضاء من ءل.د من المشكلة اللجنة اجت،إع لحضور نوذمااِ_ 
كان]،I. اللجتة. أعإل انتهاء انتذلار دون نؤسر من 1 5 يوم ظهر بعد وعدت 

من1 6 / أ 5 ليلة حلال رق مس.تمنا. زال ما ممر،ا #إنقاذ تنفليم أفراد استجواب 
علاللواء عل يالقبضي أمنا أصدر أن العام العسكري المدعي إل طاو_، نؤسر 

لأننذلنا فقط اسبوعين مند العسكرية للمحطقة قاود.ا كان الل.ى الخبر عثل• 
المبقىتم الليلة تلك وف وتورطه. العملية بيده ارتباطه أظهرت قاو التحقيقات 

عمرانالعقيد بيتهم من القادة من آحر عدد عل القبضى تم كإ الخبر،، #عبد عل 
فرقةأركان رئيس وهو الوهاب عبد أحمد والعقيد ميكانيكية، مثهاة فرقة قائل. وهو 

الحربية،وزارة ف يعمل حرب أركان صابعل وهو عائل والمقدم ميكانيكية، 
مدىلنا واتضح التحقيق اتسع لقد صاعقة. محموعة قائد وهو عصام والقل.م 
والناصبابرة الكثالرتب ذوى من الضباط عدد حيتا من الوقف، حهلورة 

الانقلاب.لهدا يعدون كانوا الن-ين الهامة 

اساتوسإّ،اءءلر1نا.ايابالراء: 



21 يوم لحربيه ١ الخائرات لإدارة كمدير وظيفته من محرز اللواء طرد بعد 
إنحث الحربية، المخابرات إل العامة المخابرات من التحقيق انتقل نوذم^ر من 

المدعيهر ايحقق أن كما العكريثن من كانوا كلهم عليهم المقبوض 
لكيالتحقيق مكان بزيارة قمت نوبر من 1 6 يوم ظهر ويعد ام• العالعسكري 

علاللواء به أيل قد ك1ن كامل اعتراف عل اطلعت ومحاك التفاصيل. بآحر ألر 
الحبيرعبد عل اعترافات أقرأ وأنا عض أصدق أكن لر عادل. والهدم الحثر عد 
٧٥ثخصا، أقابله أن فطالست جيدا أعرفه كن الذي بإمضاته عليها وفر الض 

الأقوال-هده يالإدلأء عل يا قمت *هل أحوي باسلوب سألته أمامي حضر 
سنعم. فقال ا،ا، مديد؟ أو صغئل أى ودون إرادتك بمعحص عليها والتوقيع 

كلهاالمتولية يتحمل أن أراد ولقاس اعرافه، ق شهتا رجلا الحبير عبد عل كان 
كنتفقد الرأي ل حلاقنا من الرغم وعل المتولية. من ■بمنعهم الأحرين لتعفي 

له.احتراما التحقيق أنناء الثجاع موقفه ونائل وزميل، يق كمل إليه أنظر 
وأنالحبثر عبد عل بنفي رأيت إل له وقلن، العام العسكري بالمدعي احتليت، 

الأنه أؤكد أن أريد ولكنى عاليه، جمال اعتداء أي ونؤع عل يدل لا منغلرْ 
بمنتهىمعاملتهم محب وزملاوه هو وأنه الوعيد، أو التهديد استخدام أيقا محوز 

يرمنشخصيا هو أنه ل أكد الماكرية. رتبهم تمليهمأ اللذين والتقدير الاحترام 
بنفيأتأكد لكي آحر شخص أي محقر لأن استعداد عل وأنه قلتها كلمة بكل 

الاعزافاتكان، لقد بأقواله. اكتفيت، ولكنى أحد، عل الفغهل بجارس ل( أنه 
يقومواأن هي خطتهم كانت، الأطراف. محبوكة انقلاب، عملية وتبين واضحة 
الليلةكانت لأما بالذات اليلة هذْ اختاروا وقد نونمر، من و ليلة بالعملمية 
محكانمنهم وحدة ماجم بان تقفى الخهلة وكانت، ناهد. ابنتي فران لعقد المحددة 

ا"بممءوءّيةرض بينهم من يكون أن بد ولا كلهم، الموجودين فتعتمل القران عقد 
ولكنهمالضباط. وكبار الوزراء من والكشرون الأركان ورتيس الحربية ووزير 

العمالةتشد يوجلون جعلهم مما المنطقة لحراسة مثيلة أمن باحتياطات فوجئوا 
ونتآخر.إل 

,صادق إنالة بعد عاذا المثرون; سل ا- 



اليدزفاف ■حفل ور لحفنؤسر من 1 6 يوم اء مل مدعوا كنت 
لمحري الحفل كان الليبية، الثورة قيادة محلى أعضاء أحد وهو الهول المنعم عبد 

انتحتالاحتفال. هذا محضر السادات الرئيس وكان بالهرم الرماية نائي 
الانقلامحب،بخموص والاعترافات التفميلأت باحر وأنيرته حانتا يالرئيس 
الضيضمعه ننزل بالانصراف الرئيس هم ساعت؛ن حوال وبعد القائل، 
وانتظرللمرحتل نفى أعل العلوي الدور ل أنا بقت بينا عربته، إل لتوصله 

إذاالوعرين بعفى إل أنحدُئ، واقف أنا وبينإ علميه. أسلم لكي الل"اءي، عودة 
الأرصىالدور إلى فنزلتا عايزك®• الريس ر''ّيادة بمرخ شخص س بأكثر 
أتمهبأن _ jJLjمن تاركا الكان غادر ند الرئيس كان الباب إل وصول وعند 

الحراسة،عربات عن عربة داحل نقمي وجدت وغجاة القية• ل منرله إل مباشرة 
ندكنت منزله سلم يصعد كان وينا عقبه، غوصلت، الريس ركب ألاحق 
به.لحقت 

يشعربدأ لمد س نالته٧ الل يالكلأم سعد يا نوى شغلتش ءأنما الريس قال 
الرؤوسخميع عل الفقس تم قد أنه له وأكدت محلمأنته ولكني الوامرة بأيعاد 

أيلسان عل مطلقا ذكره يرد إ صادق الفريق اسم أن من الرغم وعل المدبرة• 
حمعهمعليهم القبوض أن واضحا كان أنه إلا معهم التحمق جرى الدين من 

يعتقدونكانوا لأمم بانقلاحم القيام ينوون كانوا وأنبمم نفسها بأفكاره يدينون 
ثندعنيصادق كان لقد لا الريس نال لبلادهم• وطيا عملا يودون بدلك أّءم 

كنتلفمن وستبعال٠ الهمة الناصبج ل رجاله يريع وكان بالأثحاصن يتعلق فنا 
حليبفقال جيد، صابهل إنه له فقلت سوكه؟، عادل ل رأيك ما الرأي، ل معه 

فلتإذا الريس سيادة له فقلت يعت بكره تركيا، من هاته ابعت 
ءكانله فقالت ءلاذا؟اا، الريس فاستوضح ذللئ،، تأجيل أنزح فإف نصيحتي 

لقدشتوعي، بأنه الرأي ل سه بملف من كل يتهم للأسف صادق الفريق 

للفرتةتائيا ذلك تبل وكان تركبا ق عنكر;ا مسا الوتت مرك-فىذلك عادل )أ(كان 
الالرعةأ2.

وأناِواحمدأساميل المادات ١^١^ الياب 



هدممثل ل سوكه ءادل أحضرنا تحن فإذا الخلمحات هده من مي أنا قاسيت 
فهزحاطتا،، شنا اللحة القوات ل المحرف هذا ضر محري فقد الظروف 

نانثناالأن،. الوصؤع هدا أجل حق. عل أنك ٠أءتفد ونال موافثا رأسه الرئيس 
واستغرقتالميمحة القوات شأم؛ن تتعلق اش الأحرى الموضوعات بعض 

الأحرى مرة اعدها عدت |اءة، ال.نهف حوال الموضوعات لهده مناقشتنا 

•الحفل من وننصرف زوجتي آحذ لكي الرماية نائي 

إئالةصادق.اذابمد الثِرن: -النمو 



ااباو،اث|ءامس

الساداتههال ش — اسرية العلاقات 



النمل

والممؤناسدى 



الممياتالواني فى السوسني الأسطوو تسهيلات 
معسونيتي كرى ع وفد اجتمع 7 أ مايو من ا 9 يوم  0200 لساعق ال 

لوفتتي الالخانب يطلها التي البحرية التهيلأت لبحث مصرى عسكري وغد 
Yeflmovيفيموف الخنرال برئاسة وفي الالوفد كان اكرية. الوانئ 

وكان، OKUNEVأوكبيف والحزال  Vassilyفاستل الأدمثرال وعضوية 
١•رر• الخاذل اللواء وعفوية الحربية ونير صادق الفريق برتاصة اكري الوك 

الخانبوكان الحربية. لوزارة العام الأمتن الناتلر أمير والعميد ق.م.م( ح. 
هذهوكانت فعلا، يإرسها كان التي البحرية التسهيلأت، ل زيادة يطلب وفيتي ال

يل؛ما تشمل الحديدة الطلثاُت، 

4وصسح.'

أمتارأحرى.شمانية الميناء تحميق ا— 

وبحيثالميناء، من قريتة تكون بحين الأفراد لإيواء أماكن تاحير أو بناء 2~ 
عاتلة؛ا  60ورجل  2000لإيواء تكفي 

الميناء.رب كيلومترا  40— 35مافة عل مهلار بناء 3— 

ادات.ايعبد ي وفيت ال— المرين العلأتأت ا-يامى; اياب 





مطروحمرسى ميناء و تسهيلأت السرذتية الحرية إعطاء عل تززاست 
•معيد وبور الإسكندرية عن كل ل لها المتوحة التهيلأت تشابه 

ياحدلا حتى السوفيتية الوحدات لخدمة محددة منطقة أية نحصيص عدم 2— 
سوفيتية.ناعية ثكل ذلك 

تقتصرألا شريطة مطروح مرمى ل موفيتي حوي لواء غركن عل الواقفة - 3 
١لدءاعيشمل لكي مسئولته تمتد بل البحرية، القاعدة عن الدفاع عل مهمته 

الصريةالخدود وحتى الإسكندرية غرب بان ما الصرية الأراضي عن 
اكرية.القيادة نحّى السوفيتي الخوى اللواء يكون وأن النيئة• 
أنوإل م}خة بمنة مْلروح مرص ل السونتتي الخوي اللواء تمركر يكون 
عنالخوى الدفلع مسئولية نحمل عل قادرة اكرية الخوية القوات تصيح 
يعفىلكي مصرى جوي لواء بتخصيص وتقوم الإسكندرية غرب المنهلقة 
المهمة.هذ0 من السوفيتي ابوي اللواء 
علبدوره عرصها الذي الوزير السيد إل اللجنة مقترحات بتاليم فمت 

وأوصىالمقترحات تلك عل وافق الرئيس إن ليقول إبا عاد نم الرئيس السيد 
سنوات.1 0 5~ لمدة الاتفاقية تكون بان 

يومأحرى مرة المصري العبممكري والوفد السوفيتي العسكري الوفد اجتمع 
الخنرالهو المرة هده ل السوفيتي الرفد ريس وكان مايو، من  27

PAVLOVSKY  زيارةق كان الذي بودحورنى الريس وفد أفراد أحد وهو
17 مايو من 2 8 و 2 5 ين ما كر رسمية 

حلالطلب فد كان شخصيا السادات الريس ءأن السوفيتي الخائب أمحرنا 
وزيرفوزي الفريق وأن مْلروح مرسى ميناء ستخدم أن لموسكو الأحثرة زيارته 

هوالأن نطليه ما كل وأن الطلب وأكد الزيارة، هد0 ق معه كان السابق الحربية 
وتامنالميناء هد0 يستخدمون الدين الأفراد إعاشة أسلوب ترتيبات وضع 

الاتحادصداقة؛_ معاهدة عل ادات راييودجورتى الرئسسان مايووع من 2 7 يوم ل 0 ، 
سنة.أ 5 مدتأا ومصر الوفسى 

اياداتبعهد ز السوقية — الصرية العلاقات الخاص: ناب ا— 



وجوديستلزم الأرض عل وواحد0 أثناء الخوي اuواء عن الدذ1ع وأن راحتهم. 
وقدمنامقآرحاته السوفيتي الخانب قدم لالطائراتا١، مفاد صواريخ لواء 

82 و 2 7 يومي واستغرقت والرد والأحد الفاوصات وطالت اكادة مفرحاتنا 
العكريالوفد عاد مايو من 2 9 يوم ول اتفاق، أي إل الوصول دون مايو من 

اتفاق.أي عل التوقع دون بلادم إل وفي ال

^سىضاسمضهشسر
منالمرية المخابرات تمكنت 7 ١ سنمر من الأول الأسبؤع لال حق 
هوالشكة هده ل الرئيّي التهم وكان أمريكية، نحى ثبكة عل المبقى 
الأمريكيالعنصر أما يوناف، أصل من الخسة مصري وهو راندوبولو طناشى 

تعملوكانت ية الخنأمريكية وهي هاريس سوآن ة الأنكانت، فقل لجلقة اق 
عليهالقبضى بعد طناشى أيل . القاهرة ق الأمريكية المالح رعاية م قق 

أفرادمن كانت، عليها حمل التي جيمها العلومات أن فيه أظهر كامل باعراف 
يقومكان وأنه الخرية، حاناكليس قاعة ل العديدين أصدقائه بين من موفين، 

مععلاقته بدأت وقد الأمريكية. المارة سوق الأنة ال المعلومات تللئ، بإبلاغ 
وبعد7 1 حتى 6 9 ّنة من بالقاعدة حدم الذي  BELEKOU، بيليكوفالمر 
VICTORفكتور خلفه فيه يقدم كتانا له أرسل السوقي الاتحاد إل عودته 

طريقوعن عاليه، القبغى تم أن إل وطناثى فكتور بين متينة صداقة وتوطين 
يدعوتمإهو فقام يتزاورون وأصبحوا فكتورآ اعد )ميوري عل ، تعرففكتور 

وقل.القاعدة ل العشاء إل ؛ل.ءوته قاماأنمإ كّا مرات، عدة منزله ل العشاء إل 
الخاصة.نهم ثم ذللث، ل بإ القاعدة داخل نحول 

يل!ما طنانى اعرافات بين من كان 

دولةأول مصر وكانت، الخرصانية ال1ْاترات )هناحر( ملاجئ أحد زار إنه ~ 1 
أيمن طانراتنا لوقاية وذللئ، الخرّانية اللاجئ ^٥ ببناء تقوم لعال! ال 

مرمحا؛الأرض عل وهي الخوية نواتنا دمرتا أن بعد مفاجئ جوى هجوم 

لرعايثم اك هنان 5ولكن وأمريكا، ممر ب،ن دبلومامئة علاتامتح هتالأ نكى ب ا 
الأمريكية.المالح 

__بالخدر اكرب، الممارن النمل 



الثانية1،وارة  956عام ١^ الأءءJاء أيام برطانيا نل من ورة ا
1. 967سولإمائلءام 

القاعدة.أفراد حمع ْع الحاسومه عن فيلها حضر إنه 2~ 
الموجودةالرومية الرادارات من بكثير أفضل رادارات روسيا ل ليتيم إن ~ ق 

صر.مو 

وفتيمر وقد الأن، للحرب جاهزين وغم مستعدين غير المصريين إن 4~ 
حديد.من القتال استثناف عل نادرين يصبحوا أن قبل ًلويل 

قاعدةق التي تلك عثر مصر ل أحرى سوفيتية جوية أسراثا هناك إن 5~ 
SAM-4 و  6SAM-بصواريخ عنها مداغ القواعد تلك وإن حاناكليس 

.SAU-2 و  3SAM-بصوارخ عنها فمداير حاناكليس ز تاعدمم أما 
بإبلاغيكتفى وأن الموصؤع، هدا نضخم ألا السادات الرئيس قرر ولقد 
السوفيتالستسارين كبير استدعبت يتهجر من أ 2 يوم ول يدلد> السوفيت 

والخنودالضيامحل خمع نظر يلمتح أن منه وطالبت كامالة، القصة وأبلغته صر مل 
هدامثل ونؤع تلال عل والسل الأمن، احتياطات مراعاة بضرورة الموفين 

التيالعالومات جع أن من بمن عل أراننا قائلا وأضفت مستقبلا" الحادث 
إلطريقها نحد سوف هاريس سوان ة الأنإل بابادويلو طناصى سلمها 

أيةمن وحالية نقية بلدبما بن الطينة العلاقات عل الحفاظ ل ورعبة إسرائيل. 
لالتصرف حرية لكم تارين اطلوصؤع بملي الرئيس اليد أمر فقد نواب 

تللثجسرب ق تسببوا الدين الموفين الأفراد ضد المناسبة الإجراءات انحساد 
مثلتكرار عدم تضمن التي الناسبة الإجراءات تتحدوا أن نرجو كها المعلومات، 

الإجراءاتيتحد بأن الروس المستشارين كبير وعد مستقبالآ٠٠ الحادث هدا 
لأساوهم وردت الذين الأفراد جيع أن التال الثوم صاح ل وأحمجف الناسبة، 

أمنإجراءات اتحاذ تم قد وأنه الوفتتي، الاتحاد إل ترحيلهم تم قد التحقيق 
مستةمالأ.الحادث هدا مثل تكرار تمح مشددة 

منقليلة أيام بعد طرفها بإحلأء الرئيس أمر فقد سوآن بالأتسة يتعلق فيا أما 
أفعال.من ارتكب عا ليكفر طناثى سوى يبق لر وهكذا عليها، القبص 

ِ:سمتاتب-اسمسويسات



ا7 ١ أكتوبر فى 1،طرحههمدممقة 
الحصوليتحتم التي بالأيحت كشما له اقدم أن ادق صالفريق منى طيب 

مؤتمناعقدت 7 أ ستم؛ر من 6 ول 4،ا. أ رنم ارالخطة تنفيذ يمكن حتى عليها 
وريسالحوي الدفاع ونائد الحوية القوات قاني من كل فيه اشترك الغرض لهدا 

اتفقناأن ويعد أيام* عدة الدراصة واستمرت التنظيم، هيثة وريي العمليات هيئة 
صادق.الفريق إل وقدمته يدلك كشفا -جهزت هومطلوب ما عل 

إلجوهر عمر واللواء حن القادر عيد اللواء افر م7 1 سبتمبمر من 2 1 ل 
لأسلحة صفقة يخصوص السوفيتي الخانب مع الأولية الباحثات لحقد موسكو 
وفدرأس عل صادق الغريق سام أكتوبر ص ة وق روبل• ملتون ٦ واق حدود 

موسكومن وعاد الاتفاقية. عل والتوقع النهائية المباحثات لإجراء عكري 
فيهأعلن ^١ صادق الفريق عقد محوبر من 1 7 يوم وق أكتويرأن، ص 1 6 يوم 
التالية!يالأملحة سيقوم؛إمدادنا السوفيتي الاتحاد أن 

مدىذات أرض جو يصواريح محهزة 1 6 يو تى ْلانرات 1 0 
كيلومترا.أ  50

17 عام حلال العدد هدا نصف تّليم يتم 2. 1 مج ٠لاترة  100
ؤ72والتاقيخلألعام

يتمأن إل وقت اليطياربما  72عام خلال  23ميج طائرة  20
قياديا.عل المحرض ارين الهليتدريب 

الحركةحقيقة للطارات مضادة )صواريخ كوادرات وج ن أ
6(.سام الخرب ل تعرف 

018 مدذعية تيبة ك ٦

يللمتر.2  40هاون كتيبة أ

.PMPكباري لاثة ث 1

^٠^٠.تبله منها وعاد يومثزا صادق يعد موسكو إل السادات الرئيس فر اا 
بالخذر.الشرب اكعارن رالمنررن: الخالي لقمل ا٠ 





واني~|لخامإاالعستكرية الواحي ق الطرءين بض اكعاون تنظتم محال وف 
إلمصر ق المركزين الوفين الحؤمحن اللواءين نمدمستولية أن عل الوقتي 

الخوىق يشاركا لكي القناة غرب كيلومترا 2 0 بعل عل خ دهمي جط 
كانوالذي  32محلول حهل حتى بالي٥^٤ يلتزم أن يريد الروّى ايحل القائد )كان 

يكشر(.ذلك غرب يفر 

الرئيسيةالورُس لإنجاز ميعي وفيتي الالخانب أن أيصا الوزير يكر 
ممكن،وقت امع ق الخوية قواتنا لصالح إنشانها بمدد كان التي العمرة وورثة 

ٍلاترةلأنتاج مصعر بإنشاء صادق الفريق لهلك، الاستجابة رقص ولكنه 
بعد.فيإ الوصؤع هدا ببحث ووعد  24مي الهليوكويتر 

اسموسنة السوفيت 

حيثالقاهرة إل جرسكو ا،لارشال وصلر 7 ا ديمبر من 2 5 وم يق 
جريشكوزيارةزيارة تكن لر موسكو• إل يغادرها أن نبل فمْل ساعة  24أمضى 

زيارةل كان مفديثورحبنا من عودته 'لريق ل عابرا مرورا كانت وإنا رممية 
الهنديةالخرب أعقاب ل الزيارة كانتا لقد موسكو. إل للصومال( رسمية 

اسمنحن، الشرقية ياكتان واستقلال الهند بانتصار انتهنح التي الباكستانية 
معنىذايت، الوقت ذلك ف الصومال إل الزيارة تلك كانت، وبالهلحر بنجلاديش. 

ضدحربها ق الهند يساعدون الوفيتؤ كان ذقاس الأمم، لهبة ق ميامى 
الاتحادكان وهكذا الصومال. معر محليبة علاقايتح لهم كانت، كيا باكستان، 

والغرب.الشرقي سامحلئيه عل الهندي المحيهل ل ممتاز ، يتمتع؛موقفوفئتي ال
السفرأقامه الذي العشاء حفل حلال حادة القمة ق جريشأكو المارنال كان 

لوهوينول أع،اقه من ويضحان، بمزح كان الليلة• هذه ل شرفه عل سوفيتي ال
المياْكانت، الهندي، الحيْل ق أمص سبحنا يرافقني الن.ي والوف. أنا أنني تصور 

مياهق ثحوا يأن وفيت، للمسميدة منامحبة كانت، أنها لأشك حميلد والخو دافئة 
القياصرة!!أيام منذ أحلامهم تراود التي الدافئة الجندي المحيهل 

.بالخدر الشوب اكعاون والعشررزث اذدى القمل  ٠٠







أ

7فبراير2 4وسمهى إش رحلااJطدات 

إلرحلتي أنا بدأت بينإ فبمراير، من 2 يوم السرفتي الاتحاد إل الرئيس سافر 
،72فراير من ٦ 4 يوم منها عدت والتي فراير، من ة يوم ونيا والمغرب ابزائر 

باتفاقيةالتزامه للرئيس أكد قد السوفيتي الاتحاد أن نثراير ١ ق يوم علمت وقد 
علعلاوة وعد وأنه العسكرية الصناعات ؤنإقامة الأسلحة لتوريد 7 1 أكتوبر 

مارسشهر حلال منها عثر اليم تيتم  62ت دبابة  200يل* بإ بامدادنا دلك 
.7 2 عام خلال الدبابات باني توريد يتم أن عل عليها الأؤلقم تدنلب لإجراء 

مارسشهر خلال منها اسن توريد يتم -UT 22طائرة 2 0  ٠
7٠ 2 عام خلال الباقي توريد ويتم عليها، الأطقم لتدريب 

كهيئة.فورا منمكّها ̂ ٠

الإ1كموسهايمحرب فى طاقاتنا تدس>مويادء 

ل2 1 منح بالطائرات بإمدادنا قيامه عدم عن الوفيتي الخانب اعتدر 
يوردبأن دلك بتعويفر وعد ولكنه أكتوبر، اتفاقية ل تحديدها السابق التوقيتات 

بمينالأِىلاكفاكاو

ايادات.مهل و الوبة — المرين العلأتات الخامس: ياب ا- 





البندينعف يوقع ١^٠ دون مآرص من ١ و يوم عاد ونكنه ماير• 
الجليصادق الفريق دعا . -22UTوالطائرات 6 2 ت بالJJابات الخاصن 

الاتحادوص ض اليوم ل عاجل اجتاع إل اللحة للقوات الأعل 
كامالآالصنفان هذين ثمن دفع يتم أن طب لأنه عنيما، هجوما السوفيتي 

المعية.ويا 

الصعبةويالعملة كاملا الثمن دفع معنى يتفهم أن القارئ يستطع ولكي 
يتعلقفيإ السوفيتي والاتحاد ممر بين الدغ أسلوب بالتفصيل أشرح وف ف

علوقت المع اتفق قد الناصر عبد حمال كان الحربية. والمعدان الأملحة بثمن 
طقاالسوفيتي الاتحاد من ممر سريرا التي والمعدان الأسلحة تمن دغ يتم أن 
لأل:لا

فانوبالتال السلاح، نمن من 5./ 0 بخمم السوفيتي الاتحاد يقوم أ— 
فقط..الثمن بنصف يلمع السلاح 

الذياللاح ثمن يغطى قرصا ممر باقراض وفتتي الالاتحاد يقوم 2~ 
هذادفع ويتم يدفعها( أن ممر عل نحب الي ة./' ال0 )أعنى نشريه 
القسّهلويبدأ 2؟/"، بفائدة منة أ 5 — 1 0 لمدة منوية اؤل أقعل القرض 

طويلة.صإح فترة بعد الأول 
يعتبرالكامل" ثمنه من حمم أي دون السوفيتي— السلاح لأن ونظرا 

تعادلحالة ل بانه القول ويمكن الغريٍر للسلاح بالنية جدا ا رحيمف
يكونالسوفيتي السلاح فان الغربير والسلاح السوفيتي السلاح بين الحمانمر، 

يحنيذللئ، فان الثمن، هذا من ./' 5 0 حممنا فإذا الغربي. مثيله ثمن من  07.5 ثمنه 
السوقق ثمنه من ./ 2 5 يعادل الرومي لللاح ثمنا ممر قوفحم الذي الثمن أن 

وتهلبيماالريح. وبالتقسيتل الممري بالحنيه غ يل. فانه ذلالثs عل وعلاوة العالية. 
ننزىوكنا مصري جنيه 2 5  0000بمبغ 2 1 ميح الهناترة نثترى كنا فقد لن.للث، 
الصفقةبعقد ، الكلفالوفد كان ممري. جنيه  25000بمبلغ  55ت الدبابة 
الأملمحةمن صفقة عل مثلا فيوقع واحد، دولار معه وليس موسكو إل يسافر 

الاداتالعلأذات٠المرين-الوفئةفكبمد الخاص: اباب 



قرضعل يوقع ثم دولار، مليون أ  ٥٥٥العالمة" للاسعار طبقا قيمتها— تبلغ 
وبعد2./ بفائدة محنة ١ 5 — 1 0 عل يهل بالتقيدغ دولار، مليون 2 5 0 بحوال 

لمصريمكن أصناف وبأية الحري بالخنيه التسديد ويتم طويلة، مإح فارة 
تصديرها.

شهرخلال حن القادر عبد أخطر عنل.ما السوفيتي الاتحاد فان وهكدا 
سبةخصم عدم يعنى كان الصعبة وبالعملة كاملا الثمن دفع يتم بأن 2 2 مارس 

طبقاؤإنه— للتحويل!! القابلة بالعملة الثمن سديد يتم وأن المعتادة ./ 5 0 ال 
-22UTوالطائرة دولار  250000حوال  62ت الدبابة نمن أصبح - لدلك، 
حوالتعادل تزال لا كاث ؤإن الأثإن- وهد0 دولار، مليون •5 ة نمنها أصبح 

بلل، مقبء غر عملا نظرنا وجهة س نعتبر ن، كانالغريبة مثيلتها ثمن س •/ ةه 
عداسايكون يكاد 

أنمحثق كإ ولقاءايت،- م؛اهثايت، عدة ومايودارت أبريل شهري لال حل 
27 مايو من 1 5 يوم بالتوقح انتهت.، عشر الثامن الفصل الثالث،/ الماب ل ذكرنا 

يل.ما تشمل اتفاقية عل 

يتموال-افى يوليو نهر ل منها ٩ تسليم تتم ٦ ٦ ّو طائرة ٦ ة 
.72عام ثّبماية قبل ليمه ت

عامخلال سليمها يتم 3( )صام بتتررا ًراريخ تاب ك 8
73.

7١ 3 عام تسليمه يتم كوادرات وج ف آ
. 72عام خلال توريدها يتم 6 2 ت دبابة 2  00

-لاا22مراءالطائرة لثج ذلممربعد رفضت عشر، الثامن الفصل ق ذكرمت، أن كإمحق ( 1 ، 
بةياكالكامل الثمن ويالحعبة بالعملة باليسر الخاص مهللبهم عن وفيت الوتنازل 
١الدح بثروط الصفقة هده عل اكونع تم وباكال ، 6 2 ت للدبابة  ها.نف^،، ١١

الرفينالر عن الاضا، نرار : داسردذ الخام الثمل 





؛^^١٢^، لها يكن نر عليها أطلقها ١^٠، جو جو واكوار|ح الردو اعتراض 
القناة،غرب الواقعة المنطقة ل أيدينا ل سليإ الموارخ هذه احد وسقط 

ساروطراز الأمريكي جو جو الصاروخ أنه انفح الصاروخ هذا وبنحص 
Sparrow  الريسإل يرسل الذي اليومي التقرير صمن الموضوع هذا ذكرنا وند

يومالتقرير عل الريس اطاخ وعندما المسلمة، القرات ل الهمة الأحداث عن 
قكانوا الذين الوقت الخ؛راء إل  Sparrowالصاروخ يتسلم أمر مايو مءن 1 7 

الأمريكية.يالغنيمة الفرح غاية 

تدهورال،هلأقات

رقمالعدو هو صادق المريق أن يبدو كان  72عام من الأول المف حلال 
لهم.الصديق بمظهر يظهر أن نحاول المادات كان بينإ مصر، ل وقت، للواحد 

72 ما؛؛ن الفترة حلال السوفيتي للانحاد له زيارة باطول يقوم السادات كان وبينا 
صادق.المريق بطلهإ كان مهان حادثان وقع  72مايو من أ 0 و ايريل من 

الأبيضالبحر ق بحريتهم بان الومتي الخانب أخْلرنا مايو نهر وائل أل 
لأفرادها بعض تنزل أن لها المساح تطلب وأما تدريبي بمنرؤع تقوم سوف 
وذللئ،المال، اليوم و سحهم يتم أن عل مايو من ة يوم مْلروح مرسم، منطقة 
الطلب،.هذا رفض صادق الغريق، ولكن التدريبي المثرؤع منؤ كجزء 

كانتالذهب،. الروس؛تهريب، الأفراد يحض امام فهو الأحر الخائن أما 
وفين،الالمتثارين كبير جاءق عندما  72مايو من 8 يوم اء مة الخامالساعة 

قالالنطقة. قيادة لتدريب مشروعا أدير كنت ِحيمث اطلركريه، المنطقة يادة قق 
الذينالسوفيت الخنود بعض إن والأسى، الحرن ملؤها بلهجة أوكينيف الحنرال 
حرىقد مصر ل خدمتهم مدة انتهاء يعد السوقي الاتحاد إل عودتم تقترب 
الاخرينسخهل أىر مما استنزاله، يعلريقة القاهرة مهلمار ق منهم تفتيش 

ءدبالة،ااشترى قد بعضهم يكون قد الحمرك. صالة ل الأن وهم التفتيش فرفضوا 
التافهةالأشياء هده مثل ؤإن صديقته. أو لخهلييته يبديه لكي سوارا أو خاتما أو 

المهنارل المسئولون يريد كا مريبا اعتبارها يمكن لا البحتة الشخصية الصفة ذات 

عنااو->ا-اتالوبيهترارالأثناء : ٠الفصلالثامواسرون 



الLوماتأن ١^٠! ر  Li Liالحربية الخاJرات بمدير هاتفيا اتصلت رنصرJJها، 
يراقبوبمكالوا وأنم الهرتات، من مرْ كميات محملون يانم تفيد لئيم اش 
لالتضارب هدا وأمام كبثرة بكميات الذهب ين-ترون وهم أمحامع عدة مند 

كلهاالخممة بالحيات الاتصال بمكن حث ْكنى إل الذهاب زرت الأنوال 
أفضل.بطريقة الوصؤع وبحث 

حسناللواء أعقابه وق اامِبية و3ير وصل حض مكتي إل أصل كد أب 
لالمكتب إل الوزير وصول أن الواضح من كان للوزارة، العام الأمتن ابريدل 

التهريبموصؤع أن من يتاكد لكي كان ؤإنا مصادفة محرد يكن لآ الوقت هذا 
افلوصؤععن جانب—ا تنحسن فقد السبب، ولهذا رسمه. الذي الطريق ل ثر ي

يقولصادق كان أوكتنتف• والحنرال الونير ين يدور ما عل أتفرج وجلت 
تابعونإنم الجإرك• رجال عل محلطة أية لدى ليت ارأنا اوكينيف، للجنرال 

الحريدلحسن واللواء أنا ل همس ولكنه الوزراءأ؛، يفتشون إّم الاقتصاد• لوزير 
اقترحالذهبا؛، من كيلوجراما 8 0 معهم ان تؤكد لدينا الي المعلومات لأون 

مافه يسجل للجمرك تصريح بملء زد كل لأيفوم يل؛ ما أوكتف عل صادق 
إزارعل اوكينيف يو0ا الحمرك. إل بتسليمه ويقوم حلاقه أو لهب من محمله 

المحكمة.قبل من الأزاد هؤلاء من يطلب من كل إحضار عن مسئول أنه يفتد 
هذالحففل الحإرك رجال نفوس تبدأ أن ويعد دلك بعد صادق يتدخل محرف 

الاقتراحهزا أوكينيف رفض وقد للمحكمةة، أحد يطلب لن بحيث الموصؤع 
ينتابهسوف زد أى أن بد لا به. لهم ليصرح سيء أى الأراد لدى ُالتس نائلا 

أنبعد للذكرى استراْ حاء أو ءلد؛الةاا مسالم أن منه طلبنا نحن إدا ثديي غضب 
لوأوكينيف صادق ض يدور الكلام أحذ أكثر،ا. أو كاملا عاما مصر ل خدم 
باسميناديه الوزير وكان الوزير، مكتب ل الحانق جرس دق أن إل مفرغة حلقة 

إجراءاتأية يتخذ لم ولكنه المرونة بعصي الوزير أظهر المكالمة هذه بعد . لامحمدلأ 
أحرىمرة الهاتف جرس رن صاعة نصف س أقل وبعد الموصؤع. لحل إمحابية 

مستثارإمهاعيل حاخغل محمد كان أنه أعتقد ولكتي التكيم شخصية عن الوزير أسال لر ( أ، 
الرضلأساكوس•

٠السادات عهو ؤ الصرية—الرقية العلأتات ت الخامس اياب - —^سس



موقفتغير الثانية الكالة تلك بعد أبقا لامحم.دأا هو المرة هده التحدث وكان 
ولكنىالموضع أحل لكي المطار إل اذهب أن إل وطلب ■>ذر؟ تضرا صادق 

حلقه،الذي هو إنه الموصؤع، هدا صاحب هو إنه الأن؟ يالني لماذا اعتدرمت،.. 
ذم،وحده. هو فليحله حلا.. له محي أن الأن محاول وهوالذي ءفدْ وهوالدى 

الموصؤع.لخل الوزير عن مندوبا المطار إل الخريدل حن اللواء 
ماءق ساهزا حفلا تقيم وقت الوالخ؛راء المتثّارين محموعة ت، كان

الثامةق يبدأ الدى الاحتفال لهدا مدعوا وكنت، النمر بعيد احتفالا اليوم هدا 
أنففضلت، الكآبة عليها نحيم كانتج بيننا العلأنامت، بان نعرمت، ولكنى اء م

قدكنت، الذي التدريبي المنرؤع أتابع لكي المركزية المنهلقة إل أحرى مرة أعود 
الإنني المشرة. القصة هذ0 نمول أحد فيهإ اهدنتح ش-محاعين لمدة عنه انقعلمتج 

حمللحضور ذهابي؛ ان وجدت وقد به، مقتنعا ك دورا أمثل أن أحب 
الدعوةمن القصود المعنى محمل لا الظروف هده مثل ل الروس الأصدقاء 

الاعتدار.فقررت 

فاتضححله تم وكيف التهريب موصؤع عن سألت التال اليوم صاح ول 
الشالهدايا معهم ياحدوا أن لهم ممح أن بعد سافروا سوفيتيا فردا ت ٦ ان 

54 سااوة، 26ل; ي ساما عان الهدايا س0 مع 
قرطا،7عوايش،قبروش.41دبلة،  75حاتما، 

الذهبمن جرام 1 2 0 0 حوال هو جيعها الأصناف لهده الإجال الوزن كان 
فرد!لكل جراما ٦ 7 يمعدل اى 

انموضتيةاثوحدات ض همارالأسماء 

العربيةالملكة سفارة ؤ؛ مدعوا كنت، 7 2 يوليو من و الأحد رم يل 
الأميرشرف عل السعودي السفثر السيل أقامها عشاء مائية لحضور السعودية 

صادقالمريق همس السفارة أركان أحد وق . السعودي ^٤ ٠٧١وزير سلهلمان 

الفريقأتام وند يولر، من 7 يوم أمريكا إل له رحلة من وصل ق- سلطان الأمير كان ( آل 
بالهرم.الرماية نائي ل النوم نقص ل شرفه عل عشاء مأدبة صادق 

الربت.الوحدات ص الاضا، قرار : واسِرن الثان القمل 





هذهحلق ق أسهموا الذين \لأرثخ\ص هم فمن مليإ الافهراصى هذا كان وإذا 
الوجود؟حيز إل إحراحها عل وتشسمه السادات الرئيس ذهن ل الفكرة 

أحهلربانه الادعاء السادات محاول لماذا هي أيما التساؤل تثير التي والقملة 
ماإن يوليو؟ 8 يوم فعلا أحملرْ أنه ح؛ن ل يوليو من ة يوم بقرار، الرومي قتر ال

اليوليو من ة يوم بفراره الرومي القتر احطر أنه من كتابه ل السادات قاله 
مقصودالخطأ أن تؤكد Jمعالومات مقرونا كان لأنه مهلبعلما حملآ يكون أن يمكن 
هيالحقيقة أن حن ل الأمر• مذا غدا الحربية وزير 'اوٌأعلم نثر للنوله وهو 

قتر•البملر أن نل أى يوليو س ت الحمعة يوم الحربية وزير أحهلر الرص أن 
السوفيتيةوالوحدات المستشارين بطرد السادات قرار أن شك دون يعنى هذا إن 

الرصمحرص والخارج الداخل ق عناصر فيه شاركت لقد عفويا، قرارا يكن لر 
قادماالقاهرة إل السعودى الدفاع ونير سلهلان الأمير وصول إن إحفاتها. عل 
7يوم صادق الفريق بإبلاغ السادات يقوم أن قبل بالسادايتح واتصاله أمريكا من 
إمحاءيوحى السوفيتية، والوحدات والحتراء النشارين بطرد بقرار، يوليو من 

دغق مهإ دورا لعبتا قد التحدة والولايات السعودية العربية الماكة بان قويا 
الضغوؤلتللث، إحفاء عل السادات حرص وأن هذا•■ قرار، لانحاذ السسادات 
السوفيتيالسفير أبلغ بانه الادعاء إل دفعه الذي هو عليه، الأمريكية السعودية 

حننويقول فعالا■ حدث كا يوليو من ة يوم وليس يوليو من ة يوم بفرادْ 
نابفوزي محمود يد الأحير السادات إن رمضان• إل لرالهلريق كتابه ق هيكل 
السوفيتطرد ق يمكر بقرارْ بأنه عابر بملريق يوليو من ة يوم الجمهورية رئيس 

أحطرأنه ق( 1 2 )صفحة الذات عن البحث كتابه ل السادات يدعي مصر. مآن 
بنفسهه نفيناقض والسادات يوليو. من 6 يوم السوفّت بطرد الوفيتي السفير 

عنزكوعراقية صورة أنبما يدعى ما 4  34الصفحة ل نثر فقد ذكراته، مل 
الساداتأن تؤكد الزنكوغرافيه الصورة وهذ0 برمحنيف، إل أرمله الذي الكتاب 
أونحفيه أن السادات يريد الذي ما يوليو، من ة يوم السوفيتي السفير استقل 

ومعيوليو، من 8 يوم القرار انحذ أنه تؤكد الرسمية الوثاس حمح ان عليه؟ آر يت
علاقةهناك هل ترى يوليو. من 6 يوم القرار انحذ أنه يدعي أن عل يصر فهو ذلك 

الريبالوحدات عن مارالأ٠ض١ء : والثررن القمل 



الوصؤعهدا عن نتكلم سوف له!؟ كبيرة شخصيه زيارة وبتن التاريخ هذا بتن 
•^١١٢اكس سل ال 
أنأساس عل يولو آمن ة يوم ظهر بعد الرص بقرار الوحدات أخهرنا 

اجتمعيولو من ا ٦ يوم صاح ول التال، النوم صاح من اعسارا اكمد يدأ 
قراركميي العريقة الخطوؤل ياقشة المتشارين وكبم وأنا صادق المريق 

تيل ما يتضمن الشأن بمذا اكري الاقتراح كان الرئيس. 
:ت(تثارينالبجمع الخاصة الخدمة عمود إماء 

الخانبيْللب الدين الأشخاص عدا فيإ بالحرالأه الخاصة العقود إماء 2- 
حم.الاحشاظ المصري 

تقومعصرية ومعدان أسلحت بتشغيل تفرم التي الصدقة القوات 3~ 
منأسّوع حلال ل المصري الحانب إل والمعدان الأسلحة هد0 بتسليم 

الأن.

صفضوق العرين الطبعة من 3 أ 3 ، 3 أ 2 صنس السادات مذكرات ق جاء ما انظر ( أ) 
سالطبُةالإتجلزة.

ا،لخالم-تبالقيادات يلحقون الدين الضباط عل يطلمق كان السوفيت،، ءالمتشارون لفغل )2( 
عددهموكان والدرب، والإدارية ائكيي الأمور ل للقادة الصيحة لإبداء وذلك 
نيراننا.عل يوثر لا حدمامم عن الامتغناء كان مشارا، 8 7 0 حوال 

معدةيرافق الدق الض التخصص ذي الثخص عل يطلق كان الرفض" *الحثر لفني رث، 
الأطقمتدرسبح من انتهاته بمجرد مهمته وتنتهي ء-ليها ي؛ن المص الأفراد ليدرب حديثة فنية 

طيارمايتدرب يقوم من عل مثلا هذا وينطبق المعدات، هذه تشغيل عل القادرة المصسيت 
علاطقمتا يتدريب يقوم من وعل 6ا"لآآ العلماترة ق جوأرض الصوارخ اصتخدام عل 

المُدةهد0 عل أفراد تدرب يتم أن قبل الأفراد هؤلاء عن والاستغناء الخ، 6 2 ت الدبابة 
للمعركة.القرات إعداد ق جهودنا يعرقل أن بد لا 

هدهوكانت ممر، ق السوقية الوحدات عل يطلق كان الصديقة، ءالوحدات لمقل ر4( 
خميعالتي الوحدات وهى الأول المجموع—ة محموعتين إل م تنقالصديقة الوحدات 
يتشغيلتقوم الش الوحدات تلك وهى الثانية والمجموعت لصر، ملك ومعداما أسلحتها 

الرفيش.الاتحاد ممتلكات من ومعدان أسلحة 
الماداتعهد ل الومحتة — المرية العلاقات الخاص: باب ا —



الأنحادممتلكات من ومعدات أسلحة بتشغيل تقوم اش المديقة القرات 4~ 
فقدنثغيلها- عل القادرون الأفراد لدسا ليس لأنه نفلرا — وفي ال

الثاشرةالقيادة نحت تكون أن شرطة ممر ل الوحدات هده ماء اقترحنا 
الخربوحدات عل خاصة يمنة ذللثا وينطق المرية. للقيادة 

الكوادرات.وفوج الإلكترونية 

الأراضييغادروا أن محب الترحيل شروط عيهم تطق الذين الأفراد حمح 5~ 
أمالذلك، اللازمة النقل وسائل تيسرت إذا أغسطس أول نل المصرية 
لعدماكار؛خ هذا قبل المصرية الأراضي مغادرة من يتمكنوا ع الذين الأزاد 

عملأى ممارمة عن التوص علميهم يتحتم فإنه النقل، وائل تواز 
التاريخ.هذا من اعتبارا عكري 

الرابعالبند عد.ا فيا خميعها الاقتراحات هذ0 عل أوكينيف الخنرال وافق 
أنهي لديه الش التعلميات أن إل أشار فقد السوفيتية، الوحدات ببقاء الخاص 
هاوْسينقل بانه ووعد وفيتين، الوالمعدان الأسلحة وحميع الأفراد مع يحب، 

الخواب.يتلقى أن بمجرد يقوم؛إحهلارنا لم موسكو إل الحديدة الرغبة 

الخاصةبالأعال ومنحونة عحببة أياما التالية والأسابيع الأيام كانت، 
منالهاتفية المكالمات عثرات يوم كل أتلمقى كنت الروسية. الوحدات بترحيل 
؛فلن،الأن يقومون "الووس متعددة أحداث عل الخوى والدفاع الخوية القوات 
بثرق الموجود الرادار بفك الأن يقومون اروس ّوشإ بني ل الموجود الرادار 

يقومونالروس الرادار؛ةإ التغهلية ل ثغرة إبجاد ذلك عل يترتب وسوف عريضة، 
سالموبسوف التي الصديقة الوحدات من الغيار قهيي ٌن أطنان عدة بنقل ن ألا 

قواتناكانت 'ابينإ ليقول أوكينيف الحنرال نحضر شه الوقت وق  ١٠٠.الخ.لنا.ا 
أحداحتفى السوقي الانحاد إل ترحيلها سيتم التي الأصناف بتكديمي تقوم 

هذاسرق الذي من المصريةأ الخوية القوات ل المستخدمة غر الحديثة الصوارخ 
.الحوادث عثرات س دك غر إل يعمل؟ا، من ولمصلمحة الصاروخ 

الونبالأتكاءصهممات زار : داسرون الفصلاس 



سحبق الحق لكمل للوفئت بأن تقفي وص صربحة أوامرنا كانت كد 
مصرملك هي التي والعيان الأمالحة بتسالم إلا مطالمن غثر وأنم معداتم 

لأرىالوراء إل أنفلر عندما واف الطرفن• من عليها الوقعة الرسمية للعقود طبقا 
كلعل أنى أن إلا يعني لا فانه حعلرة حوادث أية دون العملة هال0 تمت كيف 

علللتغلب الصادق ويعاونيما وفيت الالستشارين وكبثر الصرية الخيالة من 
أقلكانوا الذين الطرفن، من والخود الأصاغر الضباط ^رها اش المشكلات 

بتوفثرالساعية الموفيتي الاتحاد عل عرصنا عواطفهم. ق التحكم عل قدرة 
عناعتدروا ولكنهم السوفيتية الوحدات لترحيل اللازمة والراكب الطائرات 

من2 8 بين ما الخترة ق الحربية الكلية ل الدراسة أوقفنا وقد الساعية، هده قبول 
السوفيتللأفراد تحمع كمنطقة استخدامها يمكن حتى أغسطس من أ و يوليو 
المختلفة.النمل لوسائل انتفلارا أغمطس أول بعد مصر ل يبقون الذين 

كا.زر'؛:يسلهم 7 7 5 2 ص ارحلن الأفراد اخمال كان 
وحمم.ار تث م  1000

الهدمة.الوحدات ق الأفراد إحمال  60 14

المتثارينأعاتادت  873

إخمال. 577 2 

مهم 3197 ترحيل تم ، 23 90ترحيل تم قد كان يوليو نهر وبنهاية 
كانوبدلك البحري. النقل بواسطة ترحيلهم تم 6 1 7 و ١لهلائر١ت، بواسطة 

الوحداتس  4633وعانلامم، النشارين من  539)3  163هو الباني 
2،7 أغسطس مهر من الأول النصف حلال حميعا ترحيلهم تم وفد الصدمة(، 

أغسطس.مائة ل ترحيله تم ففد الكوادرات فوج عدا فيإ وذك 

لراتلسق وند ، 1 7 0 0 0 هو طردهم الذين وقت، العيد أن حطه ق السادات، در ي١ 
الرنمهدا استخدام عل ادات، ااإصرار ولعل الرنم، هدا ذكرت، أن الغربة الإعلام 

يظهرلكي المبالغة ؤإما بالحقاتق الحهل إما التالي،نت الاحتمالين ياحد تفسيره يمكن 
القوى.الرجل طهر يض 
ادات،انمهد و وفة ا)- اكرة العلأنات الخامس: اياب __ 



التعاقدلنا سق لآ سوفيتية بمعدات تعمل التي الصديقة الوحدات كانت 
الخالية:الوحدات تشمل مثلها عل 

.مج52طائرات ف ر1 

إلكتروف*وإعاقة ١^^^٤ رب سأ 
لالخوحيه جهاز تعوق أن يمكنها إلكترونية وحدة وهى سإلطا حدة وأ 

الهوك.الصوارح 

لالوجيه أجهزة تعوق ان يمكنها إلكترونيه وحدة وهي تاكان حدة وآ 
العادية.اينائرات 

لإيقاءها البداية مند ورفضوا الوحدات هد0 يسحب السوفيت قام وند 
السرية.من عالية درجة عل العيان هده يعتترون كانوا لأنم مصر 

أنلخا سق إنه حيث محلفا، الوقف كان فقد الكرادرات بخصوص أما 
اللازوثنالأفراد درب من انتهينا قد نكن لآ ولكن كوادرات فوجي عف يعاندنا 

الفرجهنمن كواحد لما الفوج يسلموا أن الروس عرصر الصواريخ• هذه لتشغيل 
مصرل الفوج أفراد سقى أن السادات الريس عرض ،. فرفضنا١ علمهإ التعاند 

هدهواستغرقت فرفضوا. قتالية مهمة باأيق يقوموا ألا شريطة ر ث عام نماية حش 
من2 9 يوم الخنربية النطقة قائد ب اتصل أن إل الوقت، من الكشر الناقشات 
بالحنرالاتصلت الفوج• حبرن يس بدأوا ند الروس بأن وأحطرف أغسطس 
الاتحادإل وإعادته الفوج بسحب تعليإت وصكه قد بانه فأكد أوكينيف 

النهاتيالسوفيت بقرار وأبلغته بالرئيس أغسهلس س 3 0 يوم اتصلت السوفيتي• 
18ومعه الفوج. انسحب وهكذا ة السلامة رامع ةائ\لآ: فعلق الفوج بخصوص 

7(.)محام ستريلأ 4 8 و سيلكا قطعة 

شراءيقبل 1 9 7 9 عام السادات ذا هو وها متخدم. 6 محام فوج نول أ 9 7 2 عام رفضنا ( أ، 
'ماما,متخدم فانترم طاترات ب ّو 

___الونمت ااو>اوات عن الأسا، قرار : دالمثردن ١^^ لقمل اّ 







أ

جميزهدش|شمم

عنالاستغناء قرار يعد وقتي الوالاتحاد مصر بين العلاقات تدهورت 
يقومطرف كل كان الش الثكلة ا،لظاهر من الرغم عل وفين الالمثارين 

جنودناقلات لثلاث الإذن وقتية اللهتات الطالبت، أكتوبر من 4 ول برسمها، 
يالرئيساتصلت، نهرين. مند غادرتيا قد كانت، التي معيد بور ل محددا بالتمركز 

طثبةفرص وحلؤح الحو نحسيرن عل ذللئح اعد بحتى نرافق أن عله وادرحت، 
الرئيسفقال موّكو. إل الوزراء رئيس صدقي عزيز الدكتور رحلة لإنجاح 

بوإذا ، 73مارس حتى المعول صارية تعت،ر التهيلأت اتفاقية أن مانع، ^لأ 
قراراوإصدر هيلأت التهده أنيئ فوف صدقي عزيز رحلة تنجح 

سعيدبور ميناء الثلاث الاقلأت دحلت، أكتوبر من 5 يوم ول بإحراجهم،١. 
الدولتين.بين العلاقات نحن بدء عل عمالية ظاهرة أول فكانت، 

رحلتهوحققت، أكتوبر 1 2 يوم موسكو إل صدقي عزيز الدكتور سافر 
بقيلر متقدمة باسلحة مصر بإمداد سوفيت، الالقادة ووعده كبيزا، نجاحا 
يل!ما ذللئ، ويشمل ذللثح، قبل  ١٦٠إمدادنا 

9.1 7 3 من الثالث، الربع ل توريده يتم 2 3 ميج رب س١ 
9.1 7 3 من الثالث، الربع ل توريده يتم 2 0 محوحوى ُِ، م1 

————الّادات وعهد وئتت ال— المري؛ اللأنات الخاص: لباب ا— 



ا

إبلاغناويتم يلومتر، 3  00مدى ذات  SSMمحطح سطح صواريخ لواء 1
التوريد•نوارخ عن ت ث عام وائل أل 

7ق مارس فى جدده أسلحه هفقة 

الخنرالبرئاسة سوقتي عسكري وفد القاهرة إل وصل وت فراير ق ول 
أنمد فراير 1 2 موسكويوم إل اللجنة وعادت  LASHENKOVلاثنكوف 

اتفاقيةلتوقح الحربية وزير سافر 7 3 مارس ول احتياجاتنا. بدراسة قامت 
التاليةتالرئيسية الأصناف ثملت جديدة 

وفتتيالالاتحاد إل المرين الطيارين إرسال )يتم 2 3 ميج رب مأ 
ألعام(.هدا ويونيو مايو نهري حائل للتدريب 

R صواريخ واء ل ا 1V  E 7 3 عام من الثالث الربع حلال توريده يتم.
وجكوادر١ت.فأ 

لأغراضيفورا منها جزء يلم  BMPت ب.م.ب مدرعة قتال عريه 2  00
9.1 7 3 عام من الثالث الرثع حلال الباش ويسلم التدريب 

الغربباسم0وآءJR .5)أ(مف£7ا 
ماردر.١ العربة كيثر حد إل وتماثل مشاة حاعة تقل محنزرة عرية هي )ت( 

وصسمكبمنممحسس,العلائات محنت : دالعشرون ازك -الفصل 



فورا.توريدها ينم 

مم.أ 8 0 الدائر ذلك ق يإ الٍدان مدفعية نْلح من الرا.يد 

أن7 ث مارس رحلة ل مومحكو من عودته بعل إمإعيل أحمد الفريق امحرف 
وسربالأربع 2 5 المنح ٠لادرات تمركز سعيد بأنه وءد0 السوفيتي الاتحاد 

مكتوبةاتفاقية أية توقع لر أنه إلا ممر، ز الإلكرونر والاعاقة الاستطلاع 
الموصؤع.^ا بخصوص 

لصدقي عزيز الدكتور حا نام التي للمرحلمة تتومحا 7 3 مارس اتفاقية كانت، 
وزادواكلها صدقي عزيز للدكتور وعريهم بتنفيد السوفيت نام فقد ، أكتو؛ر27

كانتكوادرات. بقوج 2 0 وحوي الٌّرب استبدال، عدا في،ا وذك عليها، 
هيالمسلحة القوايتح ممن إدحالها يسبق لر حديدة أسلحة ثلاثة تثملر الصفقة 

R رصوارخ 2 3 مج  17  E الدرءة?ا/اا8 القتال وعربة.

رصاي تنمإماعل حافظ اليد با اتصل يوليو من و يوم وق 
الاتحادإل برحلة سيقوم بانه وأحطرف القومي الأمن لثتون الخمهورية 

الباميةالقيادة مع إثارتها يمكنه التي الوصوءا'ّت، عن وسألني ونيتي، ال
الأصنافإرمال يتعجل أن منه فطالبت، المالحة، القوات بخصوص السوفيتية 

التالية:

7 الصواريخ واء ل 1  E ا R 7 3 مارس اتفاقية صمن.

ربالأّتطلأعوالإئقةالإممزوو.ّ أ

.2 5 مج ائرة ط4 

ضباطكجِ وهر ساماحودسكى، الخنرال ي اتصل يوايو من ٦ 2 رم يق 
ومعه SAPKOUمابكوفح الخنرال بأن وأحطرق السوفيتية، الاتصال؛السفارة 

لاستقبالاللازمة الترتيبات لإجراء التال اليوم صباح ميملون باط ضحمسة 
R اللواء معدات  17  E . موفبتياحثمِا 6 3 يصل صوف أيام  810—حلال ول

الأحرون3 7 ال مصر ل ويبقى اللواء، معدات تسليم بعد حبثرا 2 6 منهم يعري 

ادات.ايحميد ي - المرة الملأنات الخاص: الباب 



^APKOVالخزال مكنى ق احتْع  14يوم وف اكر؛ين. الأماد كدربب 
أولانتفق أن علينا لكن الحديد• اللواع وتدؤيب لتنظيم العريضة الخطوط لبحنح 

لسظاللازمة والغارات كركزه اللازمة الأمكة مرر نم اللواء نظم عل 
خلالول لكفلم. طبقا اللأزمين والحنود الضباط تدير نم الصوارح عل فيها 

الحقيقيةالمنكلة وبدأت الورق عل باللواء الحاصر التنغيم وصع تم ساعة 4 8 
التشكل.وهى 

يوليومن أ 7 يوم مكتبي ل المختصة الأفتمع حمح مع موسعا مجوتمزا عقدت 
بهسابقة خرة أى لدينا ليس الدى اللواء هدا تشكيل أن اد>تتههان وأخبمرت 

خمعمن رائعا التجاوب ولكن التحدي، هذا نقبل أن ومحب لنا محييا يعتبر 
جاهزاوأصبح تشكيله، تم نل اللواء لكن أ'مبوعين حلال ول الحاصرين، 

السوفيتالخثراء كان وساق قدم عل يجري اللواء تشكيل لكن وبينإ للتدريب• 
منالأول ول لدلك. امحرت التي الغارات ل ونحزينها العيان بتسلم يقومون 

من2 3 يوم ول السوفيت، الخبراء إشراف محت الفني تدريبه اللواء ئدا أغسطس 
'يريبهبانتهاء اللواء احتفل ت.قاوقّ ببضع النار إطلاق وقف قبل ~ 7 3 أكتوبر 

لاللواء هذا تشكيل إن الدفرسوار. منطقة ل العدو عل قذائف ثلاث أطلق بان 
التنفليملدقة مفخرة يعبر أشهر ثلاثة من أقل ل تدريبه ؤإتمام أسبوءين خلال 

مصر.أبناء لدى التحدى وقرة 

السلاحفهو 7 3 مارس اتفاقية ل عليه نم؛ الذي  23المج سرب أما 
كانالحرب قيام عند إنه حيث 7 3 أكتوبر معركة ق يشترك ل؛ الذي الوحيد 

الأخّىالأصناف أمحا السوقي، الاتحاد ق التدريب قيد زالوا U الطيارون 
المدرعةالقتال عربات ذلك ل بإ الحرب، ل إشراكها و استيعا-آا تم فقد خميعها 
BMP  كتييبنتحهير من؛ تمكنا فقد مرة، لأول المسلحة قواتنا تدخل كاس التي

نبلأخرى كتائب ثلايش تحهير من وانتهينا ، 73محبثبر من أ 2 قبل الركبا'ت ؟اذ٥ 
.73أكتوبرأول 

سئاتمسمكينممحسس.



السوضتعن وحهنن|بمنا 
إخطارأى دون تامة سرية ل يتان للهجوم وتحضيرنا تحعليطنا كان 

باحطارنقوم بأن السادات الرئيس أمر بأسؤع المعركة وقبل السوفيتي. للاتحاد 
منهيبدو لا عام بشكل ولكن انميات قيام باحتإل السوفيتي العسكري الخانب 

الخنراليابلأم يقوم بأن الحربية المخابرات مدير كلف وهكذا بائجوم. نيتنا 
إسرائيلبأن تفيد مهLلومات وصلتنا قد بأنه أكتوبر من 2 يوم ساماخودسكى 

ستكونوأين متى نعلم لآ ولكننا المصرية الأراضي عل إغارة بعملية تقوم سوف 
هدهمن التحقق السوقي الاتحاد محاول أن إليه يطالب يم الإغارة هذ0 

الأحبارهذه معيد يقوم أكتوبر من والراح الثالث اليوٌين ول المعلومات، 
واضعةإغارة بعملية ستقوم إسرائيل بأن مؤكدة معلومات لدينا إن له فيقول 

هوكإ الأمور سارت وهكذا مركزة، جوية يضربة خلالها تقوم وقد النهلاق، 
قدشك من ما والتي للهجوم، الاستعدادات مفلماهر من الرغم عل لها محطهل 
وبعضهممصر، ل يعملمون زالوا ما كانوا الذين السوفيت الخبراء اهتإم أثارت 

العسكرية.وحداتنا بعص داخل يعيش كان 

غير؛الاستعدادات قياداتيم باخطار قاموا قد السوفيت الخيراء أن بد لا 
أكدتقد السوفيتي الاتحاد أن شك ولا الوحدات، داخل تتم يروما التي العادية 

المريةالحبهتثن عل تتم عادية غير استعدادات هناك بأن الصناعية أئهاره له 
يكونأن المحتمل من أنه كإ رحاله. من الخيراء تقارير يوكل مما والمورية 

بأنناالسوفيتية القيادة باخطار قام قد الأسد حافظ الرئيس أو السادات الرئيس 
كانبأنه يوحي أكتوبر  5/4ليلة السوفيتي الاتحاد تصرف إن . بالهجوم ستقوم 

شهحلال مصر من السوفيتية الوحدات وترحتل الوفستح المتثارين عمل إ~أاء بعل ( أر 
الاتصالبأتمال للقيام الضباط- من محمرعي ومعه صاماحودسكى الحنرال عين ، 72يوليو 

المارةهو عمله مزكز وكال ية. والصء السوفيتية المالحة لالقرات العامتين القيادتان بان 
بالقاهرة.السوفيتية 

السرفتتيالاتحاد أحطر إنه 3 3 2 3، 3 1 رض ق مذكراتص ق السادات يقول )2( 
أكتوبر-من ه يوم أحعلرهم الأمد حافغل الريس وأن أكتوبر، من ق يوم 
٠ايادات عهد ل الوفست — المرية اللأتات الخامس: ياب ا٠ 



هذهخلال ففي الومع* وشيكة الخرب بان ويشك محس الأقل" عل أو~ يعلم 
زالواما كانوا الذين الخ؛راء معظم لإحلأء مرة نقل طائرات 4 أرسل الللة 

يريدمن حمح أحل قد كان أكتوبر و الخمعة مار منتصف وقل مصر، ل يعملون 
إنالخطوة؟ هذه عل السوفيتي الاتحاد أقدم ئادا والعاثلأت، الخثراء من إجلأءهم 

قولالحرب هذه عل تترتب محولة أية من مسبقا يديه يغل أن أراد بأنه القول 
بالقليلليس عدد بقي فقد شاملا يكن ل؛ الإجلاء إن أولا أسابت لعدة مفغ عتر 
R خراء ومنهم إجلاء. دون السوفيت الخثراء من  17  E السوفيتيالاتحاد أن ولو

R حثراء سحب  17  E ويطلقتدريبه ينم أن اللواء استطلع لما أكتوبر  5/4ليلة
بالحربالسوفيتي الاتحاد ارتباط أن ثانيا حدث كإ أكتوبر 2 2 يوم قدائفه 

فإنهلا أم بأفراد تواجد وسواء العالية، الأستراتيء>يق تفرصها حقيقة هو ونتائجها 
يعلن.لر أم ذلك عن أعلن سواء هزيمة أو نصرا إن الحركة بنتيجة يتانر بالتأكيد 

سوريا؟من يسحبهم ولا مصر من حثراءْ السوفتتي الاتحاد يسحب لماذا وثالثا 
4إرسال عل السوفيتي الاتحاد إقدام وراء أحرى أسابا هناك أن اعتقد إني 

9.1 7 3 أكتوبر 5/4^زانتنوف22ولة

المعلوماتعنهم أحفينا ففد الهجوم، ل نوايانا الروس عن أحفينا وكإ 
لعمله ننوى با مهللقا نخعلرهم نكن لر العمليات، سير خايل كلها التفصبكة 

للجنراليسمح يكن ب الماصية. المعارك بنتائج نخطرهم نكن ولآ القبلة، الأيام 
منالمعلومات عل محصل كان وقد العمليات غرفة يدحول ماماحودسكى 

علإليه تسلم الس المعلومات تريد لا بحيث المخابرات صباط أحد حلال 
أكتوبر2 2 ~ أ 6 من الفترة حلال وق الرّمية. البيانات ق تصدر التي المعلومات 

إلبياناتنا كانت يوم، بعد يوما يتطور القناة غرب العدو موقف كان عندما 
هداكان للموقف. حقيقية صورة تعهر ولا مضللة دائنا ساماحودسكى الخنرال 

بصفتهالسوفيت مع به نتعامل الذي الأسلوب كان معيبا، وعملا جسيتا حطا 
معإسرائيل يه تتعامل الدى الأسلوب عن مرا احتلاها محتلف الرئيسي حليفنا 

المسلحةالقوات حرب أركان ~رثتس ألتعازر الخنرال يقول أمريكا. حليفتها 
أجرىالحرب اندلاع بمجرد إنه مذكراته ق 7~ 3 أكتوبر حرب حلال الإسرائيلية 

ولكنصكينممحسس-: والمثرون .\صز\س 



خططهمعل Jطالعرمم و1خاووا الأمريكية الدف1ع وزارة مع المباشر الاتصال 
الخرب.؛ Juطوال مباشرا الاتصال هدا يظل أن وحرصوا نصيحتهم ويطلبون 

المكريةالقيادات مستوى عل الأمريكي الإصرائيل التعاون هذا أن شك لا 
انالحليف تهلح يكيف إذ الحلفاء من للتعاون المحح الأسلوب هو العليا 
وللأشاذلك— وهع موممه؟ حقيقة يعرف يكن لر إن حليفه إل العون يقدم 

حلفاونايعرف بألا تقفى السادات الرتيس تعليإت كانت فقد الثديي— 
ارسمية.والبيانات المحق ل يعلن مما أكثر وقت ال

بثنالتعاون كان فقد الحكريتن القيادت؛آث بين مقطوعا الاتصال كان وكإ 
رقصلفل معدوما. يكون يكاد وفيتى الوالاتحاد مصر ل ياميت؛ن الالقيادين 
إنالنار. إطلاق لوش السوفيت ما تقال.م التي العروض حمح السادات 

لهموقال النار إطلاق لوفق المتكررة اروس طلب—ات رفض إنه يقول ادات الم
الخطة.تتضمنها التي الهام إتمام بعد إلا النار إطلاق وقف على يوافق لن إنه 

لمعنا مشترك كحليف السوفيتي— الاتحاد أن هو ادات الميقله إ والدي 
العسكريالهدف عن تفر يأكتوبر من 9 يوم إله سفيره ارسل ~ المشكلة 

إلنفر السادات؟ قال فإذا تحقيقه. عل المصرية الملحة القوات تحمل الذي 
هدامزالك إن الملحة.. للقوات الأعل القاني مع تتكلم »>إنك وقال القتر 
أسمعب وكأف نفى اعتتر فولخلك> الأعل القاند ال يوجه لا سنامي موال 

إلتذهب أن فيم.كنلثا ميامحى سؤال لديك كان إذا وجهته١ الذ.ى السؤال هذا 
إ!٠إله وتوجهه فوزي محمود الدكتور 

وفيتيةوالالمصرية الياّيت؛ن القيادت؛ن يئ تعاون هناك يكون أن يمكن هل 
السياسيةالقيادة تريد ماذا تعرق لا وفيتية الياسية المالقيادة كانت إذا 

أناروسى قتر الس طلب عندما اد١ت اليقصده كان الن.ى ما المصرية؟؟ 
استهزاءبع هل ياسية؟ السبالشئون يتعلق فيإ فوزي محمود اللآكتور بيتصل 

الإجابةفوزي محمود الدكتور تهلح يوهل الحد. هذ.ا الماص آيات؛حقول ال

خةالم2 أ و الصفحان رمضان، إل •الطريق مكل حستن كتاب عن نقلا القصة هن0 )1( 
الإنجيزة.

اُات>الصهد ز الونب - المرة اللأنات. الخاص: اياب 



ستمبمرق الثاق الاثتاك وفك الخرب انتهاء وبعد السؤال؟ هذا عن حقا 
أكتوبرحرب من لحة الالقوات هدف بأن مرة ولأول السادات تكلم ، 719 5 
نرقكيلومرات  10حوال بعمق الأرض من ئرمحة "احتلال هو كان 7 3 

أكتوبرمن ا 4 يوم نحوالخرق الهجوم بتطوير مادات يا أمرت إذن لماذا القتا0اأ. 
وقم،مادات يا رفضت، إذن ولماذا حميعهم. القادة معارصة من الرغم عل 

أكتوبر7 يوم من اعتبارا الهدف هدا الملحة القوات حقك وقد النار إطلاق 
هناكأكتوبر؟ من 9 و 8 يومي حلال حميعها الة المقالهمان صد ل ونجحنا 

الملحة،الموات هدف هو هدا كان إدا السادات عنها محيب أن محب كثثرة أمسلة 
عندمانصائحها ويرمحفى السوفيتية السياسيسة القيادة يضلل احد إذن فلماذا 

الساداتيقلل لماذا الثغرة حدثت أن وبعد ممتاز؟ وصع ل المسلحة قواتنا كانت 
النارإمحللاق وقف يهللب ثم عليها اء للقفالعملية الحلول ويرفض أهميتها من 

محاصرةلمع مسبق إجراء أى انحاذ بعدم قواته ويامر صعق موقف ل وهو 
يمكنناحتى نزيه تحقيق دون تترك ألا محب كثري جريمة إما الثالث؟ الخيش 
الغامقة.الأمور هده معرفة 

سئاتومسمكيناسمسص,







أ

لصرالعكرية وفتة الالساعيان أهمية من نقلل أن الصواب من ليس 
هداحطأ بابان كفيلة وحدها الأرقام إن حيت والكيف، الكم ناحية من 

7أ أكتوبر من الفترة ق ممر عليه حصلتح ما الباب هدا ل ذكرين، لقد الادعاء. 
الأصاقحمن ( 73وفرس  72ومايو  71أكتوبر اتفانيا.ته )انظر  73أكتوبر إل 

الاتحادمن ممر عليه حملك ما استعرصنا أننا لو الوقف، بملول قد الرئيسية. 
عامالسلاح احتكار الماصر عبد خمال كر أن مند الشرقية والكتلة السوفيتي 

قبلممر تمرق تحت، كانت، التي الأسلحة حجم بذكر سكتفي ولكنتا ، 519 5 
519 6 عام حرب هما ابقنن محربين ل ممر حرنه مجا متنامي 7 3 أكتوبر 

أكتوبر6 يوم صباح المرية الملحة القوامحنح حجم كان لقد . 619 7 عام وحرب 
ثتك،اِل:

البرية:القوات 

العمل(؛ذات )عربات راكب مشاة لواء 1 9 

جنزير(.)عربات ميكانيكية مساة لوية أ ة

ماسرءة.ألوية 1 0 

الخو.حنود لوية أ 3
اداتاتعهد ر ويب ال— المرين العلأئ^. الخاص: الباب 



ا

برمائي.لواء أ

R أرض أرض صواريخ واء ل أ 17 E.
25 00مدرعة. عربة  2000دبابة،  1700حوال القوات هدم مع وكان 

للوبابات،مفاد مدفع  1900موجه، صاروخي قاذف  700وهاون، مدفع 
جرب لادبابات اس اJدوية الشالة من آلاف عدة ، RPGرب.ج 5  000

43.

الجؤية:القوات 

الضمةالطائرات إليها أصيثت )إذا قتال ٍلائرات  305
هلائرة( 400عل يريد ما إل يرضر العدد فان لااتا-ري—، 

نقل.ءلاور0  70

هيليوكوبز.حلادرة  014

الجوي:٥^١٧^٥١٤ 

.SAMصواريخ كتيبة  150

فوق.فإ 2 0 عيار من للهلائرات مفات. مدفع 2 5  00

الوفتيةالعكرين الساعيان تقييم ت والمثرون الراع الفصل — ____ 



^^1وإسروة:
غواصة.1 2 

دمرات.م 5

رناطات.ن 3

قاتا.ا 2 

صواريخ.نارب 1 7 
٠طوربيد نارب 3 0 

ألغام.كاسحة ا 4 
إنزال.نارب  14

لدىما يفرق كان أكتوبر حرب قبل يدنا تحت كان الذي السلاح حجم إن 
أنعلموا إذا الكثيرون هش يل. وند ازتو، وحالف وارمو حاف دول من الكثير 
القواتعل تتفوق كانت البحرية- أو الحوية وليس البرية وأكرر - البرية قواتنا 
وفرنسا!بريطانيا من كل ل الثرية 

متقدمةباسلحة إراثيل تمد كانت أمريكا أن أيما نني ألا محب ولكن 
أمريكا—ة محيا،كانت الأسلحة؟ من ترمانة منها جعلت حتى وفيرة وبكميات 

كانتلقد محتمعين. حيراما عل التفوق لإمراتيل نقمن أن هي تزال— ولا 
المصريةالحوية القوات عل كبيرا تفوئا متفوقة الإمحراتيلية الحرية القوات 

لوفعالا كبيرا دورا الإمرائيل الحوى التفوق لعب ولقد محتمعتتن ورية وال
لصرالسوفيتية المعونة أحدنا ؤإذا والبحرية. البرية قواتنا واحتواء إمكان 
لحليفهمنهإ كل صداقة مدى ل كأساس لإمحراتيل الأمريكية والمعونة 

روسياصداقة من بكثير أقوى كانت لإمحراتيل أمريكا صاواقة أن واضحا كان 
وهوأحر سؤالا كا يثير قد ذلك ولكن إنكارها، يمكن لا حقيقة هد0 ان لمصر. 

والكيفبالكم لصر السلاح تعطى أن نتهخ أجع ؛^ ١٠١١ل أحرى دولة هناك هل 
وإنلا• هي الإجابة أن أعتقد السوقي؟ الاتحاد يقاومه كان الدى الدفع وأسلوب 

القوليمكن فانه هنا ومن اثنان. فيها نحتلف ولا ؛د-أية هي أيفا الإجابة هن.ه 
الماداتيهال ي الموكت — المرين العلأنات الخاص: اباب 



صديى~لاأضل لكن ولكنه الثالي -يق الصايكن لم السوءتنى الأنحاد ررإن بأمانة 
احةالعالمةاا.ال

قبلممر أبناء أيدي ق لكنت التي وقتية الالأسلحة حجم ذكرنا لقد 
بإمدادوفي الالاتحاد قام اش الأسلحة حصر حاولما إذا ألك 7، 3 أكتوبر حرب 
نجدفوف الخرب هده سبقت الم سنة عثرة الثاني حلال تما الغربية الدول 
حوالءلاترة  18 00حوال دبابة، 7 0  00)حوال حرافية تكون تكاد أرقالك 
منوأكثر بحرية، قطعة  150حوال الأعرة نحتالف من ميسر ألف  18 000

هذاوإن إلخ( ج■ ر-ب. و ورمامات بنادق من صغرة سلاح قطعة مليوني( 
علعظمى كدولة السوفيتي الاتحاد قدرة مدى لنا يوضح السلاح من الحجم 
الأوستل.الشرق منهلقة ل الأحداث ق التانر 

7أكتوبرق أثناءحرب السوشتية الإ،دادات 
تارنحهل جوى جر ألكر بإقامة السوفيتي الاتحاد قام الخرب حلال وق 

طائراتبواسطة رحلة  090 بتنفيذ قام لقل، وسوريا. مصر من كل إل الحربي( 
فإذاالحربية. المعدات ْن طن 1  5000خلائ نقل ر'، 22وانتنوف، 1 2 ، انتنوف
منأيام ثلاثة بعل يه بدئ قد وأنه له، محططا يكن لر الحري الكوبري هذا أن علمنا 

لهدهنتيجة تفلهر أن يمكن الش والثغرات المشكلات لنا انصحن الحرب، بدء 
أكتوبرحرب خلال الاستهلاك معدلات كانت نقد المثال سبيل وعل الظروف• 

حجمأساسها عل بني والتي السابقة الحروب استهلاك معدلات عن تماما نحتلفة 
منأصناف فهناك الحوي، الكوبري بواسطة ترسل اش الأصناف وأوزان 
استهلاكناكان ه نفالوفنج وق قدرنا0 مما بكشر اقل منها استهلاكنا كان الدخرة 

ياحطارنسرع أن علمينا وكان قدرناه مما بكثثر أكثر الأحرى الأصناف يعضل من 
الحويالممل ق اللازمة التعديلات محرى لكي المعلومات حده الوفيتي الاتحاد 

بعفنأحيائا تصل أن يمغ لم هدا ولكن الفعلة، احتياجاتنا ْع تتإسى حتى 

أماأ،  30مى الأريكة الطائرة تعادل طنا.ارهى هى1202اشوفالطائرة حولة نمى أ١ 
طنا.8 0 هو حمولتها أنمى فإن 2 2 اشوف الطائرة 

—الوفية العسكرية اياعدأت تقييم : والمثرون الراع القمل 



ذلكومع آخر• صنف ق القص نعان( كنا ح؛ن ل إليها نحتاج لا الش الأصناف 
بآ،اتم اللمحن والرعة للكفاءه تقديرنا من تقلل أن يمكن لا الأحهااء هذه فإن 
حثمن السوفيتي للاتحاد مفخرة يعتثر الكوبري هذا ان الحوي. الكوبري هذا 

الرعةحث من وممر وريا لومفخرة والتقيد، الخفل ل والسرعة الحجم 
الإمداد.ات.من الكبثر الحجم لهذا بالمة الحبهة إل والدفع والفرز لتفريغ ال 

قورنإذا متواصعا يعتر السوفيتي الحوي الكوبري هذ.ا أن شك لا 
رحلة5 6 6 خلال الأمريكيون نقل لقد إمحراتيل. إل الأمريكي الحوي ؛الكوبري 

وقد 141مى 5، محي اكلائرات تخدمن م الإمدادات من طنا  322  95
إحمالأصح وبذلك أحرى طن 5 5  00بنقل الإمحرائيالية العال ثركة قامت 
افةالمأن ابنا حق أدخلنا فإذا طنارى.  27895هو إمحرائيل إل الحوي الحر 

ممرإل السوفيتي الاتحاد من والمسافة ميل  70 00هى إسرائيل إل أمريكا من 
الإمحرائيلالأمريكي الحوي الكوبري أن لما اتضح ميل 2 0  00هي وسوريا 
وذلكمتل العلن/ وحدة أساس عل وفبي الالحوي الكوبري مرة •ة ق يساوى 

طقالأيل:

المال:ثركة كوبري 
طنمل. 38500000مل= X  7000طن 5500

الأمر^كيىتا-بموى الكوبري 
ميل.اطن 56765000= م؛ل  7000xطن 22395

الإجافياهمكياسم:
ميل.اطن 95265000= مل x  7000طن 27895

المرض•'ا-بموى الكوبري 
طن٠يل. 30000000= سل x  2000طن1  5000

طن. 010 إل فصل 5 محي الطائرة حولا  UIطنا،  40هي  140سى الطائرة حولا أنمى )1( 
الأمريكيالحر إحال فان وعايء طنا، 3 3 2  10بلغ لإمحرابل الأمريكي الحري الحر )2( 

أطنان.6 1 1  05بلغ وبحنا بزا لإمحرايل 
٠ادات السعهد ز سربين ال— المرية العلاثات الخامس: ل-اب ا— 



أ• مل طن أساس ■ض النب 
مة 6.5= 1  95265000:30000000

وطائراتالفانتوم طائرات ينمل الأمريكي الخوى الكوبري لكن 
بالحربالخاصة العيان انولع وأحدث -M 60الدبابات -HC،  53الهليوكربز 
)للجّهةالدبابات نمل ففد السوفيتي الخوى الكوبري أما • الإلكترونية 

نصفمن أكثر أرسل وقد والدحائر. الحري الدفلع وسائل فقط(، السورية 
السورية.الجهة إل الجي الكويرى 

بحرينقل بعملية أيضا وفين، القام ففد ادي الكوبري عل وعلاوة 
وجهوقد طن.  63000المار- إطلاق وقم، وقت حتى المطاق؛لغت،- واسعة 
•ت السورية الجهة إل الربي الحري الفل جهود 

ذفاطامحسملاسمششنياكمامحسم
سرعةبأقمى يزداد أحد فقد الأبيض البحر ل السوفيتي الأسطول، أما 

تعبرالمى ادبية القطع عدد نحدد والتي وآ 36مونرو معاهدة -(ا مح ت
بثانيةبحرية قهلعة أية عبور قبل تركبا إحطار تتطلب، كا واحل وقت، ل اتق المف
20الأبيض البحر ل وفست، لللكن ارب بدأت عندما وهكذا الأقل. عل أيام 

بيناقت.اوا سفينة 4 0 إل العدد هدا وصل أكتوبر هر نوبمهاية بحرية■ قتال قطعة 
فينة.8 5 إل عموما فن الإحمال وصل 

الإنااتاراو،،وفيتي
ؤوقففقد مصر إل السوفيتي الانحاد قدمها المى الساعيان إل وبالإضافة 

وإرغامهاإسرائيل جاح كبح ل واضح أئر له لكن حازما موقفا أكتوبر 2 3 يرم 
إطلاقوقف، قرار نحاهلتط قد إسرائيل لكننإ . المار إطلاق ، وقفاحترام عل 

الحربمعدات أنولع وأحدث فانتوم، طاثرة 3 8 الجوى الكوبرتحا صمن ابل إسء وصل ( أل 
أرصحر~ وصرارخ الضادة ^تروب 

ض.7 8 0 0 0 يساوى الوض رالبحرى الجري الكرهممحن مجهود مجموع رت، 
ل3(اظابباواع.
______الوهيب العكرة ال>اءدات تقيم والثرون؛ الراع لفصل اّ 



يومصاح عملياب واساننت أكتوير  22يوم اء مقبلته قد لكنت الذي النار 
32 يوم إمراثيل هجوم لكن الميدانت. الثالث الخسش حصار وأكملت أكتوبر 2 3 

فبيد إسرائيل يه تقوم عيأ عينيه اغمفى الذي كينجر مع تام يق بتنيتم أكتوبر 
أماممر. عل الصلح ثروؤل فرض منه يمكن معين ا موقفإل الوصول 
فلالأمريكي. الموقف عن تماما ؤ ثفتلفموقفا انحذ فقد وفي الالاتحاد 
قوامهاجو حنود فرق 6 لعدد الاستعداد درحة برير قام العسكري الصعيد 

تحشدها.مناؤلق ق القوة هذه لنقل تتجمع الثقل ؤناترات وأطت رحل 4 5  000
إلكتاب بارال أكتوبر  24يوم برمحنيمؤ الرئيس قام السيامي الصّعيي. وعل 

تعملواأن امتهناعتكم ق يكن إدا!٢ بصراحة. رءماقولها فيه* قال نكون الرس.ى 
الخهلواتانحاذ إل يفطرنا موقمح أمام نا أنفنجد وف فالمجال هذا ل معنا 
لبالاستمرار لها مح يأن يمكن لا رائيل إسإن وعاحلة. صرورية نراها التي 

الارا،.إطلاق ، وقفتحاهل 

أمريكاردت فقد أكتوبر.  24يوم الخرب ثقا عل يقف، لكه العالم كان 
الأمريكيةالملحة القوات جع استعداد درجة رفعن، بان السوفيتي الإنذاثّ عل 

أمريكاحلفاء وقلق غمسب، الأمريكي القرار هن-ا أثار وقد العال؛. أنحاء ح جل 
الاتو، حلفأعضاء شعر لقد الشرقية. والختلة الموفى الاتحاد قلق أثار ئ أكثر 

الإقليمّيةالمصالح بعض تحقق لكي للخطر العالمي اللم تحرض أمريكا أن 
قالغربيثن حلفائها بمصالح للتضحية مستعدة قاما ذللئ، ميل ول لإسرائيل. 

دولل الأمريكية النووية الوحدات استعداد درحة رغ أحديث، لقد الناتو. حلفه 
الأمريكية—العلاقات ل غائرا جرحا الدول، هن.ه إحهلار دون اكاتو ؤ حلف

ؤالموقفهذا تتخذ أمريكا لكنت، وبينإ يلتئم• لكي كامل عام إل احتاج الأوربية 
العدوانبأن أقنعها وفيتي الالإنذار فان وفئتي، الالإلمار مواجهة ق المتشدد 

أنوفيتي الالاتحاد يستطع لا قد الذي الأحمر الخط نحاوز قد الإسرائيل 
إسرائيلعل الحقيقى المّغهل ممارسة ل أمريكا بدأت هنا ومن يتحمله، 

النار.إطلاق وقف، قبول إل واضطرما 

اداتايزعبمد -الموس المرة اللأنات الخاص; ايايم ____ 



ااساتوادطءاصاس 
هذافقائل ينسى لا فإنه صديق عل غضب إذا أنه السادات مسساوئ من 
عند0.من يبتكرها بسيئات حنانه يبدل أن محاول إنه بل كلها الصديق 

فأبما يطقها فإنه الأفراد مع علاقاته j البادئ تلك السادات يطبق وكإ 
وجدناه 73و72أ7والأعوام ق حطبه إل رجعنا فإذا الدول. ْع علاقاته 

حروهو .  74عام ْن اعتبارا عليه انقلب ولكنه السوفيتي الاتحاد ال الديح يكيل 
 jيزورأن ل الحق يعطه لا ذلك دلكن بثاء س دبمجو بناء من يمدح ن أ

الكباريمن 6./ 0 صنعت مصر إن السادات يقول نزواته، أحل من التاريخ 
/40ال كان ويس القناة عثور ل الحة المقواتنا استخدمتها الش والمحديات 

الخربأيام من قديمة كباري وهى السوفيتي الاتحاد بما أمدنا التي هي الباقية 
الثانيةر'ا.العالية 

العبور.لوساتل الحقيقية الأرقام أعطى أن عل تفرض التارنحية الأمانة وإن 
غرنأصل من فقط منها اثنان كان ^^٢ كويري 1 2 لدينا كان 7 3 أكتوبر قبل 
j 7^؛من 3 منها المع سوفيتية فهي الأحرى العشرة أما بيل• طراز من  ، PMP
منبكثر أفضل ،كان  PMPمن كفاءة أقل أنه ولو  TPPنوع إن ٠  TPPنوع ْن 

العدوقصف احتداب بيدف هيكليت كبار خمة بتصتح فعلا نمنا لقد البيل. نؤع 
نبعثولكي الرئيسية الكباري عل الحوي العدو هجوم نخفف وبدلك الحوى 
ورمايريد لا مركبات عبرر محمل عل قادرة جعلناها الكباري هده ل الحياة 

ولكنناعليها تعثر لكي الحيب عربات من عددا واستخدمنا أطنان، 4 عل الإخمال 
قامأكتوبر حرب خلال ول العبور• عملية ل حساباتنا صمن قط ندخلها ل؛ 

الاتحادأقامه الذي الحري الكوبري صمن آخر ، PMPبكوبري بإمدادنا السرفين، 
محلياتصنيعه استهلعنا بإ فخورون إننا أيام• بثلاثة الحرب نيام بعد السوفيتي 

إليتحول ألا محب الفخر هدا ولكن الحبور وسائل ل القصور بعفص لإكإل 
صفةفهو بالباطل الادعاء أما حميدة صفة بالعزة الشعور إن كاذب، غرور 

.7 6 أكتوبر أول الأهرام بجريدة تنر للسادات حديث ل ( آر 
للعبور.الرئيسة الوسيلة وهو الدبابة عليه نمر الذي الكوبري هو الثقيل الكوبري ( 2ر 

__الومتان المكرية الساعيان تقييم رالمنرون؛ الرائع الفصل 



صوفيةومعديات كباري عل عبرت قد وعرباننا دباJاJنا من 9,/ 0 إن مرذولة. 
لقدفوقها. عبرنا الذين نحن إننا حيث شاننا من تقلل لا حقيقة وهذه الصنع 

الساترل الثغرات فح ق الصع وألمانية إنجليزية مياه مضخات استخدصا 
أمالمضخات هذه صنعوا من إل به قمنا الذي العمل هذا فخر يذهب فهل التراب، 

سوفيتيةكانت الكباري بان نحترف أن مطلعا يصبرنا لا إنه استخدموها؟ من إل 
وعبرناخططا الذين مصر أبناء نحن إننا وألمانية. إنجلترية كانت المضخات وأن 

وانتصرنا.

فعليمدنا يكن لآ الوفي الاتحاد أن ادعى عندما أيضا السادات كذب كد 
أقإرهأو 2 5 المتج طاتراته بواسطة يلمتقعلها التي تلك من جوية صور باية 

ذلكيكن ر وإن الصور هذه بمثل يمدنا السوقي الاتحاد كان لأي الصناعية. 
ضايعلموسكوبرفقة من تصل الصناعية الأقإر صور كانت منتفلمة. دورية بصمة 

تصويرها،نعيد ألا شريطة إليه نحتاج ما منها وناحذ عالينا تعرض لكي خاص 
وعندماالحرب قبل الأقل~ عل مرتين~ السادات عل الصور هذه عرضته وقد 

عرضأكتوبر أ 9 ~ 1 6 من الفترة ق الحرب خلال الخاهرة إل كرسيجبن حضر 
وبعدالأناة، غرب الإسرائيلي( الاختراق حجم توكل صورا شخصيا الرئيس عل 

المصورهي السوقية الأقإر صور كانت 7 3 أكتوبر  24ق النار إطلاق وقف 
العدو.عن للمعلومات الرسى 

المصر إل السوفيتي الاتحاد قدمها التي الضخمة العسكرية الساعيان إن 
نختلفوكنا أخطاء لهم كانت لأي أخطاء، دون وأنم ملائكة السوفيت أن تعني 
بصمتضأرئيسيتبن مسكلتبن عل هنا أركز وسوف الأحيان من كثثر ق معهم 

الملاحعل الفروصة القيود الأولهى المكلة كلها. الأخرى المكلات أماس 
وفيتية.الوالط_اع الأخلاق هى الأخرى والمسكلة 
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١ 500يوازى يا 1  397 عام قبل 1مايل عل تغدق كانت ا3-آلأمكا 
3 000 يوازى ما إل 7 3 بعد البالح هذا رنعت وند سنويا دولار مليون 
السوفيتيالاتحاد طاقة بكم تفوق ال7الح هذه وكانت سنويا، دولار مليون 

تريده.الذي للملاح كتمن ^ ١١١ق مصر وطاقة لمع ال 
إلتيعابما اّومحتاج التعقيد بالغة أجهزة هي الحديثة الأيحة إن 4— 

كانتمصر أن من الرغم وعل طويل. ونت وال عالية ثقافية تويات م
كانتأما إلا لمحة، المقواما كفاءة لرفع 6 7 عام منذ طاقتها بانمى تعمل 

وقدلها■ تقدم التي كلها الحديثة الأسلحة استيعاب، ل كبثرة صعوبة تحد 
هذهبعفر لتشغيل مرفبن، بأفراد الاستعانة إل الوقف هزا اصعلمرها 
روّيفرد 6  000عل يزيل. ما انترك حيث،  19 70عام حدث كيا المعدات 

ونل-لتشغيلها. المرية الأيدي تتوانر لا معفرة فنية معدات شغيل تل 
وحداتول الحرية القرات ل واضح بشكل ظاهرة العورة هذه كانت، 

علءدكان وفيتية الالوحدات خدمة إنماء وبحد الإلكترونية■ الحرب 
قيادنما.ت3لتعون يالذين الطيارين عدد يفوق لدينا التي 7 أ الميج طائرات 

التكنولوحياعن السوفيتية التكنولوجيا ، نحلفوهي أحرى حقيقة هناك 5~ 
بصفةالهلمران محال وف عامة بمنة التقليدية الأّلمحة محال ق الأمريكية 
بحوالالسوفيتي الاتحاد بق تأمريكا كانت، التبنيان أوائل ل خاصة. 

أوائلق أغلقن، حتى تضيق الفجوة هزه أخازن وقد . كامل جيل 
ماأفضل يعطى ألا ُى السوفيتي الاتحاد سياسة إن وحينه بعينيات. ال

فانأسلحته، أسرار عل الحافظة ق منه رغبة أجنبية دولة لأية عنده 
أفضليةق اكاق الرنم من لأكثر يْلمح أن يمكن لا أصدقائه أفضل 

تبعاالرابع أو الثالث الرقم عل العاديون الأصدئء محصل وقد الملاح، 
ماأقفل سلى فإنما أمريكا أما وفئتي. الالاتحاد ْع صداقتهم لقوة 

خدمةق تدخل الحديثة الأسلحة إن إذ إسرائيل، إل سلاح من عندها 

أنإل الخدمة ق تمر ؤيسقته التي الأيحة حمانمه ف يفرق متعلور هوملاح لخيل ا ا
حل.يد.جيل بن.لاوثج أ فيبل. خصائصه ق منه أخضل آخر ملاح محا< محل 
الماداتعهد ل وذت؛ة أإ— المرية العلأنأت الخامس: اياب __ 



jالأْريكة السلحة والقوات الإّرانلة اس ١لقوات 
خلاللإمرائل التاحة الأسلحة لكت ممد ايادئ لهدم دنيئا 

هدمصاقت وقد العرب، أيدي ل متتسر هو عما جيلض تتقدم المتثنيان 
تقدماسمر ؤإذا تعسيات الخلال واحدا -؛_A؟ لتصبح الفجرة 

الأسلحسةاوى تتأن الحتمل فن المعدل ببمدا السوفيتية التكنولوجيا 
الثإسيات.ل ؤإمراتيل العرب أيدي ين التي 

اس<إة^ الخقونه 
أحاديثهملكنت الخلافات، من ممر مثار الرومية والهلباتع الأخلاق لكنن، 

ذلكمثال مشر. بشكل انتقاداتم يوجهون أحيانا ولكنوا وغلظة، خشونة فيها 
لتأخرنا إذا وتلومونا يالأصلحة يمدكم أن السوفيتي الاتحاد من تطلبون *انكم 
ؤيمدكمثمنها نصت يتحمل السوفيتي الاتحاد بان علما الأسلحة، هد0 توريد 

للحربيلها مواردكم تعبثون لا فأنتم ذللت، ومع الثاف، النصف لتمويل بفرض 
الومحلنيةالحرب خلال نحن فعلمنا وكإ حرب حالة ل التي الدول تفعل ك،ا 

حالةق ممر بأن يشعر أن يمكن لا القاهرة شوايع 3، بمر من إن الك؛ردا 
وبالذهببالبفاغ ماليثة والحوانيت، الفاخرة بالعربات مليثة الشواؤع إن حرب• 

وقتالوالخثراء المستشارون يتبادلها وغرها الأراء هد0 ن، لكنوالحراهر،. 
السوفيتيةالأراء هدم لكنت، الصريثن، نفلرانهم مع الوحدات ل يتواحل-ون الذين 
للقيادةممرا إزعاجا نسب لكنت ولكنها الأفراد بعض لدى وقبولا نجاوبا نجد 

الشيوعيةلانتشار وتشجيحِا لهلة الانتقاد عل حضا تسرها لكنت، لأما بامية ال
وممر.

الصحيحالوحيد الرأي هو ولكنه رأبمم يعرضون لكنوا أخرى حالات ول 
مثلمن يعدد شخصتا أنا مررت وقد والحيل• الناقشة يقبل رأي محرد وليس 

لاشنكوفطالحنرال هو بمللها لكن واحدة قصة انمي ولكني الحالات هده 
LASHNEKOV  الحزاللكن لقد 1•  973نونمر ق لمصر زارته خلال

الئانيت.العالة الخرب عل وفن، البمللقه الذي الأمم :١( 
.الوٍءتاتالست5رة الساءالات تقيم : والعشرون الراح لفصل ا- 



وة8ة~ عامي حلال ممر ق وقت اللالمستشارين كبثوا يعمل لاثنكوف 
اش',ّةهذه خلال ل كنت مبانر. انمال أى وبينه بيني يكن لب الفترة هده وحلال 

المشاريعأحد ل أحياثا به ألتقى وكنتح الخاصة، اJقوااتV هائي منصب أشغل 
توليتوبعدما الكلمإت. وبعفس التحية ونتبادل العمالية البيانات أو التدريبية 
مرةمرين، ، لاشنكوفالخنرال شاهدت 7 أ مايو ل م( م. ق. ح. ا. )ر. منصب 

حضرعندما والأحرى زياراته إحدى ل حريشكو للمارشال مرافقا كان عندما 
وق•  73فراير شهر حلال سوفيتية كرية ع للجنة رنينا ، لاشكوفالخنرال 
هدافكان ، الوقفلدراسة وفد رأس عل حضر 7 3 نوفمجر شهر من الثان النمف، 

م(.م. ق. ا-ح• رر■ منصب، أثغل وأنا الثاك هولقاءنا 
المركزق العمليات غرفة ق ممغر احت،إع هناك كان نوفمجر من 1 9 وم يق 

الوزيرالاحتإع هدا حضر وقد المرية(، الملحة القوات عمليات )مركز أ 0 
عءتتكلمن، عندما لاشنكوف،. الخنرال معنا وحضر مأمون مّعد واللواء وأنا 

ولكني7 ج ر,ب. وعل المالوتكا عل أيئيت الدبابات، ضد الدفاع ق حجرتنا 
التداولوصعبة ثقيلة لأما ا-8را؛ ا -8، 10الارتداد عديمة المدافع انتقدت 
8 00— 600هو المداسر لهده الموتر المدى إن حيث المترجلين. المشاة أفراد بواسهلة 

المضادةالموجهة وفات للمقل. الميتة لأرصن ١ تغهلى لكي أساسا ومحممة مز 
أنل؛الو ما اقزحنؤ وهنا . متر  500إل نمل رالني )مالوتكا( للدبابات 

3 00الميتة الأرض نمثح بحيثح المالوتكا يهلوروا أن استْناعوا وفين، الالماJإء 
قلأصبح مثالا متر 6  00الموتر مدام يمثح بحيث ر.يبح.ج هلوروا أو فقط متر 

اتاد١^ أساس يكون وأن 1-8، ا 0ا-8، المدفع؛ن عن الاستغناء استطاعتنا 
أو)المالوتكا الوجهة للدبابات المضادة القانوفات هو الشاة لوحدات للدبابات 

ممم.S 2 عار الارتداد عديم للدداات مفاد مدي هو ٦ 0 ب آ أ ر 
مم.آ 0 7 عيار الارتداد عديم لليابان مضاد ضدي هر أ 1 ب 

إذاالدبابة إصابة يستطيع لا أنه أي مز،  4000و 500يةساوح؛^١ للهالوتكا المؤثر المدى )ت( 
فإنناممتن للاح اليتة، الأرق سمر نطلز وعندما متر، 5 0 0 من أنل مسافة عل كانت 
ثبفإنه ولدنك مها. دخل إذا الهدف إصابة السلاح هدا يستطع لا الش الأرض نقصد 

آخر.ملاح المنطقة؛نثراد هده نغمحى أن 
^ستب-اسمسفيءهالاسمات



أشأعتقد كنت 7،ا. ج ر.ب. الماروحي والقاذف ذلك( بعد يظهر جل أى 
هذاصنعوا فهم السلاح، أعطونا الدين الأصدقاء إل خدمة أودي الأفكار مده 

الأسلحةهده استخدم من أول كنا محقي نحن أما به، يقاتلوا ل؛ ولكنهم الملاح 
يقوللامحنكوف يالحنرال فوجئت ولكني والتجهيز• التنظيم حسن عدو صل 

كلمحبون الروس الملعام وان العالم. ل ملاح أفضل هو الرومي الملاح اءإن 
وبروحفوريا عليه ردى كان الأفكارلإ. هده  ٤١٣انتفنار ل أمم أعتقل ولا ّنيء 

حاربنالقد رديء، الروٌس الملاح إن أقل ب أنا وأولا له وقلت نفسها التحدى 
علنعمل لكي محال محرم عن أمحول وإنإ الرومي بالملاح وانتصرنا وعثرنا 
ليولكنكم الأمالحه هذه أنتم صنعتم لقد الأسلحة. هد0 يعص مواصفات نحستن 
قتالية.خثرات ذلك نتيجة واكتسبتا الأسلحة مده قاتلنا فقد نحن أما ما تقاتلوا 

اشالقتالية الخثرة تلك ع٢ث لمألرنا حضرتم فلمإذا اثيء"ا كل تعرفون كنتم وإذا 
لتلمطيفبالتيحل إسإعيل أحمل الفريق أسع وهنا الخرب؟و. هده ل بناها اكت
أنوهبل أنا، محلته وما لاثنكوف الخنرال محال لما هادئة تفسثرات وإعطاء الخو 

آخر.موضؤع ال ننتقل 
وبدأالعمليات ج عل التعليق ل لاشنكوف الخنرال دور جاء وعندما 

الحويةقواتأا تستخدم ل؛ مصر وإن قال المصرية الحوبة القوات دور عن يتكلم 
الخويةالقوات  ١٠٢٠محامت* التي الطلعات عدد كان سوريا. فعلت كا حيد بامصلوب 

المتبرم،الطائرات بحدي محورنت إذا جدا قليلة تعتثر القتال فترة خلال المصرية 
قسوريا بخسائر قورنت ما إذا جدا قليلة تعترض الطائرات ق خسائركم فان ولهدا 

محصصلآ المسلحة القوات حرب أركان رص أن عل يدل هذا وإن الطائرات. 
وإننيدالأ عليه رددت وقل يتتفيذهاه. تقوم لكي الحوية للقوات الكافية المهام 
الحويةقواتنا سلامة إن صوابا. أنا أعتثره خطا أنن تعتقيه ما إن تقول. بإ معيد 

المؤتمرنباية وبعل . سماه أعتز مفخرة هو وقوية سليمة الحرب مائة بعل وبقاءها 
بينيسابق خائف هناك كان إذا عإ انفراد عل ومالني مامون سعد اللواء جاءي 

اشالأول المرة هى هذه إن له وقلت بالنفي فاحبت لاثنكوف، الحنرال وبين 
سمعتكإعندما دهنت ولقد متعجتا، فقال الرحل، هذا مع فيها أتعامل 

٥٠ بينكماأ قديمة خلافات هناك تكون أن بد لا إنه وتصورت تتناقنان، 
-الوقتين العكرية اياعدات تقيم والمثرون! الراع القمل 





^^^١٧١^٢ ١اسوف له قلت ذلكا من !كثر إح-راحه وعدم الوقف 
المارشالبأن أحس قد المادات أن شك لا سيادJكاأآ. عل وعرصه البيان 

القواتق الوجودة الطالقات عدد له ذكر عندما منه وسخر به غرر قد جريثكو 
هدابعد السانات هده قط مني يطكه إ السادات الرئيس لأن الصرية، المسلحة 

اللقاء.

.الرفشةالمكرية الساعيان تقيم ت دالشردن الراع لنمل ا• 



uL)f السائس

^سكرهصالدووالساملات 



اصل

وادثرؤنال،ىءس 

مشرةاتثانية ايوورة 

القاركالمربى  ٤٥٠٧١لجلس 



أ

ايعربيهساسة الولاء ، jrUJآداء 

لالعيية الحامعة لجالس عادي اجتيلع وفي  19 71يوليو من 3 0 وم يل 
العربيةللجاهعق الساعد ١^١!؛ الأمن بضفتي القانونية اليمن أديت القاهرة 
الاستشاريةللجتة رئينا أصح فإن النصب هذا وبموجب العسكرية. للسئون 

القواتحرب أركان روماء عن تتكون والتي العريق للجامعة العسكرية 
إلالاستشارية اللجتة توصيات بتقديم وأقوم العربية، الدول خمح ل لحة الم

قمتبان المصب هازا ل عمل بدأت وقد العرية. الدول ل الدفاع محلى 
انحدتالتي والقرارات الحاصر ولخمح الثزك الدفاع لعاهدة حقيقية ة بدراٌ

كانترئيسية. نقامحل بارع الدراسة هدْ من حرجن، وقد العاهدة، هد0 عقل منذ 
هذهحلال تلقى كانتح التي الرنانة والخهلب، الواضح التحمس هي الأول النقطة 

حتىالمجلي يتخذها التي القوية القرارات نم اء، الأعضحح مجن الاحتإعات 
ولكنتيكون• ما أحن عل سر ثيء كل أن المّبي، الثالع لرجل الرء لتصور 

عرمن أم الواجهة دول من لكنت سواء ~ العربية الدول أن هي الثانية القطة 
ففدفحسب، مالية معونة انه عل العربي( الدعم إل، تنظر لكك الواجهة" دول 
الأخرىالعربية الدول ولكت اس، الدعم هو المواجهة دول تطله ما كل لكن 

القضيةنحو الضال( دورها أدت قد الواجهة لدول ا'لافي الدعم بتقديم أنيا تعتقد 
الرينانمكرةسانمول الماصوات ادس:الالناب 



ا

الشزك،الدفيع س محلفرارات فاعلية عدم هى الثالثة النقطة وكانت العربية. 
—المنرك لمعاهدة طبقا المشترك— محلى قرارات أن من الرغم فعل 

هدهأن إلا الأصوات، ثلثي باغب القرار انحذ إذا الأعضاء، لحميع ملرمة تعتم 
ينوشوكان معهللة تبقى كانت المال بالدعم منها يتعلق ما ولامحيإ القرارات 

المستولون ١٢٠يقوم التي والزيارات النشاط مدى عل منها جرء أوتنفيد تنفيذها 
أنفهي والأمحرة الرابعة النقطة أما الأحرى. الحربية الدول، إل الواجهة ول، دق 

فيهايتحقق التي الوحيدة المؤتمرات همي والرؤساء( الحربية)الملوك القمة مؤتمرات 
الذينالوحيدون الأشخاص هم والرؤ،اء الملوك لأن الجاح، من ثيء 

العربية.البلال. ل لهلة البزمام يمسكون 

امحعب1ءتونيع عدالة تتطب العرهة قوعية 
منكل ل المسكرى والإنفاق القومي الدخل تنطل دراسة بإجراء نمن، 

الدخلإحمال كان حما. الدهشة ممر الأرقام فكانت، وإسرائيل، الحربية الدول، 
دولار،مليون 2 6 0  00هو مة، ن ملايين، ا 1 0 او ذات العربية لالدولا القومي 

مليون 3672مة(هو ن2822000لإماتيل)القومي الدخل كان بيدا 
بينإدولأرا 2 3 6 هر ام العق الحرب الفرد دخل محتوسهل أن يض، وهذا دولار، 

شترك^^_س_11ي الم الدقاع يجلس عشرة الثانية الدورة والعشرون؛ الخاص الفصل 



كيفيهإل نظرنا فإذا . العام ق دولار  1300هو الإسرائيل الفرد يحل متوسط 
العربيةالدول بعض فني واضحا. تباينا نجد فإننا العربية التطقة ل الثروة توزع 

اقلنجل، أخرى عربية دول وق العالآ، ق الفرد ليحل متوسط أعل نجد 
المنركةالخدود ذات الاJول حمح فإن ذلك من وأكثر العالم. ق الدخل تويات م

محموعةس هى المهيوف التهديد من الأير العبء تتحمل والتي إٌرابل مع 
إسرائيلعن بعيدا نفع فإم—ا الغنية العربية الدول أما القشرة، العربية الدول 

الذيه نفبالقدر المهيوق والخطر الصهيول بالتهديد تشعر لا فاما وبالتال 
لالعسكري الإنفاق حجم وبدراسة لها. التاخمة القشرة الدول وتتحمله به تشعر 

03 3 هو فيها الفرد دخل متومسهل كان التي ممر أن ل انفح العربية الدول 
كانتبينا الدفاع، مئون عل القومي دخلها مءث 2./ 1 ٠ أ تنفق كان، دولارات 

■القوسم، لحلها س ا ذ• إل العسكري إنفاقها يمل لا غنى أكم دول هناك 
توليةموأما قومية المعركة حقا هل للتسازل. ومترة مفجعة الأرقام كان، 

قوبةالمعركة بان الإجابة كان إذا المواجهة؟ دول تولية مأما أم حميعا العرب 
اهنعائل؟ بأسلوب الحرن هد0 أعباء بتوزع العرب قام فهل الخمح ينادي كإ 

توزيعق الاجتماعي اّ.ل ا راعيننحن إذا لا. ثم لا الإجابة تكون أن محب، 
ولكنالقشرة الدول تتحمله ثما أكثر الغنية الدول تتحمل أن فالمفروض الأعباء 
ولالقشرة— ا-ول الكان، الصحيح. هو العكس إن ويقول يمرخ كان الواقع 

هى— معظمها الأقل عل أو الغنية— والدول أكثر، تدفع التي هي — ممر مقدمتها 
حلقاو أ 9 6 7 عام المنعقد الخرطوم مؤنمر أن بعضهم يتمور قد أقل. تدع التي 
بلغانحممر بان الغنثة الحربية الدول بعض تعهدت عندما وذللن، التناقفس هن.ا 
أنمسك لا لن،رُا. ذلم هي الحقيقة ولكن المواجهة، دول لتدعيم المال من 

9.1  70التحدة الأمم إحصاءات أماس عل كتت الأرمحام هده خمح ( أر 
كانوالأردن أ./' أ . 8 لفدظع ونحممى دولأرا  244-أا الفرد يحل متوسط كان سوريا ( )2 

. 15.8للدفاع رمحصص دولأرا 2 8 0 -٦١ الفرد لحل مترسط 
ةرلينيإءاّجنيه مليون 5 5 الكويت دوله غ ند أن هى الخرطوم مؤتمر مقررات كانت" رق( 

أ3 5 هو الأحمال فيكون جنيه مليون ق ٠ وينا جنته ٌلتوذ ق ٠ العودين الُريتة والملكة 
نحيبنكول والأردن مصر من كل عل اللغ هذا توزع ليتم إسترلهى٠ جب ملترن 

سنويا.إسترلهي جنيه مليرن  40والأردن سويا إمزلهي جنته مليون و ق هو مصر 
ساليريية الدول من العسكرة الساعيان السائس! لباب ا- 



وأنربي، الر_اك-فاما انحا0 ل عملية خطوة أول هي ١لخرطوم مؤتمر مقررات 
الدولأول لكنت بأنما تفخر أن لها العوتة هد© ل أسهمنج التي الثالث الدول 

محردمن بدلا معاناتم ل الأشقاء لمساعدة عملية خطوة نحطو أن حاولت التي 
ذلكيعنى ومل الخطوةّلكفية؟ هده كانت هل ولكن الخوفاء التشجع ظات 
سماالرئة ا١دول اءاك تعنى المعركة قومية إن كلأ. ثم كلأ، الحركة؟ قومية 

المعركةقومية إن والمالية. الثرية إمكانياته حدود ل كل ~ فقط منها تلأيا يس ل~ 
تكونللمعركة القومي دخلها من ية نبتخصهص الغنية الدول تقوم أن تعني 
لأهمل قد حون النم هدين وكلأ الششة الدول نحصصها التي النية من اك-ر 

ام.بالأرقمتعتنا المعركة قومية شعار أطبق أن حاولت الخرطوم• مؤتمر مقررات 
السنويالفرد دخل ومتوط عربية دولة لكل القومي الدخل أرقام استخدمت 

منالمعركة تتطلبه وما عريب يلد كل ل العسكري الإنفاق أرقام استخدمت فيها* 
اعتاداتمالية،الخ.

الدولنحصصه أن لخب ما لخيل متكامل مشرى دهني ؤ تبلور النهاية ول 
التالية:الرئيسية النقاط من يتكون المشروع لكن عنها. الدفاع لشثون الرسة 

سنويا:القومي دخلها من التالية النسبة الدفلغ لشثون دولة كل نحصتس ~ 1 
منمتريا نحضصها التي المسة 

٤١٠٧١لنوون القومي لحلها 
فهاالموى الفرد يحل متتومط. التي اكولة 

ال س

./■0أ 200 100

أ/'5 500 200

7.20 1000 500

725 2000 1000

7.30 ناكثر 2000

هدهتوزيع يتول المربية الخامحة ل للمعركة قومي صندوق ينتأ 
مايقل لا بحيث الدفاء احتياجات حب الدول حمع عل الاعتإدات 

الاعتإداتتلمك من ./ 5 0 عن إسرائيل مع الواجهة لدول عشس 
خميعها.الأحرى المربية للدول الباش ونحصّص 
سالمشرك العربي! الدفاع لمجلس عشرة اكاتية الدورة والشرود؛ الخاص لمصل ا٠ 





حجم)_ تقارن عندما بالذنب تشعر نفه الوقت وق إمحابية، بصورة العركة ق
الهدفأما اطلواجهة. دول ا ؟|نهم الض القوات وحجم العكريه مماعداما 

قدراتإل النقود هد، تحويل وإن تقاتل، لا النقود إن الوقت. توفر فهر الثالث، 
أوسنتين إل اج محتقل إلخ طائرات مرب أو لع مل لواء ثكل عل قتالية 
محردمن يكشر أقفل تعتبر يقاتل أن يريد ش الدرعة الوحدة فان لدلك، . ثلايث، 
بخمسينالتمح من بكثم أفضل المقاتلات من رب بالإسهام إن بالمال. التمع 
العرسةالدول تقوم أن اتِحت الخهل مدا متى وانتتاعا الدولارات من ملميوئا 
التالية:المواجهة؛التعزيزات دول يتيمم التالة 
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(.197لحااتعامأ
الشزك١لمبي لحلس مشرة الثانية الدورة والشروزت الخامس لفصل اّ 





ح_راتطرم مشروع م به ت تقد ١^^، التال المثرؤع لكن 
للدولالمحرسن السواحل أن ل اتضح لقد العرية. يالواحل ايحيهلة البحار 

وهىكيلومترا، 1 6 4 8 0 تبع الوقت ذللق، ل العربية الدول حاممة ل الأعضاء 
وقبلكيلومترا 1 9 8 6 0 سواحله طول يبلغ الذي الوفئتي الاتحاد بعد تاق 

سالرغم وعل كيلومترا. 1  55 30سواحلها طول يبلغ اش الحدة الولأات 
تكن1؛ أنه إلا الحربية سواحلنا طول حنث من العالآ ق الثاق الركر ق نقف أننا 

علتعتمد أساطيلنا كانت ا الشواطئ! هده حول البحار أعإق عن خريطة لدينا 
بعفسعن يوصسعها الفرنسية والبحرية ال^ريaلانية البحرية قامت التي الخرائط 

الالتي الحربية الأسرار من تعشر الخراممل هده مثل إن وحيث العربية، السواحل 
نقومأن رأيت فقد عملها ل أحنبية دولة عل تعتمد أن الشأن صاحبة للدولة محور 

ماكل وكان الخراممل هذه لرسم الفنية الخ-؛رة لدينا كانت لقد الخرائهل هذه بوصع 
اتضحالوقف وبمراسة العمل. هذا لتنفيد اللازمة والمعدان الفينة هو ا ينقصن

مبلغحدود ل ا من؛ريهلانيالطالوبة الفنية والعيان السفينة سراء يمكن أنه 
لروJذلان١ موجودا المطلوب اللغ وكان وسترلتي، جنيه المليون ونصف مليون 

يمساعسنوات عدة منن. تبمرعت قد العربية الدول .كانت مشكلة أية هنال تكن 
لبقي ولكن حمدت قد القبادة هده وكانت الوحدة العربية القثادة باسم مالية 

باسمالمصري الأهل البنك ل مودعة كانت إسترلمي جنيه ملأيتن ت مبع حورما 
ونصفمليونا منه ناحل أن اقترحت الخ هذا بوجود علمت وعندما الةي>ادة تلك 

صدقالمشترك، ١^٠٠١٤ محلس عل المثرؤع عرصت وعندما الشرؤع، لهذا المليون 
جنيهالمليون ونصف المليون مبلغ سحب عل صدق كإ يالإحم-اع، عليه المجلس 

هذاأهمية من الرغم وعل العربية. القيادة باسم المتبقي الرصيل. محن إمحترليني 
ينفذم أنه إلا لتفيذه المالية والاعتيادات القنتة الإمكانات توافر رمن المشروع 

إ!تنفيذه يعرقل أن رأى المصري الحربية وزير أن لمجرد 

عثر.السابع القمل ق الفاصل :1( 
اسسمتبجانمظعاسمبيايك-الدورة والمشررن: ^^___^اسلاِ 



^^لآيiامحضتيادشسماضومب
الدظعى محللترصبان تنفيذا المكري الدعم دول بريارة أقوم لكي 
لكتاللأي. تلاك إل فر الق الريس الد أتأذن أن عئ لكن المشترك 

الساداتينفلر كيف أدرى أكن وإ ماءت قد الحربية وزير وب؛ن بيني العلاقات 
انكوإذا لا؟ أم صادق بكلام ار وهو ٍطدق؟ له ش ْاذا الوصوع، الا هق 
أنيمكنني فكيف اح، بالارتينحوي يشعر لا أنه فلابد صادق بكلام ناثر قل 

إلاالريس أمام صادق مع حلاق موصؤع أثر ألا قررت ا،لوصوع؟ هل.ا أعالج 
إلفري مموص—ؤع أتعجل ألا قررت كا ، ١٤٠٣٥^هدا عن ثخصا سألني إذا 

بتوصيةفيها أخطره الريس يد الإل مذكرة أرسلت بان واكتفيت العربية البلاد 
فر.بالالإذن منه وأطاJب، المجلس 

ولآالريس، اليد إل مدكرق عل رد أى أتلقى أن دون ابح أمعدة مفت 
جاءأن إل ا فيهأقابله كنت، التي الماسيان ق الموضع هدا عن أماله أن أحاول 

الريسسغذ أن دون شهرين من يقرب ما ممى قد ولكن ، 7 2 يناير من 2 7 يوم 
فمال،الزيارة هن.ه بخصوص قراره عن سألته الموافقة، أم بالرفض سواء قرار أى 
إني. ٠ الزيارة لهده مفيدة نتائج أية هناك تكون ولن للوقت، مضيعة إنيا أوافق رالا 

حثااستعداد على شل الدولتين هاتين لأن عودية والليبيا تزور أن عل أوافق 
تعطيلن فإما والعراق" والغرب الحزاثر الأحرى— الدول أما العون يم لتقد 

لنولكنهم زيارتلئ، من دعايا تقيدون ي، سوفشل. يزايدون إيم ثنا. 
الأمينبمقتي البلاد هده إل سفري يكون ااسوف له قلت للمعركةا،. شيئا يعهلوا 
م(،ا،م. ق. )ر.ا.ح. بصفتي وليس الحربية للجامعة العسكري اعد المسالعام 

للجامعةالعسكري المساعد العام الأمين فرك؛مفتلئ، مسررإن الريس قال 
قهده صفتلئ، يستغلون ، وسوفم( ق.م. ا؟ح. رر؟ صف—تلن، يلغى لن العربية 

تلسلث،مع ممر علاقة إن الريس، سيادة  ١١له قلت، الحدود،؛. أبعد إل دءاياترم 
لرؤإذا مكمن، فهو لصر ثيء أي عل الحصول ق زيارق نجحت فإذا سيئة الدول 

ولكنهاالواجهة دول من لت التي العرييه الدول العسكري، الدعم يدول القمود )أ( 
الواجهة.لدول العستكرة القوات لتعزز العكرين قواما من جرءا محعمى سوف 

٠.الميء؟ الدول من العكرين الساعيان اواد»ست ياب ا س



الرئتسار ثا وهتذخسرهأا. ثيء هناك فليس نجاح أي نحفق أن زيارتي تسممي؛ 
السيائ.ل تفهم ولا محترف عسكري راجل أتت سعد يا ررنوف غاصبا وقال 

واعرفهمعاما عشرين منذ الناس هؤلاء مع أتعامل و السيائ ل أعمل إل 
أنبعل، اعدتمم ميحرصون وأحياثا أحياثا، وينتقدون أحياثا، يزايدون إنمم جيدا. 

كيفاس. النهؤلاء من يرجى آمل أي هناك ليس مقبولة. عر شروطا يفرصوا 
•ّآ-دوءآجبت، ّيابيتنا؟اا وانتقاد ا علينالتهجم بيوميا تقوم دول بزيارة تقوم 

الثقةتفقد جعلتك الناس بعص هع سابقة نحربة لك تكون قد الرئيس— لأسيادة 
افهرسول يقول أذكرك ان بالرئيس سيادة يا ل اسمح ولكن حميعا، بالناس 
ماهونا بعيضك وابغص ٠ ما يوما بعيضك يكون أن عسى ما هونا حبيبك أحبب 
الشريفالنبوي الحديث إل الرئيس أنصت مالإ، يوما حييبك يكون أن عسى 

اراللهصساحكا وقال إليه الهدوء عاد ففعلت، أحرى مرة قوله أعيد أن منى وطلب 
ومنتلقية.محبوكة كلياته ولكن ذلك قبل الحديث ؟بمدا أسهع ل؛ أنا سعد يا محازيك 

سوفما نرى وسوف تزورهم أن يمكنك وبينهم بيننا الحسور نرمر ألا محب فعالا 
والحزانرالمعرب سفراء مع للزيارة الإعداد ل بدأت الزيارةاا٠ هده عنه تتمخض 

اُيزائرإل همثراير من ة يوم القاهرة أغادر أن تقرر جيعا معهم التنسيق وبعد وليبيا 
القاهرة.إل ومنها ليبيا إل ثم الغرب إل ومنها 

3يارتاثمحانر

طبيعةعن أخرته فراير، من ت يوم صياح يوميين هوارى الرئيس قابلت 
نوميةلشعار ا تطبيقللمعركة، العربية الوارد تعبئة بخصوصي وأفكاري مهمتي 

بكلللاشتراك تحمسه عن وعر أقوله كنت ما إل يوميين الرئيس أنصت المعركة. 
عنأعرب ولكنه للمعركة تقدمهعا أن الحزائر تسمملح سلاح قطعة وكل جندي 

الحربقامت ررإذا أصاف و القتال استئناف عل العزم جدية ل شكوكه 
الحزائربونيقاتل لكي عندها ما كل بإرسال ستقوم الحزائر أن تتأكد أن فيجب 

شكوككأتفهم إني . الرئيس•راسيادة قلت ة. المصرين إحوانمم مع جنب إل جنتا 
الكثرونهناك أيضا مصر ل جديد- من الحرب لإثارة جدية هناك ليست نه أل 

هوالحرب عن الكلام وأن أخرى حرب هناك تكون لن أنه يعتقدون ممن 

الشترك١٠لمبي الل*ءاع لجلس مشرة الثانيت الدورة والعشروزت الخامس لفصل اد 



لإرسالوفت اك هنيكون فلن الخرب تقع عندما ولكن • الحلل 
فإنهذلك إل وبالإضافة الركة. و منها والأسفادة الجهة إل الخزائرية القوات 

القواتهذه تكن ب ما الهجومة الختلة ل الصديقة القوات الخال يمكننا لا 
غيبيةوحدات حطتنا صمن ندخل أن يمكن لا الجهة. ل ضلأ موجودة الصديقة 

الرئيسأبدى لإ كبيرة ارتباكات ذلك عل فتترب كان، سبب لأي تصل لا قد 
والإداريةالعنوية المشكلات إل نغلري لفت ولكنه برأيي اقتناعه بوميين 

أونة ستبقى حيث مصر إل جزائرية قوات إرسال عل تترتب التي والاجتماعية 
ادماؤنالخزائريان ررنحن قاياد وعلق تقوم لا وقد تقوم قد حرب انتفلار ل أكثر 

للحربنرسلهم عندما رجالنا إن نقاتل. فإننا حرب هناك كانت إذا ساخنة، 
حنالتساذا فلها، الاستعداد أهبة وعل عالية معنويات ذوي يكونون سوف فانمم 
تردادوسوف ولنا لكم المشكلات سيشرون فاتيم حرب هناك تكون أن دون ا•لدة 

يطسالبونوسوف عائلابم، لهم ترحل أن يطلبون سوف الإدارية• المشكلات 
المشكلاتهد0 إن إلخ■ بابزائر، وأهلهم عائلاتيم من ليقضرها دورية ياجازات 

يتحديأن يعد الخزائري العسكري الدعم أرسلنا نحن إذا تادفيها يمكن كلها 
بوقتالحركة ميعاد قبل العسكري الدعم وصول أن واضحا كان المحركة. ميعاد 
أمرهو بآيام قبلها أو الحرب قيام عند إرسالهم أن كا مستحب غير أمر هو حلويل 

إلالجزائرية _ل.ادات الإمترسل أن عل اتفقنا وسهل وكحل أيضا، مستحب غير 
وبحدونت أى ق تشتعل سوف الحرب أن نقمن بحيث طلبنا عل بناء الجهة 
قبلمن إما الدعم هذا سحب ويتم القوات، هذء طلب تاريخ من يوما و ه أقصاه 

محبل.من أو سخصيا السّادايت الرسمئ 

القياداتعن بمرارة الرئيس نحدث يوميين، الرئيس مع لقائي أثناء ول 
قالمساسية الشالة لففل فهل تستحمل ل؛ إنه السادالت، وعن المصرية الساسية 

تطلبكانت أحرى. حرب هناك لمت\ أنه يعتقدون آلذين هؤلاء من؛_ زوجتي كانت ( ١ ، 
"لنقاتلة تحتج فكانت الت4، بإذن الحرب يعد لها أقول فكنت الحج فريضة تودي أن مني 

تقوموالن أنكم تعرفون ولكنكم للشهب ذلك تقولون إنكم أحرى. حرب هناك تكون 
القواتلتركت حرب اك هنتكون لن أنه أعلم أق 'الو علتها أرد فكنت الحرب؛؛ 7اذْ 

،،؛,ujlبإذن معا وسنحج الحرب ستع المالحة. 
الاءداتانمكرةسالدولالعريةانابالادس:



يقولعندط واصح1 لكن فصده ولكن اوسادات اسم نط يذكر لز كذلك مصر، 
باستمرارماحموش مصر ل وإنكم يوميين الريس ل قال فقد مهره، ل وأنتم 

هذاالناصر. عبد موت بعد العرب عل رعييا نقمي أيصب أن أريد إنني وتقولون 
أنأريد إل مطليا. ذلك ز أفكر لز أنتي ممر ل تفهموا أن أريد وأف طير 

منإنه الحتلة. أراصينا من الإسرايفن لطرد صائنة بنية أيديكم ى يدي أصع 
أندون العربية الأراصى احتلال ل تستمر التوسعية الدولة هذه نرى أن المهانة 

بردءهااا.نقوم أن العرب نحن نستطع 
الحوبةوالوحدات العسكرية الوحدات زيارة ل التالمن اليومن قضيت 

منذالحزانر واجهت التي والتحديات المشكالآت مدى أدركت وقد الحزائرية، 
مضتسنوات عثر قبل استقلافا منذ كبرا تقدما الحزاتر حققت لقد استقازفا. 

إداري،جهاز أو حكومة هتالئ تكآن لم الصفر؛ من ابتدأت لقد المجالات. ح محى 
ذلكمن وأكثر اقتصادي. نفلمام هناك يكن ع نظامية، ملحة قوات هناك تكن ل؛ 
الفرنسيةمحلها وأحالت الحربية اللغة عل قضت قد فرنسا لكنت لغة. هناك تكن لآ 

ولكنشيء كل تعثر سنوات عشر وبعد بينهم• يستخدموما الحرائريون أحذ التي 
تزيدلمدة فرنستها بعد الحزائر تعريب إعادة عل الدولة إصرار هو فتنش ما أهم 
الزمان.من قرن عل 

ولكت، 972سمادر بوم الراط ق ازف الحز اللك جائلة قابلت 
الحربيةوزارة مبنى أولاه نحركت لفد للغاية. مشرة المقابلة ومظاهر إجراءات 

مدخلول الملكي، القمر إل رافقني الذي أوشرُ'ا الحرال، محممبلي اب 
الملكعرفة اب بمدخل وعل العربية، بالملابس نرق حرس هناك لكن القصر 

صربالكت٠سs داخل إل أخطو كنت وبينإ التقاليدية. عصاه ومعه المعلن يقف لكن 
سعد—ق ٌالفري جهوري بصوت أعلن ثم الأنظار لياكت بحصّا؛ الأرحس المنادي 

 i رشوينصب الحربية وزير ومنصب الداخلة وزير متصب يتول اوفقتر الحنرال كان ( أ
الغربية.الملحة القرات ب ح أركأز 

الشركالوي الدفاع لمجلس مشرة اكاتية الدورة والعثروذ؛ الخامص القمل 



قيقف اس كان المرية<اراا، اس حرب\1قو\ت |رلكن 
هدال أوحى لقد مستشاريه. من عدت. به وثمحيط مكتبه بجوار الغرفة باية 

علهاأدخل أن مد المسة القالي عل محافظ أن محاول اللك بان الاستقبال 
المغربق ذلك بعد قضيتها التي القليلة الأيام حلال ول الغرية• اللمسات بعض 

منغريب مزج الحقيقة" ل هى~ الغرب إن دلك. بحقيقة اقتناعا ازددت 
ولعرب، بلد أى من أكثر شرقية تبدو قد الظاهر بعض ففي  ٠٠والغرب الشرق 
آحر.عرب بلد أى من أكثر غربية وكأنما الغرب تبدو قد أحرى مظاهر 

الملكأمسنج المالكي. الديوان ورئيس أوشر الحنرال الملك 0ع مقابلي حضر 
إنتصرفك محت خميعها المغربية الملحة القوات ءاإن الهاية ل علق ثم كلامي إل 
أجلمن تقاتل الملحة قراننا يرى عندما سعيدا يكون سوف الغرب ل فرد كل 

فكرةلدى كانت هنا إل أحضر أن قبل الحلألة صاحّب.ج اايا قلت العربية،ا. القضية 
الفرصةتتاح أن أود وإل والتنظيم، الحجم حيث من الغربية القوات عن عامة 

نالالقتا وندراما التدريي متواها عل للتعرف الوحدات تلك لزيارة 
انوبعد زيارتيّا. ل ترغب وحدة أية تزور أن يمكنك باكر من أراعتبارا الملك 
أضافتم تريدو، ماذا ل وقل أحرى مرة لقابلتي تعال كلها زياراتك من تنتهي 

تزورلكي الوقت بعض توفر أن حاول الوقت طوال شك تشغل لا ٧ قاتلا 
أنوبعد أحله من حضرت الدى الرشي الوصؤع هدا عن نحدثنا أن بحد بلادناآآ. 

الترفيهيةالزيارات بعض بترتيب يقوم بان أوشر الحنرال إل تعليإته اللك أعطى 
الملمكتكلم لقد الميال. معمر الحقيد موضؤع هو آحر ٌوصوع ال انتقل ل، 

الإذاع—ةل يوم كل ّساعة نحصهس القدال ®إن وقال القدال موقف عن بمرارة 
امنيريد ماذا باطلة. باتبامات ا ويتهمنيشتمنا انه الغرب تباحم لكي المية 

نستنفدأن العرب مجفلحت من هل الهجوم؟ هذا يباحمنا لكي فعلنا ماذا القدال؟ 
القدالإن المشترك؟ عدونا إل نوحهها أن من بدلأ بعضا بعضنا مهاحمة ل جهودنا 

قؤبمللريطاب ق به سرو وص قدبجا، عرتا تقيدا هذا كان"العلن• إذا أرف لا ( أ; 
ببذاتأخذ الش الوحدة العرية الدولة هى المغرية المملكة أن وأعطي " announce"عليه 

الممليد.
العربيةالدول س المكرية الماعدات ايادص! الباب 



الت—صرفاتهذه عن يقلع لكي تتمحوه أن نتطيعون ومد ممر ل صديقكم 
لكيالقذال صديقة عل يوثر أن عى السادات إل ذلك بإبلاغ تقوم أن وأرجو 

منا،؛.مؤنقه يعدل 

نمنث، حيالمغربية الوحدات من عدد زيارة ل التالمن اليومثأن قضيت 
هذهمن انتهيت أن وبعد والتدريب، لميح والتالتنظيم حيث من موقفها ببحت 

يل؛ما المغربية الإمدادات تشمل أن وءللسث، الثانية للمرة اللك، قابلت الزيارات 

.5 اف رب م١ 

دبابات.واء ل ا

لهفذكرت زرما التي الوحدات عن ملحوظاق عن ومالي الملك وافق 
وبعضالخبهة ال الوحدات هذه نقل أسلوب معه نانثت نم بأمانة. نغلري وجهة 

مذكراتكنكتي، قد شاذل أخ *يا بحإس قال أتركه أن وقبل الأحرى الممميلأت 
فأولالحسن الملك وعد لثو فيها؛ اف ثاء إن تكتب ، ولسوفالأيام من وم يل 

ليبيا.إل الغرب غادرت فبراير من ٦ ١ يوم ول افه®. ثاء إن له فقلت، بوعده، 

زيارهس1

بمجالسمكتبه ل القدال معمر الرئيس قابلت، 7 2 فبراير من 1 2 وم يل 
الاايبية،م( ق؟ ح. ا. )ر. يونس يكر أبو المقدم المقابلة هذه حفر وفد الثورة قيادة 

جلودلام العبد والرائد م( ق. )ر.ااحب اعد مالخرويى مصطفى والرائد 
ىمحلأعضاء وخميعهم الداخلية وزير اهوف النعم عد والرائد الوزراء، ربى 

يمكنما هناك يكن ولر ة محدود الليبية لحة المالقران كانت، الليبية. الثورة قيادة 
قواتهيضع كان القذال ولكن القليل، إلا للمعركة الوقت، ذلك، ق يه الاستعانة 

يةالقرن3 الميراج طائرات هو محيه ما أهم كان المعركة. خدمة ل كلها لحة الم
ب,،للتغلبممر تمن يفكان امتيعاببا لميا تهلح تلا بأعداد تصله كانت التي 
ليبيةمقر جوازات محملون وهم الممريثن العليارين بإرسال نقوم كنا ذللن،. عل 
قكان ليبيا. إل مبا يعودوا أن قبل العنائرق عل أوليا تدريثا يتلقون حين، ا فرنإل 

قيدزالوا ما ليبيون طيارون يقوده كان أحدهما عاملان سربان الوقت، ذللأؤ ق ليبيا 
الثزكض لجلص ثرة الئاب الدورة دالمشرون: الخاص النمو _ ______



ليبثال متمركزآ ولكن مصريون ءليارون يقوده ءكان ١^-^ الٌرب 1ك^ريناط ا
علبناء لكه ذلك نم وقد ذللئؤ، إل الحاجة دعن، إن مصر إل للتحرك وجاهزا 

لنحتلض ليبيا إل رحلتي لكنن، وهكذا وليبيا، ممر مباثرة ثنائية اتصالامتح 
ممرب—من العكري التعاون لكن لقد واالغراب،. الحزانر إل رحلتي عن ش>وي\ 

لتأهيلممراعيها عل مفتوحة العسكرية مدارسا لكنت، فقد لكملا، تعاونا وليبيا 
مثاُتؤليبيا ل لدينا ولكن التخممامحت، ، محتلممحن الليبي؛ن الصم، وضباتل الضبامحل 

الخمةوتقديم الليثية الوحدامت، لتدريب اكريقن الصم، وضناهل الضبامحل من 
قتتمركز المرية الميدانية الوحدامت، بعض لكنت، فقد ذللن، عل وعلاوة لها، الفنية 
التيالليبية والمعدامن، الأمحلحة من الحديد بتثغيل يقومون المصريون ولكن ليبيا، 

 |i فقدالوقف، لهذا ونتيجة لتشغيلها. اللازمة الأؤلقم نو؛،؛ر ليبيا امت3لاءة ل يكن
نتيجةعل القداق الرئيس إطلاع هو ليبيا إل زيارق من الأاسي الهدف، لكن 

الوحداتأمحور لكي لن، ذلبحد الغرصة انتهز نم والغرم، الحرائر إل ر>لتي 
عنوبعيدا متراضع مكتب، ق الليبية. القواعد ق متمركزة لكنتؤ التي المصرية، 

الأوفرولامحث،يلبون الحمح لكن اليوم• ذللث، اء ماجتمعنا الأ-رة، مذلاهر حمح 
المحراع،ل النائية مواقعوا أحد ل ميدال اجتهلع ل وكأن إل حيل حتى البسيهلة 

الحسنواللل؛، بوميين هواري الرئيس من بكل لقائي بنتيجة المجلس أحعلمرت 
مط،الغر ل الملكي الننلمام عل القذ-ال هجوم من اللل؛ح بشكوى أحهلمرهم لر ولكني 

ن،يبعٌوفح الحن لث، اللأن يعتقد لا بانه نائلا الميال علق انتهيت، أن وبعل• 
تدحلا، 7أيبحش سأنه أعتقد إنني له قلت.، ولكني وعد، كإ الحبهة إل بقواته 

مجندالرجال، مع أتعامل إنني فأجبت،، هاوا؟ تقول محعلك الذي ما قائلا القذال 
يقولما يعني من أعرفح لكي الكافية الخ،رة لدى أن وأعتقد ءاْثا ثلاثين من أكثر 
فعلءإذا وفال المجلس أعضاء إل وجهه القذاق أدار يقوله، ما تعني لا ومن 

أنيريد لذللن، وأنه جيشه محن ه نفعل تنشى أنه يعنى ذللئح فإن ذللث، الحسن 
.٠٠لعرشه مديدهم ويتفادى منهم يتخلمهءى لكي البلد خارج يرسلهم 

عليعاق أن المجلس أعضاء من لأحد الفرصة أعئلي 'كيلا برعق تدحلتح 
يغب•,،, ها حقيقي، تقوله ما أن لشرض الرئيس راميادة له وقلت، ال القن. قاله ما 

__ __UI ،-، :المّ،س السكرة الايداتط السائس



لتشترك سوف القوات هذه دامت ما لنا بالنية أو لك بالسمة شيئا ذلك 
بةوبتها شيئاآآ^ يفر لن إنه تقول,. ما حقا رر وقال رأسه الهذاق هز المعركة؟اأ، 

موجهاالمعادة قمة ل وهو وقال رحلتي بتاج جرا ٌٌّّينا القذال كان الخلة 
النيالمعركة قومية أن يبدو الإخوة.  ١٢١^الثورة قيادة مجلس أعضاء إل كلامه 
نتائجها((,تفلهر بدأت قد  ١٢طالبتا 

إلوعدت والمصرية الليبية الوحدات بعض زيارة ل الخالمن اليوم؛ن قصتت 
يقيمهكان عشاء حفل حضرت شه النوم اء موق فيراير. من 1 4 يوم مصر 

لمصر.رممة زيارة ق كان الذي البلغاري الوزراء لرئيس تكريإ المادات الرئيس 
ناجحة((,الرحلة رركانت له قلت الاستقبال حفل حلال قصوين كلمين ول 

حوالوبعد الرئيس, إل الرحلة عن كاماs تقريرا قدمت قليلة أيام وبعد 
أعتقدكنت الرحلة. عن تقريري لمناقشة المادات مع أحلس كنت أسابيع ثالثة 

؛سمرتهموجعلموك عالمك ررضحكوا قال ولكنه النتاج بيذه صعيدا سيكون أنه 
أعهلىأن سق الحسن الملك هناك. وأنت تصربماتلث، أتابع كنت أنا بتصرمحاتك 

يوميينبخصوص أما قتل ينفذها لر ولكنه والرؤساء الملوك أمام مماثلة وعودا 
الحربأن له نقول أن يمكننا كيف مقبولة. غثر شروط- يضعها التي الشرومحل فان 

مندار ما أوضح أن أستطع ما بقدر حاولت أسهر؟اا, ثلاثة يعد تبدأ سوف 
يبدولكن ولكن ين بومي هواري وارئتس الحسن الملك من كل وص سى حديث 

إلدعم 1ى يارمحال يقوما لن بامإ تماما مقتنعا لكن وأنه أقول بإ مقتنع غر نه أل 
أقوال.مجرد هو قالا، ما وأن الخبهة 

يناللك السادات جم فها الأردن، موقف إل ذلك بعد الحدين، انتقل 
هنفبع قد؛وإنه منه■ يرجى أمل ولا محلص غبر إنه وقال عنيفا هجوما 

ورقصمعه. نتعامل أن يمكن لا ا فإننوبالتال الغربي؛ والأستعإر للأمريكان 
لزيارته.الأردن دعوة أقبل أن باثا رقصا 

مرديق احل يال ل عقد الذي راء وال الملوك مؤتمر ا هنيقمد ادات اننرب ا ا
او6و1

اسه___الربي الدناع لجلى ثرة الثايت الدير؛ دن: دالدِ الخامس لنمل ا —



إلرحكي عن السادات ه اش!دق الشائْة العلتان من الرغم ا~وءل 
نمقلكمت التي الحواجز هدم ل نجحت قد الرحلة هده فإن والمغرب، الحزائر 

هات؛نتزور كارْ مصرية شخصية أول كنت لقد الدولتين، _، وبين ممر بين 
معرخارجية وزير قام تلك ق ريار من أشهر بقعة وبعل سنوات، مند اإدوليرأا 
لهإ.بزيارة ه نفالسادات قام ذلك وبعد بزيارمإ، 

اكريأ.1كدل س السكرة 1داءد1ت اتادس: اياب 
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I

j،القاهرة العقدة  58رقم دورته ل الخامعة محلس قرارات صمن كال لقد 
لوالدفاع الخارجية وزراء من لحنة تأليف 7، 2 ستمر من 1 3 إل 9 من المدة 
ووص—عنواحيه حميع من الموقف لتقييم والسعودية والكويت الواجهة دول 

العدوانلمواجهة ات والالخزامالوسائل محدد مشترك عربيز عمل لخطة الأسس 
72نوفمر من آ ق ل الكويت ق اللجنة هد0 نحتمع أن تقرر كإ الإسرائيل. 

وامحمؤع من دولة ا 3 إلى اللجنة هذْ ق المشتركة الدول عدد وصل أن بعد 
اللجنةأصحت، الوقت ذلك ق العربية الخامعة ق الأعضاء الدول هى دولة 

المشترك.الدفاِء لجالس محدود اجت،إع وكأنيا 
الذيالقرير من صراحة أكثر يعتبر بتقرير ال\كوت ل اللمجتة أمام تقدت 

قلتهما كل فان الحقيقة وق . 7 1 نوفمبر ق المشترك الدفاع محالس أمام به تقدمت 
ذلكق ذكرْ عن أحجمت ولكنى 7 1 نوفمبر ق ذهني ق كان 7 2 وفمبِ نو 

يل؛محا التقرير ل درئ ما ويتلخص الوقت 

الأردن،هست ة دولأ ق أصح حتى يزداد اللجنة إل تنقم التي الدول أعضاء عدد أحد )أ( 
العرب،،ممر، ليبيا. لبنان، ١لأsوست، العراق، موريا، السودان، الخ^ٍِادرإالِجودءة، توسن، 

اليمنالثّإل، اليمن هى الاحتعاع هذا تحضءس لم التي العربية الدول أن يعنى وهدا ءاوسطين 
عان.وسلف ين، التحم العربية الإمارات دولة ، قط احنربيب، 

دالمربية الدول هن المكريه  1v^IjlpU.ادست الياب ا —



منليت التي العرمة الدول وأن أقوالا. وليست أفعال ا،لعركث نومية أن 
الخىالمساعدات وأن الكاق، بالنير العركة j تشارك لا االواحهة دول 

إلترنى أن يمكن لا محدودة اعلءات ممي الواجهة دول إل تقدمها 
الأرقاملهم قدمت أقول ما عل وللتدليل الأعباء. ق المشاركة متوى 
الخالية:

4أ  25أ،  972محس أ  967مذ المانمة قواما عل ممر أنفقت أ- 
الرقمارتفح المتالكات ق حساترنا ذلك إل أصفنا فإذا جنيه، مليون 

حائرناالرقم ا هال صمن يدخل ولا جنيه مليون  45 00حوال إل 
ا•fi. يصل مما سيناء ل البرول آبار وفقدان السويس نناة إغلاق نسجة 
جنيه٠مليون 6  000حوال ال الرقم 

المرةهده حلال العدو أعإل نتيجة الأرواح ل ممر حاتر بلغت، ب~ 
جرمحاء 6285عل علاوة شهيدا 2 8 8 2 

والكويتالسعودية من مال دعم عل القرة هدْ خلال مصر حملت — ج 
ممرتتفقه مما ./' 9 حوال يعادل ما أى • • جنيه مليون ة 6 6 يبلغ وليبيا 
العربية.القضية أجل تتثهل-من التي للأرواح حاب دون 

ءشرءتجاضاورّئعصصاكرر.اك،كث واسررن: ___^^اسلسص 



ااموسالدخل أخم-ال من /" 36يمثل المصري اكومي الدخل أن ذآ ا
العسكريالإنفاق من 5./' 0 تتحمل مصر فإن ذلك وع اليرنجا، 

الري'،•
وساسهالمدى بمدة ساسة لدينا تكون أن بجب أته اللجنة أخيرت وتد ~ 2 

أناترحت وتمد القريمب، وايستمل الح^صر ق الوقف لمجاه أخرى 
يل*هما التريب المستقيل سياسة سيل 

دخلهامن الأم عل •/' ١ ق تحص ان تكزم أن بحب عرمحة دولة ل كأ 
واJد٠اعالخوية للقوات الأولوية إعظء ع عسكرية كميزانية القومي 
الدولإحدى يتإ العركة، يقومية الماداة نقبل أن بمكن لا الخوي• 
العسكريللإنماق القومي لخالها ن م,ا 7.22 نحمص الرمة 

اقللإنفالقومي ا محلهد من و/'.ففهل تمصص أخرى ة ودول
الخكري■

من./" 1 5 نسبة إنفاق عل قادرة ضر العرية الدول إحدى كائن إذا ب- 
أواك؛-ينالأفراد عدد ق القص نتيجة اادiاع لثثون القومي دخلها 

صندوقإل امتيعايه لاتتهلح الذي الفاتمرإ هدا يثحويل تقوم فإما 
معالمواجهة دول لدعم نحصمى المعركة، صندوق * عليه يهللق قوس 

إّرامحل•

قأنمنا عل اعتإدنا صرورة تشمل أن فيجب المدى المعيدة المياسة أما ~ ق 
الدولأن تؤيد المى التارعنية الأمثلة لهم وقدمت نا، بأنفأسلحتتا إنتاج 
يقوملا الذي عدوها تأرم أن الهاية ق تطح تأملحتها نمخ التي 

أسالحت4.بتصثيع 
العربيةوالدول راتيل إمق الحربي الإنتاج بمتن مقارنة آجريت أ- 

التالية.'الأرقام أمامهم ووصمت، 

يو'\.اخلأئ الأن امحالفت وتد . 1  972اّاس عل اكسأ س إن :1( 
اام{ءةمن انمكرية ياب ا٠ 



وا72ءام

الدولاراتبملايذن 

1966 (،U

الدولاراتبملايين 

428 90 ,٣٨

93 70 )مصر(الحرية الدول 

ا;

عربيةدولة كل فيها سهم الخريى للإنتاج مسسة مؤ انثاء طالبت ب~ 
لتكوينوذلك متتالية سنوات ق لدة القومي دحالها من 2./' بنسبة 
الأسلحة.أنوئ محلف تتح الش اكركات مال رأس 

تمامأمتنلة الحربي للإنتاج العربية ة المرّهذه تكون بأن طالت ج~ 
والأسالمسادئ عل المرمة تعتمد وأن حميعها العربية الدول عن 

العربيةالدول بإمداد تقوم أن ا يمكنهبحيث السليمة الاقممادية 
العاليةالأسعار عل تزيد لا بأمعار المتهلورة الأسلحة من ؛احتياجاما 

توزيعمراعاة ومحب مدا . فيها اهمثن المعل الأرباح توزيع مع 
اهل. محفع بحيث العربية الدول عل المؤسسة طلذ0 التابعة الصاع 
والاقتصادية.واشية الإمزاتيجية العوامل إل التورع 

الخويةالقوات أن وأ-تحرمم العربي الضعف مدى لهم أوءحتا 4~ 
المواجهةدول تقصف أن تسمملح وؤليارين ءلائرات من لدتبما بما الإمراتيلية 

الخويةالقوات طاقة أن حين ق اشابل من يوميا طن 2 5  00يعادل ب،ا 
قأكادت وقد يوميا. اشابل من طنا  076 تعادل محتمحة ورية والالمرية 

اقواتهمقدرة لزيادة جاهدة تعمل أن محب العربية الدول أن محال من أكثر 
الخوي.ودفاعها الخوية 

قرةلتعطيه وذلك الرمة هذه إنشاء عل الاتفاق من سنوات 5 يعد الأرياح توزع يدأ ( أ ] 
الفنة.الخيرات واكتساب الصاغ ساء 



هءدسالإ،،،تقا)ية )امينة ايويية اسوش حرب أركان 
اسهاعالث،رك(

اكواتحرب ان أركرواء اجتمع  19 72مر ديمن 1 2 وم يق 
نوبة•نانثات دارت اكارءني الاجملع هذا وق اكامرة، ق العرب السلخة 
اكالانتالتوصيات انتهت وساءءرأ، 

محالسكررات طقا العكري الدعم يم تقالق العريية الدول تتمر ~ أ 
التالية:التعديلات فيإعدا عشرة الثانية دوره ق الشرك الدiاع 

المريةالخبهة إل لينتج ّرب بتقاريم العودية العريية الملكة تقوم أ~ 
.7 4 عام آحر ليتتج مرب يتقديم وتقوم الأن( 

وتقومالأن المرية للخهة ليتنئج مرب يتقدبم الكويت دولة تقوم ب~ 
بعد.فيإ عاليه الاتفاق يتم ونت ق آخر مرب يتقديم 

ثتمآخر -رب تقديم مل تعمل وّوف ^٠، ١١مثراج صري W تقدم ج~ 
كافةبوصع تلتزم لميا *إن ذلك عل وعلاوة بعد، *يا عليه الاتفاق 

العركة.لخدمة السكرية امكاناتها 

منالأنل عل /" آ ة سيص عرمة دولة كل تلتزم بان الهمة توصي 2- 
إعطاءمع السلخة ا لقواتهالقتالية الكفاءة وريع لتطوير القوص دخلها 

ؤإذاالجوى، والدفاع الخوية للقوات والدعم اكلوير ق الأول الأسبقية 
السلخةنواتها عل المسبة هالْ إنفاق U لاتتيح اكولة >وف كانت 
الواجهةدول تدعم أن محدءاكولة فعل الأفرادوالخرات ق نقص نتيجة 

المسبة.ط، -ها تتكمل الش بالأموال 
متطورةحربية صناعية قاعدة بناء بأهمية نومن وعى الاستشارية الهيثة إن ~ ق 

للقواتالحربية اكنائت ق الخاJ الاكتفاء لتحقيق العري الوٍلن داخل 
توريدمحال ق العالية الاحتكارات والمحمودأمام العربية اللخة 

الربجة•الخامعت محفوظات ل ابمات محضر عل الاطلاع يمكن ، ١ ٠ 
٠المء4ٍ \دوولي من انمكؤة اياعدات اوادس؛ العاب ٠- 



الحريللاشاج عرست مؤسسة إشاء ل الإمر1ع ضرورة توصي !لأسلحة 
خمسولمدة القومي دخلها من الأقل عل 2•/ بة بندولة كل فيها سهم 

فاتكون بل عري يلد أى لسالطة ة المرمهده نحضع ألا ونحب سنرات. 
سةالتاليالتمهل وتوصع بحتة. ونحارئة اقت—صادية أمس عل العمل حرية 

مة؛المومإشاء عند الاعتبار موصع 
رأسق اشتراكا الأكثر الدول من إدارة محلس المؤسسة عل يترف أ- 

الؤسة.مع تعاملا والأكثر الأل 
ةالعربيالأراصي عل ة المرملهذه ابعة التالمصاع تونيع يتم ب~ 

والاثتصادىالإسترابجي التوزيع الهبان ل يوصع أن عل ■بميعها، 
المامالة٠والأيدي الحرات وتوفير الراد ومصائر 

الأراضيعل نملا القاتمة الحربية الصاع تشتري أن ة للممومبجور ج~ 
المنيةالشروحل فيها توافرت إذا وذلكر الشأن صاحية الدول من العربية 

المؤسسة.أهداف تحقق التي والاقتصادية 
الخمسالموات عن الأسهم عن أرباح بمورح المومسة تقوم لا د~ 

الارل■

أهمتعبر عشرة الثاكة دورتمسا ل الاستشارية الهيثة توصيات أن أعتقد 
الشأنهذا ق قراراتيم ان حقيقة العرب. الأركان روصاء انحدها قرارات وأخطر 

دولةكل رعية مدى عل النهاية ق يتوقف التنفيذ وأن توصيات تكون أن تحدو لا 
لالعسكرية القمة من تصدر عندما التوصيات هذ0 ولكن التزامجاتيا، نفيذ تل 

إنمباشرة. النتاج هذه تظهر ل؛ ولو حتى بعيد أثر لها يكون أن فلابد العري المالم 
حاءكإ المسلحة- قوانما عل دخلها من /' أ 5 بإنفاق دولة كل تلتزم بان التوصية 

هذاعل سنوات ست مضت لقد المعركة. لقومية نحسيدا تعتبمر — 2 رقم لمر ال 
دولل تتغير ولمآ الأول بعض ق العسكري الإنفاق تب تغبمرت وفاس القرار 

مدىه أسامعل نحب مقياس هناك أصح الأقل~ عل ولكنّ أخرى، 
المزسةإنشاء فرار فإن كذلك المعركة، ل الفعال الإسهام ل دولة كل حدية 

بعلصأمام الطريق أنار فإنه ان.، التتفيحير إل عنرج ل؛ أنه ولو للإنتاج العربية 
الشتركعشرتسسانمظعاس الدورة^ والمقرون: __ القمل 



قالعربٍة؛الأسراك والإمارات وقطر عودأة والممر قامت 
*يا.خاصة مؤسسة 

الدعايةإن القول يمكن عامة وصمة الومة. هد© حول ممرة فظات حنل 
يه.تقوم سوف ما أو به هامتا ما حقيقة يكشر تفوق الوسسة هد0 تصاحب التي 

أتصورهاكت التي الخطوط عن تماما محالف عليها ثر تالتي الخطوط إن 
تلكحقق ما إل نظرت إذا إني وأهدافها. المؤّأن عن خال ل وأرممها 

وجدتدولار، مليون  1040قدرْ مال برأص 1 9 7 5 عام أسست اش ة الو،
لإنتاجتعاقدت إما الحقيقي. الحري الإنماج محال j يذكر شيثا نحقق ب أنما 

)هيلوكوبآر(مروحية وطائرات جيب ان وعربتدرب لطائرات محركات 
LYNX  لرب العقوة إل يت—ا ثتضيف أن يمكن لا الأصناف هدْ وحمح
أريدإني الأصناف. هده بح عل الغربيان الدول ل قيود أية هناك؟ وليت، الميدان، 

بيعها،على قيودا تصنعها التي الدول تمرض التي ة ١ المتط الأصناف نمنع أن 
محردوليس ذلك، لتحقيق والخثرة العقول مراء عل أعتمد أن أريل وكنت، 

لنالدول طك أن مما أعلم لأنني الأصناف هده لتصنع الدول مع التعاقد 
أومتطورة قتال طائرة إنتلمج ق تاءل.نا لن المتهلمور، السّلاح إنتاج ل ناعينا 

بأننحترف أن يمكن الذ.ى الوحيل■ الثيء ان متطورة. أومحوارخ متطورة دبابة 
فائرمربح الوجهة المقدوفات تصنيع عل هوالتعاقد به قامت قد ة الؤّهده 

Swing fire  حتىالمؤسسة مصاغ ل إنتاجه يتم ب ارؤخ المهدا بأن الحالم مع
أماصحيحة فكرة هي السلاح لإنتاج التفاص ذكرة إن (. 1 9 7 9 )يوليو الأن 

منسنوات أرع حلال حققتها التي والتاتج المؤمّمة تللثؤ اتبعته الذي الأسلوب 
محزنةنتاج نتعتم عمرها 

ةالرممده من بالاسحاب الوريست الإمارات ودولة وتهلر السعودية من كل نامت ( أ! 
اللاممعاهدة عل بالتوتح مصر نيام عل احتجاجا وذلك ، 719 9 يوليو أول س اعتبارا 

ةالوّتمفية عل توافق مصر ان السادات وأعلن • و7 مارس من ل6ئ إصراتيل •ع 
عملياتتحقيق عل العمل ل وحدها متتمر مصر أن نفه الويت ل أعلن ولكنه 

•حلها تم الش الومحسة تستهدفها كانت الش التصنع 
المرئية.—الدول من المكرية المادص! لباب ا- 



روماءُتوصيات أمحرته  72مثر ديمن 1 3 يوم الاسادات هايلت عندما 
نإناطعالتقديراق له وهالت، الخريية، يإنشاءالصناعات الخاصة العرب الأركان 

مليون 3000إل الخمس السنوات مائة ق يمل ّوف ة الوسهذْ مال رأس 
ننعل 710عل نحمل ان اسطعنا إذا جدا. متقاتل *انك السادات فرد دولار* 

حقيقية*.حريية صناعات ننشئ ان نمليع فإننا السلح ذا هس 

سعاسمجس قرارات 

27 ديمثر شهر حلال عثرة الثالثة دورته ق الثارك ااا.فاع محلى محت،ع لر 
قراراتوكانت . 7 يناير3 3 0 ~ 2 7 مجن المرة مقرراؤإنإانعقدق كإكان 
دولمن ت ليالتي الدول من دولة كل تأكيدالتزامات ق تشحمر الجالس 
الشالاّستشارية اللجنة يواسلة تحديد0 السابق المكري الدعم بتقديم الواجهة 

•معها العريتة الدول ق الخرب أركان رزماء من تتكون 

صوسض؛بجاكئعاسميسك..اسلاسصرالّ؛ررن: 
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اثقاهرةهداءنححم،تيني 
2 ما القاهرة إل عال مرى عل عراني وغد بإرسال الماق قام  8 -2 6 ،ju

العراقل اكان( الرحل تن •صصدام اليد الوفد يرأس وكان ، 72مارس عن 
إليشر هذا وكان العراقي، الطام عليها يرتكز الش الرئيسية الأعمدة وأحد 
اللقاءهدا كان اكرى. العراقي اللقاء هذا عل العراق يعلقها التي الأهمية مدى 

وفداأن يفيد بغداد من إ-محتلمارا اكرية السالءلات تالقت، إذ عراقية مادرة عل بناء 
مهمة.مباحثات لإجراء كذا يوم القاهرة إل يمل موف عال مستوى عل عرانا 
رئيسناب فوزي محمود الدكتور من ممري وفد بتثكيل ممر نامت، 

وممدوحالقومي، الأمن لثون الرئيس منهار إمإعيل وحاففل الحمهورية، 
الشاغلالدين معد والفريق الخارجية، ونير با غالومراد الداخلية، ونير سال! 
مارسمن ة ث يوم ل العراق• ل مصر شر الجار المنعم وعبد م م. ق. ح• ر-ا• 

يرام—ةبقصد تمهيل.يا اجتإعا فوزي الدكتور برئاسة المصري الوفد اجتمع 
الكلمةالوفد رثيس ءلل-ط ثم العراقي، الوفد يثيرها أن محتمل التي الموضوعات 

الأعضاء.من 

يل•نت،ا يتلخص وكان العراق، ل اكرى الشر من تقرير إل استمعنا 

علذللث، يتم أن يريد لا وأنه مصر مع علاقته نحتن عل حريص العراق - أ 
بغداد"محور إقامة إل بمدف انه السورية. المصرية العلاقات حاب 
دمشق.حلال المحور يمر بحيث القاهرة 
بالمكرةسالوول اياب 



ا

برأسجسمين العرانى البعث وحزب ورى الالبعث حزب أكان مواء 2
يعضهإ.مع الطامان يتعايش أن المكن من نإنه برأّين، أوجسم؛ن واحد 

الذييالحجم اللحة مواته المعركة ق للمشاركة استعداد عل الماق إن ~ 3 
العربية.للجامعة المكري الماس العام الأص يراه 

العربي.العكري التمنح عملية ل للمشاركة متعد العراق إن 4~ 

الظروفل ممكن غم ذلك كان ؤإذا العربية■ الوحده قيام يؤيد العراق إن ق~ 
تقومان بفم الونمح الوحدة. هذه يقرب إجراء أى يؤيد فإنه الحالية 
العراقل الحكم رحال إن حث ومباركتها الخطوة هل.ْ بتثجح ممر 

العربية.إيإمم؛القومية ل محلصّون 

رأبممونراوح البادرة تلك ق شكوكهم فأنلهروا الاحرون الأعضاء تكلم 
رفضهأعلن الأعضاء أحال أن إلا الصريح، الرفض و؛ين والتخوف الهدر بان 

الاتحادمن نؤع أي ل يرغبون أمم أءتقد١ الأ  iJLi■*ض الأمام من نحلو لا بملريقة 
نواتبأية يشاركون موف أمم أعتقد ولا ذلك. نالوا مهإ العربية أوالوحدة 

سوىليت العراقية المبادرة إن ذلك. قالوا مهإ إسرائيل ضد المعركة ل عسكرية 
دوريحاء وعندعا الم( >.ممدوح هو المتكلم كان الرا؛عةت )الءلبعة حزبية،. مناورة 

الرئيسيةبالقاؤل وأدليت العراقية الثائرة بتثجح نقوم بأن أوصيت لكلام ال 
التالية:

____الدمحم واليرون: ابع ايالقمل 



ء_لالمكةصدوأثرها الضاو_ت \س' تجاهل أن زز ا1-
مشاةفرق 4 قتال، طائرة 2 5 0 تعنى نظرى وجهة من العراق إن إسرائيل. 
أوالقوات تلك نثرك أن كانت وسلة بأية استطعنا ياذا مدرعشن. ونرنت؛ن 

سوفذلك فإن الشرفية الخبهة ق إسرائيل صد المعركة ق منها جزءا 
لالم.حركة.جديدة أبعادا يفيق 

نشتركالتي لقواته بالنسبة القيادة مشكلة يم سوف العراق أن اعتمد إنر — 2 
نحضعأن محب العراقية الدعم فوات فإن عام كمدأ ولكن سوريا مع 

المفيقة.الدولة باعتبارها السورية العامة للقيادة 

قيامعنلؤ القتال جهة إل العسكرية قواته يرسل سوف بأنه العراق يقول قد ق~ 
هن.ْنكرن بان يمح لن الوقت عامل أن له نوصح أن محب ولكن الحرن 
نلالسورية الجهة ل تتمركز ز ما المعركة عل نعال انثر ذات القوات 
كاف.بوقت المعركة 

والرئةالحوية قواته من جزء إرسال عن إحجامه سب أن العراق ين.كر قاد 4— 
ونتيجةسوريا، ل الجوى ا.فاع الصعق هو الأن، السورية الجهة إل 

ترحب،سوريا بان له نوكد أن نستتلح فإننا ورى اللأتمالاق؛ايانت، 
بالي٠١٤محهزها وأن سوريا ل له متقدمة معلمارات ببناء العراق يقوم ان 

وريا-إل يرسلقوانه أن نل الناسب الحوي 
الحانبمع مناقناته j الوفد انحاء نحضع أن عل اتفقنا الحلمة مائة ول 
التافن:المراثي 

للمعركة.يقدمها أن للمعراق يمكن التي اعدات الم1— 

الحكومةلقرار الهاية ل نحخع وريا سل سة الخراقيالقوات تمركز أن — 2 
السورية.

الدكتوركان مفرغة. حلقات ل ندور وأحدنا الراقي الوفد ْع اجتمعنا 
مدرسةاحب صفوزي الدكتور وكان المصري، الوفد باسم يتكلم فوزي محمود 

لمدةيتكلم خلل الواسعة. والعاق الرنة الكل،ات عل تعتمؤد التي اد؛لو،اسة ال 
اوعري؛ةاادول محن المسكرين ايامدات المادس! لماب ا٠ 



فإنهوJالتالي يعنيه، ما حقيقة يثJهموا أن مستمعوه يستطح أن دون أكثر أو ساعة 
والراوغةللمناورة مفتوحا الباب يترك 

الحض العراق انحاْ j خطوة نحطوأية ألا عل حريئا اكري الوغو كان 
والتآكصداتالضإنات يآحد لا وكان السورية. اكرية العلاقات عل ذك يوثر 
أيإل الوصول دون الاحث1ت وانتهت اسية، مأخد العراقي الوفد يهدمها التي 
الإنحابيةالتبعة كانت مارس. من 2 8 ق  ojJbإل العراقي الوفد وعاد حل 

أمحوروأن للعراق رصمية بريارة أنوم أن عل حسين صدام إصرار هي الوحيدة 
والغرب.الحزائر ل فحلته بإ أسوة العراقية والوحدات التشكيلات 

الرئيسق رأيه كان لقد العراق. بزيارة أقوم أن السادات الرئيس عارض 
الخنوالملك بوميين هواري الرنس ل رأيه عن موءا يفل لا الكر حن 
من2 مايوإل من 2 6 من الزيارة ه،، أنوم أن عل المهاية ل وافق ولكنه الثال، 
لمصربة باكالكفر يعني للحراق الرسمية الزيارة -بمده قتاٌي كان • ٦ ث يونتو 
إلكبثرة مصرية سخصية ثبا تقوم رّمية زيارة أول كانت فقد للعراق، بة وبالم

ية١Jباا أتيعل الزيارة هن.0 إل ينخلر كان فانه لدلك عل.يدة. سنوات مند بغداد 
انحريةاكئافية البصإت كانت بغداد ق وبغداد. القاهرة بن الجور فتح لإعادة 

اتدةوالأصالدرصبن من آلاف عدة هناك كان المجالات. خميع ل واضحة 
ملفتةظاهرة يشكل وفنوما ممر باحبار العراقي الشعب ارتباط وكان انحرين 

الرئةالعراقية الوحدات من الكشر زرت فقد حافلا؛ زيارق برنامج كان للنظر. 
هدال الحرارة درحة تنخفض حث الشمال، ل الجلية المناطق أنمى ل والحوية 
أقمىل تتمركز التي الوحدات زرت كما الصفر. حوال إل السنة من الوقت 

زرتمنوية. درحة 4 5 حوال إل الظل ل الحرارة درحة ترتفع حيث الجوب، 

يقوله،لآ متفهم غثر نفي وحدت الاجماعات هذ.ه حلال خوزى للدكتور حديث أثناء ( ١ر 
فّدإيه،ا، يقول عاون نورى الدكتور فاهم مش رأنا له وقلت حاري أذن ل فهت 
يفهمأن لأحل يريد لا انه فوزي. الدكتور يريدْ ما بالضبط هر هدا ولكن أنا أولا محاحيي 



داخلبعحرية وو>لة ونمت الإيرانٍة العراق_ة الخاJود وماطق اماطزإلأكراد 
يإيرانالُراق بتن علته ال~ازع الُرب شط 

آراءوكانت العرافة. الزعامات من ^SI اوكر حن الريس قابلت 
اكالية:الئاط ل مملخص العراقي الخاتب 

إيرانحارته •ع التنانع هى الأول ربيتتن، مشكاكن تواجه العراق إن ~ أ 
ثورةهى الثاية والمنكلة الحرب، بشعل منها يتعلق ما ولامي،ا الخدود حول 

يرغمنحتلم.\ن انحامن من يأق الذي التهديد هذا ؤإن الشعال، ق الأكراد 
الناطق.هذْ من قرية قواما الاحتفاظ عل العراق 

تكونأن محب ن.لك لومي العرمة للأمة الأيمن الخناح تمثل العراق إن 2— 
هجومأي من العرمحة المصالح نحمي أن تستطيع حتى النهلقة تلك ل قوية 

إممثال■

الحهةإل لحة المقوايا من جرء بإرسال العراق ستقوم المعركة تبدأ عندما 3~ 
الكردية.والحهة الإيراية الخبهة ل مؤنقها عل يوثر لا بحيث الترقية 

يقفلونولكنهم هوكرهنآر، الهنائرات يلّ ونحل. بإصلاح سيقومون إيم 4"" 
أوالسورية الحهة من بدلا المرية الحهة إل نحهيزها تمام بعد إرالها 

الأردية.الخبهة 

١^٤^٠ذوبإن 

بدعمعراقية وعري هنالئ. كاث الجاح. مل.ودة العراق إل رحلتي كانت 
علالوقف بمشروطا كان ل.ءم ااهذا ولكن سوريا( )جبهة الترقية الحهة 
فعلية،حرب بقيام مثروطا كان أنه كيا الثمال ق الأكراد وموقف الإيراية الخبهة 

أوالحرانية القوات حاباما ز تدخل أن تتهلمر لا الترقية الخهة فإن وبالتال 

المنكلاتترية عل ؤإيران العراق ب؛ن الاتفاق نم 1 و 7 5 مارس 5 ق الخزاتر، مدية ل ( ا ! 
والتزامالعرب شعل داحل والحدود الملاحة بمثكلمة يعلق ف،ا ولأسيعا اللدين بتن العلقة 
العراق.ق الشرمة لعلة المحاربون الذين للأكراد ساعداما بوق إيران 

المّغالدول س انمكرغ الماكدات الياب _ __



العلاقاتصعيد عل *ذا كان لال«عركان. التخيط  Xpأمامي كعنصر منها جزءا 
الأبموابالزيارة ضحت نقد الحراقية ~ اضرية العلاقات صعيد عل آما الحرية، 

البلدين.ين التعاون من جديدء مرحلة ببدء مؤذنة والقاهرة بغداد ين 

الخليلعبد عدنان اللواء وصل ننعل أيام بأربعة القاهرة إل عودق بعد 
ينومسوف حين صدام بأن وامحرل القاهرة إل العراقي الدفاع ونير اعد سم

أنتود العراقية السلطات وأن 7 2 يوليو 1 —ة آ 4 بين ما المدة ق فرنسا بزيارة 
ومنعامة بصفة الغرب، مجن تثار>را أن ق مصر ترغب الش الأصناف تحرف 
المائيالدعم من كثؤع وذلك تتعاقدءايها أن يمكنها حش حاصة، بصفة فرنسا 
اهرالتماون،ءaلمجن مجفلهرا تأحاز العراقية المصرية العلاقات بدأت لقد لمصر، 

لمدأفضل. نحوتماهم كبيرة حهلوة كان فإنه محدودا، كان ؤإن وهداالتعاون 
مجنءال١دا أرمالنا كإ العراقن، الطالبة بعخى لاستقبال، العسكرية مجدارمنا ضحتا 

جانبهامن ة العراقيالحكومة وقامت، العرا3،. إل الممريقن العسكريين الخبمراء 
مجمارفأحد ل المصرية الحرية وزارة باسم إصرليتي جب مجلأي؛ن 7 بوصع 
التيالغرية التكميلية الأصناف بعض ثراء عل منها الإنفاق يمكن حش لدن 

إليها.ن«حتاج قد 

أركانرنتس ~ نثل ّالجار مد الغري-ت، وصل ٦ ت نراير من آ 2 وف، 
قامأمبوعا، ستغرق لمحر رسمية نيارة ق العراقية~ المسلحة القوات حرب 
علواءل،ني العسكرية والمنثات الوحدات مجن الكثر بزيارة سثز المرين( ح١لألها 

لبغدادزيارتي من وأشهر بعد تمت، الم، الزيارة دبأنْ عب*، الاحللاع يريد ما كل 
ويعدقبل، مجن إليه تصل لر مجا إل وصلتؤ قد العراقية المصرية العلاقات كانت، 
هنترهوكر طراز مجن العراهم، الرب بدأ سنثل المرين، زيارة ص شهر حوال، 
فيهاواشترك و7 أكتوبر حرب قامته أن إل •با بقي حيت ممر، إل يصل 

فمدالعراقي؛ن، وبالمليارين المرافيه بالرب أشيد أن النامية •باوء ومحدرل 
ففيالبحية، وحداتتا ثقة محوزون جعلهم مما راتعا المعركة مجيدان ق أداوهم كان 

امحتطاعمجا كل كان وقع. عتال.ء، هترالش هوكر جيع إصلاح العراق، سْلإ )0لم 
راحل..صرب تشكيل من هومايمكنه إصلاحه 

—الرم ١^٠٠! راسررن: المائع سل اس 



طلبهاترفق جوية معاونة تطلب عندما الؤية تشكيلاتنا كانت، محناسة من أكثر 
ذاتهحد ق هذا إن هتترا الهوكر محربج انريد أو السرب، 'انريد بالقول 

أكتوبر.حرب حلال أداته وحن العراش رب اللكفاءة شهادة محر يعتثر 
نمالألإسهاما هم أمولكنه الصرية الخهة عل العراقي الدعم متصر لر 
صرعبإجراء العراق تام ت 3 أكتوبر حرب اندلاع فبمجرد السورية، الحبهة 

السورية،الخبهة إل نواته من جزء بإرسال له ويمح إيران ع جهته تأمض إل 
مشاة،وفرقة مدرعة، وفرنة جوية، أسراب، 4 القتال ل العراق أثرك وفد 

لفدوالكيف. الكم ناحية عن وسوريا مصر بعد الثالث الترتيب ق نواته فكانتا 
منالتقا..مة العناصر أن كإ أكتوبر، من 8 يوم القتال ق جويثن سربتن أول اشترك 

اإقرارتvتلك أن ولو أكوبر. من أ أ يوم الحثهة إل تصل بدأيتح قد اليية القوايتح 
الخبهةعل القتال نتاج لتغثرت القتال بدء قبل سوريا ل متمركزة كاث العراقية 

المستقبل.ل منه ستفيل. أن بمب يرمحن وهذا الرقية، 

الرين-افعدات اسص:الياب 
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ا

بمجهودوهريقوم ستمتروة ْن الفاتح ل الحكم إل القداق وصل منذأن 
يفوقطموحهم أن ليسا ل ذكلتهم ولكن حديثة. لسية مسيحة قوات لبناء ير 

قنقصن الإن إذ ذلك. بعد الكثير يفتقدون ولكنهم ١ال١ل يملكون إنبمم قدرامم. 
الثمالتوى والالفنية الخيرة ق والقص الإتلم، لاتساع باشة الأفراد عدد 

هذهمن الرغم وعل ورفاقه. ااقذ.افي لهلموح يرا تحديا يشكلان الأفراد بين 
السنواتق لحة المقواما لبناء صخإ مجهودا ليبيا أن إلا كلمها التح،ويات 

مصرمعونة عل ذلك ل اعتمدت وقل ، 73أكتوبر حرب سبقت التي الأربع 
التدربمراكز إل طلتها من آلاف عدة ال بإرّليبيا قامت يرا. اعتإدا الفنية 

الصفوصباط الضاط من مئات اسقيمت كإ مصر، ل المكرية والمدارس 
ليبيا؛ل الليبيين والحنود الضباط لتدرب المصريين 

اءتمل.تا فرنمن 1 9 7 ه عام الميراج طائرات صفقة ليبيا ائزت وءنل.ما 
حلالول ليبية. مفر جوازات محملون كانوا الذ.ين الممريين العلميارين عل أمٌاسا 
وحدةوكانه بدا الذي الحل. إل وليبيا ممر بين التعاون ازداد 7 2 و 7 1 عامي 
المإرمةعل القاتمة الوحدة هذ0 من مححل أن اكذال حاول وقل معلمنة. غير قائمة 

أنفحاول المادات، من تشجيعا محل ر ولكنه رسمية بوثيقة رسمية وحدة الفعالية 
حلالوالقاهرة ؤلرابلس بين ما شعبية مسثرة ونظم مصر، عل الوحدة يفرض 

.ادريأ اوورل من المكره اداء،وات اياب 



السياراتراكبي من آلاف عدة السترة هذه إل انقم وند ، 7 3 يوليو شهر 
الأستعإرآثار من أرا باعتبارها البلدين ب؛ن ممل التي الخدود بوابة وحهلموا 

تصرخوشعبا نيادة ليبيا كانت العربية. الدول الوهمية؛؛ن الحدود هده حلق الدى 
ذلكفكان الوحدة تلك نبول السادات رفض فقل ذلك ومع بالوحدة، مaلالبة 

حسينا.تارنحتا حْلا 

عسارةممر ل التمركزة الليبية القوات كانت 7 3 أكتوبر حرت قتام وعند 
ارونؤلييقوده والأخر لميون، تليارون يقود، هما )أحل. مثراج مرتجا عن 

ينبالثالث المركز ق ليبيا بجعل القوات هده حجم إن مدؤح• ولواء مصريون( 
الذيالعسكري المدعم حبنا من المواجهة، دول من لمستا الش العربية الدول 
والخزاتر.العراق بعل تاق وهى للمعركة، ندمته 

علمسواء اوهودية العربية الملكة مع مسامرة علاقات أية ل تكن لر 
الأمينبصفتي العربي( التوتم( أوعل م( م■ ق،• ذح• )ر• بممتي اكاتي التوى 

السعوديةمع الاتصالات كانت، لقاو العربية. للجامعة العسكري الماعله العام 
أمرقالدكتور الخاص مكرتتره المادات، الرئيس ت خاصة متويات عل تتم 

فلما أنأما إسٍاعيل. أخمد الفريق بعده ومن صادق القرين، الحربية وزير مروان، 

احرى——^ءر،ٍت لدل س المكري ؛^٠٣ دالثرون; الثاس النمل 



المرةطوال مها الئولن أحد >ع أوماوصت عودين الزرت أن تْل محدث 
علأعرنه ما هنا سأذكر فإق لذلك م.م؛ ق. ر.ا.ح. منصب فيها شغلت الش 
اتالعونبعض قدت ند السعودية تكون أن مطالعا أمسعد لا ؤإق الشن، وجه 

•تما علم أي لدي يكون ان دون ممر إل المالية 
قذكرت أن سق كإ المشترك- اادفاع محلى اجتاع ق اتترحت ند كنت، 

ليتنج o.jiالسعودية تسهم أن ~ السائس( )الياب، دالثرين الخامس الممل 
عثرة،واكاكة عثرة اكانية دورتيه ل ذللا، المجلس وأتر الأردنية، الخمهة لتدعم 

الخزائرزيارة من عودق بعد السعودية العريية المملمكة زيارة أنوي كنت، وتد 
المعودين،زيارة حاي س أثل أن أياكي المرية اليلمات ولكن والغرب، 

الاتفاقمستوى عل منها الطسم.ب الفسكري الدعم تتغليم سيتم إنه حيعث 
صادقالوزير بواسطة يتم ذاك ونت الاتصال وكان مصر وبتن بينها الثنائي 

مامرةالسادات الربي مع بالتشسيق 
إرص—العل توافق لا عودية الالالطا>تج بأن ادق، صالمريق أحارني 

الخبهةالهاإل لإرمتعداد اسعل ولكنها سعوديين بْليارين ليتئج ااهلاترارت٠ 
نرسلان عالتا محس، نإنه ولدللأ٠ يمادتما مصريون طارون يموم أن عل المرية 

قيادةعل مناك تدرسهم محرى حيث، المهودية، إل المسريين الهليارين من عددا 
نكن1؛ تماما* فكرق نمخى ذلأك لكن ممر• إل ثإ يعودون عم الهلماترات، هدء 

عليزيد ءنال.نا الaلاترارتإ عائد لكن لمد عددالطاترارت٠. ق التمص من لتشكوهط. 
ماهناك كان لمد الحميتية. هوالمشكلة الدرب الطيار لكن لقد الطارين• عدد 

ندبرأن يمكن فكيم، ، 21مج طائرة 7 5 يهودون صرفي طيار  ٦٠٠من يمرب 
عودية؟الإل لإرسالهم طيازا 1 -5 ا ه 

دانإالعادة هى كإ ولكن عليها، اعتراصي وأْلهت الفكرة ءدْ ل ترق، لر 
الدفعةأرمالنا  72مايومن 2 ق النهاية. ق نفه يفرض اليامي القرار فان 

ا-بمسمالمع المادات يالشاء الخاص مثرالمم المادص الأمل إل الرحؤع ايرجى 
.1972مارس س ١ 8 يوم أدس، 
٠٠اام؛4ٍ اكول محن انمكرة ^ ٥٧١ا؟اب ا. 



وصولوبعد ميكانيكتا،  33و طيارين لإ من تتكون وكانت السعودية إل الأول 
الملاحيةدرحة المشكلات، من الكشر تظهر بدأت مودية الإل الجموعة هذه 

عدمعاليها، لافورس_، الوا أرمالذين الطيارين يتدريّ_، تمح لا لطائرات ال 
الخاصةالإدارية المشكلات ارين، الطييقومون؛تدريب، الدين الدر؛؛ز، توافر 

الطيارونعاد ثيء• إلى نصل ل! ايحاولأت من عام حوال وبعل إلخ• بالتلريب<، 
أكتوبرمعركة ل الطائرات تلك، تشرك ولر ليتننج الطائرات دون والكانتكيون 

•طارين-عودتن ولا ممرتن بطارين لا ت ث 

مروانأشرف، الدكتور يى اتصل ٦ 3 يوليو من و يوم أ ة 3 0 الس_اءة ام متق 
أخرتهفلمإ ا، -بمعلم أي لدى وليس ل، ية بالنغريبة أمور فا يكلمي وأحد 
بدللئج.يعلم ارك ميحني إن ل! قال الوصوعات هده عن شيئا أعلم لا بأ'ز، 

يل;ما مروان أشرف الدكتور قاله مما وكان 
غداالعقد من الانتهاء مظلوبح :  Sea Kingالهنائرات عقد بخصوص 1- 

عوديةالإل يه ميسافر الذي الرووف عيد العقيد إل تسليمه يمكن حتى 
التكميليةوالأصناف الصواريخ بخصوص أما يوليو، من ١ 2 الخميس يوم 
فيجرىالريياف الخانب مع عليها التهاني الأتفاؤا تم ند يكن ب اش 

لازآرآخر صد صمن إدراجها 
المجراجطائرات لعقد الهللوبة الذحبرة كمية إن مراج؛ طائرة 3 2 موصؤع — 2 

هدهنحميص ومطالوب، دولار، مليون 3 5 إل قيمتها وتصل جدا كرة 
الكميان.

الرتيسإهداء قرر فيصل الملك إن للمربس؛ هيبة هيلوكوبتر طائرة ق" 
العوديةإل مصريثن طيارين إرسسال ومطلوب هيلوكوبتر طائرة السادات 
٠لئاليه^ 

اللازمالوقت تحديد ومطلوب مم، آ ة ق عيار طلقة أ 0 0 0 السعودية لدى ~ ج 
٠لسلمها 

تكونأن تعدر لا نإم—١ صطح حو~ بالصرارح لح تب إذا الهليوكوبر ٠لاترة أن ايلاحغل 
مربمة•نغل وملة 

\خوى٠;-؛ لدل س المكري الدمم واسرون: الثاس اسل 



إلكيمه مم،  515 للمدانع الaلااواة انمار بمتخ تحريركثف ا5~~»طلوب 
القائم.الخمٍس يوم العودة إل سفره قل عيدالرووف الميل. 

يوم1 5 كل المعودة إل ممرها مطالوب الهوية و1 0 صى الaلائرات ~ ة 
الطلعاتهذه من الاستفادة ويمكن ياسة. مولأغراض الصيالأ لإجراء 

ا.وبالعكس الهوية ممرإل من االررااة الأصناف قل نق 
الا_ائ،توى م عل يتم ومصر العودة الاتصال فإن اليوم من اعتبارا 
ةالحربيوزير اتصال؛؛ن عل يتم ألا ويجب المادات، والرسس فيمحل 

وزير)كان الموضوعات هالْ بخصوص المعودي الحرية وينير المصري 
7(.يوليو3 من  716—من وأثيوبيا الصومال إل رّمية نيارة ق الحربة 

و3و2 1 النود أما أءلأ0 الدرجة و6 و5 4 المنويأرقام ل بالت تمت، 
ك،االمراج، عقد ق ذمحرة مللم، لر بأنه أقائل الذي ميارك حثي إل أحالتها فقد 

الرئيسإل ترد؛را أن فيمحل الارلثs يريد الش اللميوكوبر طائرة ؛معاينة بأنه أقائل 
واحدمحرك ذات ( Augusta Bell)1 3 أوجتال نؤع من أتبما اتضح المادات 

قبولها.عدم عن يعتدرالرئيس بأن وألمحي جدا متواضعة وزلاجاتاوص 

اممءماءسوداني
كانتاالمرية للجبهة العسكري المدعم ق المسودان مشاركة إن 
كانت،والي بالودان مصر تربط الش الثنائية العلاقات عل أولاوأُمحيرا تتوتم، 

واضحة.أسيابه أية دون ميتة، وتارة حسنة فتارة متغ،رة، —37 71لأعوام اق 
ق6 مايو9 ثورة بعد يرام ما أحنن عل والودان مصر العلاقة؛؛ن كائت، 

قامالبلدين اكعاون؛؛ن لروح ؤإثلهارا الحكم• إل النميرى ووصول، المردان 
انقلاب،وع وعندما المويس. قناة جهة ق للتمركز مث.اة لواء بإرسال المودان 

المبريام مصربجانبانيوقمت 7 1 يوليو من و1 ل الردان ل مضاد 

ونتيجة، 7 ق عام أوائل مصرمتن. للتمركرق آ ق ٠ ءلاةرولأمى *حممت اكان.تالماتل. 
أواحرل اليائرتقن هالإن سب لميا نامت والمادات التل.إفي بين اليامسة للخلافات 

ائرت\نالالمحل لتحلا معودتن آ 3 ٠ صى حناترق بإرصال العودية فقامت ، 73يوليو 
حديثه(.ق مروان قصدهاأقرفه ماكان هعى )هد.ءالطائرة اللمتن 

اداءأواتانمكرةساكرلب_ _





الريسال-سيد يإحطار نمت . 7 2 أكتوبر من 1 9 و 1 2 و 5 أيام للأثإمات 
الثانيةللمرة ودانين الالإحوان لترحيل اللازمة اياعدات تقديم ق وبدأنا 
انبات معلوموصلتنا الخرطوم إل وداق الاللواء برحيل نقوم كنا وبينإ 

الضائقاتيعص تعال بدأت الردان ل متمركزة كانت التي التعليمية منثأتتا 
حببأكتوبر من 1 4 بتاريخ نرارا القاهرة فانحدت السودانية، السالطات من 

وبحراوبرا حوا الإحلأء عملية وبدأت السودان، من المكريين أنرادها حح 
بتنأحرى مرة العلاقات وتدهورت أصبوعين، ولية أكتوبر من 1 7 من اعتبارا 

والتمري٠السادات 

الثالثةدورته ق الثزك الدفاع ومحلس ارية الأسثاليئة اجتاع أناء وق 
وهكداالحرب. قيام عند مشاة بلواء الم>رية الجبهة يدعم أن الردان وعد عشرة 

المصريةالجهة إل يعود ريال الالشاة بدألواء 7 3 أكتوبر حرب بعداندلاع 
النار.إْللاق وف مد إلا إليها يصل أن يطع لر ولكنه الثالثة. للمرة 

اادعمااأءزادرى
،7196 يويو هزيمة تل.هورت قي. واداتر مصر العلاقات؛؛ن كانت.، 

إلقدأرمل كان الدى ادائري الشاة لواء بحب ذللخ، أثر ١لجائرعل وقامت 
لا -يت، قمالتي للجزاتر الأول زيارتي ساعدت وقد ارب. قيام عند مصر 

أحرقلثح تلزيارق أثناء وق الباليين، بين الجور فتح إعادة عل 7 3 فبراير 
محبوافإمم الجزائري الشاة لواء سحبوا عندما بأتيم الجزائريون المثولون 

نقدللواء التابعة اإثقيالة الأسلحة باقي أما شل، الخفيفة أسلحتهم ومعهم الأفراد 
إخطارايْللبون رإنإ الأسلحة هذ0 استعادة ق يرغبون لا وأنمم مصر ل تركت، 

بمجرد، دللبتنفيذ همدمم فو ٠، هم قيود ق ذللن، تسوية يمكنهم حتى يتسلمها 
عويلفور وفعلا الوصؤع؛ -بدا بق معلم لدى يكن لي حبش القاهرة إل عويل 

تثبتؤارائر إل ويقة بإرسال، الأسلحة إدارة مدير إل تعلماني أصدرت للقاهرة 

منالعديد نوي معل حض معرنته—ا المعب من المرية الساسة ق حفايا هناك { 1] 
يئنكانت التي اواّات الخ_لأظت أمرق لا الثال سل عل فآا الئولآ. التخمات 

التيالمرية وحياتا وطرد السودان اللواء سحب إل أدت والتي والمرى السادات 
السودان.ل متمركزة كانت 

٠٠العريية الدول من السكرة اياعدات اJااد٠ءرر؛ اباب ٠ ■







أنسطح كان إذا رسالته التارخ ذكر دون الحرب بقرار الملك أحرت 
ماإن صاقل" أخ ءيا أجاب وهنا المصرية. الحبهة لتدعيم إصافية وحدات عنصحى 

آنب'..،عيد أنا حياق. طوال سمعتا محا أخضل هو أحبار محن الأن منالث، سمعته 
المونمؤمن نتخلص وسوق عدونا نتحدى سوف العرب— نحن أننا~ أسمحع 

التيالموات من أكثر بقوات المعركة ل نشارك سوف إننا فيه• نحن الذي 
ولكنناسوريا إل الدبابات لواء أرسلنا إننا تعلم أنتا لقاتنا ل  ١٦٠وعدتلثج 

الصريةآا.الحبهة إل آحر مشاة لواء لإرسال استعداد عل 

سوفالذي الساة لواء ونحهر تنهلم بحت ق سبتمير محن 1 و يرم قضُت 
لالمللث، ناJ^لتا عندما الإسكندرية. إل بحنا نقاله وحهلة المصرية الجهة إل يرحل 
قالغرب يعاير وأن أيام  710—حلال اللواء نحهير يتم أن اقترحت التال اليوم 
لإعادةأطول ونتا إل نحتاج سوف ارإننا داJالآ عقب الملك ولكن أكتوبر، أول 

فيهاليزوروا إحازات والجود الضباحل نمنح أن نحب إننا ثم ونجهترْ، تنظيمه 
أنأفضل فإنني لذللثا أيام، بعد رمضان علينا يدخل وسوف السفر، قبل أهلهم 
النصمال للترحيل جاهزا ويكون الفطر وعيد رمضان سهر هنا اللواء يقفى 
أكشمحلا حتى ذللثح محن أقرب ميعاد عل الإصرار أحاول لر نونمر®. مجن الثاف 

القتال.بدء يوم 

المشاةلواء إرسال فرر الأنباء وكالأت من ا>ب باناء الملك علم عندما 
قالمتيسرة الحري النقل وماتل جح ذللثج ل استخدم وقد انتفئار، أى ودون فورا 

الكولونيلحضر وعندما العربية، الحوية الحطوط شركة ذللثؤ ل بإ خميعها المعرب 
أكتوبرمن ت ت يرم ١ ٥ المركز ل زارف المغرية الوحدات لزيارة مصر إل الدليمي 

لكمويتمحنى به نمتم ى JUاالرائع الأداء عل بمثك الملك جلالة ءرإن ل ونال 
الحدهذا ال قريبة ادب إن له تلت أنلثؤ لو لك أقول ان محنى طالب وقد التوفيق، 
موقفيدقة المللثح جلالة يقدر أن *أرجو له ونلت فشكرته معلثح®. اللواع لأرسل 

المرصؤع®.هذا بخصوص 

المركزيمحتل بجعله والصرية السورية للجبهتتن المغرب قدمه الذي الدعم إن 
العراقبعد وياق الواجهة دول من لسستا التي الحربية الدول بين الخامس 
والأردن.ولميا والجائر 

أحرمح،—مرية لدل من المكري الدعم والخشروزت الثاس لفصل ا٠ 



اممربيضداوا،لأح ا|سمدإسربي 
واليمنالثإل اليمن بان الأهلية الحرب اندلعت 7 2 ستمبمر واخر أل 

أنبوأبلغنى مروان أشرف الدكتور بى اتمل ستمثر من 3 0 ول الحوبي(، 
التوثنوط—ائرق ١ ر ميح ؤنائرات بخمس الشإل اليمن ندعم بأن أمر الرئيس 

قاصر النعبد مطار ق الطائرات بتسليم نقوم أن عل طيانين دون ولكن ، 28
ملالطائرات تسليم معلومات لتأكيد السادات يالرئيس اتصلت اليوم. ليبيا 

يل!ما إل الرئيس فأثار ليبيا ق سليمها 

عنأكتوبر من 4 يوم طياربما بوامطة 2 8 الإليوئن ءلائرات ترحيل يتم 
هوتوصيلفواجبهم العمليات ل الاشتراك ا لطيارينيجوز لا -بمدة، ٍلريق 

لتدرسإالتدريبية الطلعات بحفى بهيامهم من مانع لا ومر شد الطائرات 
■الب٠شان الطيارين 

إلالها إرماليمن ْع ليبيا وستتول ليبنا، إل تسلمها يم ٦ ٦ الثج طائرات 
محاك.

منبدلا أرع إل الإلوثن طاتراين، بزيادة الرئيس أمر أكتوبر من 3 وم يق 
طائرات5 تسليم تم بأنه أ؛لغته ه نفاليوم ل الرئيس ْع آخر ث حان ول اضن، 

ميناءمصل الأرع 2 ة الإليوثن طائرائت، وأن أكتوبر من 2 يوم نيتا إل ١ 2 ميج 
اتحد2ت أكتوبر من 1 5 يوم ول جدة. طريق عن أمموبر من ق يوم الحديدة 
أنعل -T 34دبابة 2 2 بعدد الشإل اليمن بتدعيم آخر مياسا قرارا الرئيس 

إلأكتوبر من ١ ة يوم بالقطار الدبابات نحركت، وقد حدة طريق عن أيقا تلم 
يومالثامحرة -يا وأقلعتا نوفمبر من 3 يوم تحميلها تم حيتا سفاحة إل ومنها قنا 

جدةإل الدبابات وصول وبعد جدة، إل طرJقها ل مناحة من نوفمبر ن م4 
 vذللت،.عل الرئيس ق نمل. الدبابات السائقن،ع إبقاء طلب

بسنيقارنون ءنل.ما اكين لهؤلاء لأبين إلا لثيء لا القصة هن.ْ أحكي ؤإق 
الأملحةمقابل حميعهسا العربية الحة الأمبون حمؤإمرائيل العرب قوة 

بعمهيأكل الع-ربا السلاح من كبثرا حزءا لأن جيم، خهلآ وطا الإمرائيلية، 
؛عصا.

المرطس المكره اءد.ات، اد_: UIايام، _ ___









٠جرائري آ ت مج مرب 1
مغريطF-5 رب ص أ

وحداتإرسال من الدول تلك تت الش الأساب عن الفلر وبصرف 
أمالطساترات صلاحيت عدم أم التدؤيب مستوى صعق ألكنت سواء سْ الدعم 

ظهرالدى العربئ التعاون مظهر من مطلقا يقلل لا ذلك فإن الطيارين، توافر عدم 
لأينموذجا يكون أن يمكن والدي ٦ ئ أكتوبر حرب حلال له صورة جل أل 

ارتكبتالتي الأخطاء طبعا تتحاشى أن يعد المقيل، ل مشترك عربي عمل 
لحدْنتيجة تعلمناها اكى الدروس سستوشبا أن وبحد القوات هده حشد عند 

التجربة.

ؤإذاالواجهة، لدولتي العسكري الدعم يتقنديم عوية دول سع نامت لقد 
تبعاالدول هده ترتيب يمكن فإنه التأيثر قوة ناحية من الدعم هدا تمم ل رعينا 

للأّشة

50 العوامةالخمهررية  الأولاركز 
70 الثعسةالويممراطية الحزاترُة الخمهورُة  الثازالركن 
50 ةاللالعرسة الحمهوريت  اركزالثاك

20 اسالمالكة  الركزالراع
15 ادريةالمالكة  الخاصالركن 

5 السعوديةالعربة المالكة  ادسالرمال

iأ 7 مج مرب عن يدلأ مدرعا لواء ابزائر أرملت رأ( 
F-5.مرب من بدلا مشاة لواء الغرب أرمل )2( 

تالتالية الأمس عل بتاء العربير الدعم تقييم اجرى لقد ( ئ) 
مهلة.20يعادل جوى رب م آ
نقاحل.أ 0 يعادل مدؤع راء ل أ
نقاحل.5 يعادل مشاة واء ل آ

واحدة.نقطة تعادل مشاة تيبة ك ١
الوصول.لتاريح الأسيية نمر التعادل حالة وق 

—الرئة انمكرةساسل ايامحدات الناب 









السابعالباب 

الحربيةاسأات( إدارة 
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37 اهسطس الإ،،مديية فى السؤيه المري- الاجتياع 
 jالإسكدريةماء دخلت  73أغطس من 2 ١ يوم أ  400الساعة ام مت
ممارنرارهم عل ا يتوقفكان محوريين رحال 6 وعليها سوفيتية ركاد_ا ياحرة 

وزيرطلأس اللواء هم هؤلاء كان الأومعل. الشرق منطقة ل واللام الحرب، 
ائينحميل ناحي واللواء _(، م. ق. )ر.ا.ح. شكور يوسم، واللواء الد3اع، 
الحربية،المخابراُتؤ مدير ^ ١^٠٠١حكمت، واللواء الحوي، واللءاع الحرية القوايتج 
قاني،/؛، >قفل والعميد العمليايتؤ، هيثة رئيس الدردرى الرزاق همد واللواء 
ممرل الإعلام وصائل نحطر وع المدنية بملابسهم حيعا كانوا البحرية. القوات، 

تاكن٠ أم؛عد.ه الرفل■ وصول نل سواء الموصؤع هذا عن ثيء بأي موريا ل أو 
الضباطنادي إل مرامحم أية دون حرجنا حين، الميناء رصيف، عل استقبالهم ق أنا 

بالإسكندرية.إقامتهم فترة حلال أنزلوا حيث، 
لورى والالمصري الوفدان اجتمع ه نفاليوم من  18 00الساعة ول 

الونيكان بالإسكتل-رية. التين رأس قمر ق المرية البحرية القوات قيادة مبنى 
ّعدوالفريق الحربية، وزير إسإعيل أحمد اول الفريق من يتكون الممري 

الحوى،الل-فاع قائد فهمي عل محمد واللواء م(، م• ق• ا.ح• )ر• الشاغل الدين 
القواتقاس ذكرى فواد واللواء ة، الحويالقوات قامم مبارك حنى واللواء 

.١V>،؛، اسات، إدارة الايع: اياب، 



ا

نمارفواد واللواء العمليات، هينة رئيس الخمي الش عبد واللواء البحرة، 
الأعلالجالس هم عثر الثلأة الرحال هزلأء كان الحربية. المخابرات مدير 

المجلسلهذا الكرتارية يأعال يقوم وكان المشتركة، والورية المصرية لاقوات 
اللواء:مانميننونل•

إنوحث الحرب. معاد عل هوالاتفاق الجالس هذا اجملع من الهدف كان 
ثوليتنامكانت فهل. عكريا ثرارا وليس صيامي قرار الهاية هول الحرب ثرار 

جاهزونبأننا و،ّوريا ممر من كل ل السياسية لالقيادة الإشارة إعطاء ل تنحصر 
منالناسبة التواريخ أضل لهم نحدد وأن علميها، المتفق الخهلمط حدود ل للحرب 

يومباح صول أغسطس، من 2 2 يوم حلال احتإعانتا استمرت نظرنا. وجهة 
لهذاة الرسميالوثائق نعد وأخذنا ثيء كل عل اتفقنا ثد كنا أغسطس من 2 3 

للحربوجاهزون تعدون م أننا ل يتلخص نرارنا وكان التارنحي• الأجتءاع 
11 إل 7 من الفترة حلال أحدهما توثيت؛ن اقترحنا فقد الحرب بتاؤخ يتعلق وفيا 

ذلكهمل دهملأوة • 7 3 أكتوبر س 1 1 إل 5 من الفترة حلال والثابي سر من 
القيادةطالبنا وند النونيتان من محمومة كل داخل الأيام أفضل اقترحنا فقد 

عشربخمسة القتال بدء قيل الحرب بتوقيته الخاص بالقرار غنطرتا بآن السياسية 
كلبل من عليها يع التوقوتم صورتن من الاجتإع محضر حرر وقد يوما، 

الأويسقالماءس_^_ءالهدو، اكلأترن: اصل 





^^٠٢الألؤية وذادْ فقط أكتوم من 3 يوم ١^ قادة تنخ بحرى آن علتها 
الصفوصباط الفصائل وئادة أكتوم من ة يوم والسرايا الكتاب وقادة أكتوم 

عماليةانت كلمد فمط. ساعات د6 الهجوم بدء مل الاستعداد بتام والختود 
الأفعالبعض فهناك حقا انة ثعمالية رحالما عن الخرب ار أحبإحفاء 

الحربأنما عل سهولة يفرها أن ايحترف لالجناJي يمكن الى والتصرفات 
العدفترة خلال تم التي التصرفات ذلك منال بذلك، أحد نحطره أن دون حتى 

ومن. الخ أوص؛ع من بدلأ الهجوم اوصيغ وانحاذ القوات فتح التتازل؛ 
وندالتصرفات، هاو0 كل أحرى تضران نجد أن علينا الواجب، محن كان هنا 

الهربقرار حجب ق ير كثحد إل ا نجحنأننا وأعتقد لدللث، حملة اعددنا 
ذكرما.أن ل سبق والي لدللت، ايحددة ا،لواعيد حتى رحالنا عن وتوقيتها 

موفقاف رحالنا عل فرقت التي الرئة لمدى صورة أعهلي دلكمح، 
زرتحين، الخبهة ال أكتوبر من 5 الخمعة يوم نحركت، لقد التثالية! القمة أحكي 

ثريثيء كل وأن الامتداد نمام من للثاكد واكالث الثاف الخيشن من كلأ 
بخاطريحال اكاق الخيش ل كنتت، وبينا تحديده السابق الزمني للجدول طبقا 

سعل.اللواء ومعي نتحركت، القناة الحل.وشرق مواير عل أخثرة نظرة ألقي أن 
ّمتر  200من أقل سوى العدو مواير عن يفصلها لا لنا ملاحنلة نقطة إل مأمون 

شعرالعدوند أن عل تدل مظاهر أية توجد ولا نماما هائنا ثيء كل كان 
ايبدوله! وقالتؤ سعدمامون إل الممن، مضادة بتثحضثرات يقوم ؛استعداداناوأنه 

هلرحالما؟ يعممد ماذا ترى ولكن جاسا، ل يدور مما ء بثي بشعر لا العدو أن 
سسعدفاجاب ثراتا؟أا، تفيصدقون أنمم أم الخرب أنها عل تصرخاتا يفرون 
شكوكمحرد ولكنها وشيكة الحرب أن يعتقدون ممن الكثثر هناك نعم  ٠٠مأمون! 

زالواما فإغم الاستعداد بتام إح،طارهم تم من وحتى المح،، درجة إل ل منإ 
هيهل ا! هامل ونال المشاة ألوية قادة أحد أمس إئ حفر لقد متنككين. 

لاسننعداده يتم بآن فأجبننه كا، قيل كإ تدريبي مثرؤع تفيد محرد أنه أم الحرب 
عنالعدو خدلع بخصوص أما . ٠١١٠٠الحرب كانت، لو كإ له المحددة التتونتات 

والتحبويالتكتيكي لع الخد تشمل متثكامالة خهلة لديتا كانتط فقد بالهجوم نوايانا 
بؤالخانخْلهل مع للخيل؛ خهلطنا يق شتم وقد واليامي. والإسزاتيجي 

____العاصمة سق الذي الهدوء الثلاثوزت الفصل 



علتعتمد الخطة لكنت . 7 3 طس أغق الإسكندرو؛ن ممر مؤ 
العكرىالمسمتويان عل محددة تواؤخ عدة ق نفع الأحداث من سلسالأ 

لها.حددناْ الذي الوتت ق متونعة ليت الحرب بأن انهلباعا يعطى مما واليامحي 
الخدلع،عملية ل أساسيا دررا لعبا مهم؛ن إجراءين نني ألا محب القام هدا ول 

أكتوبرمن ارا اعتببدأ قد فكان الثاي وأما محتوات عدة مند بدأ ند أولهإ وكان 
فرض+ مشاة فرق )5 فرق 7 السويس ناة عن للدفاع >ثلنا ■قد كا أ. 9 7 3 

الأول)النسق الدفاع ل الأول النسق محتل الخمس الشاة فرق كاك مدرعتقن(. 
اةللقنالغربية الحافة من تبل.أ المرق هده موا؛غ وكانت الأول. الخط يعنى 

محتلانان المدرعتالفرقتان انت وكالغرب(، إل كيالومترات بضعة وتستمر 
25إل  20مسانة وعل الشاة فرق خاف تجمع وكانت لأدظع اكاي المز 

المشاةفرق تنوم أن عل تعتمد الهجومية ا خطتنكاث القناة غرب كيلومترا 
يدخلمعان قطخ حدود ل واحدة كل المويس، قناة باقتحام هده الخمس 

?أذاماتّا حشد كان وقد عنه. باليفيع مكلفة كانت، اووى القطاع حدود صمن 
حشدا محنمهالتي التحركات من الكثير عن لنا؛الاستغناء يمح الأسلوب 

التعبئةنظام تعديل كان فقد الخانر الإجراء أما . الهجوم أوصيع لانحاذ القوات 
قبينت أن محق كإ ، 72يوليو شهر من ارا اعتبالمصرية المٌالحة لقوات اق 

أكتوبرمن  10إلى هو5 الحيي للطام طبقا استدعاء أول كان لقد الثان؛ اuب 
استدعاء2 2 بلغستر حشى ءنتلفة بأسكال الأستدعاءات ذللث، بعد وتوالمت، ، 72

فاعتقدللحرب، ت،.ءاء هوالأس2 3 رقم الاستدعاء وكان ؤ 7 3 أكتوبر تبل 
وهكذاالأحرى. الأستدعاءات من غيره عن محتلفح لا الاصتدعاء هذا العدوأن 

منلة محلنتيجة ت، كان7 3 أكتوبر من 6 يوم ح_ققناها الش الفاجاة فإن 
تمالأطراف محوكة خطة صمن تقيذها محري كان الى التعدية الإجراءات 

طريلة.بمدة الخرب باوء قبل أسسها وصع 

عامالعالة الآذن من اعتبارا الهجومية خططتا كانت كإ الصورة ^"٥ نواتنا تونيع كان ( ١ ّ 
زقنيام عل أسانا نمد حيعها كانت 73عام بدر إل ، 772/ أ عام 2 جرانت إل ، 7أ 

•الفرق يئن تحميع إعادة عملية أية دون الدغاعية أرصاعها من بالهجوم الخص الشاة 
ابابىع:إدارتالسداتالهرينّ. 





وحتا واحت،الأتأالخرب عن كيمة أية آذكر فلم سمر من 2 2 ادتك~آليوم 
النوم•ذلك ظهر بعل• من والنصف الرابعة الساعة ل مؤتمرنا انتهى أن إل شعوري 

الوزيربرئامة اجتإعا حضرت ه نفاليوم من  2200و 1900الساعة بض وفيإ 
وذوذل،والحمى، فهمي، عل ومحمد مارك، حز اللواءات: مصا وحفر 
التيالأخارْ الممديلان إل اء اللقهذا حلال استمعنا وند الخريدل وحن 
وؤية.الالخوية القوات حطة عل أدخلت 

والعملالعمليات مهام وقتي؛؛ن وزعت القتال بدء وحتى التالية لأيام ال 
الحتى أورومحني اجت،اعي التزام أي بإلغاء أنوم ألا حريما كنت لقد الروض■ 

قأهدال أحد الأحرى هي زوجتي كانت لقد ثيثا. يستنتج أن أحد ت2لح ي
عودتبمالقد طويلة. بغترة القتال ^ء نل الحدة أعددت وند الخدلع عمالية 
منهاما نجاة تتلقى أن م( م. ق. ا.ح. رر. منصب فيها أشغل التي الفترة طوال 

أتصلأن دون أمبؤع لمدة أتغيب وأن الوحدات، بزيارة أقوم بأُز، لخطرها مكتي 
22ووالمغربما؛ين61الخزاتر إل الرئة برحيي أقوم أن أكنني وهكذا ما. 
01 المركز إل انتقلت، وعندما القطر، خارج إنني تحرف أن دون سيتمار من 

اغريبيثا ثذلك يكن لر المنزل عن أخباري وانقطعت، أكتوبر أول من اعتبارا 
الإذاعةمن الحرب ار أخبإل اثمعت، أن إل ذك، عل تعودت، أما إذ عليها، 

عادية.مصرية مواطنة أية مثل ذلاثح ل مثلها والتليفزيون 

وزيردعا بتمير ٌمن 2 7 يوم ففي، الطييم،، محراها ل تبمر الأمور كانت 
لهمشرح حيثج الحة المللقوات امة العالقيادة لزيارة الوزراء من رفاقه الحربية 

العتمة.وأرقنا السالود_، حقنا لاسترداد القتالية تيرانا من حيية ماذج ٧عالم قدم ن= 
نحقبزعل أبناثها وشدرة بنمها ثقتها فتزداد لترى، اليوم معنا كانت كلها *صر لت 

لكيا تريثالفرصة لنا تتاح أن رأتعثم ااوسالحة تواتنا بقدرة أثق إش * النه شاء إن النصر 
وهزيمنه.إله الوصووأ عل نادر اكري الخدي أن المعركة أرض فوق للعدو نشت 

كاحدىرص القناة اقتحام ل المصري الخيش معركة الأبد إل التارخ يسجل وسوف 
معركةل اشترك أنه أحدكم ذكر محرد يكون وصوف العسكري. التاريخ ل الخالدة المعارك 

والثجاعهء.بالعلولة لصاحبها وستشهد الأوصمة أرخ يعادل ما القتاة 
الخربة1دارتاسبت الاع;الناب __ 



الأكنانJعبآاهر اشاههم ند عا وكان!كثر عملها. اوب وأرالماد0 تنظيم 
Office machines  27صباح ول أشهر عدة مذ وصكا قل كانت الي

فرلزيارة الحة المالموات باثل حنمن عدد ومعنا الوزير رافقت ثتمم ّمن 
مئاتعدة حفر0 العامة القيادة ل له ابين حفل حفرنا ثم الناصر عثل• الرئيس 

الذيالحفل حضرت اء المول الملحة. القوات نرؤع محلف من الضباط- من 
ألقىوند الناصر، عبد الراحل الرئيس ذكرى بمنامبة الاشتراكي الاتحاد أقامه 

حطاياتهبعكي معتدلا حطاتا كان ولكن الماسّة >رد0 حطابا السادات الرئيس 
الاحتإعيةالماسات  vUJLiو؛ين ١ الحرب، طبول فيها يدق كان التي كلها السابقة 

أوحطة لتيفيق العمليات مؤتمرات من مؤتمرا أحضر أو القادة باحد ألقي كنت 
طارئة.منكلة يحث 

بقالالإعلان هى الخداعبة الإجراءات لة لّمن الأحمِة الحلقة كانت، 
7وحتى أكتوبر أول ب؛ن ما ادة ل السنوي الإستراتيجي المشرؤع بإجراء بقيامنا 

مراكزمن وننتقل الاحتياطي منفوم؛استدعاء كنا الستار هدا وتحت أكتوبر، من 
JLحلال وق ،. الميدانية القيادة مراكز إل العادية القيادة  lj ،أركزكت الفترة ؛

طبقاالاحتياثل استدعاء عملية هو الأول رنسيةث مواضع ثلاثة عل محهودي 
اصرعنيإ ولامالقوات حشل. عملية استمرار هو والثال المسبق، للتخطيهل 

هروالأحثر ممكن، ونت آحر حتى جلة مؤ كانت، التي العبور ومعدان المدفعية 
مننستنتج أن يمكننا حتى العل.و، أعإل وتقتيم الخدلع حطة نجاح مدى مرانبة 

كان،ذللث، جانب، ؤإل لا. أو للهجوم نواياط اكتشف ند كان إذا ما الأعال طالاح 
المواصلات،حطة احتيار ذلل؛، مثال أهمية. الأقل الأحرى الراضع عشرات هناك 

الأذينوالخال الأول البيانين مراجعة ّ ا المركزه عن خطة واختار تنظيم 
.٠ إلخ■ العمليات بدء بعد الملحة للقوات العامة القيادة ستصدرهما 

ذلكريعي والشر. الطبوعات إدارة تنظم عل جذرية تعديلات أيحلنا ذلك نل ( أ ر 
لالإدارة مستوى رفح ل تساعد التي الحديثة الكاتب أجهزة من العديد بادحال نمتا 

السنويان.جح وعل القيادات جمح 
رثم0أخلألالثالعالإخامةللقوات العامة )2(اشادة 

الحرب.وخلال 
 Vالعاصفةسق الن.ى الهدوء الثلاثوزإ لنمل ا



ا
j رئاّةمحت الحة الملأقران الأعل الجالس اجتمع أكوير س الأول
ونادرمتعد يانه الرئيس أمام الإثارة بإعطاء قاني كل نام المادات. الرئيس 

الرئيس،من الثجهة ااكالإت يعمى ذلك وأنح ، ١٣ا،لكالف الهمة تنفيذ عل 
إلالوزير سافر أكتوبر من ث برم وق شطرأا• ساعمحن بعد الاجتاع وانتهى 
أنيريدون وريون الكان القد ل نال عودته وبعد نوفل الأواء ومعه موريا 

يمكنلا هذا إن لهم قلت ولكني ماعة 4 8 لمدة القتال^ بالء ريوم ى يوم يوجلوا 
الفريقموس ل فكروا المفاجأة، عامل يضح قد التأجيل هذا مثل إن الأن، 

أعتقدلا مشكلات، من له ذلك، يسببه أن يمكن وما المصرية الجهة عل الثاذل 
ىكايوم يبك، أن عل النهاية 3، وافقوا وند التأجل، هذا عي، يوامح( أن يمكن أنه 
مننملا كان لقد ٠ ٠ 7 3 أكتوبر من 6 يوم آ 4 0 ٠ هى س ساعة تكون وأن هو 

فلابدأت فد الحرب كانت لقد تأجيلها أو الحرب عجلة إيقاف المستحيل 
أكتوبرمن الأول برم غواصاتنا بعفر أبحرت لقد الوحدات. ليعفس ؛النسبة 
المحددةات التوقيتل لها المتخصمهة المهسام بتنفيذ وتقوم القتال أوصلمع لتتحد 

أيةهناك تكن ولر صمتا فرصنا فقد والمرية الأمن ولأغراض لدلك، 
لندكرت وقد الفعلية. العمإليات بدء بعل إلا الغواصات حده ولأتمال وسيلة 

الغواصاتنحرج أن نل يا اتصل عندما البحرية تائي ذكرى اللواء اللحفلة تلك؛ 
أحرىمرة لك أؤكد إنر الأن، البحر إلى الغواصات استخرج ونال المحر إل 
أعطيهل التوقيت. ل تعديل أي لإجراء ببمم للاتصال وسلة من هناك ليس أته 

ثيء،ا.أي ق تنير لا ®نعم له قلت، بادوج؟®، الأمر لهم 
نوايانايكشف أن المكن من كان مهم حادث، وئع أكتوبر من 4 يوم وو 
تقوموبدأت رحلاما بالغاء لسران مصر شركة ئامت، اليوم هذا ففي للهجوم، 

الغرس،التصرف، بمذا القيادة ل عالمنا وعدما لطاتراما، إخلاء حطة بتنفيذ 
وندالعليران، ونير من تعلييأت عل بتاء تم إنه لتا قيل أسبابه عن واستقرتا 

للاجت،اعاظت -_4 النوط ق طرق تاسن للقوات الأيل الجالس اuت اجت( ١ ) 
•الأيام من يوم ل يدلع أن أتعثم الاجملع هذا ق دار لما كامل نجيل وهناك الواحل.. 

—الخريأ إدار؛اليات ايابالأبع: 











تر؛امن أحدا نكي!^٢ هذا أنول لا إن ساعة. 4 8 من بأكثر الأتال دء 
لأنهذلك أفول ولكن ورفض، الجهة إل الذهاب ممرر أي من يطيب فلم 

بإلحاقفامرت أكتوبر. محن 8 يوم الجهة زرت عندما ذلك اكتشفت وند الحقيقة، 
لرأكتوبر• من ة يوم ظهر بعل- من اعتارا ذلك فقاموا؛تنفيل- بعضهم؛الوحدات 

الجديحقا ممثل التقطت التي الصور لوأن الحقيقة هده أقول أن يتكن 
لالصور هده شاهدت عندما صدمتا ولكني القناة وهويقتحم الشجاع المري 

غوغابةبصورة يمرون جنودا يمثل الصور هده بعض إن الأجنبية. الصحفا 
عمليةأماء ل مفروضا كان الذي الدفق والطام والربط الضبط فيها بنعيم 

الأنعر أشكم القناة عم الذي المري الحندي مطلقا تمثل لا صرر إما العثور. 
بتصويرنقوم أن متى يطلب كان الذي النا-اء إلى أستمع لر لأنك، الممر بتتانيب 

الرئة.عل الحافظة أجل من نلك٠ ورقمن، العبور هال-ا 

ئذاضداسمساسبنماس؟

حولنفي وبع، بيني الفكري المرنع هذا بعد قليلا غفوت أنى بد لا 
كاننمعة، تا كانالغفوة هن.ه ولكن ويس، اللقناه عبورنا عن فيلم تصوير 

عنل-مامستيقذلا يبقى ذهني كان أيما! متيقفلة كلها حوامحى وكانّتج مت؛قغلا ذهني 
الغرفتي أمام وتغل-و تريح التي ة الجامجنود أقدام كانت، قليلا. عيناي ترقل- 

فرةفتطول تيقظ أمنم قمعة أغفولفرات فكنت، العميق بالنوم ل تمح 
يئنومن ها، نفتفرض أن تريد فكرة كل الأدكار. تزاحم نتيجة الاستيقاظ 

وكانممر. من خرايهم بب وفينا القرار الليلة هذه شغلتني التي الأفكار 
يإٍا•ي يدور شي ويع، بينيا الهوار 

العركةبدء قبل وعاتلامم -محرانهم بح_، وفينا القيام يعنى ماذا الأول! 
؛حوالي42ّاءة؟

للعالريثلهروا ولكي ادب، هذه 3، يتورطوا أن يريدون لا أمم بد لا الثاق! 
العملية.هذه من نغليفة أيادييم أن أ"ما 

,الليسقسءس .اسل 



بهناموا ما وأن انح_دناها، الي الخطوة عل يوافقون لا أمم أيما ززعى ا
الثلاثسننهم سحب فرارهم ذس إل أصف صامت. احتجاج ١^١^ هول 

سعيد.يور ميناء ق راسية كانت التي 

اجةحل ا ولكننالمكرية مم اعال مإل حاجة ل نا لإنا حقا. الأول; 
الريساب أصقد االونف هدا أن يد لا السياسيين. وتايياا.هم اعدمم مإل 

الأن؟يفكر كيف رى كيبر. يقلق الادات 

الحرب.بإيقاف قرارا يصا-ر الثاز٠! 

متحيل؟الأول: 

ولاالبحر عرض j التي الغواصات أجل أمن متحيل؟ ،ياذا الثاف: 
أواحرة ييإغراق يضحي لأن متعد العالم إن مهامها؟ سفين. عن إيقافها يمكن 

الحرب.لتجنب كثمن ياحرتين 

علشل قكيف العالي، تري المعل مقولا ذلك كان ؤإذا الأول: 
العدومن الانتقام ل والرغبة القتال بروح رجالما شحن نم لقد الوطني؟ المستوى 

منملة ّلالنصر؛عل. لتحقيق كبيرة فرصة الأن  ٢٠٦٠^ؤإن ة، ت عام هرمهم الذي 
فيهمتموت فقد الفرصة هذ0 رحالنا نعط إ إدا هم. يأنفتقتهم هزت التي الهزائم 

قادمة.أجيال لعدة القتال روح 
محتلمفالموب بأّبمكرو.ن يامي؛ن الإن ١ محرف كجندي تتكلم إنك الثال• 

السياسة؟ل تفهم لا إك لك يقل أل؛ الهادات لك قاله ها نسيت هل 
كانإذا حقّ عل الرتبس أن يعنى لا هدا ولكن ذلك، أذكر نعم الأول: 

أكونأن أكرم قاف ماكافيلل طراز من يكون أن السيامي يالرجل يحنى الريس 
اأنوالخديعة. يالكدب أومن ولا والأمانة والصراحة بالصدق أزمن أنا كدس. 

الحواملار، اعتبل يدخل الذي هوالقرار العاقل السيامي الرجل قرار أن أعلم 
لتلكمحصلة عن عبارة النهاية هول السليم القرار إن متعارضة. ت، كانمهإ كلها 

والكرامةوالعزة للشعب، المعنوية الروح ثلث، دون بينها التي •حيعها العوامل 
إنللدولة. البشرية الثروة ل عنصر هوأغل الفرد إن والكبرياء يالفخر والشعور 

ا-يريتإدارأانميات اواب> 



أىل ولو للأد٥، شيئا يقدم أن يمكنه لا ه ينفثقته يملك لا الذي القهور آلفرد 
محالآخر.

تفكرأن محب موال عناك المحترف الخندي يعقلمية تفكر زك ما إنك 
الهجومية؟انملمية ؤإلغاء بإيقاف أمر الريس لوأن ستفعل ماذا الأن! فيه 

عته.أجيب لن مخيف محوال هذا الأول؛ 

المزال.هذا عن نحيب أن نحني أنت اكاف: 

آخذأن ومحب غدا ينتظرنا عمالا'كبثرا لدينا إن أنام. أن أريد إل نعم• الأول• 
الراحة.من قطا 

كلوق والامتيقاظات الغفوات من ململة هو الليلة هذه طوال نومي كان 
القواتمشكلات خمح بحثت وكال حتى منكلة أبحث كنت< فيها اصتيقظ مرة 

،ilUijرغم كبثر؟ أمعر؛نشاط. وأنا الصباح ق وامتيقظت الليلة تللث، ق الملحة 
يقظان.ونصف نائم نصف وأنا قضيتها التي الليلة 

القتاليرفض رقيب 

قادةأحمد أبلغني أكتوبر من 6 الست يوم صباح من العاشرة لساعة اق 
أخطرعندما ال القتيرقص رقيب برتبة صف صابعل لديه بان هاتفيا الخيوثى 
منا ليوالعنف القتل ،إن ال٠ لقانقال اليوم ذلك صباح ل القتال ق بمهمته 
هذ0يتنقين. أقوم أن تطح آملا ا وأنمعتقدأق. ح يتعارضان أمإ كا طبيعتي 
علأصر ولكنه الفكرة هذّء عن يثنوه أن ونادته أصدتاؤ0 حاول وقد المهمة*، 

افأصو الحبر. -؛ذا وهويبلغني الغضب ذروة ل الخيش قائد كان رأيه. 
ولكنيالذكور. الرقيب لمحاكمة عال عكري محلى بتثكيل يامر موف بأنه 

منواحد فرد محرد إنه علينا *لا ه لوقلت، البساطة بمنتهى ، الوقفأخذت 
الذينثة نأن أعلم إي قليلة. ساعات بعد القناة يقتحمون مرق  100000
-بمذانفلا، تشغل لا بكبر. ذللأه من أعل الأحرى الخبوش ل القتال يرفقون 
فيإ|وءه موصانبحثإ وموف الجرب السجن إل الحراسة تحتإ أرسله الموصؤع 

اسصغ؛نسق اللّي الهدد. الئلاثرن: الأمل 



وصدورعال كرى ع ب«جلمل الثخهى هزا محاكمة أن أعرف كنت بعد• 
القتاليرفض المتهم إن ساعة. نصف لتتغرق تكن إ عليه والممديق الحكم 

حكمفيه يفن أن المكن ومن لن.لك، المتتنلر الحزاء هو والإعدام بل-لك ويعترف 
لرنبعيته. فامحمال ل سرعة الشريط هدا جال لقد وحدته. أفراد أمام الإعدام 

إنبع،- فيإ يقال قد رحالنا. أحد بإعدام الهجومية عماليتنا أبدأ ن أ قد أكن 
و؛ن.لكالهواء، ل معلقا زميلهم رأس رأوا أن بعد إلا القناة يعثروا لر الممري؛ن 

الفرصةنعطيهم لن لا المصري. الحندي سمعة يثرهوا أن أعداؤنا تطيع ي
نعرفلكي نفيته دراسة نحاول سوف بعد• فيإ للمحاكمة نقدمه موف لدلك 
بعضنحجل ند . عليها التغالمح يمكن وكيف الأفكار هدْ تتولد كيف، 

تحدثالحالات، هده بأن أطمئثهم ولكنى القمة هده صهنع س الثرفاء الممرقن 
أكتوبرحرب ق انرك لقد يكشر. ذلك، س أعل ية بنالأجبية لحيوثى ال 

فهلرجل،  10000حوافي0 منهم عثر رجل  400000حوال ماشر بطريق 
واحل.؟رجل منهم يتخلف، أن المصري المكري الشرف يضر 

ولكيالماتس، الرم، حذ\ ممد الأن حض أعرف ولا الهرئ أحداُث، شغلني لقد :1( 
والتقية.العالمية بالدراسة حاو%يرْ حالته أن، أعتقن. 

سالحرية انميات إدارة ائاح؛ اياب 





٦٦

بدءاسياتسمس

 jلزيرومعه الخمهورية ريس وصل أكتوبر من ة يوم أ  300لساعة ا
مذمكانه ل فرد كل ك1ن حيث العمليات غرفة ويحلا أ 0 المركز إل الحربية 
1 430الماعة ص الشاة من \لأول الوحة نمور الحدد \فف كان ص. 

ولعلذلك. قل تشدها نحري الش الأخرى الهام من الكشر هاك كان ولكن 
العدومعلمارات إل جوية صربة توجيه الحرية نواتنا قيام هو المهام هالْ أهم 

الحوبةالضربة هل.ْ ل اشترك رند سيناءو ق طفعيته حشد ومناهلي قيادته ومراكز 
الساعةل جل.ا منخفض ارتفاع عل القناة حط صرت هناترة 2  00من أكثر 

القصفعملية مدفحيتنا بدأت القناة لحط الحوية قواتنا عبور وبمجرد . 0140
عناصرتسللت ه نفالوقت ول القناة العدوشرق مواع عل المكثما التحضري 

منللتأكد للقناة الشرقي الثاهلئ إل الصاعقة من وعناصر المهندسن استهللاع 
القناة.مطح إل المشتعل الأل تنقل التي المواسي إغلاق ممام 

أحبارينتفنرون الحمح كان بنجاح تتم حميعها الأعإل تلك كانت وبينإ 
نتتفلركنا وبينإ . ة المعركمصثر سيمحدد الذي هو دلك إن حيث المشاة عبور 

والنان.الأول البابثن ل شرحها مبق العبور حطة تفاصيل ( أ] 
ا-،ريةالعيان إياد؛ الأبع: اباب ___ 



اءا

ولوتالأول الموجة همور بتام المعلومات وصلتح الطر رءوسا عل وكان 
والسكينةالفرحة بعث الذي الهم البتر تعلن ١ ه الرم داحل الصوت مكبمرات 

وقتتوال للمشاة التالية الموجات عبور عن المعلومات أخذت الخمح. فوس نق 
السارةالأخبار ؟رذْ الرئيس اٍلمتن أن ويعف . تونعاتنل ْع تماما تتطابق توقيتات 
ماءالسابعة وحوال للراحة، العمليات غرفة من الحربية ووزير هو انسحب 

القاهرة.نمر إل عاندا 1 0 المركز الرئيس غادر 

2000الأخر الشاطئ إل عر قد كان أكتوبر 6 يوم س أ  830اعن ايوق 
كباريرءوس ة بخمواحتففلوا مشاة فرق خمس من رجل  30000و صا؛ءل 
3-5بن يراوح مها كل وعمق كيلومرات 6-8 بض تراوح منها كل قاعدة 

الساترق الثغرات فح ق بجد يعملون زالوا ما المهندسون كان كيلومرات. 
لديناتكن لر وبالتال العمل، هذا من بعد انتهوا ند يكونوا لر ولكنهم اذرابا 

عرالذي الرماني اللواء عدا فيإ وذلك الأخر، الحاب عل مركيات أو دبابات 
قيحمل بدأ وند الثالث الخيش قطاع ق  1500و  1400؛؛ن الرةماالتمرات 

إلويالإضافة تربان، برمائية مركية 8 و0 برمائية دبابة  20معه وكان العدو عمق 

رحلةزمن مي دمنة 1 5 تلها والتي موجة كل ب؛ن مرجة 1 2 و تعم الشاة كانت ( 1] 
•والممرخ التحميل ونت ذلك ق ب،ا العند، الشاش إل ؤإياتا ذهابا القارب 

البورمعرك؛ والثلاثون؛ الخالي القمل ٠ .





3كت1سباونحف كاوم؛رات 8 — 5 مسافة عل الثال1 النسق ب— 
دبابة. 130قوامها دبابات 

مانةعل كتاب ثلاث عدا ألوية ثلاثة وقوامه الاحتياط يتجهع ج— 
دبابة. 240وقوامه القناة، شرق كيلومترا 3 0 —  25

النسقلتدعم الثاق النسّق يندير الأستعل.اد درحات رغ حالات ل — ت 
130تنقم وبدك الثاف، النسق أمكنة ليحل الاحتياٍل ؤيتدغ الأول، 

محلالأحر وبعضها القوية التقامحلّ صمن يدخل )بعضها بارليف إل دبابة 
بينها(.فيا الفواصل 

كتائب،أو سرايا بقوة مضادة حجات يقوم سوف العدو أن وقل.يرنا ل كان — 4 
مضادةحجات يقوم وأن العور، بدء من دقيقة 3 —0 15حدود ق دبابات 

•بدثه من ماعمن حوال بعد مديع لواء حوال بقوة 
ساعة،بعد ساعة يونيم سوفاح الخعلة مع يدر الخعلة تمحارعت، كيف 

إنالقادمة. القاليالة الصفحات ل نقصه موف ما هدا بدر؟ الخهلة انصرن وكيفا 
تمثل 73أكتوبر 6 يوم السويس لقناة اكرية اللحن القوات عبور عملية 

ذامتهم كل عمل وكان الثر، من الألأف عشرات فيها اشترك راتعة سيمفونية 
الالعبور عملية ل الأحالااّثح بعض بدكر ^١٠^٠ محإن إنجاحها. ل خاصة أهمية 
تسجيلامتحالة يعني ؤإنا الأءركا، الأحداث أهمية من التقليل معللقا يعني 
iUij ، بميعها.الأحداث■

«تىأكمبر: 6/5ليلة 
قامتجحيت البعيد الثاؤلئ إل الل بالتالمهندسن من عناصر قامت، 

الكنالقناة، مياه سطح إل اللته-، السائل تقل المح، الأنابيب فتحات بإغلاق 
العدو.مؤخرة إل دورياتنا بعض 

أكتوبر:6 يوم  1400ّد 

احل. منخففر ارتفيع عل ويس القناة طائرة 2  00حوال ثرت ع ٠
وقامت،للقناة الشرقية القمة ل للعدو الترابي الساتر يلامس يكاد 

المورمعركة ؛ واكلاثون الخالي لنمل ا- 





العدو,ا!ن أيضا, التكتيكية الفاحاْ تحقيق كدنجحناق ٠
أننل النموى الخالة إل الأتال منطقة ق نواته اسعالاد درحة رفع 
حطلتدعيم الثانر النسق تحتل التي دباباته يينع بدأ لأي هجومنا■ سدأ 

الصاعقةرحال من نواتنا ولكن . 1420الس_اءة حوال بارليف 
أعدهاقد كان التي المماطب من ءال.د احتلال ق سبقته قد كانت 

دباباتهمن عددا ودمرت معه واشتبكت له نثران مرابص لتكون ه لتف
الشت للييا١١ اكادة وصوارثننا دباباتنا أن كإ غربا• سقل-م كان بينا 

يحدالواحدة اكحركة دباباته تل-مر ت أحن■ ١^^ الشاطئ عل كانت 
الأ-؛مى.

التوبار.بمركبات التمساح بحيرة عبرر ل الشاة صرية جحت ن ٠
أكتوبر:ة يوم  14ق 0 سعت 

للخناةالشرقي الشاطئ إل المشاة من الأول ا،لوحة وصك ي أل ٠
حملحصون بين يقع الذي الترايا الساتر أجراء بعض واحتلت 

كبارةإرشاد وعلامة حبال سلال؛ معه محمل قارب كل كان بارليف• 
وتثثيتنهاالحبال صلأل؛ بفرد المجموعة هذه أفراد قام الأارت. رنم تحمل 

الإرشادعلامات يتثبت قاموا ك،ا ع(، 1  440)التراب عل 
_vكانت 7(،  20إل أ من ل لملرذ٠ا القارب رنم مح، التي 

افاتالمتكون أن روعي رنل• القوارب وصول أمكنة تحدد الأرقام 
مال:سها 

.المشاة سرية داخل قارب كل بتن فاصل مز 2 ة 
وأحرى.مرية كل فاصل؛؛ن متر 2 0 0 

•وأحرى كتثبة كل بتن فاصل متر  400
وأحر.لواء كل بين فاصل متر 8  00

كيلومرا.أ 5 حوال وأخرى مشاة فرقة كل بتن المسافة وكانت، 
الترابالساتر ق ١لعر١ت فنح ل العمل المهندص؛ن عناصر دأت ب ٠

مهندّ؛نفصيلة  70العمل هال-ا ل اشترك وفل■ المياه صغعل باستخدام 
القملسيحمن:بانمور



الثغراتهد0 بفتح يقومون الهxسون ك_ان مياه. مضخة 3 5 0 معهم أ
والكتاب)الألوية الفرعية الوحدات بض الش لفواصل اق 

ساما.ذكراها والراا(ااتي 
مرةتعود المثاة من الأول الموجة نقك التي القوارب بدأت قد ل ٠

ناربكل ل وكان الأحرى، الوجان تقل لكي شاطئا إل أخرى 
الهدمض.وحدات من رحلان 

الرئبيةالعركة وكانت تواتنا العدوو؛؛ن متمرة؛؛ن باكران لعركة ا ٠
غربموئعها تحتل التي للدبابات الضالة وأسلختا دباباتنا ين تدور 
وقالقناة. نحو طريقها تشق أن تحاول التي العدو دبابات و؛؛ن القناة 

الرورحمل. ذات أسلحتنا وخمح رشاشاتنا بين العركة فإن ه نفالونت 
•بارليف حط ق الحية الوافر إصكات حيف مستمرة كانت المسعلح، 

حلاليواعدها إل تعري الحوية الضربة بتنفيذ نامت الش اتراتنا ط ٠
ونيادةالحوية القوات تيادة بين عليها الاتفاق تم محددة جوية ممرات 
الضربةهده ق حرنا وند والأرتفاع. الوقت حيث من الحوى الدفاع 

صباح)حتى القناة معركة حلال كلها خسائرنا هي كانت ائرات ط5 
أكتوبر(.7 يوم 

أ-0قوآوومةاص:،د544
الوجاتوتلتها ( ا  445)حوال القناة الشاة من الثانية الوجة ثرت ع ٠

وبنهايةؤ وأخرى موجة كل ؛؛ن دنيقة 1 5 حوال بمعدل الأخرى 
وصا؛ءل 8  00قوامها مشاة كتيبة  20لنا عبر ند كان الرابعة الوجة 

وندأوحريا• حملها يستقون التي الأسلحة ومعهم جندى 1 3 5  00
صدالعركة ل أكبر نميبا يتحملون الأحر الخاب عل مث.اتنا بدأ 

صدالعركة الأول الرجة مشاة بدأ لقد القادة. العدو هج،ات 
سمتالأحر الشاطئ عل أنل.امهم وضعوا أن منن. العدو دبابات 

عليقع كان الوقت ذلك ق للمعركة الرئسي الدور ولكن ، 314 0 
الغرز.الشاطئ عل تع التي للدبابات الضادة ا وأسلحتندباباتنا 

للمعركةالرئيي ء العبح أحل. التالية الوجات وصول استمرار وْع 
الخريية.العميان إدارة ايماع! الياب 





الأمكنةإل تتحرك العدو1ت يتشغل الكلفة المهندس؛ن وحالات آ اا
فتحلإتمام انتظارا والتحضر الاستعداد ق وتدأ لها الح_الدة 
الثغرات.

الشاة.تحددها الض الأهداف صد الاشتباك ق متمرة لمدفعية ا ٠
الغارة١العلمائرات مع الاشتباك ق متمر الخوي لدفاع ا ٠

ةيوم ١ 7 ق 0 - ٦ ة 3 0 ،،_ 

اعفايوبحلول عبورها المشاة من عثرة اكانية الموجة أتمت قد ل ٠
قوامهامشاة كتيبة  45الأخر الثاٍلئ ل U أصح فد كان 1  730

الكباريرووس عمق أصبح لقد رحل. 3  0000و ابهل ص 2000
خهلمواغ تبماجم مشاتنا منها. لكل كيلومترات 3—4 حوال للفرق 

التقامحل.إعذس عل ونستول بارلف 

تقومالمشاة؛يأت ْع يالقوارب عبرت الش الحكرية الشرؤلة وات ف ٠
الدباباتلمساعدة وتمييزها وترقيمها الطرق بتحديد الخاص بعملها 

التعرفل الكباري وعل المعديان عل تعبر سوف التي والمركبات 
ااوحو.اتإل للانضإم تحركها عند الهلريق تضل لا حش اتحاهها عل 
تقوم؛تدعيمها.سوف التي الأم 

نتيجةعف وتضنحف بارليف خط. من تنبعث الش النبران بدأت قد ل •
هناكزال ما ولكن الأخر، بعضها وإسكات الموانع بحص احتلال 

مؤثرة—نيران إطلاق عل فائرة غير كانت وإن التي~ المواغ من الكثثر 
للعدو.والطيران المدفعية نيران ؤإدارة نوحيه عل قادرة كانت 

وحداّتالغران،. فتح عل العمل ق مستمرة المهندصبن وامت ق ٠
وحداتالبناء. مراحل من الأول الرحلة تنفيذ ق مستمرة الكباري 
والأستحل.اد.الجهر مرحله تنفيد ل مستمرة المعديايت 

مستمرة.اكفحية عركة م ٠

المغيرة.العدو طائرات مع الاشتباك ل متمرة الخري الدفاع حدات و ٠

Ul .,،الحرية.انمايات إياد؛ ابع: اي



اأكتوبر; عن 6 يوم 1 8 3 0 1-  730سعت من 
وقدكيلومترات، 5 حوال عمق إل الفرق كباري رووس وصك فد ل ٠

قواتنا.قبل من محاصرة بارليفا حهل أحزاء معغلم أصبحت 
الحانبعل المطايا ونحهيز الثغرات فخ ل مستمرة المهندس-؛ن وات ق ٠

الترابي،،الساتر ل ثغرة أول، فتحت، 1 8 3 0 الماعن حوال وق الأحر، 
الشاة.عبور بدء من محاعات 4 بعد أي 

تتتفلروأحا.ت نحضِاترا، المعديان بتثغيل الكلفة الوحل.ات فت، أ •
التراب•الساتر j، الثغرات بقح الكلفة الوحدات انتهاء 

الأول،الرحلة من انتهت، الكباري بثناء الكلفة الهندميز حدات و ٠
الرحلةتبدأ أن يماكنها حتى الثغرات فتح من الانتهاء تنتظر وأصبحمتط 

الكباري.بناء أحل من والأنيرة الثانية 
علنمر أن لها محددا كان التي الأول الأسقية وْركبات بابات د ٠

لها.الحيدة العابر انحاْ ق تتقدم الحييات 
محناثرانبواسطة صاعقة كتاني، 4 إبرار تم أ ت 3 0 اعة الس،حوال ق  ٠

سيناء.داخل متفرقة أم،كنة العدوق عمق ق الهليوكوبز 
أكتوبر:من ة يوم  2030-1830سعت من 

صباهل؛ارّال، وتقوم الشرني، الشاطئ عل مواقعها تعزز لثاة ا ٠
والركثاتالدبابات لاستقبال والكباري الحييات همارج إل اتصال 

عمليات.موقف، لأخر تبعا واحباما وتلقينها 

التراب.اJاتر ق الثغرات معظم فح الفترة هذه حلال م ت ٠

فتحإكّام بمجرد الحلءيات عثر الثقيلة والأسلحة الدبابات عبور دأ ب ٠
تعملمعدية 3 1 لنا أصبح قد كان 2 0 3 0 الساعة وبحلول الثغرات، 

للقناة.والشرقي الغربير الشاطئن بين 

.2030الاءة كوبريثةيلءلاكناة بناءأول تم - ٠

—البور معركة I والثلاثون الخالي لفصل ا> 



لهامقررا كان والى ~ الأول الأسبقية ذات والعناصر الدبابات كانت ٠
التقدملدى تبعا الكباري انحاْ ق تتحرك ~ الكباري عل تعمِ أن 

المختالمة.الكباري بناء ق مون االهتل محرزه الدي 
؛االدفحية.الاراثق ستمرار ا ٠

ا,لغ\رة.للطائرات التصدي ل الحوى ١^٠^٤ متمرار ا ٠

أكتربو:ض ة يوم  22هقه2-0وسمه 
القناة.شرق الكباري رووس ل مواقعها تعزيز ل تمر تالمشاة وات ق ٠
والكباريالمعديان معظم وتشغيل الثغرات فح الهندمون تم أ ٠

الأعإلإنجاز أتموا قد الهندسون كان  22 30الساعت وبحلول 
التالية:الهندسية 

مكعبمم  90 000بتجريف وذلك التراب الساتر ق ثغرة  60فتح 
الرمال.من 

ثملة.كاري 8 بناء إتمام 
هيكلية.حقيقة كباري 4 بناء إتمام 
معدية.3 1 وتشغيل بناء إتمام 

محهيزهافور والعا.يات الكناري فوق تعبر ومركباتنا دباباتنا انت ك ٠
الثقيلالحبور وسائل كانت عندما 2 2 3 0 الساءة ق ذروتبما بلغت وقد 

مئاةا 9 الفرقة قلاع عدا فيئا وذلك لها ط\فأت بأنمى تحمل حميعها 
التربة.طيعة بخصوص متوقحة غر مشكلات خلهرت حيث 

يالمدفعية.التراثق متمّرار ا ٠

فيقهلالخوى دفاعنا له ويتعرض الكباري عل بغارات يقوم لعا-و ا ٠
أسقعلهما بلغ ند كان  22 30الساعن وبحلول الْلائرات من مزيدا 

طائرة. 27القتال بدء مند الخوي دفاعنا 

العييات،فوق تعم أن ئ مقرنا كان الأول الأسنة من الثملأ والأملحة الدبابات بعض )1( 
صاعتين.إل ساعة يحوال الكباري قبل تثغيالها يتم كان وهده 

للقناة.الخنوبي( القطاع ق معديات 4 و انمن كريرين إنشاء تأحر )ت( 
الخريةاسات إدارة ^ ٧١الباب 



اومم7نيأمور:  08 00نيامبرإش 6 يوم 0223 س
رووسل المشاة إل بالانضمام الثملة والأسلحة الدبابات امت ق ٠

7يوم  0100والساعة أكتوبر من 6 يوم  322 0 الساعة ب؛ن ما الكباري 
تحوبر•أس 

رؤوسيدع الأحرى الدعم وأسلحة مدعمة؛الدبابات المشاة امت ق ٠
كيلومترات.ة عمق إل الكباري 

صدهاق قواتنا نجحت وقد مقالة سبمجإت الليل حلال العدو ام ق ٠
المياهحقل إل الوصول من حالتن ق تمكن العدو ولكن حميعا، 

العبوروصائل بعض وتدمثر اثنين( كوبرين تحتليل ل دباباته واستخدام 
لنجحت التي دباباته وين مشاتنا ين اكريع ولكن الأحرى، 

RPGالقواذف فيه واستخدمت الليل طوال استمر مواقعنا احتراق 
الدباباتندمثر تم قد كان الصباح وقبل للدبابات. المضادة والقنابل 

جداقليلة أعداد إلا منها نتج ولر اللمل خلال اختراقها ل نجحت التي 
نحوالشّرق.سرعة باقحى تهرب وهى المباح ق نووهدت 

قصفنتيجة تتعهلل اش الكباري بإصلاح يقومون لمهندسون ا ٠
وجيزةفترة بعد تشغيلها ويعيدون والهلثران المدفعية 

هعرئأالقناة

قدقواتنا كاث 7 3 أكتوبر من 7 الأحد يوم صباح من الثامنة الساعة بحلول 
الحاiإق مائي مانع أصعب عثرت فقد القناة، معركة ق حاّنا نجاحا حققت 

لعثور عملية أية تحققه ب قيامحي رقم وهو ساعة، 1 8 ل بارليف ختل وحهلمى 
طائرات5 خسائرنا بلغت فقد ممكنة. خسائر بأقل ذلك تم وقد البشرية، تاريخ 

الدباباتق 2يم/■ و الطائرات ق  7.2.5ذلك ويمثل شهيدارأ،.  280ودبابة و02 

تتقريبية منة يل كإ توزيعهم رجل،  010 0 0 0 العبور عملية ل اثترك ( أ إ 
32000

وبحارْللمرة البحيرات ل المائية السهلحات عير برماتية ومركبات ديابات ل  010 0

-العثور معركة ت والثلاثون الحائي الفصل سز 



منآلاف وعدة دبابة 3  00و طائرة 3 0 قممي العدو أما الرحال. ق ./" 0.3و
ولواءمدرعة ألوية ثلاثة يمحق تم لمل بكامله. بارليما حط معهم وحسر القتل 
-٦١يتغنى كان التي بارلف حهل أسطورة وأصبحت القناة عن تداغ كانت مشاة 

كان.خر ق الإسرائيليون 

است.نرق  4500
افوقامارياكفة؟500
الثمالة.الكاري ا6مق 000

التالية:انمور اتل بوّمركبة  13500ودبابة  1020الئاة ءمت 

الجمو•؛ الخمفةامارى نوق  الشاةامارى فوق  معديات؛رق  ماأحت

ص, - 800 200 20 دأاات

13500 500 12150 750 100 مرنات

الحرية.انمليات إدارة ائع: الماياب 
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إراتالبء>من يمتد ]ث كويري ورأس ، حنوت1 ^آندرسوار ^~~ا
لبصل جيش كل كوبرى رأس وكان جنوبا• بورتومحف حتى شإلأ المرة 

رامحيي—؛ن تفصل ثغرة هناك يزال ما كان مترات. كيلو أ 0 حوال إل عمقه 
هذهوكانت كيلومترا،  40— 30حوال طولها وكان للجبين، الكوبري 

التحركعل قدرتنا فان وُدلك الحوى، الد٥^٤ مظلة صمن تدخل لا الثغرة 
ومواغحصون كاث ا.الودف وبهيا جدا، ة محدود كاث المنهلقة هد0 داخل 

أحدهماموقعن، عدا فيا ودلك أيدينا، ل صضلت فد حيعها بارليف ختل 
تمقد الحنون المويع كان ئن الحنوب، أنمى ل والأحر الشال، نمى أل 

فقتل.وقت ممالة أيدينا ل سفول وأصبح تاما، حصارا حماره 
العدومؤخرة ق تعمل التي الخاصة قواتنا قامت أكتوبر 7 يوم خلال ول — 3 

وتعطيلعدو، القيادات اك إربل كبثر أنر لها كان نثهلة، إعال بعدة 
مشاةآ  30اللواءمن عناصر قاهتج الخبهة. تحو احتياطياته نحرك 

قامتحجن، والخدي، متلأ ممري خلال بالتقدم ربرّْاتيآ الأسطول 
وفدوالمعسكرات، الرادار ومحطات الخنوي القهلاع رئاسة مركز بمهاحمة 
فادا،مطار إل وصلت حتى الخدي ممر خلال اللواء رايا إحدى تقدمت 

شهالوقت ل القناة شرقي كيلومرا 8 0 حوال مسافة عل يفع الدي 
صوءآخر قبل الهليوكوبتر بطائرات إبرارها تم التي الصاعقة عناصر كانت 

تتحركالتي قواته بمهاجة وتقوم العدو، بموحره تعين، أكتوبر، من ة يوم 
وحدر،ببهدء التحرك عل وأرغمه صفوفه، ين الدعر أثار مما الخبهة، نحو 

الجهة•إل وصوله ناحر وبالتال 

الذيالإداري، الموقف تحسن ل أكتوبر من 7 يوم ٌن أيصا امحسفدنا لقد ج~ 
معركةل أحرزنا٥ الذي الجاح إن قوية. دفعة إل ماسة حاجة ق كان 

جنديكل كان لقد الإداري• الوقف بالتضحية حساب عل كان العبور 
،واحد بوم لمدة المياه من محمضا وتعيينا واحد، يوم لمدة تعيينا محمل 

الثال.الخيش مثولية صمن ندحل الدفرموار )أ( 
بتخحسصنمتا وند يوميا مياه لترات 5 إل الحارة الأجواء ل يقال الذي الخندي نحتاج )ت( 

جندي.لكل شل اللتر ونصف 
الخربةاسميان إدارة الماح: ازب 







١سمح ذيارشساشسدمحمة 
عز،الوقف لمتاقثة الخبهة، إل نحركت أكتوبر من 8 يوم من الباكر لمباح اق 
قائد~ أمون ممعل اللواء بزيارة رحلش وبدأت المدانين. القادة مع الهلبيعة 
الثالث،الخيش قادة إل ومها مشاة الثانية الفرقة إل نحركت ثم الناف- الخيش 
عدنملقد أ المركز0 إل النهار نهاية ل عدت ثم مشاة، السابعة الفرقة إل ومنها 
ويتمتعونعادة القمة ل وهم والخنود الغحامحل شاهدت حيث الزيارة بهده حدا 

اللذينوالخسإف الذهني المجهولين من الرغم عل عالية، معنوية بروح 
كاننوم، دون متاJت^ن لياكان محاللتها التي الماصية، ساعة  42او خلال نحملوهما 
دليلخر كان ممتازا. كان 4 أ رقم ^التوجيه رويتي عند تtتفون منهم الكشرون 

لا!!«.

ادةالقيمركز ل مشاة— الثانية الفرقة هائي سمية— أبو حسن العميد قابلت 
يتمنعكان العدو. من المتنلر الضاد الهجوم لملاقاة يستعد كان لالفرقة، التقدم 
أنيعد العدو. صد ل ينجح سوف أنه من واثما وكان عالية، معنوية بروح 

لمدينةالواحه بارليف حهل مواغ أحد لزيارة توجهّى سمية أبو حسن تركت 
من8 يوم فجر إلا أيدينا ل يسقهل ول؛ منيعا، حصنا الموغ هدا كان الإسإعيلية، 

نظرتالذي ه نفالوير هو كان له. زيارق من قليلة ساعات قبل أي أكتوبر، 
إداما عل التعرف بغية اعة، م 24مسا العمليات بدء قبل الماضي الحمعة يوم إليه 
الذيالشعور هذا أعرب ما لا. أم للهجوم، ياسعداداتنا أحس قد العدو كان 

خملحصون من كغار0 ومنيعا ثاكئا حصنا كان الحصن، أدخل وأنا به أحس 
قدأولاء نحن وها أيدينا، من ستحميهم حصومم أن إسرائيل بنو وظن بارليما، 

الرأسمرفوعي حصونهم ندخل أولاء نحن وها اض، بفضل حصونهم دمرنا 
لله..ارالحممد الحصن هدا أدخل وأنا أنطق شى وحدت شعوريا ولا والكرامة، 

أكرا،ل'،.واغ 

نثادته،ق رانمته الناو إطلاق ونف بعد العركة ميدان القرني بوقر الجزال زاو عدما ( أ ] 
هذاهمل تغلبوا أن استطعتم كيف وقال متغربا فاه فغر الحصن هدا ناهد وعندما 

'•متغربا سأل الحصن فناء ل المدفعية حفر من صخمة حفرة شاهد وعندما الحهس؟،ا 
ملليمتر.2 4 0 هاون حفرة انها له فقلت هده؟، مدع أي حقرة 

-للعير الرسى الض-اد الهجوم والثلأتون؛ الثاق لفصل ا٠ 



علبصري فوفر العركة، ميدان ق أتحول أحدت الخمس هدا زرت أن يعد 
مسافةعل ا، بعفيعضها يواجه محرفة ممحرية ديابات أرع منظر حزين، منظر 

رحلإحداها برج من ويظهر حطا، ا يعفيعقبا دمرت لقد متر، 5  00عن تقل 
تحدثالحوادث هده مثل إن مواجهته. ل التي الدبابات إل بيده ينثر متفحم 

ا،منهالإقلال المكن من ان متؤإن ا، بتاتتحنها يمكن ولا الخرب، ل بكثرة 
حلالحتلآ زملأءهم يقتلون الدين الرجال عل تول يالذي يالينب، والشعور 

علاعدمم وميا نفعلاجا علاجهم محر نر ما حطام، إل محولهم نل الحرب 
المشاةفرق إن قلت أن سبق لقد يلازمهم. الذي الضمثر تأنيثح من ١لتخلمر؛ 

ةبوم فجر وفا بينها• التي الثغرات وسل الكاري رووس يتوسع تقوم كانت 
ت،كانبينإ جنوبا، تتحرك مشاة الثانية الفرقة من دبابات فصيلة كانت، أكتوبر من 

التلاقيمدق، الأ، ئمتتحرك مشاة 1 6 الفرقة من أحرى دبابات فصيلة 
الدباباتعثرت أن وبعد • شرق الإمإعيلية العدول موير ار حموإكإل 
المقدمةالأخرى اكلاثة فوجنتح؛الدبابات التلال أحد شالا المقدمة الشلاث 

الغريزةتمليه با منها كل وتصرفج \كوؤوا.أ عل عنيفا المفاجأة وير كان جنويا• 
ندمثرالتيجة وكانت، الأحرى، عل اكار فصيلة كل فاطلقتج القتال، يدان مق 

وكانت،طلقات أريعر سوى يطلق لر الأول. الطاقة من فصيلة كل من د؛ا؛ت؛ن 
المحطمة،دباباتنا أمام خاشعا وقفتج لقل أطقم. وأربعة دبابات أرع خسائرنا 

منالمصري، الخندي لمستوى الفرحة ؛داخلتاشعورا أكتم أن أمتْي لر لكنني 
الحزنالأدث لهذا الأسباب كانت مها التلّريبح ومستوى القتالية الروح حيثج 

تحوقل ثرامم نأطلقوا وأمم تفكثرهم تشل لر الفاجأة بان لأصحابه ينهي فإنه 
للغاية.دقيقا كان تسديدهم وأن واحد، 

للكوبريالمودي الطريق وجدت مشاة السابعة الفرقة قهناع إل وصول عند 
إلللوصول الأمتار من مثات بضع والسثر الترجل إل دفعني مما مزدحما، 

اعثرنالكوبري، بجوار يقفح بدوي العميل. الفرقة قائد وجدت وهناك الكوبري، 

طريقj و؛تحكإ  PURKANبركان اسم عله العدو ويطلق زدته، الذي ه نفالونع م ١ 
الإس،اءبمالأائ.

ءالحرية انميات إدارة انماع؛ اياب ^— 



شرقتنتفلره كانت التي الفرقة قاني عربت ركينا حيث الأقدام عل سبرا الكوبري 
الأمورتكن لر الفرقه. كوبري رأس داخل القوات عل بجولة نقوم وأخذنا القناة 

لدبايات ثلاث ومعه ملازم عل عثرنا فقد الفرقة قطنخ ل تماما استقرت قد 
جسدا،ليس الإداري الوقف كان الأم■ وحدته مكان يعرف أن دون منعزل مكان 

صفاحومعهم _ربي، الغالشاطئ إل يعبرون وهم الخنود يعض شاهدت فقد 
لمااثهابالما٥رأ٢.فارغة 

لقدالكباري، موقف هو الزيارة تلك خلال أزعجنى ما أكثر كان لقد 
حواليمثل دلك كان وند ثقيلة، كباري ثلاثة محموعه ل يعادل ما خسائرنا 

بالنسبةمقبولا الرقم هدا يبدو قد الخرب،  ١٦٢بدأنا التي الكباري محمؤع من -/ُ ئق 
أوأشهر،ابح أميعد محيت قد فيإ أفكر كنت لكنني الحجم، 7أذا عبور لعملية 

علالمدى البعيدة ومدفحيته الخوي جهوده ركز العدو أن لو محدث أن يمكن مادا 
الوقتق لكن  siiJ-من ذلك ل ما طائراته من العديد له نسقهل سوف الكباري 

صعبا،ا موقفلنا ونحلق الكباري، من إصال عدد تدمير من يتمكن سوف نف 
منبدلا والحجارة ارمل من صاء تماري بناء لكرة ذهني ل برزت دهنا 
أنالطائرات تطيع تلا الكباري هذه مثل إن سخو^ا، التي العائمة اري الآكب

ائراتالهنقابل تحينها التي الحفر نملح أن دانإ تطح نإننا بسهولة، تدمرها 
فكرتوالخجارة الرمل من بمزيد الحفر تلك نردم بان الكباري، هذه ل العثرة 

القرفةمن عريق اء أثنل نمي وين بثني أملبها وأحيت المكره هده ق مليا 
وس؛نبيني دار الذي الخوار يل وفيإ الثالث. الخيش قياده إل متجها السابعة، 

تتعدثان ثخمان وكانتا نمى، 

الهتدّية؟الناحية من تنفيذها الممكن من هل لكن جيدة فكرة إنبا الأول• 

العال.السد من أصعب تكون لن إما ممكن• ذك أن اعتمد الثاق؛ 

عثرننتظر أن تريد فهل صنوان، أ 0 استغرق العال السا• بناء إن الأول! 
سنوات.

محلشلا محبا ألض غد مناة أ 9 الفرن نمور ايئ ايالفرن تمارى اتندام أن لاحفل يا 
تسام_اري.

للمددازبي الضاد الهجوم : داكلأم0 ازن الفصل 





آلوزيرأخثرت اليوم، دلك مائة ق 1 0 الركن إل ا'لحجهة من عريق بعد 
أنيمكن ا ومالوقف خطورة له أوصصت، غاية. للمترددا كان لكنه بالفكرة، 

أنالنهاية ق فاصيلر العدل، حذا تمرت اّالكباري ل ائرنا خأن لو محدث 
أنإل ساكنا وأممه وض أصح أن ئ، أرغب إ بعد. فيإ الريس صيخطر إنه يمول 
قة الإمحابيالخهلوات بعض أنحي أن وقررت بدللث،، ل الريس ياذن لا أو يأذن 
سانفنصح الهندصن، مدير عل جإل اللواء مع الفكرة بحئته .. الأنحاء هدا 

الزراعي،الإصلاح وزبر بدران الدكتور من كل مع كله الموضوع نناقش 
احمدعنان والمهندس السويس، قناة هيئة ريس مشهور أحمد مشهور والمهندس 

كانه نفاليوم من  2100الساعة وق العرمحبه. القاولن شركة مدير عثإن 
الموضوع.هذا لبحثه 1 0 الركن j مكيي ل عل حمال اللواء ومعهم حمعهم 
الفعلرد كان والمشورة العون ومالتهم ذللئه إل دفعتني التي الأمباب ثرحت 

وهويقول!مصافحا إل يده ومد ومؤيدا، سريعا عمان أهمد عثإن المهندس لدى 
أفاكروكنته ثخمتا أنا فيها فكرت لقد الفكرة، هده عل أهنئلثه الفريق- ءسيادة 

اأمبسهولة. تنفيدها ويمكن رائعة فكرة إما لحة، المالقرات إل ما أتقدم ن أل 
لإنجازالوفته بعض إل أحتاج فإل الكباري هذه لإتمام اللازم الوقت بخصوص 
فقدمشهور أحمل. مشهور بالهندص يتعلق فيها أما ^Ui،". اللازمة الحسابات 

ردمق تفكر ، كيفقاتلا! وعلق مني، سمع بء1 يرنن أمل وخيبة بدهشة أصيب 
لتطهثروالحلمة العدة أع،• بأن وأخرف اليوم ي اتصل الريس يأن علتا ، القناة 

أبنيأن أريد إنني القناة أردم لا ءإنني له! قلت ٢، ر للملاحة فتحها ؤإعادة القناة، 
بعدإلا الشرؤع هن.ا ق الحمل نبدأ لن إننا نم النمر، لنا تحقق التي الكباري علميها 

بهالحربية؛الاتصال وزير يقوم وسوف الحمهورية ريس تصديق عل الحصول 
مشهور،الهنا.س بهلمأنة عثعإن أخمد عثعان الهنل.س قام منه؛ن.للداا الإذن وطلبه 

بعدفليلة أيام خلال ق القناة محرى من الكباري هذه يرغ أن تهلح يإنه له وقال 
تنفيدعمان أحمد عيان المهندس يتول أن عل اتفقنا المؤتمر مائة وق الخرب• انتهاء 

الساداتينمي كان زذا ءرا,ة لونوص نجعيا 7، 9 - 74الأعوام ق الأحداث -طور إن ( )1 
لتطهيسالخطة يقم أن مشهور أحد مشهور الهندس إل طلب عندما أكتوبر من 8 يرم 

للمادجة.فتحها إعادة و القناة 
للدوالرسى الضاد الهحوم ؛ والثلاثون الئان الفصل 



إمكاناماالزراع-ي الإص_لأح وورار٥ السويس ^٠١٥ هيئه تضع أن 
حمعهاJحلت.

طريقهمق مكتبي من الأربعة الرجال حرج عندما 2 3 0 0 الساعة كانت لقد 
9اء موؤ بالشرئ. الخاصة الدراسات لإجراء عثإن، أحمد عثإن مكتب إل 
الهندصوتقدم النرئ، دراسة من انتهت ئد العمل محموعة كايت أكتوبر من 

التالية؛التقاحل يثمل كان الدي بتقريره* عثان أحمد عثإن 
أيل أو النهل ي النوم هذا من كوبري إنشاء بمكان الصعوبة من إنه ~ 1 

القة؛لاعهدا ق الساه تيار مرعة إن حيت الثالث، الخيش قطلغ ل مكان 
التكاليف،باهظة عملية الناطق هذه ل أصم كويري إنشاء نحعل 

هذهلإنشاء الأمكنة أضل هي والقنهلرة والقردان الدفرسوار منهلقة إن 2— 
هذهل التسار مرعة إن حيث حميعا، أفضالها الدفرصوار وتعتر الكباري. 

نقرسا.الصفر إل تصل النهلقة 

ونقللحثي أيام، سعة إل بمئاج يإنه التنفيذ ل بالبدء الأمر إصدار بمجرد 3~ 
العمللإنجاز أخرى أيام 9 إل محتاج نم الحمل، مناطق إل العيان 

يوما(.أ 6 )الجمؤع 

العربالمقاولون يقوم أن عل يحتمد المذكور الونت، ق المشرؤع إنجاز إن 4~ 
للهم مشاريع ل تحمل التي الميكانيكية والحيات البالدوزرات سحب 

•ذلك ق لأستثذ.ابا الليبية بالسلهلات نتصل أن يلتمسون وهم ليبيا، 
النهايةول الرئيس، موافقة عل للحمول أخرى مرة الضغط حاولت 

الخطواتانحاذ ل فورا وشرعت أكتوبر من أ 0 يوم مساء موافقته جاءت 
أكتوبرمن 1 6 يوم الدفرسوار عند مواقعنا اختراق ل العدو نجاح 'لكن التنفيذية، 

كوبريبناء ل العمل استمر المنهلقة. تلك ل الكوبري بناء مشرؤع إسقاط سب 
والمشكلأتاكاعب من سلساله وبعد القنطرة منطقة ل وآخر الفردان، نهلقة مل 

اب.انملأت إدارة الماح: الباب 



37 مم ديمن 9 ق والآخر دسمثر، من الأول ز ١^١، بناء نم الهتدرست 
اءببنيقوم وأن بخاطري، جاك التي ها نفالعدوالفكرة يتبنى أن حقا والغريب 

اءإننمن العدو انتهى وقد لذلك. حددناه الذي ه نفالكان j أصم كوبري 
.ا 9 7 ة مثر ديمن 7 ل واكحه الدفرموار، مطقن ز الكوبري هذا 

العدوالتي الضالة الهجمات فقل 
أكتوبر،من 8 يوم نتوقعه كنا الل.ي الفال العدو هجوم إل أحرى مرة نعود 

بحثيويقوم ، ١٦٠يتمنع التي المناورة حرية باستغلال يقوم أن نتوغ تما نفد 
نتائجعل الحصول من تمكنه قوية صربة له ويوجه القء؛لاعات أحد انحاه ل دباباته 

دباباتهاستخدم ففد تماما، توقعناه ما عكس يتصرف بأنه فوجئنا لكننا حاسمة. 
الهجانهذه فشل عليه ترتّب، مما انحاهاأّتح عدة ول متفرقة، ضربات وجيه تل 

ألويتهباحد مناة 1 8 القرفة العدو هاجم أكتوبر من 8 يوم صباح ففي • جتعا 
الثانيةالفرقة أحر مديع لواء هاجم ه نفالوفنح ول القنطرة، انجاه ل المدرجة 

الهجوميز؛صل من فواتنا تمكنت، وقد الفردان، انحاه ل مشاة 

مل.رءة،ألوية ثلاثة فيه أشرك آخر تبجوم العدو قام ه نفالنوم ظهر و؛اُد 
الثالث،اللواء بينا الفردان، انحاه ي متاة الثانية الفرقة بماحمان كانا منها اثنان 

قمشاة الثانية الفرقة نجحت، وقد الإسإعيلية، انحاه ق مثاة 1 6 الفرقة -٦١^٢ 
ثرة،كبخاثر تكبل أن بعل الأحر اللواء انحب، بيا تامة إبادة الألوية أحد إبادة 

الاسحايبح.عل وإرغامه العدو، هجوم صد ل مشاة أ 6 الفرقة نجحن، كذلك، 

أحرىمرة هجومه العدو ء٠اود أكتوبر( من 9 )الثلاثاء التال النوم ول 
مرةمحثل العدو ولكن مشاة 1 6 الفرقة صل. مدرعين لراءين المرة هذه واستخدم 

اأتتربنما كلكنا فقي. ألصماء، الكباري بناء عند ضخمة متاعب القناة ز المياه تيار سبب لقد ( ١ ; 
ومعلي رمال من به نقذف ما تلتهم وأحيت الثاء ادفاع ّرءة زادت الشاة تمن،، مس 

عرصهاالمياه لمرور فتحة نترك أن بضرورة الممريون المهندسون اقتنع النهاية ول المجرى— 
أو4 0 إل القناة محرى تضييق إل النهاية ل فكرق تهلورت وه،كدا مترا٠ 5 0 أو 4 0 حوال 

المجرى.هدا فوق عائم كوبرى بناء تم وقل مترا 5 0 
للعددالرسي الضاد الهجوم : والثلاثوذ الثان النمل 



قوية.هجإت بأية ريح  Ljlهدا العدوبعد يقم و!ر نجاح، أى ااحرىن'إحراز 
منو و ة يرمى صده تم قد الرسى ا،لضاد هجومه إن القول( يمكن ويالتال 
أكتوبر•

أنبمشاة الثانية الفرقة أيلغتنا 1 6 4 5 الماعة حوال أكتوبر من ٦ ٥ رم يل 
مناصر بعنمدعمة ابات دببكتيبة تقدر بقوة الأسر جناحها هاجم ند العدو 
عمقإل الفرقة مواغ احتراق من تمكنت القوة هد0 وأن مدرعة عريات ل المشاة 
الليلحلال، ءحاب الأذعل القوة هده ولكن كيلومترين، حواإ( 

الأولاسانسيبمماءاص 
بالتقا-مالأول( المشاة لواء من عناصر نامت( أكتوبر من أ 0 يوم خلال( ■ل 

تلقيناأكتوبر من أ 1 / أ 0 ليلة خلال( وق ، عيون"موسى مواسر واحتلت( جنوبا 
لواءفمد لقد تقول(، ارة الإثت( كانوالانزعاج. القلق أثارت خطثرة إثارة 
تملالتي الع-لومات كانت( ومعداته. وأسلحته ه رجالمن ّ/ 90الأول( المشاة 

من(تماما الاتصال( فقدان عل تدل( مشاة 1 9 الفرقة ومن الثالث الخيش من إلينا 
ماذاالتحديد وجه عل يعرف أحد فلا وبالتال حيعها، والقيادات الأول( اللواء 
حمعبمهمة الخبهة إل كسثرة برتبة اتم_ال( غاطه أرملت( اللواء. لهدا حدث 

الخنوب،إل ليلا التحرك بالأول اللواء كان لقد اللواء هذا عن الحقاتق 
غروبقبل تحركه يبدأ أن ق فكر اللواء قاني ولكن مدر، منهلقة واحتلال 
كثماعن تراقبه الإمحرانيلمة الخوية القوات كانت( وقد ساعات ببضع الشمس 

بريعوأصبح الخوى دفاعنا مقللة تحت( من تماما خرج أن إل جنوبا يتقدم فركته 
القواتانطلقت( وهنا الخو، من هوجم ما إذا له؛الانتثار مح تلا صيقة أرصا 

الوسيلةلديه تكن لر ل٠ى الاللراء عل الشرس هجومها ل الإسرائيلية الخوية 
تحققهأن يمكن لما منالا تعتر المعركة هذه إن الهجوم. هذا صد لليفلع الفعالة 

دفاعالث( تمللا برية قوة صد أرصي جو~ بالموارح المجهزة الخوية القوات 

بقوم.الاطلاع بواجب( مكلفة كانت العادية القوة امذْ أن العتقد من ( أث 
.SANtالخوي دفاعنا شبكة عثللة نحت تع زاك ما موسى عثرن كانت ت2( 

~i  i ٠الحرية العمليات إدارة اياع؛ الياب



ومعالعركة، ل معادية أرضية قوات أية تشترك لآ الحركة. وخفيف مويرا جويا 
اكاليةالأيام خلال أمكن وند • اللوام تئتين، ق العدو طراز نجح ففد ذلك 
منيكشر أقل حاتره جعل مما معداته من الكشر وإنقاذ أفراد0 من الكشرين جع 
منخرج اللواء أن هي اكابتة الحقيقة ولكن بلاغ أول ل جاء الدي و•/ ه رقم 

وتعريضتنظيمه إعادة نمت أن إل أيام لعدة مقاتلة كقوة الاعتبار وفقد المعركة 
خاترْ.

للجبههاثن؛ة نيارتي 
الءاJوأن أكتوبر من 9 و 8 يومي القادة العدو هجإت من واضحا كان لقد 

ليقع الأي الاسإعيلية — ة الهلاّمحور الأوسهل ؛؛ ١^٥٧انحاه عل هجومه يركز 
أخرى.مرة اكال الحيئر أزور أن قررت الثاف.لدلك الحيش حدود 

 jالثانيةللمرة الجهة إل نحركت أكتوبر من 1 1 الخميس يوم اح ص
أيصد عل قادرة ا قواتنبأن مقتنعن حيعا وكنا معلمتنا فيها الوقف فوجدت 

صرفقررت أخرى هجإت أية ضل ا دفاعاتنولتعزيز آخر؟ مدنع هجوم 
اكان.الجض j الل.فاع لتعزيز فورا للدبابات مفاد لغم  10000

هجومأى صد عل بقدرتنا اقتناعا أكثر وأنا الثانية الزيارة تلك من عدت لقد 
رحلتيأثناء ل ظهرت قد تكن لر خطرة ضعف نقطة اكتثنت ولكن آخر، مفاد 
كانتلقد المختلفة. الحبور وومحاتل الكباري عل السيطرة مدى هي تللن. الأول 

ثولالمهو فرقة كل أركان رئيس يكون بان تقفى العبور مرحلة خايل تعليإق 
وتحتبنظام الحبور عملية تمت هتا ومن عليه، يهلرة والالعبرر تنفليم عن الأول 

تركفقد ذلك ان- أما؛عالأول. زيارق فترة خلال ذلك واستمر حازمة ميطرة 
ومنالصف، وضباط الضباط صغار لبعض المسئولية هن.ه الفرق أركان روماء 

فرقنحرم أن المكن من يكن لر الكباري. منطقة ل تظهر الفوضى بدأت هنا 

المLحلأنفامة طبما باء نحتل التي المرية القوات فعالية عدم لتا يونحح هذا إن ( أ؛ 
للطاتراتمفاد صاروخي د٠اع أي إقامة مصر عل تحرم المعاهدة تللتح إن حيث ية الصم 

.،\_jSAM

للعيرالرسى المحاد الهجوم ; راكلاثون الثان الفصل 



يكنلر ولكن اقلعابر، تنظيم عل يشرفوا لكي داتمة لصفة أركانبما روماء من الشاة 
أنقررت لذلك الضباط. صغار أيدي ل التولية هذه نترك أن اشول من أينا 
قائداأم\ن صالح اللواء عينت وقد الهمة، لهده خاصة قيادة بتشكيل أقوم 

قانياامي حممنير والعميد الشاي، الحيش خدمة ل تعمل التي للمجموعة 
نمالضباط من عدد منهإ كل وْع اكالث، الخيش ق تعمل التي للمجموعة 

الكبيرة.الرتب ذوي 

ءالحرية العميان إدارة الساع! اياب 
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81 0 0 الساعة ل Jالقيادة مؤتمر يضور - واصل ١^٠٠٢ وعبد مامون 
مناكل كرر 2 3 0 0 الساعة حتى امتد الذي المؤتمر هذا خلال وق ه، نفاليوم من 

القرارأن عل الوزير من إصرار هناك كان ولكن وتكرارا، مرارا نظره وجهة 
٦ج يوم فجر إل الهجوم هوتأجيل عمله أمكن ما وكل به• نلتزم أن وبحب يامي ّ

محددا.كان كإ ا 3 يوم فجر من بدلا 

خلالالمرية المادة ا ترتكبهبرة كبغالهلة أول هو القرار هدا كان لقد 
كبثرأثر لها كان التي الأخهناء من أخرى سلسلة إل الغاكلة هذه جرتنا وقد الخرب 

روومىعل المحافغلة مع للشرق هجومنا نطور ولكي ونتاتجها، الحرب بر عل 
وقالمعركة. إل الثانية الأناق ندفع أن من لآ بد لا كان ومزمنة قوية الكباري 

الفرقةخلال من مدرعة 2 1 الفرقة ءبِت للة2أ/3أوولة3أ/4ا خلال 
رأسحلال من مديع لواء عدا الدرعة الرابعة الفرقة عبمرت بينإ مشاه 1 6 

الثاك.الخنس كوبري 

مشاةولواء مدرعة ألوية 4 استخدام تشمل الهجوم ق حطتنا كانت 
يل;لآ طبقا محتلفة انحاهات أربعة ق مكاشا 

•لأ)اكطاعالجوبي( ئ ٦

الجنويا،*الخدي)القطاع ممر انحاه ل ميكانيكي مشاة واء ل أ
الأوسط(.)القطاع الطامة انحاه و مدرع واء ل 2
الخإل(,)المهلاع يالوهلة انحاه ق مديع واء ل 1

وكاندبابة 2 6 0 حوال أكتوبر ْن و و ة يومي قتال حلال العدو حصر لقد 
القديمبالأسالوب المشاة مواي، اقتحام ل دباباته يستخدم اليوم؛ن هدين حلال 

جنديلدى النفسية الصدمة وأحداث التحرك سرعة عل يعتمد كان الذي ه نف
بإالمصرين المشاة أن اكتشف ما سرعان ولكنه المدرعات. اقتحام نتيجة المشاة 
عاليةمعنوية روح من به يتمتعون وبإ للدبابات، مضادة أسلحة من لدييم 

01 يوم من واعتبارا الأسالوب. هدا وستخل..م الش الدرعان سحق عل قادرون 
البط—يءالتحرك عل يعتمد حذر بأسلوب دباباته يستخدم بدأ أكتوبر من 

الخربةانميات إدار؛ الاع;لباب ا- 



قخسائره انخفخت لذلك ونتيجة الطبيعية، واتر والالأرض من والاستفادة 
لخسائره من الأكبر الخزء العدوبتعويض وقام ملحوظا. انخفاصا الا.بابات 
يومأمامنا التي الثانية المدرعة ألويته ل التي الدبابات د عل. وصل بحيثا الدبابات 

دبابة. 900إل منأكتوبر  13

الذيالمكان ل معادية د'بابة 9  00ماحم أن أكتوبر من 1 4 يوم علينا كان 
فمهلمصرية دبابة  040 بقوه معادية جوية سيطرة وتحت اللقاء لهدا العدو نحتاره 

منكثثر اك هنزال ما الخيانة؟ أم المقامرة أم الخهل نتيجة القرار هذا كان هل 
إلالمهاحمة ا ألويتنتا.راج امق العدو نجح لقد الموصؤع. ببذا محيط- الغموصر 

اليومهذا ل فقدنا لقل دباباتنا. محغلم مم تلب ل ونجح بعناية، اختارها قتال مناطق 
الأولاكإنية ام الأيل ائرنا خمحمؤع عل يزيل. رقم وهو دبابة، ة ق ٠ الأسود 
رووصداخل إل أخرى مرة ا قواتنحت ان1 4 يوم ظهر وحول للحرب 
.^١^١٢الكباري 

اللواءبا هاتفيالأنما'ل حاولت أكتوبر من 1 4 يوم من أ 1  00لساعة اق 
محوزلا إنه إذ الحائي بالأمر هدا يكن لر الراحة، ل إنه ل قيل ولكن مأمون معد 

ولكنييرة كبمحركة ق مشتبكة قواته تكون بينإ الراحة ق يكون أن للقائد 
التصرف.هذا مثل يتصرف لكي الإرهاق غاية ل يكون أن بد لا أنه تصورت 
الوزيرأخبره أن بحد 1 0 المركز إل الرئيس وصل 1 3 0 0 اناعق حوال وق 
الساعةوق الخنود. معنويات لرقع اببهة إل أمحرك بأن الرئيس أمرق • بالوقف، 

تيل كا الدبايات ق حاترنا لكنت ( أ ، 
240أىربر 13منيوم6-

250امحوبر  14يوم
يل؛كا العدو خائر ولكنت 

3 00س 7 يوم تجر أكربروض 6 يوم 
2 60يوم8و9سامحو؛ر 

50سامموبر 13-10يوم
.50ساىوير 14يرم

■الدمسوار ثغرة  '•والثلاثون الثالث لفصل ا- 



مركزي كنت  1600الساعث وق الثالثة، للمرة ١^; ، 1,1رفي و تزا~كت 
سالتوعندما العمليات، غرفة ق مأمون سعد اللواء يكن لر الثاق. الخيش قيادة 

اليومصباح قواته هزيمة لأحار كان لقد مرة. لأول الحقيقية الأساب عرفتح عنه 
النوممن ماعالتا عدة بحد أنه يعتقدون معاونوه وكان فامار، عليه أثركثجر ذاته 

تاذهبالعامة. القيادة عن المعلوماتر هده حجبوا ولدلائ، نشاؤله ستعيد موف، 
يشرفاالذي الْلبيتا بجواره ويجلى فراشه في متلقيا كان حيث، غرفته ق إليه 
منمنعه الطيبا ولكن عله، لحول عند سريره j يجلى أن حاول علاجه. عل 

حالتهأن أحثرف غرفته خارج التلبس—، تن وببيتي خاص حديثا ول ذلك،، 
إلإخلاؤه يجِط وأنه الأمامية المنطقة ق توافرها يمكن لا خاصة رعاية تستدعي 
المعادىمستشفى إل تخليه ا بائنمامون سعد اللواء أ؛الاوتا وعندما الخلفح. 
بسرعةصحته يسترد بانه يشعر أنه مل.ءتا ذللثح أفعل لا أن ورحال ممرا انزعج 

إخلاءهنوحل أن قرريتح إصراره وأمام فورا. مسئولياته يارمى أن يتتليع وأنه 
معتا اتفقوقد حالته. عنه نر تقد لما انتثiارا التال اليوم صباح إل القاهرة إل 

حالتهعل ليتللمعني التال اليوم صباح ي يتمل أن الطيب، 
الحيثيقيادة صاحل ْع اجتمحت، مأمون معد اللواء غرفة غادرُت، أن بحل 

وأبلغ—تهمحميحهم الفرق بقادة بالأتمال قمت، ك،ا الوقمح معهم وبحنتح الثاق، 
كانن،إما حيتح ، 21الا.رءة الفرقة أزور أن صممتح وتشجيعه. الرئيس ؛تحياينح 

العميل.ولكن اليوم. هن.ا صباح المعركة من الأكبر الع._حء نحمل الذي التشكيل 
وّوءاعبعل بدأ قد الفللأم إن حيثح ذللئط، أفحل بألا محني الفرقة قاني عران 
منالرغم وعل الخعلورة بالغة عملية المعركة ميدان ق ليلا التحرك يكون 

انحاهل ا 7 0 0 الساعة تحركي وبدأ إليه، الدهاب، عل صممتؤ عرابي تحازيرا>تخ 
الأخرالكوبري إل فتحركتح مدمرا الكباري أحد كان مثاة ا 6 الفرقة معابر 

تاكانالتير الحل-و مدفعية تلة بواّالتاومجر ليتفادى مكانه من مرفوعا فوجدته 
احتياءلاتنتيجة بعلينا التحرك وأصبح تماما الغللأم خيم لقد المربح. ل مستمرة 

تمرروبالأنمال ثحن، ر حالته بأن ف واحم الطبيب ي اتصل أكتوبر من 1 5 يوم صباح .ا(في 
النار.إطلاق وقف يعد ما إل فيه يقي حنث المعادى تشض م إل إحلاوه 

إدارْاك0تالحريةسالنابالأع:__ 





أماممت ت، بصرا-حة هذا رآيي أبديت وقد ذكرت٠ا. أن ل سق التي الأسّاب"الكمة 
يرزقون•أحاء يزالون ما ممن ممرين 

دبماذاو؛رراسمداتمحلأء؟

إلحدف كان أكتوبر من 1 4 يوم هجومنا بان السادات ادعاء بخصوصي أما 
الخطأوخ هوتعنه الهدف باطل، ادعاء فهوأيقا سوريا عن الضغط نحفيف 

التالية:للأسباب وذلك افلمرية، السياسية القيادة ارتكبه الذي 

إمرايلقلب عن وص الاة قنجبهة ق المصرية القوات بعد كان ~ أ 
الخويةالقوات تفوق وكان ا،لفتوحة( سيناء أرض من كيلومتر 2 ه )حوالي0 

المريةالخبهة احتواء عل قادرة إسرائيل بجعل ماحقا تفوقا الإسرائيلية 
السوريةالخبهة صد قواما من الأيد الخزء حشد مع القوات من بالقليل 

الأستثاريةالهيئة مع اجتإعي خلال ق الموقف هدا من حدرت وقد 
لحةالمالقوات حرب أركان رزاء من تتكون )التي العربية العسكرية 

دورتهل المشترك الدفاع محلى اجتإعات حلال وكيلك العربية(، بالدول 
أنتهليع تلا المصرية الخبهة إن قلت وقد ، 719 1 نوفمثر ق عشرة الثانية 

أسؤعحلال ل الشرقية الخبهة صد المعركة حم من إسرائيل تمغ 
تموي وسوف ، 73عام قائما يزال لا كان 7 1 عام قلته ما وإن واحد 

الخويةالقوات ن، وؤنالما؛قيالسلاح متنوعة أو محتلة سيناء كانت طالما 
٠صعقها عل المصرية 

لصدكافية من أكثر كانتح وقد مدرعة، ألوية ة المصرية الخبهة أمام كان لقد 2~ 
يرغملن الهجوم با قيامنفان وبالتال الشرق. انحاه ل مصري هجوم أي 

المرية•الخبهة إل ودية الالجهة ص قواب من جزء سحب عل امرابل 

وصلتفقد أكتوبر، من 1 2 يوم السوريه الخبهة ق الوصع استقر لقد 3~ 
مشاةفرقة + مدرعة )فرنة عراقيتن فرفين من اذقدمة العناصر 

الدولولدى العربية الخامعة ق ايحفوظة الخالسات هذه محاصر إل الرجؤع يرجى ( آ؛ 
الأعضاء.

دالخربين ا1عمالات إدارة المائع! لماب ا —



دفعكسيلك . 1 أ يوم القتال ل و1سركتا السورية الخبهة إل مكايكية( 
من7 3 يوم أولهإ وصل ومحي السورية، الخبهة إل مدرعتن لراءين الأردن 
الخبهةمؤنق فإن وهكذا يأيام. ذلك، بعد الأحر اللواء ووصل أكتوبر، 

هلنفمحي لكي، يصورها أن السادات محاول الش بالمورة يكن ل؛ ألسورية 
الخاطئ.اليامحى نرارْ تبعات من محرجا 

لتخمفتم فد الرابعة الدرعة والفرنة 2 أ المدرعة الفرنة ينع كان إذا 4- 
فثلأن بعد الغرب إل الفرقتان تسحب لر فالإذا موريا، عن الضغتل 
نحوالثرق؟الهجوم تطوير موصؤع عن مائيا النغلر وصرف الهجوم 

١^١٧ض ابأالأسم1ظئمحاض 
إلوالفاذ للخصم الدفاعي الخهل اختراق ق المهاجمة القوة نجاح إن 
تمكنموف الخصم ة حر مؤ إل الوصول لأن مهاجم، قاني كل حلم هو مؤخرته 
القيادةوسائل وتدمثر الدافعة للقوات الإداري النظام ر تدميمن الهاجم 

تدمثرمهمة مححل وبالتال إعاشتها متاطق عن الدافعة القوات وعزل والسيطرة 
الهاجمعدوه يمع أن للممدافر ويمكن فقعد وقت، مسالة الحاصرة القوات تللث، 
بالقوات.والناورة احتياطية، بقوة الاحتفافل بهلرشن! الهدف هدا محقيق من 

الذيالدفاعي بالختل مي يما يوجد لا أنه الحكري العلم ل به لم الممن 
المكنمن ومحهيزاته- تحميناته كانت، مهإ دفاعي- حئل فاءي احتراقه. يمكن لا 

كانا مهمالمر عل والعزيمة التصميم يمّلك الذي الخصم بوامحعلة احتراقه 
،1940الثانية العالية الحرن ل القرني ماجينو حْل الألمان اخترق لقد الثمن- 

ختلالمريون اخترق وقد 1، 9 4 5 عام الألمال زمحفريد خني الحلفاء اخترق وقل 
نقاتلبعض فيه نكرن أن بد لا دفاعي خمل أي إن ٠ 1 9 7 3 عام الإمحرائيل بارليفح 

الهاجمإن وحيث، مكان. كل ل قويا الدافع يكون أن المستحيل من لأنه الضعفح 
عادةفإنه لخحمه الفاعي ١لالحهل فيه محترق الذي الكان اختيار بحرية يتمنغ 

منان كا هنومن أفضل. نجاحه فرص تكون حيث، الماط، هد0 ينتخب، 
أيةلقرب تعدة متكون مواقعه خلف، احتياطية بقوة الداغ محتففل أن الواجي، 

كشبرة،لعوامل تبعا حجمها ومحتلف، مواقعه، اختراق ل تنجح معادية فوات 

اول.زرمارئم؛ : الثالث القمل 



أنبجون ولا الدافعة. القوات لحجم السة والخس ١^^، من ما 
ضرة.ولفترة القصوى الضرورة حالات ق إلا ./ 20عن حجمها يقل 

العدويقوم أن مهللقا نتعد ل؛ ا فإننالقناة لحبور حططنا نعد كنا وبينا 
بلنجاحه. أوبعد أثنائه ق أم الحبور قبل ما مراحل ل سواء مواقعنا ياحزاق 
تكانمحتملة نقاتل ثلاث وحددنا منها. يعم أن محتمل التي المناطق أيضا نمورنا 

فورالاختراقات ه هلم. لشرب اللازمة الخطهل ووضعنا إحداهار الدفرسوار 
مدهتنفيد عل القوات  SUUودربنا يتقيدها تقوم التي القوات وحددنا حدوثها 

الواجبات.

معظمحنينا فقد الأول مراحله ل احتراق أي نحى أن نتطح ولكي 
الحرببداية عند الدبابات من نملك ما محمؤح كان الأمامية. المنطقة ل اباتنا دب

متملقةj( أحرى  100ووزعنا القناة ابجاه ق 1 3 5 0 منها حشدنا دبابة  0170 هو 
ت.؛ا؛ة2 5 0 وهو يالباقي، واحتفغلمنا ممر ل متفرقة أحرى وأماكن الأحمر البحر 

اللواءالإسزامحجي الاحتياطي ضمن يدخل وكان إّزاتحىلت، كاحتياطى 
للخطةطبقا كان وقل دبابة،  120وبه الحمهورية رئاسة بحراسة ، المكالفاللرع 

33 0 ب الاحتفاظ يتم وأن دبابة،  1020بحوال والثالث، الئاى الخيش دعن أن 
تنكيلصمن الدبابات تلملث، ت، وكانكيلومرا، 2 0 بحوال القناة غرب دبابة 

ت،كانالتي والرابعة الثان( الخيش ظهر تحمى كانت، 'التي 2 1 المدرعتن الفرقتن 
كفيلالقناة غرب أماكنهإ ق الفرقتن هاتتن بقاء إن . الثالثإر" الخيش ظهر تحمي 

١الحبهة طول عل العدو به يقوم اختراق أى يحق بان 
علميهترتب، وما أكتوبر، من 1 2 يوم اء ماثني الدى الهجوم تهلوير قرار كان 

أنّثق ك،ا كثثرا -خطأ مديع، لواء ءل.ا والرابعة 2 1 المدرعتن الفرقتن لغ من 
متملق—ةل القناة غرب لدينا يكن لر أكتوبر من 1 4 يوم فجر من واعتبارا بينته 

.7 3 أكتوبر من 1 6 / 1 5 ليلة ق العدودفاعنا فيه احترق الذي المكان هي الدمسرار ( ا) 
المدرع،2 3 اللواء عن عبارة وكان القاهرة مطقة ق يمركز الإستراتيجي الاحتياطي كان )2( 

ابمهودي•بالخرس المديع واللواء 
ميكانيكي،مث.اة ولواء مدرعن لواءين من تتكون كانت، 2 1 و 4 الورءت،ن الفرقت،ن كلتا )3( 

مشاة.1 6 بالغرنة مدرعة 2 1 الفرقة من الألوية أحد ألخق العبور ولأهداف 
الخرياانميات أدارة ابع: اياياب __ 



وأصبحالوارين ا'محتلت ا وهتواحد٠ مديع لواء سوى وااثالثs الثال 
مواقعنا.لاختراق العدوممحاولة يقوم لكي مثاليا اطلونف 

^^ةمقماس

نوقاسممللاع طائرة ظهرت أكتوبر من 1 3 يوم 1 3 3 0 الساعة وال حق 
نحرجأن نبل الدلتا فوق طارت يل بالكامل الخبهة يتغطية تكتف ولآ القتال منطقة 

عسلالطائرة تحرك أرانب كنت أذى. بأي تصاب أن درن الحوى مجالنا من ّأاتيا 
استتئاعتكيف وأتعجب ٦ 0 ا>لركر ق العمليات غرفة ق الجوى الدفلع شاشة 

إصقاحلهامن الجوى دفاعنا رجال يتمكن أن دون المدة هده طوال الجو ق تبقي أن 
محمداللواع طلبت ! SAMبصوارح مكتظة مناطق نوق تطير كانت إتبما حيت 

تطيرإبا فقال الهلاور0 هده إسقاط عدم ق السبب عن وسألته هاتفيا فهمي عل 
أنبد لا أما وسرعتها ارتقاعها من عرفنا وقد صوارنحنا. مدى حارج ارتفاع عل 

3وسرعة كيلومرا 3 0 ارتفاع عل تطير اش  SR-"71Aالأمريكية الطاترة تكون 
المنساقشرق قواتنا بموقف تحلم أصبحت إسرائيل أن هدا محنى كان . ماح 

محبوأنه العدو، عل احفاوه يمكن ما هناك يحد لآ وإنه اليفثن وجه عل وغر7أا 
تماما.موقعنا تعرف إسرائيل أن نفرض أن علينا 

اهرب؟سرمقإش امحرص سسأسب 

مدرعة2 أ الفرقة نحمتع إعادة اقرحت أكتوبر من 1 5 يوم باح صل 
موقعناإل الاتزان نحيد أن يمكننا حتى القناة غرب ل الدرعة الرابحة والفرقة 

قدالقوات هده سحب أن أساس عل الأفراح عارصى الوزير ولكن الدفاعي، 
منفيريد صحف علامة أنه عل العدو يفسره وقد للجنود المنوية الروح عل يوثر 

الرأيهدا عل لأوانق أكن لر ذعرلأ/ إل الانسحاب وتحول نواتا، عل ضغطه 

 ( 1 )llaJl oJLa 2 ق مج الوفتة الطاثرة خصائصها ل تثبه ثرة.
ذلكالحنود وبين بينه يكن ب وبذلك القتال فترة طوال الجهة بريارة اصماعيل أحمل يقم لآ ( 2 ) 

ستطيعرنيما وأشعر أحص أن عل ثائرا بجعلي كان والذي  ٢٠٦٢تربطي كان الذي الرباط 
ستطحولا ة 2 عام بعماله ؤيفكر يميثر إّطءيل أحمد كان لقد يستطيمن. لا وما عمله 

يره.لآ لأته 7 3 عام الصرى الجدي بإمكانات بمس أن 
مةانمر-رار: والثلاثون الثالث اسل 



هناككان الأحر. يقوله بإ يمنغ أن منا أي يستملح ولا محلفت؛ن نتكلم كنا 
أنمقررا كان لقد سياسيا. ببا حمكان ولكنه القوات محب لعا|م آخر محثب أيضا 
سايواتالوكان الممري، اكب محلى أمام مه، سياسا حمتايا ادات انيلقي، 
موةموغ من وإسرائيل لأمريكا صوته مع يأن يريد 

تطلاعيةامبرحلة  SR-71Aالطسائرة قامت أكتوبر من 1 5 يوم حلاله ون، 
اةالقنغرب للعدوخلوالمنطقة نحقق وبدلك الخلفية، والنهلقة الخبهة فوقه أخرى، 

إندازاالاتطلاعية الطلعة هدْ تكون أن المكن من كان تقريبا. الدبابات من 
وأنهتماما، وهومطمتن الخبهة يقوم؛اختراق، أن العدويمكنه بأن المصرية للقيادة 
ولكنالقناة غرب إل مدرعة 4 والفرقة مدرعة 2 أ الفرقة نسحب أن عليتا يتحتم 

ولكنالعسكريثن المادة مجن اهمالأ أو حهلأ لا الثديي، للأسف محدث لآ هدا 
احزاقعملية وبدأ الوقت العدو يضمحح لآ السيابة. القيادة من وغرورا مقامرة 
أكوبر.س 1 6 / ! 5 ليلة خلال موانما 

أكتوبرص ٦  6/1ؤ اماقاسوليلة 

عنالأول المعلومات لتتا وص المسلحة للقوات العامة القيادة مستوى عل 
أيتثبر ولا مقتضبة المعلومات كانت أكتوبر. من أ 6 يوم صباح العدو اختراق 
إلالعبور ل العدو من صغبرة حماعات نجحت لقد يقول البلاغ وكان انزعاج■ 

وعل. عليها للقضاء اللازمة الإجراءات بانحاذ الخنس ويقوم الغربية الضفة 
2ق المديع اللواء استعداد درجة رفعت فقد المطمثنة المعلومات هده من الرغم 

لالخبهة إل للتحرك يستعد بأن انداريا أمرا إليه وأصدرت القاهرة ل الوجود 
عددابأن إلينا مل المعلومات بدأت أ 6 يوم مار خلال ول الثاف، الخيش تُلإِع 

العدودبابات بواسطة هوحمت، قد لليائرات المضادة الصوارخ كتائب من 
لقدالقناة غرب كيلومترا ١ 5 حوال عمق عل نفع الكتائب هده وكانت 

تقولهما تصدق ولا يقوله ما تصدق ؤإصرايل أمريكا أن السادات يعتقد أن الداجة من )1( 
.SR-71Aاطلاعها، وطائرات الصناعة أتهارئ لها 

دباباتوكتيبة مشاة بلواء تقدر بقوة الليل خلال عر قد كان العدو أن بعد فيا بت لقد )ت( 
دبابة. 30قوامها 
الحريةالمملات إدارة اواع:ياب ا- 



■المعادية القوة ومكان حجم تحديد عن الخيش ءيادة وعجزت ماتعا ا،لونف كان 
تلكموا؛غ أحد من بالقرب دبابات 1 ~0 7 بقوة ة يجأ العدوتثلهر دبابات كانت 

أومترفتقوم؛تا.مار0  2000—1500انة ممن الموقع مع تشتبك نم الكتاب، 
الصواريخكتاب تكن لر وهكذا. أحر مكان ل لتنلهر فجأة تنسحب نم إمكانه، 
الهجومهذا مثل عل -٦١ ترد أن تستطع التي الأسلحة لد؛را للطاترات اكادة 
أيتتلقى أن دون  ١١٢المهمة تنفيل• بعل■ حت، تنالعدوكانت، دبابات فإن وبالتال 

عقاب؛'،■

اثرةنصفية حق الرنيس وبين 

علىالوزير مع واتفقت، ، ١^٠٠لحث، 1 6 يوم ظهر بعل■ بالقيادة مؤتمر عقد 
ولكننا، 17يرم صاح الاحتراق متهلقة ق الءل.و صل■ قوية ضربة بتوجيه نقوم أن 

صرورةل نظريتي كانت، لقال الضربة. هد■ه نوحيه طريقة عل أحرى مرة احتلمنا 
غربإل الشرق ق ا نواتنمن حزء بحي، ال.فاءية موانعنا إل الاتزان إعادة 
■لق—، يد■ الخن. للموقف، طبقا الأسلوب ق ت٠ا■يل ْع ولكن قائمة زالت، ما القناة 

اليومأما مل.رءة 4 والفرقة مل.رءة 2 ٦ الفرقة سممحتؤ السابق اليوم ل اقترحت، 
تتعرضاللءى الومت، ل مدرعة 2 1 الفرقة سئمحتؤ نقوم أن السهل من يحل■ فلم 
واللواءماورعت، 4 الفرقة حب، بنقوم أن اقترحت، للت، لن■ العدو, لضغعل فيه 

بتوجيهاكر بفجر نقنوم وأن الليل■ حلال الثالث، الخيش ؛؛ Uaiمن 2 5 ال١■رع 
مشاةولواء ألوية.ا.رعة ثلاثة بقوة الاحتراق قطلغ ص،و الرتيبة الضربة 

اللواءيقوم ه نفالوقت، ول مرقي، شإل اتحاه وق القناة غرب من ميكانيكي 
12 الفرقة تقوم بينا الشرق، إل الغرب من ثانوية ضربة بتوجيه مشاة  116

العلريقإغلاق حل-فف جنوتجا اتحاه ق القتاة ثرق مواقحها محن ضربة بتوجيه ماورعة 
■الثرقرت، من للشغرة المودي 

الدفاعيحطه احتراق ل الهاجم نجح إذا المدامع يلأنها الي الماعب من •ثل عازا )1( 
علالةا.رت لا-ثاا لبت، الزحرت ل تتمركز التي الوحل■ات إن نواته. حرة مؤ إل والوصول 
اووبابات.هجوم مواجهان 

)2(اظرا>يلأرنم3.
الوترمار^_راكلأمن:ممرو الثالث النمل 



النربإل الشرق من القوات حب لفكرة أية صد زال ما الوزير كان 
52 الLJرع اللواء يقوم أن وفرر المدرعة الرابعة القرفة سحب رقص وبالتال 
هجوممع يلتقي لكي الشإل إل اّبمنوب من انجاه ل القناة شرق من صربة بتوجيه 
إلالغرب من ثانوية ضربة بتوجيه مشاة T 1 6 اللواع يقوم وأن مدرعة 2 1 الفرقة 

نكرنأن أريد كنت فبتنا الوزير، وبين بثني حلاف إذن هناك كان الشرق. 
صدثانوية صربة توجيه ْع القناة غرب من اكنرة إل موجهة الرئيسية ضربتنا 

تكونأن يرى كان فقن. تماما، العكس يرى الوزير كان القناة شرق الثغرة فتحة 
القناة.غرب من الثانوية الضربة تكون وأن القناة شرق من الرئيّية الضربة 

تيل ما  ١٢-تقدمت الي الخطة نحققها أن يمكن ال؛ي المزايا كانت، 
بدءقبل عليها تدرب التي الواجبات صمن من كان 2 5 ١^^٤ اللواع ~ 1 

التالوبالدفرموار، منهلقة ل الاحتراق ل نجح العدوإذا تدمثر القتال 
غربشر التي الأرض بهليعة تام إلمام عل كانوا اللواء وجنود صباط فان 

ميزةوتلك عليها، اتلون يقصوف الي، أرصية ثنية كل ويعرفون القناة 
حا,نضحي ألا ثمحب عفليمة 

غر-؛—اإل اة القنشرق من الد.رع واللواء الرابعة المدرعة الفرقة محب إن — 2 
أىمقابلة عل قل.رة أكثر ومحعلنا الدفاعية مواقعنا إل الاتزان يعيد موف 
قواتناحرة مؤ إل العدوللوصول به يقوم "؛ديد 

مقللةتحت، إتمامها لنا يضمن القناة غرب الرئيسية الضربة بتوجيه قيامنا إن ~ ق 
هن.هخارج تتم وف فالشرق من -با قمتا إذا أما ام، مالخوى الدفاع 

حادين،وإن ادى. المعالخوى للهجوم فرية قواتنا شر أن ويمكن المثللمة 
سوىعليه مضى قل يكن العدولر محليان بوامهلة مشاة الأول اللواء تدمير 
شل.أيام خمسة 

منما.رع 2 5 واللواء المدرعة الرابعة الفرقة بقوة الرئيسية الضربة ترجيه إن ~ 4 
للعدوبالإصافةنوجهها أن يمكن الص الصدمة قوة لنا محقق القناة غرب 

ا-؛قام إذا ا أموأجنابه. الهجوم قاءل.ة لتام؛ن اللازمة القوات توفير إل 

الخرييت.انماليات إدارة الياب 



تكونوموف صعيفة ستكون الضربة فإن الئرق من 2 5 اللرع اللواء 
للخهلر.معرصى الأيمن لجامه شجوعه ناعية 

نقدعسكري اثد نلأي صارخ بشكل القاؤل نالك وصرح من الرغم وعل 
هاتفيحدث ول الغرب. إل ا،لدرع 2 5 اللوا، محب باتا رفضا الونير رفثس 

يتمأن يفضل بأنه أفاد ا،لوضوع هذا ل الرأي لتبادل واصل العم عبئ اللواء ْع 
وأبلغتيالغرب، من الثغرة ضد ضربته بتوجيه يقوم وأن -رع ادر 25اللواء سحب 

هداوجود من الرغم وعل الرأي. ا هن. يشاركه المديع 2 5 اللواء ناي. بأن 
الاقتراحهدا رفض الونير أن إلا العكريتن اإقاد.ْ ب؛ن الإج،إع 

متّعهناك مازال كان لقد ١ 1 0 المركز إل الرتيى وصل نليالة ساعات ويعد 
يألالوزير نرار بنقض لكي الجمهورية برنس أسمح، أن وفكرت الوقت من 

نقوموأن الشرق من القوات بعض سحب يتعلق فإ نفلري وجهة عل يوافق 
السابقالأتتراحات شرحت ٠ العرب من الثغرة صد الرتسب صريتنا بتوجيه 
ونفدعارمة ثورة ونار مقترحاي أتم مي لآ الريس ولكن ذكرها، 
هدهثانية مرة مناك اسمع أن أريد لا ارأنا بعصيه وجهي ل يصرخ وأحد أعصابه 

مرةالوصؤع مدا أنرت إذا الشرق، مجن القوات بسحب الحاصة الاقتراحات 
ثيءبالقوات المناورة بأن له أشرح أن حاولت ٠ أحاكمك* سوف فإف أحرى 

أنيريدق ولا يسمع أن يريد لا عارمة ثورة ل كان ولكنه آحر ثيء لانسحاب وا 
بعاؤلريجال عميق. بجرح السادات كلام أصابني لقد ٠ الكلام ق أسترسل 

المواتأترك كيف الخاؤلر.. هدا استبعدت مسا مرعان ولكن أستقل، أن 

لالونير ة معارصآن أعتمد وكنت الياسة. باللعّة علم عل اللحظة هده حتى أكن )آ(لم 
سياسةلعبة من جزءا وليس نله من فكرى جود هر الشرق ي تواتنا من جزء سحب 

المؤنق.تصحح ل يالرئيس أستمن أن ل فكرت لدلك كيثرة 
استنتاجؤيمكن الرئيس مجن تعالييات عل بماء كان الونير جانب من الإصرار هدا أن يدر )ة( 

جديد.مجن الموصؤع ق فاتحته عندما وثورته الرتيس غضب من ذلك 
نراراكانت الغرب إل الشرق من تواتنا من جزء صحب ل المعارضة أن عل يدل هدا ر3( 

للموزير.ترانا منها أكثر ليادات 
و\س:ُأ\س\و—سساكالث ساسل 



أولونؤع عند هرب الخ_صوم؟ عني سيقول ٠ادا الشدة؟ أوثان 
محي،فترة لحة الالموات مع عثت لقد نمي. عل ذلك أثل لن لا أزمة؟ 
•كله إنقاذ0 أريل. ما أنقل. أن أصتهير لر لو حتى الشدة وقت معها أقف أن ومحب 

الساداتأن يل. الأ لنفى وقالت للسادات العير والتمت ك^ريائى اسلعت 
موقئاولو أتحمله أن محب الوقف. يواجه أن ستهي ر إنه حتى متوترة، أعصابه 

١و يوم بعمليات ة الخاصالتعليإت بإصدار قمتا وهكذا ا. مصرار أجل من 
شرحهك،اسق والرئيس الوزير انحده للقرارالذي طقا 

ائبالتالعمليالتا —ابهل ص ولكن نراثي إل أوينا الليل متتمحنا وحوال 
محادثتييملل—ا واصل المنعم عبد اللواء بأن وأخرق ٠ 3 0 0 امة انق أيقظني 

اليوما هل• ق التحرك تْلح يلن الل.رع 2 5 اللواء بان أخرق عاجالة• بصفة 
الما-رع2 5 اللواء وقاد واصل النعم عباد اللواء أن واضحا كان فنية. لأسباب 
نداكي المشكلات محلق يريدان وش اكواء لهذا باشة كارثة وقوع توقعان 

نفىفرارة ل عر أشكنتا لقد الأنتح—ارية. العمالية ترال.ْ قيامه مع إل تودي 
لمثوليتي ولكن واصل النعم عبل• اللواء يقولها كلمة كل وإحساس بصدق 

يمكنعام ل.أ كمبواصل. النعم عبد أعارض أن عل تحتم كانت، الوi_، ذلك، 
انحاذبمجرد أما القرار، انحاذ قبل نظرمم وجهة إبداء عند عنتلفوا أن للقادة 

وحهةمع يتفق كان سواء لتنفين.ه طاقته قدر منهم كل يعمل أن فيجبا القرار، 
حل.يناوبعد الأن، عنه الراجع إل سيل ولا القرار انحاذ تم وقل• لا. أم نفلر0 

موناباض. إلا نوة ولا ؛الأحول يل. شل. بيأس ل قال واصل النعم عبد طويل«ع 
اللواء•.هذا يل.مر سونه يما، مأقولها ولكني الأوامر هائه بتنفياد أنوم 

أنونتل• أعلم أكن ل! العظثم• الد ءا-ذا تلإمأسئ^و٠ووئطلم تعال؛ قال )أ( 
هيأكتوبر، من آ 6 يوم انماليات غرفة ق الضباحل من سعة حوال أمام ادات اينورة 
ولكيأحرى. جهة من مووالوزير وسه جهة من بنتي الخلاف يخلهر أن به اف أراد عمل 

وأماحق عل كنت، أنني المتقبل" ق ينكرها أن ادات اللايتطبع علنية— بعلريقة يي،ن 
باطل.عل كانا 

)2(اننلراضطنرلم4.
الحريةالخلان إدار؛ ؛؛،: U1اياب ___ 



أكتوزهززامن 1 7 تجربوم من اعشارا الخبهة العدو^٢ ^١٠^، كانت 
،تترنمهاكايلاأ وكان مكاسمح مشا؟ دلوام مدرعت ألؤة 

لهذهوكان الدنرسرار، منطقة ل الكوبري رأس امتن بتتقوم رقة ف ٠
آخرمديع بالراء وتحتفظ الشاة غرب مشاة ولواء مديع لواء المرنة 
الشرق.من الثغرة لتآمتن 

)لواءانمدرعة 2 أ الفرية باحترام يقومان مشاة ولواء مدؤع واء ل ٠
الثانر.للجيش الأيمن الخناح نومن التي مدرعان( 

2،الفرية ، 1 8 )الغرنة بكامله الثاق الخيش مواجهة بمتوي مديع واء ل ٠
دبابات(كتيبة ١ ة مدرعان، لواءان ومعها ، 16الفرقة 

،1 9 المرنة ، 7 )الفرقة بكامله الثالث الخيش مواجهة محتوي مديع واء ل ٠
المدرعاللواء مدرع، لواء عدا المدرعة الرابعة الفرقة الأول، المشاة لواء 

ألوية3 الثالث الخيش كوبري رأس داخل المدرعات محمؤع وكان ، 52 
دبابات(.كتاتب 1 0 و مدرعة 

كيلومترائ ٠ بحوال الشاة شرق تتجمع مدرعة ألوية ثلاثة من رقة ف ٠
قالأناة *سمى الكوبري تركسب يتم أن بمجرد الغرُب إل للعبور مستعد٥ 

الدنرمحوارأوا.مهلقة 

Jb ) دلكنأكتوبر• من ا ت فجريوم قواتنا ألصاع أذكر وأنا بالخجل لأشعر
ْممن الرب نعرف أن أجل دمن أحطائنا من نتعلم أن أجل دمن ممر أجل من 

كلمهذلك أجل من حفية. سياسية لأغراض الحة المالقوات عل تامروا الدين 
كتاب4 ا تنفليمهصمن يدخل كان مصرية مشاة فرتة أية إن أتكلم* أن محب 

وكتيبةمالوتكا، موجهة للدبابات مضادة مقدوفات وكتيبة  BNIPكتيبة دبابات، 
ونتاستخدامها يمكن ميدانية مدفعية كتيبة  11وللدبابات، مضادة مدفعية 

الفرقتنظيم صمن يوجد دلك عل علاوة للدبابات، مضادة كأسلحة الضرورة 

)أ(انظرالخرطةروم2.
مدرعا.لواء تقريبا تعادل دبابات كتاب 3 كل )2( 
القوارباستخدما براوالة5أ/6أللة6أ/7أ اللذان الدرع واللواء المشاة لواء ر3( 

والعديات.

الدفرصوارثغرة والثلاثون؛ الثالثا لنمل اس 



الدبابات،مع القرس_، للقتال 1 1 ب ، 10ب لالJيابات مفسادة ل9هطءإلأح 
عندروعي لقد المتلاحم. للقتال للمدبابات مضادة  RBGسلاح قطعة  045

هجومأي نمد أن عل حارحي~ دعم أي دون قادرْ~ جعلها المشاة فرقة تنظيم 
وعلمدرعة. ألوية ثلاثة قوامها مدرعة بفرقة تقدر بقوة العدو به يقوم مديع 
اضايمديع بلواء العبور— لأهاا.اف فرنة— كل دعمنا أننا إلا ذلك من الرغم 

منحبها بثمنا مالوتكا الموحهة الحاروحية المقذوقات من إصافية وبأعداد 
وكانالعبور. عملية ق مثاشرة بمنة تشترك لا التي الأحرى التئكيالآت 

الضفةعل الموقف تقر يأن بمجرد التدعيإت هاو0 ؛حب، نقوم أن الفروض 
عل— أو المدرعة الألوية وتعود الأصلية وحاJاترا إل المالوتكا فتعود الشرقية، 

تتهليع■مدرعة احتياطيات نثكل لكي القناة غرب إل منها الأكثر الحزء الأقل— 
العكسحدث نقد الشريد للأسف ولكن العدو. ضربات وتتحدي نواحه أن 

ا4 أ، 3 يوم دفعنا الغرب إل الث؛رق من القوات هدم نحب أن من فبدلا تماما. 
هاتن؛إعادة طالبت، وعندما الشرق. إل ادورعة 2 أ والفرقة المدرعة 4 الفرقة 

لديناكان لقد يينت،• أن سق كإ السادات وثار الوزير رفضن الرب إل المرقين 
ولكنالعدو، لدى ما يهاثل عدد وهو مدرعة، ألوية ة أكتوبر أ 7 يوم اجبهة فا 

ت،كانالرثاء تدعوإل أكتوبركانت، من ا 7 يوم صباح الألوية هذه أوض_اع 
أء.صاعءاك،ايلت

اطقمنق بالأرض مربوطة وهي عمل، بأي تقدم لا مدرعة ألوية ه ٠ 
مشاه.1 9 الفرقة مشاة 7 الفرقة مشاة 2 الفرقة مشاة، 1 8 الفرقة 

نرث،الثالث، الخيش كوبري رأس داحل من يتحرك المديع ة ق للواء ا ٠
مقللةحارج كيلومرا 3 0 حوال إل ثمل افة ولمالشال انحاه ق القناة 

تتواجدمنهكة ول مدفعيتنا من معاونة أية مدى وحارج الخوي الدفاع 
كاملةجوية العدوبسيطرة فيها للعدوويتمع مدرعق ألوية 4 ثبا 

امالأيحلال القتال ق أمكتؤ التي مدرعة 2 1 الفرقة من لواءان قوم ي ٠
مناكغرة إل المودي الهلريق إغلاق -بدف جنوبا بالهجوم الماضية الثلاثة 
الشرق.

2.رنم الخريطة :أ(انظر 
الحرية.المئات إياد؛ الأبع: اياب ___ 



اوالثالث. الثال uجيشين الخلفية النطقة محرس لواءآحر ٠
،لعركةنحني المسلحة للقوات العامة المادة أن ذلك معنى كان لهد 

شكوكuك كانت الذي 2 5 ادورع اللواء ذلك ق )ب،ا مدرعة ألوية 3 الدفرموار 
محتفظالعدوكان أن >ين ق مثاة، ولواء ايُركة( منهلقة إل وصوله مكان إل 
للعدوالتفوقكان وهكذا مشاة، ولواني مدرعة ألوية 6 د ها نفلمْلقة اق 

القيادةترتكبه ير حْلأ هوثالث القرار هذا كان لقد المُركة. منطقة ق الساحق 
مم—االأتيهناء من أحرى ململة اليرة الأخطاء تلك عل ترتبت وقد ا،ك-ريةر'،، 

يعل.فيإ لتفصيل يا نشرحه صوف 

«سأةمبر1 ضسرئااكضسواصم7 
الكويريرأس امحام ق الشرق إل الغرب من مشاة أ 1 6 اللواء محرك 

أثناءاثم؛ايات من عدد ندمهر ق ونجح كيلومترات 5 حوال قاعدته كانت الأي 
كثيفةنيران محّت و؛غ القناة س حوال إل؛عل- وصل عندما تقل.مه. 

يخائريرة.أصيب أن يعد التقهقر إل العل«واصهلرته من 
منالاونرّسوار ثغرة إل ا،لودي الهلريق ل مدرعة 2 أ الفرقة نجحت 

قللويالتال الهلريق هدا حنوب تقدم أي إحراز عن عجزت ولكنها الشرق 
مقترحا.الشرقي والحنوب الحنوب س اكغرة إل يقود الذي العلريق 

المدرعاتل ساحق تفوق العدومن به يتمع لما ونظرا الديع ق ق اللواء تقا-م 
هذالمواجهة مالرعة ألوية ثلاثة من مدرعق الحل-وفرقة وجه فقل- المطقة لك تق 

اة(,القنمرق كم 2 0 يعد وعل الاحتياؤل ق تتمركز الفرقة هل-ء )كالمت اللواء 
52 اللواء تقدم طريق يد لكي ألويتها أحد يتخميصى العدوالل-رعة فرقة قامت 

المزجرةؤإل اليم؛ن إل مرا؛غ لتخذ.ا والثالث اكاق اللواءان محرك بينإ الشإل إل 
منطقةيع المد 2 5 اللواء لحل ادما وعنالل-رع، 2 5 اللواء تقدم لانحاه يالمة 
أنّق سكإ تاما، تدمينا ممم؛ره وتم انجاهات ثلاثة س بالميران هوجم الكمي 
اللواءوقاناJ وامحل الحم عبد واللواء أنا توقعت 

هوالخان الخطأ وكان الئرق. إل 2 1 والفرقة الرابعة الفرن موينع الأول الخطأ كان ( أ ) 
أكتوبر.من 1 4 يوم هجوم فثل يعد الفرضن هاتين إعادة رفض 

صباطهعساملأ فمد اللواء هدا تدمير ق مثوليتهإ إسإعيل وأخمل السادات ينعلي لكي رن( 
يقاتلوا.أن عليهم محب كان كإ يقاتلوا لآ وأمم جبناء أمم عل الحرب يعد وجنودْ 

٠انمءرصوار ثغرة والثلاثون! الثالث الفصل  ٠٠



لله كوبري أول بناء ق العدو نجح أكتوبر من أ 8 / 1 7 للة حلال ول 
١ة يوم نجر وبحلول برن، فرنة من مدرعان لواءان عله وعم الدنرموار منطقة 

بمائةإحداهما كانت مدرعتان، فرقتان القناة للعدوغرب أكتوبركانت، من 
الخنرالبقيادة الثانية وكانت مشاة ولواء مدؤع لواء محن وتتكون شارون الخثرال 

ادةالقيوجهتا كلها القوات هذْ وخد مدرعين، لواءين من وتتكون برن 
طبعاالتيجة وكانت، القناة العدوغرب إل خربة ليوجه المديع 2 3 اللواء المصرية 

المديع2 3 اللواء ويندمثر دباباته، من عدداكثرا اللواع وحران الهجوم فشل يي 
منعاؤية الغربية الضفة أصحّتا الإستراتيجي الاحتياطي يمثل كان الذي 

الحرسولواء والثالث، الثال الحيثي حلم، مديع لواء من إلا اللهم الدبابات 
للعدووانضمآحر مديع لواء عثر أ 8 يوم ظهر وبحلول القاهرة. ل الحمهوري 

)فرنةمثاة ولواء مدرعة ألوية 4 القناة للعدوغرب وأصبح برن فرقة إل 
مشاة(.لواء مدرع+ لواء شارون• فرقة مدرعة، ألوية ث برن؛ 

ظهربعد إلا بالقوات اياورة أهمية الحربية ووزير الح٠هورية رتيس يفهم لر 
العدودمر أن وبعد بالخلويق، مهدئة نواتنا أصبحت، أن وبعد أكتوبر، من أ 8 يوم 

ادرةقالعادية الحوية القوات أصبحت، أن وبعد سام صواربما *ّواغ من الكثثر 
عندماوحش الجوى دفاعنا ل أحدثتها التي الثغرة حلال من بحرية العمل عل 
إتكنفإنها الثرق من قواتنا من حزء بحب الهنالة ل حق عل كنتا أنني فها 

فيايفكران كانا أوثلاثة. يومين بعد محديث، أن يمكن ما تصور عل القدرة لديها 
حطأوهدا الفترة تللن، حلال هو كا العدوسيبقى أن مفترضين غدا نفعله ءّوفا 

محنأ 9 / ا 8 ليلة المدرعة الرابعة الفرقة مب، بقرار أمحرا انحد لقد جيم. 
ليلة2 5 المديع واللواء هي القرفة هذه أسحم، أن أريد كنت، وقد أكتوبر، 

المدرعفالرابحة الفرقة محب، فإن الأن أما الوقف،. لتغثر ذللتج تم ولو ، 1 7 / أ6 
للع-ل.وفرقت—انلقدأصبحت، الموقف،. تعادة اسعل قادرين ثبعلنا لن وحدها 

أكتوبر.من 1 9 غد فجر قيل مدرعة فرق ثلاث تصيح وند القناة غرب مدرعتان 

إدارةاساتاب.اس: الناب 





آ

الأاسسباسهي 
الفاةغرب الوقف عل ياسة الالقيادة فرصته الذي الرئة تار لكان لقد 

خنعبل الموقف حقيقة عن فقط المسرى الشعب لرعنيع إنه للغاية- سة آثار 
اعالدفووحدات الإدارية الوحدات كانت لقد الملحة. القوات أفراد أيضا 

دونعليها النار تطلق دبابات بفلهور تفاحا القناة غرت القيادة ومراكز الحوي 
ذكونالوقف حقيقة فيه تكتثف، الذي الوقت ول الدبابات. هدْ هوية تدري أن 

الذينوالأفراد العربات انت كأممرها. أو تدميرها تم قل- -ات —االوح هذه 
التيالمرية البلاغات بصحة يعتمدون وهم للقناة، الغربية الضمة ل يتحركون 

منهكهل الأشجار ل نحبئ ات دباب7 سوى ه لت ليالعدو أن نمور 
فريقافتقتل عليهم ار النويطلق أمامهم يفلهر بمن يفاجأون كانوا الدفرسوار، 

أحدالأن يقاتلوا أن دون الألأف وأمر الحنود من الئات قتل لقل آخر• وياسر 
القتالمن النؤع هذا كان لقل الأمكنة، هال0 ل العدو وجود يتوقع يكن إ منهم 

واحداجنديا يأسروا أن يستطيعوا لر إمم الدعاية. لأغراض رائيل إمتريدء ما هر 
أويداغيقاتل أن يستملح لا وهوجريح أيل-تام ل وسر إذا إلا الشرقية لضفة ال 

وذلكقتال أي دون الثات يأمرون هم فها للقناة الغربية الضفة ل أما شممه. عن 
الحقائق.عنهم وأحقت رجالها حدعت قد المصرية القيادة لأن 

صالخرسة ارسليات إدارة ال—اع؛ لباب ا- 



أ

لالعركة مثر عل كبثر أثر ام مصوارح كتاب من العديد لتيمثر كان وند 
ا،لعاونةتقدم وأصبحت المعركة العادية الحرية القوات يحلن فقد الغربية. الضفة 

صدالتدخل عن عاجزة الحرية ا قواتنكانت بينإ المهاخمة، لالقوات الأرضية 
الموقف.لميوعة نغلنا والعدو الصديق بثن التمييز لصعوبة العادية الثرية القوات 

يةبالنبابات س. الفساد فلمع الو إمكانات ضعف الوقف صعوبة مجن زاد ومما 
محبناقد كنا قلت، أن سيق وكا القناة. غرب ق الي والوحدات للتثكيلأت 

التيالتنكيلأت من )المالوتكا( الرجهة للدبابات ادة القالصوارح وحدات 
هناك.كانت فقد وهكدا به. الكلفة التئكلأت -,ا ندعم لكي العبور ل تشترك لا 

ميكانيكيةمشاة اكة الشالفرقة نحص منها واحدة الشرى! ق مالوتكا كتيبنا 
هانتنقدرات فان الكتيبتن هات؛ن ودون المظلات، فرقة نحص كانت والأخرى 

والوزيرالرئيس إن وحبنا كبثرا. انخفاضا تنخفض المدرعات صد ل الفرقتين 
الكتيبتينهاس أسحبا أن قررت فقد الشرق من سّلاح أي سحب، يعارضان كانا 

أخطرهما؛ل.للث،.أن دون )الألوتكا( 

أمحثاأن قررت المدفعية قائل. المامر معيل. اللواء وبين بتني مري وباتفاق 
vili7  ،الوزير،م علدون 1 8 و 1 7 يوس منها بعض محيا فعلا وتم الكتيبتين
لقال إذ ؟٠—ا. تدعيمهأ تم قن. كان اكي التشكيلات قادة معارضة من الرغم عل 

الخالغرب الخال : الراح النمل 





'ىنت"أوصسإعاأكتوبر من 1 8 يوم مساء الثابي( الخيش تادة إل عندوصول 
^^صسشميرل)اظربرةم5(:

بعدالشإل( انحاء )ق للخالق الارتداد إل عدرعة 2 1 المرنة اصعلرت لقد - أ 
القناة،غرب ق مواغعه العدومن عليها يطالقها التي اكران نحت ونعت أن 

للقناة.الغربية الضفة عل مرابيوم »ع يتحاذى تحتله الذي الخهل أصح وند 
ومحاول،الإسإعيلة ترعة حرب الشاة غرب يعمل مقللات، ا  50اللواء 2- 

الإساعيالية.انحاْ ل العدوشالا انتثار مغ 
كإأكتوبر من ٦ 8 يوم ضوء آحر •ع الغربية الضمة العدول نواُت، كانت، 

يل:

مديعلواء الغربية الضفة إل عبر أكتوبر *ن ١ ة يوم ظهر بمد ما فترة حلال ~ آ 
غربالدفرموار متملمة ق القناة غرب العدو قوات، وصلت، وبدللثح آحر 

ذرةت؛نمن مشكلة القوة ءذْ وكانت، مشاة ولواء مدرعة ألوية و إلى القناة 
ولواءمدرعن لواءين من وتتكون شارون الخنرال بقيادة نرقة مدرءتينُ 

ألوية3 من وتتكون برن الخنرال أحرى؛قيادة وفرنة الشال، وتواجه مشاة 
والخنوب.الغرب وتواجه مدرعة 

ومحتلالدنرمرار شال كيلومترات، 5 مسافة عل تامة سيملرة العدو يملر 2~ 
بضعةعل اكران بيهلر يبيتا بفواته. المنطقة مذ0 ل التي الماطبح 

ذللثح.شال أحرى كيلومتراتج 

خليلالنعم عبد اللواء ترار إل استمعت، الئاي الخيش قيادة إل وصول بعد 
يل•قعا يتلخص دكان ناتئالحيض،، 

كانالغربية، الضفة إل للقناة الشرقية الضفة من 1 5 المديع اللوام مححّ_إ يتم — 1 
ماعيليةالإسترعة شمال المنهكة ل ويتمركز مشاة 1 8 الفرقة قيادة تحت، 

للجتهم،•كاحتياطي يبممل 
ترعةحنوب الغربية الضفة عن النثمهل مجفللأتج؛اادفاع  015 اللواء يقوم 2~ 

مشاة1 6 والفرقة مر.رءة 2 1 الفرقة موحرة أيقا؛تأم؛ن ويقوم الإسماعيلية 
الشرقية.الضفة في المتمركزة 

العالرب الخال داكلأم0: الرابع لنمل ا— 



لإء-ادةمحاولة ق جنوبا يالضغط مشاة 1 6 و مدرعن 2 1 المرضن ل—~~رمإمما 
الدنرموار.إل المودي الطريق إغلاق 

القناة.ثرق يمواقعهإ مشاة 1 8 و 2 الفرضن كلتا تتمك 4— 

الدفرٌوار.منهلقة عل بتركثزنثراما اّبيش مدفعية تقوم 
الدفرّرارمطقة j العدوالممركزة نوات عل الإغارة 1تمال الشام 6- 

الصاعقة.وحال.ات بواا.،ءطة 

سقك،ا مدرعتان، ثتان نر الليلة تلك ل الدنرسوار منطقة لالعا..ول لقدكان 
الوهول،ءر—دف الثمال انحاه ل نواتنا عل تفغعلّ شارون نرنة وكاث نالت. أن 
اللواءمحوى له للتمدي لدينا يكن ولر الثال، الخيش وتملويق الإمحإعيالية إل 

أمر—دللئج لالمقللات لواء من المعجزات ينتظر الخيش قامم. يكن لر مقللات.  015
هدْعبور من العدو يمغ لكي جيمها الإس،إعيالية ترعة عل التي الكباري يتف 
علصدقنا المقللات، لواء مقاومة عل ّتا التغلق قواته نجحته لو فيإ الرعة 

الليلة-للئج خلال طقتال بالمة عمله بمكن محا مناك يكن فلم الخيش قاني قرار 
أممرسذلك•التال اليوم ونمار 

*داركاسشاثني8أ-02
إلالماطي، من عددا واحتل أ 9 / أ 8 ليلة حنوبا يتقدم المظلات لواء بدأ 

العدوأقامه الن.ي الكوبري ترى أن منه ستطح مكان إل منه عناصر وصلتج أن 
مكانحددنا أن إل اكغحي_ة نجران تصحيح ق ا محاعدنوفل لدفرسوار، ال 

هوادةدون اكران عاليه تصب، مدفعيتنا أحدت الونت، ذللثج ومنن. بدقة. الكوبري 
التيالمدفعية نجران دقة العدوإل تنبه وقد التال، اليوم مار وطوال اللميل طوال 
واحتلمضاد -بمجوم ام فقالمقللات لواء من التقدمة العناصر بتوحيهها تقوم 

عجزالغللأت لواء أن من الرغم وعل المدفعية. نجران منها ندير كنا التي المهلبة 
يمأكنبديلة مصعلبة هناك تكن لر أنه من الرغم وعل المصعلبة تللئج استرداد عن 

حملتاالتي المعلومات .تا كانفقد الكوبري، صد المدفعية نجران نوجه أن منها 
الملتقهلةالإشارات كانتج الضرب،. ل تمر نلآ0 كافية السابقة اشتباكاسا من عليها 

الحرّةالميات إدار؛ ؛؛: ٧١اياب 



حائرنحمل ند العدو يأن وتفيد للغاية مشجعة مدفعيتنا صرب نتيجة العدو من 
ئإلآخر كوبرى العدوبنمب بقيام المعلومات وصلتنا أن وبمجرد فائحة. 

فادحةبخاتر وأصبناه الكوبري عل مدفعيتنا نثران وجهتا الأول الكوبري 
حلالالماعقة من وكيبتان المقللات لواء به قام الذي المستميت الدفاع إن 

ؤإفثالشالا العدو تقدم منع j الماشر الار له كان التالية والأزم 1 9 أ/ 8 ليلة 
WAR OFكتابه: j عرتزوج الحنرال يقول الثاف. الخيش تْلويق ذ محاولته 

j ATONMENT  ولواءالمدرعة شارون فرنة قوبلت »لقد ل ما  245صفحة
وتحملت)المصرية( والمدنعية المشاة من عنيفة بمقاومة )الإمرائيل( المقللات 
المقاومةولكن اعيلية الإماحتلال هى شارون مهمة كانت لقد فائحة. حائر 

تقدمه،أونفت المصريون الكوماندرز -يا قام التي 

أكتوبرمن ا1وقفم،اطءووم02 

ساعة4 4 حوال قضيت أن بحل أكتوبر من 2 0 يوم اء مأ 0 المركز إل عدت 
الموقفأمامي فلهر المخابرات تقارير كافة عل اؤللعت أن ويعد الثانر. الخيش مع 

التال:العام 

العدو؛موقف — أ 

هذهت وكانمقلل، ولواء مدرعة ألوية 5 القناة غرب للعدو كان أ— 
ارونشالخنرال بقيادة فرقة مدرعت؛ن: فرضن ل مشكلة القوة 

حرةمؤ انحا0 ل وتمغهل مقلل ولواء مدرعض لواءين من وتتكون 

نحتالكوبري كان ركن 2 3 9 صفحة  The war of atonementكتابه j عرتزوج يقول )١( 
(الكوبري بتثغيل الكلمة ر حاكي نوة من شخصا 4 آ ثل ة واحل ليلة ول تمرة منيران 

الثاتء.عدة وجرح 
نرنةصدت لقد ذلك؟ من أكثر الصاعقة من ومميتان مظلات لواء يفعل أن يمكن ماذا )2( 

91 / 1 8 ليلة من اعبارا مقلل، ولواء طر■من لواءين من تتكون كانت الى شارون 
هرتزوجالجنرال وهو أهلهم محن شاهد بذلك ونهد الحرب، مائة حتى أكتوبر 

الإ-رابل،•
القتالغرب الخال : دالثلأمن ارايع القمل 



مدرعةألوية ثلاثة من تكون أحرى مدرمة وفرنة الثاق، الخيش آءا
الثالث.الخيش موحرة انحا، ق وتضغط يرن الخنرال بقيادة 

منهاكل ككون القناة شرقي أحريان مدرعتان uعالوفرتتان كان ب— 
شرقنواتنا بميت تقوم ميكانيكي مشاة ولواء مجدرمن لواءين من 

القناة.

التيام مصوارخ كتاب أوإمكان تدمثر ل العدو نجح أن يعد ج~ 
إمكانهق أصح تقريبا، كيلومترا 1 5 عمق حتى القناة غرب تمركز 

يمتفل. ل الخوية قواته ستخدم أن القتال— بدء مثو مرة لأول و— 
تعرصية.بعمليات قيامها أثناء ل المية لقواته الخوية المعاونة 

يل؛كإ الثابي الخيش موقف كان — 2 
•مدؤع ولواء مدرعة وفرقة مشاة فرقا 3 توجد الشرق ل أ— 
وكتيتامظل، لواء يوجد إعيلية الإٌّترعة وجتوب الغرب ل ب— 

صاعقة.

مدؤع.لواء يوحل الإمّاعيلية ترعة وشال الغرب ل ج— 

كايل:الئاك الخيش موقف كان - 3 

برماتي.ولواء مشاة ولواء مديع ولواء مشاة فرقتا توحد الشرق ق أ— 
ميكانيكيمشاة لواء الغرب ق ب— 

شالق التنغليم حيث من الميكانيكية الشاة صلاحية عدم أكتوبر حرب حلال لقدثت ( أ، 
الالتفافتملح تالعير مدرعات فإن متورة حفر ول الاJذ١ع ل كان فإذا المدرعات 

الأرصرإمحطح فوق ظاهرة عرياما وكانت عجل عل دظع ل كاث ؤإذا وتطويقها، حولها 
أنالميكانيكية اكاة تتطح لا يينعا مم أ 0 5 بمداير تدميرها العدوتست3لح دبابات فإن 
الهجومبؤإذاقامت البعيد. المدى ذات للدبا؛ات المضادة توفرالأسلحة لعدم عليها ترد 

ايدمرمرك؛اما! أن ستطيع العار فأن 
حيثلممر ية بالنولكن الحيوش بعض ل فانية ذات الميكانيكية المشاة فرتة تكون تل 

الأهمية.قليلة تعتبر الفرق هاوء فإن الدبابات عل والهجوم ااان.فاع ل العدو يعتمد 
اارّتالمؤيات إياد; الايع: الياب _ __



أ4-النمقاكابيب: 
ترعةمن المنية المنطقة عن الدنلمع تولية مواحد المدرعة، الرابعة المرنة 

العامة.القيادة بأوامرمن وتعمل جنوبا، عتانة جل شالاحتى الإساعيلتة 

5-الأحباطيالإضرسم:

القاهرة.ممملقة ل ويتمركز المديع ابمهوري الخرس لراء 

إنالمعركة. ات متهللبح مهللمقا يتاشى لا نواتنا توزع أن الواضح س كان 
منجزءا يترك أن لا المعركة، ل ؤإمكاناته قوات4 محثد أن هو قائد كل مستولية 

الاةواللأمبالمتفرج موقف، القواصت، باقي تقفح بينا ميتة ظروف تحت، تقاتل قواته 
مملويقإل بم-دذح إنه الشص: وضوح واضحة العدو حطة أصبحت لقد 

كلالدقرموار منطقة ل اكترة بتوسح يقوم إنه حيثخ والثالث،، الشال الخ_يثان 
مطليالواء إن القناة. غربه تقال اش قواتنا من العجزاُتج ننتظر ألا ومحب، يوم، 

مطلولواء ما-رءين لواءين من مدرعة فرقة ضد مريرة معركة محوض مصريا 
تستمرأن يمكن لا ولكن أحرى، أيام 4 أو 3 المقاومة يسطح قد إمراتيل، 
بالانتقال.العدويمرخ و؛ين بيتنا ااقوا'تإ مقارنة جدول، كان الأبد. إل مقاومته 

تقنعهأن بلكفيلة العسكرية الشثون ل يفهم لا مدل رجل من واحدة نفلرة إن 
ومعالكارثة. تحدث نقد فورا إصلاحه يتم لر إذا وأنه حاطئ التونع هدا بأن 

مدهبنعيل السادارت، الرئيس ولا الحربية وزير لا أقنع أن أستطع لر فال ذللث، 
من 20يوم اء مالسويس ناة جبهة ل القواُتج توزع جدول كان الأوضلع. 

أنامشاة.ويلاحظ لواء الشاة ولواء اس :أ(تمسكلسالأراء 
الذي2 3 المدرع واللرا. أمموير 1 7 يوم دص الذي 2 5 ادورع اللواء حانا ل ندخل لآ 

علتحملتها الش الخائر احتساب دون الألوية عدد ّجلمتا كيلك أكتوبر. 1 8 يوم دمر 
لحائر0 بتعويضرإ يامتمرار يقوم لكن إنه "حيث للعدو ميزة بملي ذلك أن من الرغم 

تمريضيأي ثتلئس تكن لر المدرعة ألويتنا أن حين ل لديه التوفر الاحتياطي من الدبابات 
الدبابات.ق خساترها عن 

الخالغرب اكاو والثلأثون:الرابع اسل 



إجال، اكاة رب التاةشرق، 

لوا-مدر•؛ مشاةلراء  لراءمدرم مشاةلواء  لواءمدرم مثّاةلواء 
الغواتتونع 

9 3 5 1 4 2 العدو

،'١; 20 3 2 4 18 ثواتا

لمقابلةقواتنا توزع نعد 1؛ إذا إنه له وقلمت إمإعيل أحد مع الوقف بحثت 
العدويتطحوأن أربعة، أو أيام ثلاثة حلال، ق كارنة غيث فقد القائم التهديد 

أيهناك تكون أن دون العرب إل هده جديدة مدرعة بفرقة يدع أن 
تطويقإمكان من كبره حيلورة هناك لت وإنه الثري،، ل مواقعه عل حطورة 
الترعةشإل، ا 5 المديع واللواء الإمإعيلية ترعة لوحوي نظرا اكاق الخيش 
ولكنأخرير، أيام 4 أو 3 لمدة يقاتل أن يمكنه الذي مظلات  015 واللواء 

الأرخىإن حيث، اكالثح، للجيش ية بالنالخنوب ؤ، تأع الكيرتحر الخعلورة 
الخويةقواته تخدم يأن العدو إمكان ؤ، أصبح وقد المدرعات لعمل مناسبة 

فرقةالعدوبنقل قام ؤإذا ال،. القتبدء مند مرة ولأول، اليوم اليية قواتنا صد 
فرقتانالقناة غرت الخنوب؛، القء؛لاع و، له يصح فوفح الغرب إل أحرى مدرعة 

منواحا.ة ما..رءة فرقة مقابل الإسراتيلمية الخوية القوات تدعمهإ مدرعتان 
اكهدبمدلمقابلة النرؤر من الدرعة ألويتنا حت، نأن محب الوقف ولهدا جانبنا، 

حلال،j، الشرير من الأربعة الألوية هده مححث، أن رأيي، ل لكن • اامب ف، 
الشريرنر ومواقعنا حطوطنا ملامة عل يوثر لن التالية صاعة والعشرين الأرع 

الغرب.نر العدولنا تبديد مقابلة عل قدرتتا من يزيد ومحوفا 

نحكمدرعة ألوية 3 مقابل نر كامة مدرعة ألوية 5 له العدوكان أن الخيول، من تتضح ر١( 
فإنوبالتانر الإماعية، رعة د،ال، كان المدرعة ألوينا أحد ولكن ائر. الخؤمن الكثتر 
.2 ت 5 كاث الإسإعيلمية رعة وجنوب القناة غرب الدفرمحوار منهلقة نر النسبة 

ومعهامشاة لواء 1 8 نرالشرير لدينا يبقى فإنه الغرب من مدرعة ألوية 4 ّحت.. حالة نر ( 2 ) 
ب،كنالمالوتكاو5 موجهة مقازوفات كتاب وBMP  5كتائبه و5 دبابامت، كتتبة 2 2 

2100وب0أ/ب11ياياتر للي مضاد مدغ  400وحواؤر للدبابات مضادة مدفعية 
ثقيلكتٍبةئون 15أممو22مم/100عيار ميدان كتبة 6 0 و  RPGصاروخي قاذف 

زلايض.ا 60سر/  120،نءيار
Jدار^اسJاتابابع: الماياب ___ 



أ1 0 ا1راكز ا1،بمهودوهإاى ونمس اثعاء 
اعدىمبعض لأفضيت نظري، بوجهة الرنير ^٤ ٠١ل نثلتإ ان بعد 

إلالشرق من تواتنا من جرءا سحب إ إذا بأنه لهم وأنفّيت، الموقف عل بقلقي 
سعيداللواء عل انرح وهتا افه، إلا أبعادها يعلم لا كارثة شر نرق الغرب 
الأمرأول، أتحمس لر الونفح. له وأشرح الرئيس أدعو أن الد.نعية ناك الملحي 

ونعالذي الخلاف مند المادامت، الرئيس نغلر وجهة أعرف لأل الاقتراح لهذا 
أخمدأن بولاعتفادي أكتوبر، من 1 6 يرم ^١^، ٠٠١١غرفة ل وبينه بيني 

مدامثل ليقبل ان كما سياسيا- يكون أن قبل عكري رجل ~ءو إّ-،اءيل 
أنوجد١!،  Sl-Uفكرت أن بعد ولكن يامى، حمصغهل تحت أنه لولا الوقف 

ارنحية.التمسئوليته أمام يضعه صرن، أمامه ، الوقفوثرح الساداا.ن، اسندعاء 
محضرأن ومحب حطبر الوقف ءإن له وقف، غرفته j إسإعيل أجطو إل ذهبت، 

إنينال رأيي ص بمبي أن حاول • القادة* نظر وجهة إل للامتإع الرتيس 
صرورةعل ررُت، أصولكني - الأن الرص لإزعاج داعي ولا متاحر الوقت، 

نمعريأن ومحب، تارنحية تولية ملأمّا فورا• ٦ 0 الركر إل الرئتس حفرر 
وعدلأن بحد إلا الوزير عند من أحرج لر بامانة• العسكري الوقف، إل الرئيس 

فررا.به صيتصل بأنه 

انحلبأنه وأححرل الوزير حضر دقائق وبحد العملثالت، غرفة إل عدُتح 
اللقاءهدا محقر أن عل الوزير ْع اتفقت، فورا. سيحضر بأنه وعل وقد ؛الرئيس 

ني،وح؛،، ^-٠٢ء-ل، ومحمد الثاذل، وسعد إسإعيل، أحمد من كل الرئيس معر 
رئيسوصل نمار. وقواد الماحي،، وبُ؛د الخمي، الغني وعبد مارلئ•، 

الساعةحوال ا 0 الركن إل افه ءثا• الفتاح عبد الهندس ومعه الخمهورية 
يقربما معه بقي حبثج إسإعيل أحمل. غرفة إل فورا وتوجه ، 20يوم  22 30

الضفةل معادية ات دبابوحول عن نكير اللحظة هذْ حش الرسسة البلاغات كانت، )1( 
،._lJالرسة 

بمتروكان الخميردية، رنان وزير ممح يشغل كان اه عبئ الفتاح عبد المهندس )2( 
العكرية.للشؤون الريس لكتب، مدينا الحرب نترة حلال، 

الخالغرب الخال : راكلاثون الراح النمل 







إلحاجة له كانت  Li•!كت—وبر 2 0 يوم برأيي ولوآحد |كتوير، 2 0 اْوءةنيولم 
حمارمن و العل• ونمح نقاتل أن إمآكاننا ل لأصح ، jLJiإمحللاق وقف طلب 

إطلاقونف يطلب أن الشاة؛،•لأمن انمووغرب قوات وندمر الثالث الخيش 
لكنا عنل.ما النار إطلاق وص السادات رفض لقل• صعق. موقف وهول النار 

هن•،إن صعق• موقف ل أصحتا عتارما النار إطلاق وقف وطلب قوة موقف 
اصهومحاضره يعيش إنه التقبل• أويتصور يرى أن يستطع لا أنه عل يدل 

الخاصاقتراحي كان لقد الحنك• السيامي الرجل صفات من هادا وليس شل، 
الأحبرةالفرصة هي أكتوبر من 2 أ 2/ 0 ليلة الشرق من مدرعة ألوية 4 بسحب 

مائةوحتى ذلك، بعد مائيا المبادرة فقالّنا لقل. المصري. العكرى الشرف، لإنقاذ 
الحرب.

اثسؤيسحصاراسشالثالثو،ددنه 
ما«رءةاإع_ل،وبفرقة دفع التالية والالياJة أكتوبر من 2 1 2/ 0 ليلة لال حل 

شارونة فرقكانت ذم وص  MAGENماجن الخنرال بقيادة الخرب إل 'الثة 
ؤإل، 1 5 0 الطل اللواء مواجهتها وق الإّماعيلمية ضنملشالأفيانحاْ 

المدرعةالرابعة الفرقة عل تضغْنان وماجن برن قرنتا كانت والخنوب الخرب 
الواجهةت، كانحيث جا-ا، يئة سظروف، نحت يقاتل قابيل كان قابيل• بقيادة 
ربالخدوبالتلمدرعات مح يمما للمّدرعات منامته والأرض جدا واسعة 

تقدمالإمراتيلمية الخوية القوات كانت كإ تتفاداها، أن تريد التي الواقع وتفادى 
القناة.غرب المعركة مإء عل تيهلر وكانت، المدرعة للوح١•ات فعالة معاونة 
غربارك المعمنهلقة الخد.وق طائرات لاعتراض الجوية بقواتنا لفحنا وعندما 

عشرةتع وإءسةاءل الإصرائيلية الحرية القوات قاهت أكتوبر، من  20يوم القناة 
فقدالساحق الخوى التفوق هلمءا إل وبالإضافة واحدة. جوية معركة ق لنا طائرة 

ؤأ  12عل ترين• بنسبة القناة غرب المدرعات ق أيصا يتفوق الخدو كان 

منالكشر يكتسب، الخل.ولر أن إلا كلها السيئة إ الذلروiتلماكه من الرغم وعل 
شارونفرقة وستهلح لر الشإل ففي • 22وأ2و20الأيام ق قتاله خلال الأرض 

وإلجنيفة، عند برن فرقة توقفت، الجوب وق الإسإعيلية، ترعة إل الوصول 
سالخريية العميان إدارة الماع؛ لياب ا* 



حرالالعدوإل يباب—ات وصلت الغرب ؤإل ماجن، نرثة منها والشإل الغرب 
يزاللا وكان اكلمة 0 هن عل العدوبميْلر يكن لر القناة، غرب كيلومترا 1 5 

وبالتالا،لدرعة القوات تقادما الش مام وكتائب اة الثوحدات بعضي ؛داحالها 
لنتحكم العدوحلفه تركها التي وحداتنا إن دفاعية. -؛ؤهلومحل هناك تكن فلم 

بحتأصالعدو ات دبابفإن ه نفالوقت، ول دباباته، مواصلات ح3لرءل 
الخلف.ل العادية الدبابات تركتها الش وحداتنا مواصلات حءلوءل ق نتحكم 

الس—اعةالفعول نافد المار إطلاق ونف بح أص■sX*[ هوالوقف هذا كان 
3أطلقنا دقاتق ببضع المار إٍللاق وقف 1را؛.وقبل  397 أكتوبر 2 2 يوم 1 8 5 3 

تموقد الدفرسوار، منطقة العدول عل  R-17E (SCUDصوارثننا)من ظاتف< 
بأم—االإعلام اتل لو،وأعلن السادات من أوامر عل بناء اإقل.اتفح  cjjtإٍللاق 

لديهبأن إسرائيل يومحم أن يريد السادات كان مصر. ل تصنيعه تم الذي •القاهر، 
لالقول هذا كرر وقل. الإسرائيل. الحمق يضرب أن  ١٣يت3لح اش الأسلحة 
مرليمن 1 3 يوم نجر كيقابل عندما إنه قال إذ . 3 9 0 صفحة ق مذكراته 

لئ،ذلتعلم وهي رائيل إسعمق ل أصرب أن إمكال ل اركان له! قال  719 3 
يذللن،،يقوم الذي اللاح لدى أن أنت، وتعلم 

عياشريطهم ثملوا وهم، نوة موقف من الإرابلتون يفاوض ولكي 
الخيشحمار إتمام بمدف أكتوبر من 2 3 يوم عباح القتال استأنفوا السادات 

اعتمدتلقد المار. إطلاق وقف، قرار انتهلث، اكالث، الخيش أن وبحجة اكالمثؤ 
الفرديدفع الذي النفي والعامل المفاحآة عنصر عل أكتوبر من 2 3 يوم عمليابمم 

وذاكهل.ا وفوق متتالية، أيام لحدة التمر القتال من مرهقة فرة بعد الراحي إل 
التياكلقة ل ران العليوق ل.يا؛ات الق الواضح العنكري تفوقهم عل 

ة.رنم الخريطة اننلر القناة العدوغرب قوات ونفح )1( 
الالكلام مدا إن اكانء الباب من التاسع القمل ق الوصؤع هذا عن تكلما أن سق )2( 

وطائرات CIAالأمريكية المركزية المخابرات وكالة أو ضم كبثندع أن لمتمن 
بم1االقمري إن أوإرايل. الأمريكية النجس أوأنار  SRا7- الأ,تللأعالأ،ربم 

يقولهما يهينون الدين العرب الإخوان وبعض شل الممري النحب حدلع هو الكلام 
•السادات لهم 

٠الخال :\صل\وو،والثلاثون 



واندفعواالدرعة بأحد الدرعة الرابعة ا|فرءة ^؛^١ كد اآحتآJوآكالهم. 
نقاهة،ومعكرات إدارية وحدات صد ثيء. لا صد مدرعة ألوية بثلاثة حنوبا 
حلجعل ا جنوباندفاعهم ق واستمروا ريس المدينة بتهلويق ناموا الخ• 

١ق ب السويس مدينة جنوب تقع التي الأدبية ميناء إل وصلوا حتى الريس 
لا وكأتبمكثافانيا تفيء الديابات كانت اللل. متتصف، فوصلوها كيالومرا 

يتفرجونالمنعزلة المواح بعض ق المصريون الخنود كان ليل• اسعراض ْلابور 
ارةْلشكل عل نات الإٌء1ريق عل وهويسير الل«بابات من القول هل.ا عل 

اتدبابتلان< أن متهم أي يتصور ولا مضاءة وأنوارها أحرى، وراء ردياية فردى 
إنالبراز. ا عليهيهلل—ق أحد ولا ار أحعل المار تطل—ق هي فلا معادية، 

®الأندفاعب الخرب بعد نثرت اش كمهم ل العملية هن•® يصفون الإمراتيالن 
هلم•،كانتر أين هده؟ جرأة وأية ثجاعة أية الخنوب.. نحو الخريء؛ا الاسرع 
مظاليالواء تقاتل قللت مقلل لواء ومعها الدرعة شارون فرنة إن ذللن، نبل الخرأة 

كيلومرات،عثرة من أكثر تكسبا أن تستني ولر كامل بوع أّلمدة مصريا 
يوٌينمنن■ ماجن فرقة إليها وانضمت أمبؤع مط■ تقاتل الأحرى هي برن وفرنة 

منالخنوب إل كيلومرآ 2 0 من أكثر تتقدما أن المدرعتان الفرقتان تتهير ولآ 
محلانوالإقدام الخرأة فإن المار إلملاق وقم، يحلن أن وبعل■ الدفرموار• 

32 هويوم واحد يوم ل كيلومترا 3 5 حرال فيتقل.مون فجأة ؛الإّرائيلي؛ن 
أكتوبر•إ
لقدلنءللن،. المؤخ محي أن داتإ يتهلح فإنه عمل بأي يقوم أن يريد من إن 
وادعت،صحيحا. لثا ذليكن ول؛ ال القتبدأنا أنتا وأ 6 7 عام إسرائيل ادعت، 
أيضا،صحبحا ذللث، يكن ولر القتال .أت الني؛اوهي إمرائيل أن 1 9 7 3 عام مصر 

اادعاتهعل إسرائيل ألوم لا فإف ولنءللث، ذلالئا• بعاد بالحقيقة منا كل اءترف^ وقد 
وقم،كر اكالث، الخيش بأن كن.با مدعية القتال استأنفت، أكتوبر؛أما من 7 ت يوم 

اٍللالمالادعاء ُل.ا ل اضراره عل يواز الخزال ألوم ولكني المار، إْللاق 
تفرضت، كانالمارنحية الأمانة إن . ا 9 7 5 عام نثرت المي طكراته 3( وذلك 

يفضحما دايان توكرات ق فإن ذللت، وهع يقلها• لر ولكنه الحقيقة يقول أن عليه 

٠الحرية اليطات إدارة اياع؛ لباب ا- 





الخ-وىيالقصف مهددة !صحت  SAMالحوى اللذاع اأ»ك^نآنثكة 
المواتالغرب ق لدينا تكن لر االها■حة. الطائرات لريع فرصة أية دون ايعادى 
فقاتكلها الحقائق هدم العدوملم كان الحمار. بفك ن تسمح اش الكافية 
الثالثالحيس عل مركز برعج_وم أكتوبر من  24يوم العادية الحوية القوات 
ا.ياتومعكباري من جيعها الجور وماتل بتدمثر الغارات هدْ خلال وقامت 

حابلانفرصة أية عل مائيا قفت وبدلك الخيش، مهلقة j لاتزال كانت 
القوات.هده 

يثر1؛ لر مسررا ممهلا أكتوبر من 1 7 يرم الثغرة عل القفاء لكن لقد 
الالموقف كان أكتوبر من ئ ٥ يوم ول خماقة، ارتكبت وكأف وجهي ل المادات 

ول؛برأيي أخد السادات أن لو الثغرة عل القضاء ويمكن سيهلرتنا نحت يزال 
وأبالها-لمر ودرسا لجره ذلك ل إن الشرق• ل قواتنا من جزء سحب يرفض 

إنحال• أى عل درس ولكنه له، غاليا ثمنا والعرب ممر دفعت قاس درص إنه 
عام7  000عبمر البلاد هذه حكموا الن.ين مصر حكام من مثات هوأحد المادات 
الجانبعزيزة انحة ثممر وسنبقى آحرون، مئات بعده س ومحيء سيدهب 
بلاءأحن المصري اينا-ي فيها أبل قد 7 3 أكتوبر حرب أن التارخ وسيشهد 

مصرحاكم أن إلا أداء، أرؤع وأدوه جهدهم بن*لوا ند ■معا والجنود الضباط وأن 
انتصارهم.أجهض قد الفلهور وحب المكلة إل التعطش الوقت، لك، ذق 

الإنذاراد،وئني

لأنامأكتوبر 2 3 يوم صباح مجدرعتن تينع؛نرةتين إّرائبل كانتا بينا 
وكأنعينيه يغمض أمريكا خارجية ونير نجر كيكان ، الثالث، الجيش حمار 

نجركيكان بصرها• فقاJت قد الأمركية الصناعية والأقإر الامتهللاع طائرات 
ؤموننيصلواإل كي إسرائيل ق محبه أبناء اعدة مذلك، وراء من حدف، 

إليهيلجا من آيات المحل• لر وهكن«ا قوة، مجوقف، من يفاوصوا أن منه يتهليعون 
الاتحادإل المادات لجأ نم ومن الموفيتي• الاتحاد موى الونتؤ لك، ذق 
يرفضكان أن وبعل• أكتوبر، س 2 1 يوم إليه يا أن أحرى؛عل. مرة وفئتي ال

ا.اردت.إدارأاست اياع: اياب 



لهفاستجاب العون منه يطلب لحا أكتوبر. أ 8 يوم وحتى القتال بدء مند وساطته 
إرايلالسوفيتي الاتحاد انتقد أكتوبر من  24يوم صاح وق السوفيتي الاتحاد 
تؤيدبأنها تتفلماهر بينإ بانها واتهمها التحية الأمم ق علنيه يصمه أمريكا وهاجم 

ونمدظاعتداءاتها ق إمرائل تشجع قاما انمدة الأمم ق المار إطلاق وقف قرار 
الوفئتيالاتحاد رسر ه نفاليوم ول • دولار مليون 2 2  00ثمنها بئر بأملحة 

رمالةوصلت رجل 4 5  000قوامها مظلات جنود فرق 6 و الاستعداد درجة 
العنفبأحرون ووصفها بالإنذار بعضهم وصفها بربجنيف من نيكسون إل 

محتوياتهابحص عرف أنه إلا بكاملها لرتنشر الرسالة أن من الرغم وعل الشديد. 
يفمحنا نملرا أن المكن من يكن لر إذا بصراحة. أقولها اسوف يقول وفيها 
الميالخطوات انحاذ إل يفطرنا موقف أمام نا أنفنجد فقد الموصّوع، هدا 

عدوانهاق تمر تأن بلإسرائيل يمح أن يمكن لا  ٠١وءاجلةضرورية نراها 
هكذا،.

درجةبرفع نيكسون ام قاللهجة الشديدة الة الرصسهده وصول ويعد 
وكانالموقف ا و؛ل العالم، أنحاء جنح ل الأمريكية المسلحة القوات ق الأّتعدؤاد 

الحربوكانت بالذعر العسالإ وأصيب المجا-هة وشك عل ^٠٠^؛^ ١١الدولمثن 
ت،أتمأن وبعد أمريكا— من حفيف وبضغهل الحدوث، وثالث، عل الثالثة العالية 

42 يرم ماء المار إطلاق إيقاف إسرائيل قيلت النالث— الحيثي حصار إسرائيل 
علينص لأنه ووق رنم الأمن جلس بفرار الالتزام عارصت ولكنها أكتوبر، من 
معارضةوكانت، أكتوبر، 2 2 يوم حطوط إل فورا المتحاربة القوات تنحت، أن 

أنلأحد ولايمكن تعرف؛الضعلمّ لا أنها بحجة هي القطة؛١لأات لهده إسراتيل 
ألوملا ا فأنأحرى مرة أكتوبر. من 2 2 يوم حطوط كانت، أين يالضمل د محن. 

ألومولا أكتوبر 2 2 يوم حْلرط كانتح أين تحرف لا بأنها ادعاتها عل إسرائيل 
اللعبةقواعد من هوجزء كله ذللث، إن الادعاء هاوا عل سكوتها عن ا أيضأمريكا 

القوة؛عل إلا -متمي لا المي الأب الياسة- 

41 حش واستمر أكتوبر 1 4 يوم بالأسلحة إسرائيل بإمداد الأمريكي الحوي الكوبري بدأ ( آ ) 
و73.1نرسر

____اكال رب العال : رالثلأتون الرابع القمل 



٦!

أصحالذي الث-ال النار إمحللاق وقف ثبويا إمراثيل إعلان من الرغم وعل 
صدعمالياما ق استمرت أما إلا أكتوبر، من  24مساء من اعتبارا اشول ماري 

كانأكتوبر.  27و26و25الأيام طوال السويس ومدينة الثالث الخنس نوات 
مدينةيدخلوا وأن الحاصر الثالث الخيش سشسالم أن بدلك ياملون الإسرائيليون 

انواكما كمحقفوا أن لهم قدر ولو اكمحدة، الأمم توات تصل أن نبل السويس 
وهذاأكتوبر• من  22يوم الثالث الخيش عل استولوا أنبمم لادعوا إليه بمدنون 

حطوطبأن أكتوبر  24يوم التحية الأمم ق إمحراثيل ادعت، لماذا أحرى مرة يمر 
معروفة.تكن لر أكتوبر 2 2 يوم النار إطلاق ونف 

اكالث،الخيش وحدات صل. مكثفة جوية مجان الإسرائيليون قام ومكذا 
متحل. واسالخوي، ا دفاعنمظلة خارج أصحت ك كانت والتي المحاصرة 

عندلل.حم تكن لر أرض جو~ صواييح من جديدة أنواعا مرة لأول الإسرائيليون 
أصيين،الحنيفة الدبابات بعض بأن البلاغات توالت لقد الحرب. بداية 

بدأند انمو أن لتا ثبتا وهنا أرض. جو~ الصواريخ بوامهلة مباشرة إصابات 
وصي،التي  MAVERICKمجافريلخ، الحديثة الأمريكية الصواريخ ستخدم 

لتوثر ب الخوية الهجان تلك ولكن الأمريكي، الجوي الجر صمن إله 
حربفترة حلال عليها تعودت أن لها سبق فقد المحاصرة الوحدات معنويات 

أنإسرائيل وارتتنطع الثالث، الخيش وحاJات وصدت ، 7 0 ~ 6 8 الامتنزا؛، 
هدفها.تحقق 

اسميسمحدينات احتلأو العدوبحاوو 

لتخدمين مالويس مدينة الإسرائيليون هاجم أكتوبر من 2 4 يوم ول 
أيةحا تكن ب الي ريس ال ijJuولكن مفللسا، ولواء مدرعة ألوية ثلاثة ذللف 

عسكريةوحدات أية بالمدينة تكن ب وصيته. الهجوم قاومت، ~ عكرية وحاسات 
أكتوبرمن 2 3 يوم ل دار الذي القتال نتيجة الشاردين الجود بعض ولكن 

رناضأو بندقية من الثخصية أسلحتهم سوى معهم وليس المدينة إل توافدوا 

دسالحرية انمليات إدارة الماع؛ ياب ا- 



مناة1 9 المرنة قائد عقيقي يوصف العميد من ويعبادرة ج. أور.ب. خفيف 
الشعبيةوالقاومة ريس المدينة محاففل مع وبالتعاون القناة، شرق كان التي 

منو2 يوم حلال للمقاومة ا،لدينة بتجهيز قاموا ملامة حاقفل الشيح برئامة 
تونيعوتم صشرة مجموعات ق وتنثليمهم الشاردين الحنود نحمح تم لقد أكتوبر• 
خماعاتبعمى بص، عقيقي يوسف العميد ونام الدنين الأهال عل السلاح 
من2 4 يوم فجر ونل الغرب، ق المدية إل ونقلها الشرق من الدبابات اقتناص 

العدو.للهاء ها نفجهزت  ٠٧الاJينة كانت، أكتوبر 

منمكثن، قمن، ويحد أكتوبر من ة 4 يوم اح صبمن السابعة وال حل 
منم يتمل. يع مل• لواء السويس• مدينة عل العدوهجومه بدأ والطراز اللأفحية 

قللاتمبكتيبة م عمل؛ مديح لواء السويس، الإمإعيلية محور عل الشإل 
الزيتية)انحا0انحساه ن ميتقدم مديع لواء ويى، الالقاهرة محور عل يتقدم 

الشالالحور على الا-ى ااا.يع اللواء هجوم فشل نرق(، وجنوب جنوب 
المحورينعل باحم انمووالتي دبابات نجحت، بينا الملءيتة. لحول يستطر ولر 

كانالعدو مع عنيفج قتال ودار المدينة ثوايع إل الدخول ل والخنوبي الغربي 
ولو الحوخر المغيرة والأسلحة ] R.BGهور.ب،.ج فيه الرئيسي السلاح 

الظلامحلول قبل المدينة ن مالانحاب إل واصهلر ااا.با؛ات من الكثير 
داخلالحاصرين الفللي_^ن من كبيرة ومحموعة المحهلمة ه دباباتخلفه تاركا 

تحت،الليل خلال رة الحاصالقوة هل.ه محسإ العدو حاول وقل. المدينة، 
لقدل. قتالكثير قهل وصبعمه ت، فافلالل.فعية ن، قممن عنيفر متار 
وعلجرح، 5  00وحوال قتيل  100الويس احتلال محاوك ق ؤو العاؤخر 

أنإلا مقلل ولواء مدرعة ألوية ثلاثة من مدرعة فرقة اّتخل.م أنه من الرغم 
ويسالملحمة إن هجومه. صلءوا الشاردين الحنود من وحفنة ويس المكان 
والتحديالتحمل عل قدرته ومدى المصري للمواؤلن أخرى شهادة مي 
الشدائد.وقت 

اكالغرب الخال دالئلاثون: الرابع القمل 



علهجومه نشل بعد :!ا أصيب اكي الأمل ال^ُدوخة يغطي ا~دلكي 
طواليقصفها واسمر ومدنعيته الحويت نواته الباسالة الديتة عل أطلق وص ال

أكتوبرمن 2 ة يوم صباح إلا القصف يتوف أكتوبر.ولر  27و26و25الأيام 
ومدينةالئاك الخيش حائر بالغت لقد إليها. التحل.ْ الأمم نوات وصول بعد 

حوالأكتوبر 2 7 - 2 من4 الفترة خلال والدنعية الطراز نمق نتيجة السويس 
جرنح1. 425نهيداو80

الحرّة.إدارأاست الاع: الأب 
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أ

اللحةللقوات الأعل المجلس اجتمع أكتوبر من 2 5 يوم  1100السامة ق
الربيالموضع وكان الشال اندلاع منذ مرة لأول الوزير اليد برئاسة 

تكلموند الثالث. الجيش إل الطريق فتح إعادة يمكن كيف هو للماقشة 
وانفضحل أي إل الوصول نتطع لر ولكننا تام، بإخلاص كلهم المجتمعون 

ا>يطة)انظر الموضع هدا حول اللازمة الدراسات إجراء أساس عل الاجت،اع 
ر؛مت(•
الرابعةالمرنة  xljقابيل العميد حفر أكتوبر س  26يوم  1100لساءة اق 
قيريده تابيل" الحميل. تقرير وكان دراسته، نتيجة ليعرهمر 1 0 المركز إل المدرعة 

الاكرءة الرابعة المرنة هوأن الثاك— الجس قاني واصل النعم عبد اللواء ذللث، 
كلأناواصل النعم وعبد قابيل كلام كان المهمة. هن.ه يتنفيد تقوم أن تستهلح 

غثرأتوير شخصيا أنا أكن ول! العسكري العلم وأصول قراعي عل يعتمد منطقيا 
دهناغرمة• محاورات نابتل محاور أحذ الونم ولكن أكتوبحّ• 2 ت يوم مند ذلك 

العمليةمذْ ام للقيمتعدين جيعنا الفرقة وجنود وضباط 'إش قابتل تال 
بعدالحاصرة القوات إل الهلريق فع ق سنتجح أننا أعتقد لا ولكني الأنتحارية، 

وإلالعي. أمام مفتوحا الطريق يكون فالفرقة هذ0 دمرت ؤإذا كله. دلك 
القاهرة®.

الخربةاست إءارأ ؛؛: UIاياب ____ 



n

إداريةنوات -حماية إل الرص طريق فتح من المهمة نعدل الوزير'إذن فال 
كدتالثانوية،، والطريق الك الممر الثالث الخيش إل الفائرة س نتحرك 
يمكنلا الكلام هذا مثل لأن القول. ^ا وهويدل الوزير إل أستمع وأنا أصعق 

اإطلأنمطقي غبر كلام لأنه نظرا العملية نواْ بكامل نخص من بمدر أن 
الحة؟المللقوات العام والقايل الهربية وزير من بما-ر فكيف 

.53 هو الحمار ونن، والياه التعيينات من الخندى لْلااب الأدنى الحد إن ~ 1 
المدنيين-عدا المحاصرة القوات أن يعنى وهذا اليوم، ل كتلوجرام 
يموتلكيلا يرميا طنا أ 5 0 إل نحتاج السويس— مدينة ل الموجودين 

وععلنا.جوعا الخنود 

حتىذات-،دازير عربات يتطلب المفتوحة والأرمحى السالك استخدام إن — 2 
هذهمن كل ■حملت.، ولو السيول، ومحاري المفتوحة الأراضي عبور يمكنها 

لتنقلالأقل عل محنزرة عربة آ ه٠ حوال إل نحتاج فإننا طن أ و• العربات 
العدولينجح ولن سليمة محتمل جيعا أما بفرض واحد يوم احتياجات 

•تد-مترأىمنها 

أيةه يكشمأن ويتهلح ١ذهلقة تلد ل الخوية باليهلرة يتمتع العل٠و إن — 3 
بتدمبرها.ويقوم السالك هذه عبر بالحملة كيثره تحركات 

الثالثالحش  ilLرالثلائرن:الخاص النمل 



الطقةالهاية و م أن مح، معا اكرحة الأراضي مذْ و؛~آل~خارج 
وهيالرة، والحران حنينة جبل بين ما أو حنيفة وحبل عتاقة حبل بين ما 

العدو.عاليها يسيهلر متاهلق 

يوماحتياجات ال ]رمأجل من المغامرة هْ نقوم أن المعقول غتر من 5— 
افإننأيام سبعة باحتياجات الحاصرة القوات إمداد فرصنا فلو واحد، 
كبيررنم وهدا الإداؤية، المهمة ^■٠ للقيام مجزرة مركبة ت ٥ ٠ إل نحتاج 

تبمداتخدمناها وامحالمجنزرات من العدد هدا لنا ولوتيسر متيسر• غير 
جبيننا.ق سبة لكان الساذج الأسلويبط 

فكيفوحدها اليلريق شح أن تسمملح لا ادورعق الرابعة الفرقة كانت، إذا — 6 
إدارية؟مهنال، تحمل مركبة  070 خماية وهو ثقيل ء عث، تولية منحملها 

غولةمشالمارعة الرابعة الفرقة بينإتكون القاهرة مفتوحاإل الباب نترك هل 
العملية؟«بده 

القرفةقاني إل كتابيا أمرا أصدر أن إل وءلاو_ا أصر ولكنه الونير ءارصتا 
يمكنكالهمة، هن.ه عل بإمفائي أو؛ع ُللن له وقلت فرفقت، المهمة هده ؛تنفين. 

غيرمناقشات إل الوزير لحأ وهنا ٠ ^،^ >>LJإن ك وحن. الأمر هذا عل ترغ أن 
تريل.هل بالضبتل؟ تريد ماذا أفهم لا ارأنا فقال( مواف نجيل منها الهدف منهلقية 
ولكنذللئ،، أرين. لا رابالهلح فأجثت، يّتلموا؟،، أن الحاصرين الرجال( لهزلأم 

قالوقف، يتغير أن دون الل.رءة الرابحة الفرقة نفقد أن أؤيد لا ه نقلوقت، اق 
ببمده، المكلفالفرقة قائد حضور ق الكلام هن.ا تقول( ألا اامحّثح فقاله ط هزءه 

هناكوعمرما ثوليتي، معئ تحتمها بصراحة رأيي أ؛دتم، ®إنني ئلّتج ، المهمة® 
لرررإذا الوزير قال( نفلري®. وجهة مع يتفق اكالث، الخيش قائد من مكتوب تقرير 
الرتيسار أقوم؛إحهلوف فالهمة هده لتنفيد الرابحة للفرقة الأمر عل توح 

بتوقيعالوزير قام تأكيد®. يكل ذللث، تفعل أن ُريمكئائ، ثيدوء أجثت، بدللثج®، 

الخمى،الغني عبد اللراء من كل نائل والعميد وأنا الوزير عل علاوة الكاء هن.ا حفر ( ا، 
نمار.واللواء الماحي، سعيد واللواء 

الحريةانميات إدارة ال<اعت اياب 



ذلالزوإسنابعد ألغيت اله4ة ونكز • قابيل العميد إل وسلمه ذلك بعد الأمر 
الطائشة.العملية هده مسؤولية وحده يتحمل أن يستقر لر الوزير لأن ربإ نط 

تيسجرقيفة اJاطداJام؛ 
 jالأولالدفعة القاهرة إل وصلت أكتوبر س 26.نيوم2300لاعة ا

منالأول الساعات من واعشارا فردا. 5 0 عددها وكان الدولية الطوارئ نوة مجن 
الوزيرذهب المنمية عل أوراقها ■حيعها الأطراف وصعتر أكتوبر ءن 27يوم 

التحليإتبوأدل السادسة، حوال وعاد صباحا الرابعة الساعة ل الرئيس لمقابلة 
التالية:

هناكيكون صوف بأنه ءنءلر٥ نيكسون الرئيس من رسالة الرئيس تلقى لقد ~ أ 
الخاك.الخيش لمشكلة مشرف حل 

1 300اعق انمن اعتسارا ا حيعهالعسكرية المشاطان نوقف أن محب ~ 2 
التدم•

يتحركالخاك. للجيش الإدارية الْلالب محمل الحملة من رتل اليوم يدفع ~ 3 
أ.300الرتلفيالاءة 

>يق1  01الكيلو علامة عند أ 5 0 0 اJاءة اليوم ات المفاوضتبدأ 4- 
رئيسالحسى الغني همد اللواء الممرتم، الوني ديرأس السويس ْمر~ 

العميان.هيثة 

الجيشأصح أكتوبر— من 2 3 منال الواقعية الناحية من اللحظة— هذ0 ومنذ 
الثالثالجيش مصثر أصح لقد كينجر. يد ول إسرائيل يد ق رهينة الثالث 

'اتستحنائل للعميد نال بأنه و 4 و الصفحة ل كراته ■LJ ل السادات الرتيس يدعي ( ١ ر 
تصلكأن إل معهم تنشك أن ؤإياك التوسع من يتمكنون نحعلهم ولا الإمرائين 

كانذلك أن سكر١ت من يفهم كان ؤإن الأم هدا ذكر لر الربس الإمدادات«،أن 
نألؤإننا مفهوم. وغير مشوض كلام أكتوبر• من ق ٠ يوم من الأول لساعات اق 

لالعدو صد العمل عل نادرا تامل أصح تارخ أي ل مرنحا؛ سرالأ ايادات 
الغرب؟

الثالثالخيش ماساآ : ^٢٠^٠ الخامس الفصل 



الساداتحضؤع ومدى وأمريكا إمرايل تطلبها ١^٠ الطالب، ا٠رسنبتلى 
اصتغلألأحن الرهينة هدم وأمريكا إمرائيل من كل اسغلت، وقد الطالب،. لهذه 

نرى.5، سو كإ 

101عخاوضاواا1كإطو

ذلاكايعلمون الإسراتيون وكان الأمور، يستعجلون المصريون كان 
معركةالأن المعركة أصبحت لمد ثيء كل وتعطيل ثيء كل تأحتر فثتعمدون 

تجر.كس هو واحدة خبز بكسرة الثالث الخيش إمداد بيده من وأصبح سياسية 
يحلمها،هوالأخر المادات أن أينا يعلم وكان الحقيقة تلك يعلم كيمنجر كان 

يسيطرأن ستهلح حتى باستمرار الحقيقة باذْ المادات يذكر أن يريد كان ولكنه 
تامة.سيهلرة عليه 

تمحايل تتلخص إّرابل دصعهاكسجر•ع اض الخْلة كانت 
ذلك،إن ثح حيأقفل، ذللا، كان الثالث، الخيش حمار مدة طالت كليا - أ 

مطالبهإ.لحقيق أفضل فرصة وأمريكا إّرابل بهر 
إلالسد ُمن دانيا يكون بحيث الخدود أصتق ل الثالثح الخيش إمداد يتم ~ ئ 

اهنومن احائح. أوالاحتيالتعيينات، من احتياطي أى لديه وليس المما 
لهيقول وكأنه سادات، العل سيامي صغهل عنصر يمر يوم كل يصح 

الثالث،؟*.الخيش إل التموين نول مرور نمغ أم ب، الهللهذا عل 'رتوافق 
لإنقاذثمنا وأمريكا إمرائيل من لكل بخاء— تدذع~ أن بجب ٌصر إن ث~ 

منالسوفيتي الفوذ هوطرد أمريكا تريده الذي الثمن كان الثالث،• الخيش 
أمريكاإمداد عل العربية الدول فرصته الذي الحظر ؤإلغاء النطقة، 
كإومتعلوده مaلالبهاكفرة فكانت، أماإسرائيل — بالوقود الغربية والدول 

اكالاشتببفض الخاصة  74يناير اتفاقية هو فيها ما أهم وكان نرى، موف، 
منواكالث، الثال نوات، بحب مصر فيها تعهدت والتي الأول 
شل.دبابة 3 و0 حندى  7000عدا فيإ وذللت، القناة شرق النهلقة 

الخرسة.ٍ_السنان إدارة ١لاعت اياب ^٠— —— 



الثاككره^^االخيش وحوي وامتغلأل ا،كرى النظام ابتزاز مرحين ^•١^، 
السساداتاتفاق عل وبناء اليوم هذا ففي أكتوبر■ ُن ت ر يوم صباح من اعبارا 

القولان كالثالث. الخيش لإُداد ١^ من إداري نول نحرك وواثنطن 
موادمن الاحتياجات من طن ا  000تحمل عربات  109من مكونا الإداري 
الإمراتيااي؛نولكن الخرحى. لإحلأء عاف إسعربة  20معه وكان الإعاشة 

السويسطريق  101الكيلو إل الحمى ذهب كذلك باطلرور• له إح ايرفضوا 
القاهرةبن يالهاتف أصلاك واهتزت تماله. اسيريد أحدا بجد ر لأنه عاد ولكنه 

هوابلة افلقوميعاد أحرى مرة اذهب للجمي نيل ثم أبيب، وتل وواشنهلن 
دونأيضا عاد ولكنه أحرى مرة 1 0 1 الكيلو إل الخمى وذهب الليل، منممسمف 

سلسالهوبعد ووامنطن. القاهرة بين أحرى مرة الهاتف، واهتز أحد، يقابله أن 
الكيلوعلامة عند الخمي امتشال عل الإسرائيل الخال، وافق التأجيلات من 

.73ءنأكتوير29يوم 1200اءة ال101
وقرصواات العقبمن الكتحر أثاروا فقر اكالث، الخيش إئ.اد بخصوص أما 

فرصةأية لديه تكن ب لأنه بأكملها اكري الخال، نبلها التي القتود من الكثثر 
للمساومة

وبعدفقط القلبية الإمدادات بمرور إلا محوا يلن م إنبقالوا 
علأكتوبر من 2 9 يوم 1  700الساعة ق وافقوا مقلولة مناقشات 

طن2 )0 الاحتياجات من شل طنا بثلاثين المحاصرة القوات إمداد 
؛.ر الطبية( المواد من ة • وق تعيينات أطنان 8 و مياه 

لثجتلتحمل التي ات للعربا ومهينّا دنيئتفتيشا يجرون كانوا 
الإدارية.الاحتياجات 

١المإح رفقوا  بعدان الحربلثح يتليتقدموا أن الممريين تقين ٧ 
أوإسراتيليون سائقون يقودها أن عل وأصروا  101الكيلو علامة 

نجر.كييد ل كالخاتم الآيات أصبح و7 أكتوبر من 2 ق يوم الثالث الخيش حصار مند ( أر 
المصري،الثالش الخيش حصار عن هوالمثول من تحديد أهمتة تبرز هنا ومن 

طت١يرشا.1  50هوالإدارية سلمايج الأدنى الحد )2( 
ِحمن;سض1كاك____



110 الكٍا-و ب_؛ن ما الرحلة ح_لأل للأمم!كحدة تابعون Lئةون أ
مدهمن الرغم وعل الممري، الفاوض ونل ايحاصرة والقوات 

المواتإل إمداداتا من تمبرة بة نأن ولا ي \ك\زلأت 
الطريق*حلال الإمرايليون ينهبها كان الحاصرة 

تلقيعن عبارة كانت لقد طيعتها. ل غريبة 1  01الكيلو مفاوصات كانت 
أولj ياحتاجاته. الثاك الحش لإُداد صن يوما الإمرابل الخانب تعشان 

لكان إسرائيل وس حاّعن الإفراج الإسرائن، الخاب طلب للاحت،اع يوم 
وكانمحكمة بحكم جن بالعليه حكم قد وكان  Avidanأفدان اسمه قبضنا 
أفيدانكان التال اليوم ول الرئيس وافق مجوننا* أحد ق العقويان يقضي حينثد 
•الإٌرائل،■ الخاتب إلى بنمه ليسلمه  101الكيلو إل عربه ل الحمى يرافق 

كلهمالإمراتيليإن الحواميس بتسليم الطالبة ذلك تبع نم القيمة هو أنيدان كان 
اردخبالممري الحاسوس فيهم بيا المرية السجون ل أحكاما يقضون الدين 

الدولإحدى j ضبط ثم ممر من ذك قبل اخفي مصري وهوبمودي مزراحي 
ادلبتبذلك بعد طالبوا امراتيل• لحساب يتجس وكان آحر امم نحت العربية 
بعدما إل الحرب أسرى تبادل يوحل أن مصر ننلر وحهة كانت الحرب أمرى 

أنبطلبها ممر نعدك إمراتيل. رفقت الاشتباك. نص اتفاقية عل التوقيع 
فرفقتأكتوبر من ة ت حمل ال الإسراتيبين انسحاب يعد الأسرى تبادل يكون 

يمركيلوالن 7 نوبر3 من 1 ب ل الكنيست حولداماتبمرل وأعلنت إسرائيل 
ارحالنإلينا يمل أن بحد إلا اكاك الخيش إل الاحتياجات من واط حرام 

اعتباراالأسرى تسليم وبدأ السادات وأذعن المرينء، يد ل الذين الأسرى 
حاولناالرد اشتد وعندما نؤسر. من 2 2 حتى واستمر نؤسر من 1 5 يرم من 

رفضالإّرانيل الحانب ولكن رحان إل الصوفية واللاص الثطانيات إرسال 
الأصناف.هذه يمرور الماج 

اث1هصاراسش ضرسغل 
رسالةوصلتا الإسرائيل، التعنت من واشنطن إل القاهرة اشتكت! وعنل.ما 

تتضمن7 3 ديسمار من 4 ل المصري الخارجية ونير إل كينجر الدكتور من 
التالة:القاط 

الحرية.السيات إدارة الساح؛ الباب 



الصالحتبادل أساس عل  101الكياو مفاوصات تستأف أن ثب — 1
لالإمرانيل الوفد وريس الحمى )نشر  UARIVياريف مةارحات إن — 2 

لمؤتمرأصانا تكون أن يمكن نؤسر من 2 2 يوم ( 1 0 1 الكيلو مفاوصات 
ّلأمرتا.

غمأمريكا محمل ند اللام مؤتمر انعقاد نبل البترول ننول رغ عدم إن ~ 3 
مؤثر.مؤنق انحاذ عل نادرة 

الحيشإمداد إن أمريكا. لصالح الآحر هو يساوم بدأ قد تجر كيذا هر ها 
طبيعةإن يالوقودب والغرب أمريكا إمداد يقاباله أن محب والياه الثالث،التعيينات 

الذيالوقت ول أشهر. بضعة بعد إلا تظهر لا تايرْ قوة هوأن البترول ملاح 
للحظرنتيجة الاقتصادي بالأتر تثاُر لإمرايل الويدة والدول أمريكا فيه بدأت 
البترولسلاح كينجر وضع الوقت هدا ل أقول الحربية— الدول فرصته الالي 

أنإذن السادات عل كان الأحرى. اممة ق الثالث الحيثي ؤإنقاذ اليزان فة كل 
م—اوهدا السلاح هذا تخدام اميوقف يقوموا أن الُرب الإخوان من يلتمس 
البترولالحظر لإلغاء محسا العرب الزع،اء أكثر هو السادات كان فعلا. حدث 

علنجر كيألوم لا إل أقول أحرى مرة لإمرايل. الويدة والدول أمريكا صد 
هولأنه المادات ألوم ولكني أمريكا، مصالح محيم أن واجبه فمن المياسة هل0 

منذلك محيره أن يمكن ا ميتمور وب الثاك الحيس حمار ل نسيب ااال.ى 
مصائب.

فكإعلان عل إسرائيل أرغمتنا الثاك الخيش حصار من وللاستفادة 
نؤسرأول يوم عمليا البحري الحصار هذا ألغينا قد كنا عنها. البحري الحمار 
وتتجهالأحر البحر تدخل بأن طن 1 2 3  000محمل بترول إناقاة سمحنا سأا 

تمناتطلب كانت اصرايل فإن للاش ولكن رهان* •حل. المري العام بالعي عن.ا إن ( أ) 
لأنهازدان ألوم ولكي ذلك عل إّرايل ألوم لا ؤإف الثالث. الحش إمداد نفي غاب 

الثالث.الحش حصار ق تب الل.ي محو 
.7 3 مير ديمائة تبل عقا..ْ مقررا كان الذي ا حنيفمؤممر هر اللام بموممر القصود )2( 

الثالثالحش ماث؛ دالثلاثرن: الخاص الفصل 





uاكشاو؛ة هذه إن الأء_ضاء،  ١٦٠^٠^ تمشيت بإحراج او-ادات 
السادات.تارخ من الفيديوكجزء عل بتسجيلها يعضهم قام وتد بالأذهان 
ويئغلالمحمورة للقوة قانيا كان الذي بدوي اللواء السادات الرئيس استدعى 

أنتثن أجوبة ويتلقى أسلة ه ليوجه وأحد م"مآ ق ا*ح■ رر• منصب الأن 
بعقولالاستهتار يصل وهل معقول؟ هدا هل ٢ محاصزال يكن لر الثالث الحيثي 

الحد؟هذا إل الكذب ق الحاكم يتادى أن الشعب 

مكفض اتفاقه 

الاشتباكلفص الأول الاتفاقية عل التوم تم أ 9  74من ا 8 وم يل 
يل!ما تشمل الرئبية بنوئها وكانت ؤإّرائيل، مصر ؛؛ن 

03 بحوال وص القناة شرق يقع حط إل نواما بحب إ-رابل تقوم ٦" 
كتلومرا•

صغ،رةقوة عدا فيها وذلك القناة نرق من خميعها ماتأا حب بمصر تقوم ~ 2 
دبابة3 ه موى معهم يكون لا وبحيث رجل  7000عل عددها يزيد لا 

كتلومرات1 0 من أكثر القناة نرق وجودها يتجاوز وألا 
الإمراتيليةالقوات ؛ن العازلة؛المنهلقة ق اكمحدة الأمم قوات تبقى ~ 3 

كيلرمحرا. 20حوال وعرضها المرية والقوات 

الهلريقعل حهلوة محرد تعتر ولكنها سلام معاهدة الاتفاقية ^٥ تعتر لا 4~ 
إمحناروداحل 3 3 8 رقم الأمن محلى لقرار ؤلبقا صلأم معاهدة إل للوصول 

لاوسلأمأجنيف مؤتمر 

يعدكل نم لحة، الللموات العام والقاثد الدفاع وزير منصب ذلك يعد بدوي شغل )أ( 
هذال معه تتل رند , 8 أ مارس من 2 يوم ملوكوبر طاترة سقوط حادث ق ذلك 

مصر.ق العسكرئن القادة كبار من آ 2 الحادث 
الونشوالاتحاد أمركا من كل رنات تتول الذي محوالوتمر للسلام حنيف مؤتمر )2( 

جيعها.الأوسعل الثرق منكلة ل الأطراف الدول وتحصرم 
الثالثالخيش ءاّاة : والثلأترن الضوالخامجس 



حوالتا بلغالويس لقناة الغرين الضفة ل مساحة إسرائيل احتلت لقد 
أنإل أشهر ثلاثة عل تزيد لمدة البقعة هذه نحتل وميتح مرع، كيلومتر  15 00

حلالوق القوات،. فمل اتفانية عل بناء  74مراير شهر حلال منها انحبت، 
ومبادئالدوليان ، والعرفانون القتواهمد جيع إسرائيل انتهكت، الماوة نالك 

مدينةإل الإسإعيلية من الياه تقل الخي الخلوة المياه ترعة ردموا حيث، الأحلاق. 
كانااللذين السإد وممغ الوفود تكرير مصغ وفكوا الثالث،. والخيش السويس 

الالتي الثقيلة الأجزاء ا أمإسرائيل، إل ونقلوهما السويس مدينة حارج يقعان 
المواقعفكوا لقد المكان. يغادروا أن قبل آحرها عن نفوها فقد نقالها يمكن 

وفكوانقله. يتهليعون لا ما نفوا ثم معهم وأ-حدوها الأدية ميناء من والعيان، 
واستولواومبوا النهلقة. ق تمر كانت، التي البترول وأنابيبه المياه أنايبا حهلوؤل 

لثحتليكنون كانوا الذين الفلأحان حوزة ق كانت، التي والمحاصيل المواثى عل 
والقادةالخنود يركبها محلية عملية لب، والالنهب عملية كن لر النهلقة. 

منئلمةعملية كانت، وإن،ا الاحتلال، لخيوش باكبة دائ،ا العادة هي ك،ا المحليون 
الأكبر.الجرم هو وهذا وتأييدها، الإسرائيلية الحكومة من تُالي،ات، عل بناء تتم 
بأمملهم تثّهد حرابا تركوها أن بعد المنطقة تلك، من الإسرائيليون انسحب، لقد 

عثرالثالث القرن خلال وأوروبا أميا اجتاحت التي المنغولية القبائل فاقوا فد 
الميلادي.

أتبإني 
من2 3 يوم مثؤ الثالالخيش حمار نتيجة مصر دفعته الذي الثمن أغل ما 
وأجهضالجيدة أكتوبر انتمارات، الثالث، الخيش حمار أجهض لقل. أكتوبر، 
علمصر فرصته الذي الفعال البحري الحمار وأجهض البترول. سلاح 

وجعلهااورة والمنالحركة عل القدرة المرية السياسة القيادة وأفقد إسرائيل. 
ترىممر كانت، الثالث، الخيش إنقاذ سبيل وق وأمريكا. إيرائيل يد ق ألعوبة 

ولاالرد تستملح لا الأيدي مكتوفة وتقف، ثرواتبا وتسلبح تنهب، وهي إسرائيل 

الخريية.انمليات إدارة الساعت الياب 



^ح-صزاال.تول م من أحرى: مرة السؤال >ارز وهنا الاحتجاج. محرد حتى 
التيالثواب من العسكري مرنها تغل أن ل ممر رغت إذا الثالث؟ الخيش 
هذهعن المثول عن تبحث أن محب فإتبا الثالث الخيش حمار نتيجة أصابته 

الأم—امهذا توبي التي الوناش ولدي الجريمة بذم السادات أمم ؤإق الكارثة. 
يهللبوالذي 7 9 يوليو من 2 أ ل العام النائب إل الثاذل الفريق حaلاب )انفلر 

للمحاكمة(,المادات تقديم فيه 

ايشالثالث. JUL.الخاصرايثلاثون:-القمل 





اصل

واثقلائؤناسادس 



آ

سإاومق؛إهااسمية 

العكريةبلاغاما تكون أن عل الحرب نبل إمإعيل أمد سمر اتفقت لقد 
كانكإ أكاذيب أو مبالغات أية من محردة كلها الحقاتق ندكر وأن وصادقة دقيقة 
حاءأن إل الحط هذا القيادة التزت وقد إسرائيل. سمر السابقة حربنا ل الحال 

مح—دودةاتر خمقابل دبابة 2 5 0 حوال فيه حسرنا الذي 7 3 أكتوبر من 1 4 يوم 
بالذنب—نعور من إصإعيرإ وأخمل. السادات به نحس كان ئا ونغلرا العدو. من 

وقادةا أنسارص_تي من الرغم عل الهجوم هذا عل أصرا اللذان هما لأنبإ 
^١^منذ مرة ولأول العسكري، البيان صدر نقد ذكرت— أن مبق كا الحيرش 

الدنرسوارمنطقة ل العدو احتراق ذلك بعد حاء ثم للحقاتق. تزوير ونته الحرب 
قالعسكرية بياناتنا تمرار اسق حا..ياوا عاملا فكان أكتوبر من 1 6 1/ 5 ليلة 

قاطعانفيا المكرية البياuت ت الاختراق من الأول الأيام حلال ل أكاذيبها• 
إلالخرب ق المدو قوة تطورت أن وبعد القناة غرب للعدو احتراق أي وحول 

اتالبيانعمدت الاختراقات يرذ0 وحول إخفاء مستحيالآ سه أصبح الذي الحد 
٠٢الاختراق'هذا أهمية من التقليل إل 

وماالمصرية العسكرية يراجعوا أن والورمحن للبا"حثين الماسب من يكون ند ( أ )
الذكران،هده ق رويتها كإ بالحتائنر ومقارنته الوتت ذك ل المصرية الخراتد ل نشر 

الحريةالسلمات إدارة الساعت اياب 



m

الدكتورالعمليات غرفه من هاتفيا يتمل إمإعيل أخمد كان كيف أذكر ؤإل 
تلكتن بومن الوقف، له يثرح لكي الإعلام ووز؛ر الوزراء ريس ناب حاتم 

الثالثالحيض إل أنحرك أن نبل أكتوبر، س  1Sيوم هاشة ُكالمت انماداّتح 
ومعمدرعة ألوية وأربعة تقدر الوقت ذلك العدوق قوة كانت اليوم. هدا ظهر 
الغربق ات دباب7 للعدو *إن حاتم للدكتور يهول، إمحإعيل أخمد كان ذلك 
تميقربون حيث فجأة يظهرون إذ العصابات. حرب أسلوب يتبعون وامم 

اكتشافهمل عوبة صنجد ا فإننذلك ولار الأشجل تفون وقنحروو0 
منالأحر الحانب من حاتم الدكتور يقوله ما أصمع أكن لر أق ومع وتدمثرهم*• 

كانمما اذج، المسالتفر هاJا يتقبل أن سمتطح لا أنه أستنتج كنت أق إلا الخط. 
ومرات.مرات ناله أن ّبق ما ويكرر يعيد أن إل إمإعيل أحمل يضطر 

الخقاتقإعلان بضرورة وأطالبه الوزير ثع الرصؤع هدا أنانش كنت وعندما 
إذاعةإن يقول كان نقد تماما. خلفشن وعقيدس كعقاكن معا نصطدم كنا فإننا 
للمواتالمعنوية الروح عل سئ أثر لها تكون سوف السيثة المعلومات هد0 

وتولدالهمم تستحث المسثة المعلومات إن أنول وكنت الشعب. وعل الميحة 
أنيستهليع ما أنمى لوطنه يقدم لأن وتدفعه للعدو التحدي روح مواطن كل عند 

عيروالوحدات التشكيلات سيدع الميهمة للقوات إعلاما أن كإ يقدمه. 
—رر-ا;ح-ق-م'م، من إتاض نمة ت ادادص سل ا— 





اأ سوةالإهمامممئخإواىذى 
الأهرامجريدة ل ضخم بعنوان فوجئت 7 3 ليمر عن 1 أ يوم باح صق 
الخيرتب الخريدة وكانت كيلومارات*، عثرة نتقدم والغرب الشرق ل ارقواتنا 

صورمن أحرى صورة الخير كان لقد القاهرة، ق الدولية الهلوارئ قوة قيادة إل 
قوةقيادة اتملتؤ الخير. هذا ممدر معرفة تا حاولالأمر. لواقع التزوير 

بإدارةت، اتمالائ،، ذلعن بيانا أهدرت أنبا بائا نفيا فنمتا الدولية الْلوارئ 
كانالخير. هذا أومولمح بمصدر علم أي الأحرى هي فنقنا الحربية المخابرات 

أندون الاتصالات هل.0 أجرى وأنا العمليات غرفة ل بجراري بحلس الوزير 
ويغضباعاله بصوت نلتؤ الخير. هدا هومصدر أنه أئ-كؤ جعلني مما بثيء• يعلمح، 
للإعلأم،الصعحح الأسلوب هو هذا ليس جنون هدا لأحل كلأُي أرجه أن دون 
وهنايعاقب. أن ومحوبؤ الخير هدا وراء الذي هوالشخص من ، نعرفأن بحب 

إصدارأن يعممدون قد الإعلام؟ وزير أنن، هل تغضيح الماذا قاتاs الوزير ندحل 
الأنال ؟٠لأ٢ يحممدون الذين هم امن سألتؤ الومحلن*؟ مصلحة ل الخم هذا

عملأوق المخابرات عمل ل تندحل لا لكؤ أفول أن أود ولكني أعرف، 
أتاا.حل.سوفؤ بأنني فاجبته الإعلام*• 
31  00الساعة ول حاتم. بالدكتور ألتقي أن عل صممتا ه نفاليوم ول 

إلتهلرنا ثم عموما الإعلام ل رأض له حكيتا الإعلام. وزارة ل مكتبه ل تؤ نك 
اتملتؤالمد له وقلتؤ اليوم ذللمثؤ صاح *الأهرام، جريدة ل نثر الذي الخم 

ءر_داعلمها نمتؤ ومميحها الخير لهذا محيرا تكون أن يمكن التي الحهالتا بجميع 
هيكلحنن الأساذ هو الأول الشخص غيه،ات أنته شخصان هناك الموضع• 

لديليستؤ إنه وحيشؤ الحربية. هووزير الثاف والشخص *الأهرام،، نحرير رئس 

مننة الونصف صنوان 4 حوال ثعد ءهمء بكلمة الوزير يقصده لكن من عرفت لقد ( آ ّ 
صمحأنل مدكراته ل يدلك السادات اعرف رثد السادات. ينمي لكن إنه الجا-أة. هده 

علصغطها يتوثف ولر الاستنزاف. حرب ثواتنا بدأت 7 3 ديسمهر ءل ثال عندما 3 5 5 
وتارةيالأمتسار سارة تبوم• كل جديدة أرصا نكب جعلنا مما واحدة لخغلة الثغرة 

داءأ.نكب يا ولكنا بالكيلومزات 
——رر.أ.ح-ق.م-م( من إئام نمة ت والثلاثون المادص سل ا— 



هذامصدر عن >سادتكم تحقق أن آرجو فإنر ٠نهءا أنا أسجوب اأوهنللأ"لخي 
كان.رتبطاالإعلأس الخط أن حاتم الدكتور ذكرل الخثرو 

إلاحا الثخصية نامحه عدم عن الرغم عل وأته المادة، تصدرها التي المكرية 
ذلكصباح *الأهرام• جريدة ل نثر الذي الخبر بخصوص أما بما. ملتزما كان أنه 

باحصول الحقيقة. دُرذة يالبحث، ووعد بمصدره عالمه عدم ل أكد نقد اليوم 
واعتذارللخبر نصحيح وفيها *الأهرام•، جريدة ظهريتح ديسمبر محن ا 2 يوم 
وب،نبيني التحدي بلخ لقد الخطّأ. فذا التبريراتا بعض وأعهلت، الخهلآ عن 

لقدبما. يقومون التي الألاعيب، يممد محوفح بقاتي إن مداه. الياس-ية السلطة 
ديسمبرمن أ 2 يوم اء موق متي، يتخلصوا آن بد لا وكان الكثثر مني تحملوا 

المرية.لحة الالقوايتح حرب، لأركان كرتيس منصبي من السادايتج أقالني 7 3 

سسسرجم؟

ةلمل. ة واحل. مرة إلا ديسمبر من 1 3 حتى أكتوبر أول مند منزل إل أذهب، ل؛ 
١بالماء وللامحتحام الإصافية الملابس بعفى لإحضار اعتن م وح—والحن.  ١١

أكونأن ب، يتطللا المرن—م، وأصح استقر'ّته ند الأمور كانت، نوفمبر منتصف-، 
وقالعمالي_اانح، فرة الحال كان كإ القوا'تؤ أو؛،ن أ 0 المركز ق دائمة بصفة 

أننيواكتّثلإف.ت، ة اليوميالرياصية القيام؛تدريباق ام.تانفن، نوفمبر منتمفؤ 
أنهمن الرغم وعل الماضية، القرة تللئ، حلال كيلوجرامايتؤ 5 وزف من فقل.دتإ 

كيلومران،بضعة من أكثر يبعد يكن لر الذي منزل إل أعود أن استطاعتي ق كان 
الخيشلرجال بالنسب بالأس أشحر كنت، ذلأئه. أفعل 1؛ قاف القيادة مركز عن 

رجل 45000وهناك منزل إل أذهب، أن يمكنني ، كيفالمحاصرين، الثالثح 
ليسولكن حمارهم مسئولية من نفليفتان يدي إن حثا محاصرون؟ رجالنا من 
أثاركهمأن ومحب، ممر، أبناء وأحثرا أولأ إبمم المسئولية. تحديد وقته هر هذا 

إلالرجال هؤلاء يعود أن بعد إلا منزل إل أعود ألا صت وقلقهم. أحزابمم 
ديارمحم•

منأ 2 يوم اء منفي فأقنحتح زواجي هوعيد ديسمبر من ا 3 يوم كان 
ت؛أحن. فمد كله حول يل-ور فيإ أشلثؤ إق وحيث، بالمنزل. ليلة أقفى أن ديسمبر 

ابابالأج:إدارأأستا-درّة



يدررحتىإءزاi؛ الخاص_ة. كلهاومدكراق أور١فى 1 الركر0 أغادر  jiنل معي 
يكأن ، 1 و 7 3 دسر من 1 2 يوم 1  700الماعة ق 1 0 الركن أترك وأنا 

الحاسةفان ومع المرية. لحن البالقوات حدمتي مائة *ي اعت ان
صدقوند •همعها. ومذكراق الهمة أوراش مص آحد أن إل ينمى ند السادس-ت 

أدرانياقي بجّع ام بأيذلك بعد مكمي إل ذمت أن بعد إف "يث حلمي 
ننيالأكمل، الوجه عل بواجبها قات ند الحربية الخابرات إدارة أن وجدت 
منوصلتي ند كانت الي اكهاق برنات فها با الأوراق هذء مع احتفت 
بلأنبم عادة القمة ق ت، كنالعربية. الحيوثى أركان رؤساء ومن الأهل؛ن، 

عنه.يبحثون كانوا ما عل الحصول ستطيعوا 

منزلل كنت؛ وبجنا ٦ 3 ديسمبمر من 1 2 يوم من 2  000 اوساعة حوال ول 
مكبمن بمدني بأنه أمحرف الأحر• الطرف عل الوزير وكان الهاتف جرس رن 

ألحلكنت، ماعة نصفح حوال وبعد لقابلته• أحضر أن لوأستعلح ليؤد بالوزارة 
ويعدمأمون، ومعال الحسمسى عنده وجاوت عليه لحول وعند مكتبه، عليه 

ينسحباأن مأمون ومعد الحسي من وطلب الحديث الوزير قير عليهم لحول 
الديالوصؤع صلب ل يحل أن إل ، ؤيلفيدور الونير أحذ انفراد. عل ؤيتركانا 

التال•الهدبث، وبيته ييك، ودار أجله من اصتدعاق 

امحيرا

اونهارين الملحة، للقوات خدمات من قدمته ما يقدر الحمهورية رئيس ان 
المسلحةالقوات حرب أركان كرتيس خدمتكم إماء قرر فقل الدور لذا منه 

التوجهوعليكم الخارجية، وزارة ل سفثرا بتعيينكم جهوريا نرارا وأصدر 
التحرير.ميدان ق الخارجية وزارة إل صباحا اكامنة الساعة من اعتبارا 

اثاذلي:

قبولعن أءتل.ر بأنني تقوم؛إبلاغه أن وأرجو التقدير هذا عل الرئيس أشكر 
منزل.ل أبقى أن وأفضل فجر المنمثح 

^رر.ا.ح.ق.م.م( س إنالم محت واكلاثود: الماص النمل 



اآآصا
وزارةإل بذهابك يممي الذي الرتيس أمر إطاعة ترنض أنك تض هل 

الخارجية؟

الىذلي؛

هذاأن يعتبر الرتيى كان إذا تناء. كإ تمرها أن يمكك الونير صيادة 
با-ذاالقمري كان ؤإذا أرصها. أو الخدمة أنل أن حقي فمن ل خدمة التعيض 
تظهرحتى رمحاكمة تحقيق هناك يكون أن وأنفل أرففه فأنا هوالعقاب اكعي؛ن 

الحقاتق.

اص

نلته؟بمأ الرتيس بإبلاغ أنوم هل حطثر•. ثيء تقوله ما إن 
اثاذنيت

ونورا.الأن تيلغه أن ويمكنك بجوارك الهاتف طبعا.. 

السمين

المصبهذا أنتل بأن تمذيبا أكثر بطريق يقنعني أن ذلك بعد الونير حاول 
اللذينومحهودى عمل يقدر وإنه الرئيس يغضب صوف رفقي إن حث السامي، 
إلح!إلح•• الملحة للقوات قال.متهإ 

ايقاذلي:

وزارةإل نملا وليي عزلأ يكون أن وأقفل الرفض عل أصر إف 
يمعلّاذا مفثر. المتعب قبول ءل*م عن رممي اعتدار وهذا الخارجية، 

إفأقفزبمحاكمتي؟ صيأمر هل الفثر منصب رفقت أل يعلم أن بعد الرئيس 
رنيسفيه أشكر مكتويا خطابا له قدمت ثم له. الاستعداد أتم عل وأنا ذلك 

هلوأقدم النثر، منصب تبول عدم عن فيه وأعتدر التقدير، هذا عل الخمهورية 
الملحة.القوات حرب أركان كرئيس منميي من استقالتي 

اار؛ت.العيان إدار؛ اع: الماو،ب 





أهلاحتمع ٠^ نلسمتي. هذه له فمك ٠ أسف، أو حرن آي 
أملولواجتمع لك، افه كنه سيء إلا نفعوك ما بثيء ينفعوك أن عل الأرض 
الأفلامجفت لك، اممه كته بثيء إلا صروك ما بثيء يضروك أن عل الأرض 
هومعه حديثى يكون أن بورثجريف بخاطر جال وقد الصحف•.. وطويت 
مبافناأرجوألاأكون تحياء! امعل ل فقال منصى من إعفائي ق السب 

وإنكثرة أمور ق معهم حلاف عل إنني ذلك. أعطي *لا له فقلت أصابك؟ 
منعرت شولكنني أسهلها٠، يكون يكاد ولكنه منها واحدا يعتبمر موضوعك 

الأسبابأحد بانه يشعر كان أنه الموصؤع هدا حول بورشجرش اولأت تكثرة 
وتكذيبمثر ديمن 5 يوم بورشجريفا مقابلة كانت فإذا وعموما الرئيسية. 

المبامرةاب الأسبمن هما ليمر من 1 أ يوم الأهرام جريدة ل نشر الأي الخبر 
كانتلمد الببر. ظهر فصت< الخي القثة يكونا أن يعدران لا فإما الظاهرة 

الوهو بورثجريف، منزل غادر عندما اء معثرة الحادية بلغت ند \ءة \]
بأذنيه.وسمعه بحينه رآه ما ق يمد يكاد 

كانالهاتف. جرس رن منزل، مغادرة؛ورصجريف، س دقيقة أ 5 حرال بعد 
لرمهم. لأمر يقابلمني أن يريد إنه ل نال حيث ارك، مبحني اللواء هو المتحدث 

الغدإل المقابلة أوجل أن فٍاولت، لا أم إقام بخر قد كان إذا أعرف أكن 
ولكنهالموضع، وينتهي غدا يعرفا فوف الأن يعرف يكن لر إذا أنه اعتبار عل 

أركانرئيس أعد لر إل شر حيالقابلة لهدم داعي رالأ له قلت المقابلة. عل أصر 
إفأقابلك. أن أنيد ولذلك ذلك، أعرف أنا لا فأجاب المسالؤة،. القوات حرب 
وسهلأء.*أهلا فاجئن الرئيس، الين. س لك، رصالة أخمل 

الرئيسرسالة ملخص كان مبارك. حني وصل 2 3 3 0 السامة حوال ول 
يل:ما السادات 

عنديكان الإنالة خثر وص-لني عندما إنه الغفران،، ءحرب كتابه ل هثوتزوج يقول ( أ > 
بورنجريفإن نحتلئة• نمه هد، ان أزكي جاني من وأنا بكت. ؤإش أجنى صحني 

إله•رجوع ليعكن •ئرزيثك• بلة ق يمل يرزق، حيا ٠ازال، 
١الخريأ اللمات إدار؛ اّع: الاناب 



ااقواتتس1تاخدمة ق أعإل من يه نمت ما قاما مدر الرئيس إن ٦— 
والخرب.لم الونت 

منأصح وند تفانمت ند ال—ونير وب-ين بينك الستمرة الخلافات إن ~ 2 
الشكل.حدا ستمر أن الخطورة 

وزيربدرجة تستمر فسوف درجتك من تثويلأ يعنى لا مشرا تعيينك إن ~ 3 
الونير•تمثل ويدل راب وتنال 

دبلومامىمتمب وهوأسمى لدن، إل ممثرا إرسالك ينوى الرئيس إن 
إنسان.فيه يطيع 

نإنهمقامك من تزيل أى يعنى لا اكعي؛ن هذا أن الرئيس يؤكد ولكي ~ ق 
أدل•فريق رئة إل يرمك 

النصب.هدا تقبل أن يتعثم الرتس لكن ة~ 
الوقتدعانر امالرئيس الوأن يل ما مبارك لحني أنوال خلاصة كانت 

بيتيما حيدا هويعلم " أخمدإماعتل"يكلف أن ولكن لقبلت، الكلام لءا هل 
مايصدق الرئيس أن يعنى هدا فإن قالها، التي وبالصورة الخثر بإبلاغي وبينه" 

العرض•،قبول أحرى مرة أرفض فإف لذلك موقفه. ويويد إماعيل أحمد يقوله 
كانفليلة»إذا ساعات تبل إماعيل لأحمد تلته أن مبق ما امعه معل كررت نم 

عنواعتذاري ثكري إبلاغه فارجر ل مكافأة المنصّب هذا عل يعرمحس الرئيس 
الحروفعل القاؤل فلنفع ل عقاتا المنصب هل.ا كان ؤإذا المنصب، قبول عدم 

أنأحد يتهلح ولن انحب، هذا أمل لن علنية. بملريقة الموصؤع هذا ولتناقش 
موله*•ض يرغمني 

بقبولانتاعي يتهلح أن دون الليل منتصم، بحد منزل مبارك ني حغادر 
تعييننبأ وفيها اح الصبصحف خلهرت ديسمبر من ا 3 يوم صباح وق المنصب. 
أنيل؟هل الثاذلا الدين سع،- الفريق لممثر ذكر أي دون للأركان رنينا الحمى 

الإطلاق.عل ثيء لا مات؟ هل ّفيرا؟ عين هل استقال؟ هل 

————رد.ا-ح.3،.م-م( س تماإنالي والثلاثون: ائاص النمل 



أسوانفى Jمibمiزنمى أ
فإنعمل أي بتسلم ثتاُي أد الخارجية وزارة إل ذهابي( عدم ُن الرغم عل، 

حوالوبعد لكلعتاد، سرها ل استمرت الخارجية ل بتعييني الخاصة الإجراءات 
اتصلتوهنا لني)!،. ق فثرا معينت أنتي الصحش بعضر كتثت أمأبوعين 
أبلغتأنني له أزكي ولكي *وهفي أوضح لكي الرئيس *قابلة وطلبت بالرتاصة 

شقازلت ما وأش مبارك وحني أحدإمإعيل س كل إل المنصب لهدا رفقي 
بأنهوأبلغني الرئيس مكتب ي اتصل القابلة طلي من أيام بضعة وبعد منزل• ؤ، 

الفرارأن( من الرغم وعل ■ ت 4 اير ينمن 6 يوم أسوان ل يتقبلتي موف 
إلاذلل، ئل صدر قد كان الممتازة بالدرجة مفثرا بتعييني الخاصي الخمهوري 

إلسافرت وبالخال الخمهوري، القرار بمذا أعترف الوقت ذلك حتى أكن لر أنني 
عندمابدلك. ة الخارجيوزارة أحير أن ودون الخاص حاي عل أموان 

مقابلةموعد محل أن قبل ماعتان أمامي يزال لا كان أسوان إل طاترق وصلت 
قابلتاك وهنالوقت. بعض أفقي لكي الكتراكت فدق إل فذهبت الرئيس 
لالحدث أطراف نتجاذب أخذنا الأهرام. نحرير رئيس هيكل حشن 

إلذهابا ميعاد حان أن إل أكتوبر حرب حول يدور أغلها متى موضوعات 
الرئيس.للقاء وذهبت< نتركته الرئيس 

والعائلةزوجتي أحوال عن سألني وأحن طيبا، ظريئا الرئيس حديث كان 
نؤعمن وممه محاب بنبرة حديثه الرئيس ^أ الرتيي• الموصؤع S فاتحك، ثم إلخ• 

أككدْ؟ نمل إزاى منك. نعلان أنا لأ؛ّ لا فقال»لأ ابّم الضاحك العتاب 
لال نلما ا أنالرمالة. فترفض مني برسالة ارك مبني حلك أبعت انحننت؟ 
لال نني حلكن بنفي واكلملد أجييلف ابعت قلت، رفقت،، إنلف حني 
يادة*مله قلت، بعدين*. طببا قلتا دماغه. وراكب، مصمم له للوقت،. بلاش 

مح،ابمل حمكل إن ؤ لحان المالقوات أترك أن من منزعخا لست أنا الرص.. 
ّنةهي وهلم.© ^٥، ٠١الطريق ليخل ما يوم ق المسلحة القوات يزك أن علميه 
تعلمسيادتلن، القرار. هذا به أبلغتتي الذي الأسلوب هو صايقني ما ولكن اة الحي

—الخريتانميات إدارة ال-احت الباب 



يقومأن إ<سءاعيل أخمد من طيت ذك ومع أحمدإسإعيإِ،، وبض يني ما جمدا 
وءالش_انأحمدإسإعيل وض بينك ما أعرف أنا الرئيس قال • القرار* ببمذا بإبلاغي 

له.ثالته الذي الكلام ل وتال النصب رفضت بأك إس،اهمل أحمد أبلغني ئا كد0 
رفقتارك مبني حك أرسل أن ففررت يبالغ إماعيل أمد أن اعتقدت 

يلاثىل قال ني حبنمي، وأبلغك أمامي أحضرك تلت وعندما أبقا. 
لكيتعمل ماذا ل قل منك يخاف حني لازم ُ صاحكا اف وأصدلوقت*. 

وبمنرك؟*.٠رؤوسكنحامك نجعل 

ماإنتي ونال كثرا ذك ل وأفاض عل فأش حدث ل الرئيس استرسل 
عملمحال إل عمل محال من يقلني أنه هو حدث ما كل ؤإن ثقته عوصع زك 
وبتنبيش العلاقات يود الذي الثديي هوالخلاف ذك إل اصهلره ما ؤإن آحر 
رئاسةمن فوزي محمود الدكتور أعفي ولماذا كيف ل وحكي إماعتل• أخمل 

فلأنوالوزير فلأن الوزير ل ليقول يوم كل ل يشتكي فوزي *كان فقال الوزراء 
الوظفين*.بار كبين قاصي أعمل علشان قاصي مش أنا كلامه. يسمعون ما 

منكمواحد لازم كان إّاعيل وأمل- أنت بك يتعلق *وفيا ذك بعل- واستهلرد 
وعرضتممثي الل أنت أك الأفضل من أنه ووحدت فكرت وأنا يمشي. 

فحبالأد'يا ليس؛لركزها لنالن ك احترت وأنا عندنا. المناصب أفضل عليك 
علإننا .ن. لالق يرة كبعسكرية حيرة ذو رحل لنا يكون لأن اج محتلأف بل 

ومتقدمة.متطورة الحة يأّداطادنا ألمانيا وستقوم الغرية ألمانيا مع الأن اتصال 
الجنل معي كان • كامل إبراهيم محمل- اسمه ما-ني رحل ألمانيا ل سفيرنا وإن 
قيفهم لا طبنا إنا ألمانيا، ق سفير الأن هو ذك وبعل- الخارجة ل عينته وأنا 

العسكرية.والعقود المباحثات عمليات يتاح أن بتطح ولا العسكرية الشثرن 
ءلهل"اللإشراف ألمانيا إل مستمرة برحلأت تقوم لنل-ن من أك إل أهدف وأنا 

إسماعيلاسمقال أن يعل 1 9 7 7 يسمم ل للخارحية وزيرا ع؛ن كامل إبرامم محمد '١( 
ذلكبعد كامل إبراهم اساووئبإلاضص\ماسمقال 

ديفيد.كامب اتفاقية عل احتجاجا ٦ ة مم سل 





علحفاظا لندن إل الذهأب وعدم ينصحونتي الاس بعض وبدأ إليهم• بالنب 
كانتلفد  ١٠لنفى ويلت والتحديرات النصائح هد0 إل أسمع لر ولكتي حياق، 
لهذهامتداد سوى تكون لن لندن ل حدمتي ؤإن المخاطرات. من سلسلة حياق 
فإلالحقيقة وق الأزن. الموت أحنى لا إنني دائنا. المخاطر -با نحيهل التي الحياة 
التيكلها المخاطر من الرغم عل نتن الهذه طوال عشت كيف أتعجب أحيانا 
ماكل بلائي أعهليت لقد صعيدا. أموت موف فاق اليوم مت لوأش 7ءا• مررت 

هزمتهمحنردمصريعدأن رأيت كفاحي. ثمرة وندرأيت أعهليه أن أمتهليع 
ومحطمونريس الاة قنيعترون وهم رأيتهم سابقة. حروب ثلاث ل إسرائيل 

١٧٥١الموت أ-را ثيء• لا كله؟ ذلك بعد أريد ماذا أكز,. افه وثأتفون بارلتف حمل 
أنأحل. يستطع ولن وتعال سمحا؛ه اف بيلب الأمار إن .؛ أحثاك لا فإق بك 

و١حالةا.ولوبثانية اف حدده الذي الومت، عن اويوحره أجل يقدم 
رئيسب، ناننتن حرفعت، اللواء طلبتي أيام بعدة لنل.ن إل سفري ونبل 
اكدمسانمن محمومة بان تقيل. معلومات لدبمم بأن وأحترق العامة المخابرات 

لد-راالإنجاليزية المخابرات وأن لاغتيال لندن إل باقرون سوف الإمحراتيليتن 
الإمكانبقدر أتحاشى وأن حذرا أكون أن مى يهللجؤ ولذلائح نفسها المعلومات 

سرايثقى أن بحب لندن إل صفري ميعاد فإن ولذللث، تحركاق. عن البق الإعلان 
،٠أ لأحد به أبوح وألا 

يوملندن إل القاهرة من مرا سافرت العامة، المخابرات بنميحة وعملا 
آياتالحول صكوكي تثور بدأت أشهر بيضة وصول .وبعد و 4 مايو من آ ت 

اتهاماتإل ويوجه عئ هجومه يصهاس ؛ل.أ فقل.. ؛أسخمإ. يتعلق فيإ وأهل.افه 
ا.ميوما ا بيننصقع أنها  Jjلا الني االمّجابرة العدة أعد بدأت هنا ومن باطلة، 

أنهى نتيجة إل توصالح، المجابهست لهذه تعل.ادا اسالمونمح أندر ت، كنوبينإ 

أندون فجان فر الإل ينمي ن.ى البب، الالأن والأصا.ناء الأثارب بمهم أرجوأن )1( 
أشب أعلم كنت دنت ل منزل فا ثامتمالهم وعدتهم بان خدعتهم أحيائا بل أمحلرهم، 

—^— رر.ا.ح.ق.م.م( س إتالم لمة : ادس اياسل —— 
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بهينوم ا مكل ثولأءن مبجعيي اكاف الحش ق وجودي محرد للتل؛آن 
الفترةحلال الحش ق اتحد نرار كل ل وشاركت وافقت لقد أعإل. من الحش 

حليلالمنعم عبد اللواء استدعيت الأجت،إع انفضى أن وبعد **حهم'ا■ عشتها الش 
يبدوأمموالغدر. الحانة رانحة أشم إل المعم عبد يا ١٠له وقلت الثال الحش قائد 

علوح—اقفل حدرا كن كلها. أحطائهم أوزار عليه يلقون شخص عن يبحثون 
أوتزوثرما'•برتها أحد يقوم لا ض الحش وثاتق 

وركزمه، موضوعا الرتيس أثار للقوات الأعل المجلس احتاع لال حل 
لحةالمالقوات اران الرئيس تال والسياسة. الخيش وهوموضع محلويلأ عليه 
القواتبآن القمل صلة إن السياسة. ل سيحل وألا صلها إل تلفت أن محب 
ثيء،ل يعنيكم لا هدا فإن لا أم اتفاق إل التوصل تم وسواء سيامية. صالية مي 

فإنلحة المالقوات ق الطويلة محرتنا ومن بأعإلكم*، فمهل متموا أن وعليكم 
رذاكانت إذا إلا الخمهررية، رئيس من نمير أن يمكن لا التمرمحات هذ0 مثل 
بملريقةأوإنذارا برسالة ما شخمى إبلاغ منها القصود أوكان شائعة عل 

هممن الكلام؟ حذا الرئيس يعنيهم الدين الأشخاص ترى يا هم من مستترة. 
هذامآن أسابح ثلاثة وبعد وخفاياها؟ أكتوبر حرب بأسرار إلماما الناس أكثر 

الدينسعد الفريق من كلأ الرئيس أنال لقد التساؤل. هذا عل الرد حاء الاقاء 
الخيشنائي خليل المعم عبلؤ واللواء الملحة القوات حرب أركان رئيس اكاذل 

لاحقوفت ول مناصبهم، س الثالث الخيش قائد واصل المعم عبد واللواء الثال 
عرضلقد أكتوبر. أ 4 يرم حتى الثال الخيش قاد الذي مأمون سعد أيصا أقيل 

لشر منصب عل؛ عرصس حيتا امية! متاصب الأربعة نحن عاليتا الرئيس 
وزير،با نائيدرجة مدنيا محافظا واصل العم عبد وعين وزير، بدرجة لندن 

لاحقونتا ل مأمون سعد وعين الحربية، لونير اعدا محلتل المعم عبد وء؛ن 
الحقيقةنحفى أن وستتني لر السامية الوظاف هذه ولكن الأخر. هر مدنتا محافظا 
الحرب.بأسرار إلماما الناس أكثر س نحلمى السادات أن وهي 

ا-،رّت.انملأت إدار; اع: اياياب 



إ١ 
بمدمحتفل لكي  74فراير j التعب محلى إل السادات ذهب وهدما 

القادةعل والأوسمة الأنواحل يونع واخذ القوات بين للقمل الأول الأننانية 
يتساءلونوأخذوا الناس بين همهمة حدثت أكتوبر حرب حلال حاربوا الدين 

المنعمعبد أين مأمون؟ سعد أين واصل؟ المنعم عبد أين الشاذل؟ أين بينهم؛ فيإ 
نظسامقلل ق -؛_ا محاهر أن أحد يتهلح لا حانتة تساؤلات كانت خليل؟ 

يريدأحد ولا أكتوبر بانتصار للاحتفال سعيدة مناسبة كانت إتأا يم أوتونراؤلي، 
ومنالسعيد. الخوالمرح هذا j يوثر لا حتى موضوع أي حول الخيل ير أن 

سعدكان أكتوبر حرب بانتصار محتفل الشعب محلى كان بينا أته القدر سخرية 
زوجتينامت، منزله. ل التليفزيون ساسة عل الاحتفال هذا يتاح الشاذل الدين 

ولكنيسخيفة•. تمثيلية إلا عي إن التهريج؟ هذا *ما ونالت التليفزيون بإغلاق 
منحزء ا ولكنهتمثيلية حما ُإغا—ا لها وقلت التليفزيون فح إعادة منها طلثت 
عدمه قالأن سبق ما اللحنلة هذ0 ل وفكرت  ٠٠نشاهدهاأن ومحب ممر تاريخ 
يكنلر الهواء• ل روومحى ثلاثة تْلر وف فالمور فثل *إذا الحرب قبل مأمون 
تبرسوف ها نفالثلاثة الرؤؤس أن الكلام ط؛ يقول وهو مأمون صعد يتمور 

العبور.نجح لو أيضا 
بينيذكر ز اممي فان الثغرة تولية محول الشكولث. السادات ير ولكي 

*الأنواطيهم إلالمت وسالتعب محلى ق تكريمهم حرى الذين القادة أساء 
إّ_قاءلتعمد ممر— وليس المادات -وأقول السادات بينا ولكن والأوسمة•، 

أحن.واحاصة بصفة وسوريا عامة الحرب؛صفة فإن أكتوبر حرب ل دورى 
أقامتهالذي الكثير الحفل ففي الحرب. هن.ْ ل به قمت، الذي يشيل.ون؛الد.ور 

الدسسعد الفريق دور السوريون ينس لر أكتوبر حرب أبطال لتكريم سوريا 
أبطالتكريم حفل كان سوري. كري عوصام باعل  ١٢٠وأنعموا الثاذل 
يستمعونممر ل الأهلين من الكثيرون وكان الهواء عل يذيع السوريتز، الحرب 

وجوديعدم من الرغم ■—وعل ل منح الذي والوسام اسمي ذكر عندما إليه. 
المريثنالمستمعين معظم ظن حش طويلة لأة بالتصفيق القاعة فجن بينهم— 

لداءكٍثل ص يبعث سادات الI رال؛لأمن ال—اح الممل 



أرادلقد للسادات، شديدة صفية الوري التصرف كان لقد دمشق. ق أنني 
عنبتكلم السادات أن والمصري اإعريإ للعالم يوصحوا أن السوريون الإخوة 

وهوأحد، عل محقدوا لا لكي الناس يدعو وأنه لأحد، وفتا ليس ولكنه الوفاء 
فارتكبمحاهي ^؛؛١٥ يصالح أن السادات أراد دمائه. ل الحقد يبري الذي الحقود 

إلحضر لدن— ل لمصر شرا كنت ّوسنإ 1 9  74عام خلال نفي آخر. خطا 
متردداكان خجلا.. ينهار يكاد وهو المصري الحري الملحق يوم دان مكتبي 

إيالفريق•. ررسيادة فقال الكلام عل شجعته أن إل يتكلم أن وهومحاول ومتلخإ 
ص،وكمكنتضألأأحدضأبدا

بهأنوم أن محب بإ أعلم وأتت إئ صدرت الأوامر ولكنها ااأرنف ذا هق 
رئيس؟٦١ عليكم أنعم الش الشرف نجمق إليكم أسلم أن إل طلب لقد لتنفيذها. 

الساداتيس —ولمصر أن واق وأنا هدوء ق الوسام منه تسالمّت ٠. الحمهورية 
وأسرارحقاق تعرف أن بعد الأيام من يوم ل تكرمني سوف مصر- حاكم 
أنهو التكريم ولكن الخفاء ل وساما أمح أن هو التكريم لس أكتوبر• حرب 

الساداتحاول مهإ اليوم هذا ياي سوف به. قمت الذي بالدور ااشابv يحلم 
إلايصح لا لأنه يستطيع لن إنه التاريح, تروير السادات حاول ومهإ تاخثوْ 

اكحح.
2أ و الساحة للقوات الأعل المجلس اجتإع خلال السادات ناله ما كان 

هوالدفرسوار كارثة سب هي أكتوبر من 1 و 1/ 8 ليلة أن من 7 3 نؤسر من 
بعدحاء نم الثعرة متولية ليحملني حياله ل السادات رسمها التي الحملة بداية 
التمثيليةحضور عن وغياي الحرب ابهنال لتكريم الشعب محلس احتإع دلك 
شكلعل فشيئا شيئا حملته يصعد ذلك بعد بدا ثم الآيات أخرجها التي 

بعدشهرا بنفسه نفسه ويناقص يتكلم وتركته إلح• وتليفزيرنية صحفية أحاديث 
المذكراتهده خكأانتا ، 1 9 7 8 مايو ل مذكراته نشر أن إل عام بعد وعاما شهر 
التيالاعترافات استخدام هي الأول الفانية كانت ل. مزدوجة فائدة ذات 

الثانيةالفائدة أما صده اتبمام كوثيقة المذكرات هذ،ه ل الآيات لسان عل وردت 
أردفيهاءلالأكاذ_باكيمخءحاقدأعطتلادرركيأنشر فإما 

مذكراته.

الخربا-انملمات اواع:إدارت الباب 



٢اثتا)يخاسيلإىم 
أكتوبرمن 1 9 يوم عزلي بأنه ( 341)صفحة مذكراته ل السادات يدعي 

إلمنه المدق إل أقرب لكان أعزله أن نويت ذلك من بدلا قال ولوانه • 7 3 
الحقيقةولكن عزله، يعد عمل أي الثححى يإرمن ألا معنا0 العزل لأن الكذب 

يتعجبفد . 7 3 ديسمن من 1 2 حتى عمل أمارس مكشتر محقي ذلك، غثر كانت 
مرةألف ل محر أنه منهم الأذكياء يرى وقد الكلام؟ هذا أنول ئاذا اّس بعض 

أكتوبر،من أ 9 يوم بعد نيتا نحقق لر لحة المالقوات لأن الادعاء بيذا أرحب أن 
حمارتم اكاريح هذا فبعد اكاريخ. هذا بعد اكاب توالت، العكس عل يل 

العسكريالمستويين عل مائيا المادرة محقدنا التاريخ هذا وبعل الثالث،، الحيس 
أمحولأن عل تفرض الي هي اكاريح كتابة ق الأمانة إن أمحول ولهؤلاء يامحي. وال

كو،محء•

برجهةيؤخذ لولر حتى القرارات عل وتأثير ضغط. عنصر بقاتي كان لقد 
القرفةاذ إنقمحوي نيئا محقق إ ديمير من 1 2 حتى بقاتي كان وإذا ذفلريُ 
لاحتلالمعاد هجوم أي ضل. للي٥١٤ سليمة إبقائها و اكدمثر من المدرعة الرابعة 
اكومحيعرفقي إن لمصر. غانادة بقاتي من وبجعل يكفيني وحدْ هذا فإن القاهرة 

يعزليأن نوى ند الرئيس أن بد لا الراجع. عل الوزير أرغم هوالذي الأمر عف 
فانهأحد من يتخلص أن أراد إذا السادات إن بكثير. أكتوبر من 1 9 يوم محبل 

الأسبابعن تكون ما أ؛حال. أسبابا أويدعي نحلق أن ومجاول لذلك ونحْلْل يرم 
والدكتورصادق محمد والفريق ناصف، الليثي الفريق ُع ذلك فعل فقد الحقيقية. 

الحسيالخي عبد ثم الر، ممدوح بحدي من جاء ثم دوري، وجاء محيلي، عزيز 
معاملون يتعزالوا ما الذين هؤلاء أنصح ؤإف تاق• والبية فهمي، ءإٍ، ومحمد 

أعودالسابقين. أعوانه مع فحاله مما يتعظوا وأن منه حذرهم يأخذوا أن السادات 
للأسباب7 3 أكتوبر من 1 2 يوم من اعتبارا إمحالي عل عزم أنه بد لا إنه وأفول 
^^١

اةمحنعثور ق المصرية الا؛حة القوات حققته الذ.ي الراح الجاح بعد 
ل.يالالكبير الصر عل كلها والأجنبية العربية الصحافة ركزت ويس ال

____نداء تمش ص يعن. ادات اي: واكلاثون ألأع القمل 





ؤميلطمل عجوز جدة تحكيه قد مماطب كلام إنه أقول أن موى الكلام هدا 
نهران.قمة طفل وهو له تحكي الرئيس حدة كانت كإ النعاس عل ْ اعل لت

وتحجلأحجل إق العسكرية. المهام نحمص هكذا وليس الخرب تدار هكذا ليس 
هكلذلك وبعد الكلام. هذا ممر •همهوؤية رئيس إل ب ينأن مثقف كل معي 
81 بوم إلا أذهب ولر أ 6 يوم الخبهة إل أذهب أن السادات أمرق أن محدث فلم 
تحاثصالقمة بدْ السادات إن ذلك. تثبت المكتوبة الحرب ومجلات أكتوبر من 
أنسق كإ الثغرة تصفية بخصوص وبينه بيني دارت التي المواحهة قمة يذكر أن 

ذكرته.

منالكامل حاب أكتوبر؛الانمن أ 9 يوم طالبت السادات؛أش يدعي 
الثالث)القمل بالتفصيل شرحتها أن سق أحرى كبرة كذبة وهذه ميناء 

يبقىحموكان مدرعة ألوية 4 هوصحب 2 0 يوم به طالت ما كل إن والثلاثون(. 
وسمنالقوات هال.0 حجم ما؛؛ن وشتان الشرق. ل رحل  90000محبها بعد لما 

الا بموجهكان والتي الأول، الاشتباك فص اتفاقية حددما التي القوات حجم 
ماشتان دبابة.. ت وه رحل  7000عل يريد بإ القناة شرق تحتفظ بأن لمصر يمح 

عليهنعمل أن يمكن كان وما بالسياسة، السادات عليه محصل أن أمكن ما ؛؛ن 
يبقىصوأنه مدرعة ألوية 4 ؛حب، طالبت، لأش أناش إنه قال أنه فلو بالحرب• 

مضادسلاح قطعة 3 5  00من أكثر ومعهم رحل  90000ذلائح بعد الشرق ق كا 
52  800ملاف<أر+ 5 مدفعا أ حوال05مالوتكا+  350د؛ا؛ة+ 5  00)للدبابات 

علعلاوة •ج، ر-ب / ا آ ب أ/ نممِب0 ذومدى للدبابات مضاد مدغ 
كأسالحةالضرورة ن، وثامتخدامها يمكن ميدان مدفعية قهلعة 7  00حوال 
الساداتلوقال، مملا،.. 160/ ا  20ميلا فو؛ا  250حوال للد؛ا؛ات+ مضادة 

ابتكرلدك يقبله. أن لعانل يمكن لا بشكل ادعاءاته لظهرت الحقائق هذ0 
ؤإلسيناء. من كلها القوات سحب وين الإقالة بين فر؛ءأل يره كذبة المادات 

الرئيسعل علاوة أشحاصن ستة وهم الأجتء1ع~ هذا شهود أحد يذكر أن أنحيي 
سيناء.من كلها القوات انسحاب طليت أش وأنا" والونير 

سحبأساص وعل أكتوبر، ة ٠ يوم ماء حش الحائر خمح استنزال بعد هر الرتق هذا ( أ ، 
الألوةالأربمالدرئسامق.
.فداء كيس من يحث المادات والثلاثرن! الماع لفصل ا- 



ااإنن-يI فيقول ه نفعن |سادات اليتحدث ه نفالسابق الحدث وق 
لراذا Lالسادات لما يقل وإ أكتوبر،،  22حط عل القتال أوقف أن اسمملعت 

أنمحب م*—ثن حط عند عدوه يوقف من إن . أكتوبر؟  22بخط التمسك يستقر 
الحط-أ_دا التمسك عل ندرسا عدم إن الخط؟ -بمدا التمالث، عل قادرا يكون 
قواتناصعق عل دليلر هو أكتوبر من 2 3 يوم هجومه العدو بدأ عندما 

الألويةهده بحب اقراحى عل وافق المادات ان ولو الحط هدا ق العسكرية 
لالمرق( ل المالث الحس من وواحد الخرق ل الثاق الخيش من )ثلاثة الأربعة 

من2 1 يوم باح صمن اعتبارا القتال ق ذلك أثر لتلهر أكتوبر 2 ا / 20ليلة 
كانالظروف أسوأ وق 2 2 و 2 1 يومي المعرة صرب إمكاننا ق ولكان أكتوبر 
لماالمعرة حول الأربعة الألوية وتلكا القتال وتوقف حدث ولو تضييقها• يمكن 

الكنولوانتهكه أكتوبر، 2 3 يوم المار إطلاق وقف يتتهكر الحل.وأن اسممللمع 
تسرأكتوبر  23يوم اكالشر الخيش حمار متولية إن وتدميره. صده عل قادرين 

اتهيهولكن —ا.. منهبمرب أن وهومحاول المادات الرئيس عل وأحيرا أولا 
هيهات،

قولا هن• فان أكتوبر من 1 9 يوم الحهة من منهاوا عدت بأل ادعاوه أما 
والحمل-الأن حتى حياق ق امرت أن ث محال. ولر انبمار الل-ي أنا فالت رحيص. 

أنيستملح أحل ولا حيدا أصدقائي ؤيعرفتي رحال يعرفني مقللات رحل أنا فه. 
والأمراضالاميار من طويل تار؛ح فله المادات أما المادات؟ يدعيه ما يصدق 
بعضها؛بيان وهن.ا المفية 

مايو1 5 بمناسبة المصرية( )الإذاعة مصهلفى همت، ْع له حديث، ق اعترف 
قصياحا المالمة الماعق ق عليه اإقبضرأ نتيجة عصبي بمرصى أصيب، بانه  1977

سنةلمدة لازمه المرض هدا وأن 4 6 ، 4 2 عامي من كل ق القارص المتاء يرد 
بشكلالقصة هذه أكد وقد نفى، بأنه قائلا المادات أصاف وقد المنة. ونصفه 

هوالمادات به يحترق أن يريد لا الأي ولكن . 104صفحة مذكراته ق محقق 
الجنمن حروحه بعل مرة من أكثر له حدثنه الحالة هده وأن مريصا زال ما أنه 
1. 946ءام 

 ___Jl •^،ا.ام؛تاست إدارة اّع; ال



هزيمةبعد انتابته التي الخالة عن  822 صمحة مدكراته ق يقول 
أوحتىأوالمسافات الزمن أنبض أن معه أستملح أعد لر غريب ذهول عئ ءاصتول 

الأ-حيانء.بعض ق ه نفالكان 

اةوفد بعانتابته التي الخالة عن 2  64الصفحة ق مذكراته ى فيقول 
مفاجئبانهيار أصت الابتداء ومك عل الخنازة أصعحت أن بعد الناصر؛؛ ®عبد 

حوالإلا منها أفق لر حفن خمس الأطاء وأءهلاز٠ الثورة قيادة محلى إل فحملموق 
الفلهر.بعد الواحدة الساعة 

مردي1 2 يوم ئة الفحاله عن 3 5 7 الصفحة ق مذكراته ق يقول 
الشى؛؛الوتر سبب الزق هدا إن الأطاء ل وقال أيام، 4 لمدة بنزيف *أصبت 

مرهقة((,ية نفحالة ل ®كنت نمها الصفحة ق ويقول 

لامالعبد والأخ القذال معمر الريس من كل شهدها أحرى حالة هناك 
لذكرها.أتعرض ولن حلود 

وأسكرهافه أخمد فإنر أنا أما القبة. الأمراض ق ءلوJالآ تارنحا للسادات إن 
ثإتةلا اللهم نفية. حالة أي أو عصبي مرض بأي حياق ثلوال أصب لر لأل 
—المريض وهوالرحل ~ السادات إن وأقول عل به أنعمت ما عل أسكرك ؤإنإ 
ولمتانهار. بأنه الرأي ل معه نحتك من كل فئتهم به، هو نحى ما غثرْ ل يرى 

،JJ»Uام؛الاته-هذا اتهمي قد ازدان كان فإذا آخرهم.. أكون ولن أولهم أل 
فهميإسإعتل ايم لقد ه• نفبالأيام للخارحية وزرين بحدى من ايم قد فإنه 

لعنه وقال ا ذاتهبالهمة القدس إل معه افر يأن رفض الذي الخارجية وزير 
ادرةالمبتتحمل أن أعصابه تستقر لر ®مسكين، مذكراته من  740 رقم الصفحة 

محلحل المدى الخارجية )وزير كامل إبراهيم محمد رفض أن وبعد • واستقال؛؛ 
ذلك،عل احتجاحا واستقال ديفيد كاب اتفاقية عل الوقئر فهمي( إسإعيل 

وثابتحلريل ارخ تله المادات إن ه، نفتمرنحاته؛الاتهام ل المادات اتهمه 
وكانه نفيتصور هذا مرصه ل وهو ونفسية، عصية أمراصا يعاق أنه يوكا- 
هوأحهلرومحنا الأمراض، هده يعاق لا الذي هووحد، وأنه مرصى الاس جح 

المرض.حالات 

_،تمش ص يحث ألادات : دادلأمن اح ايالقمل 





ومدةن^ا١ الثعب نحجبهاعن أن أ'سراريريدالسادات ممرؤإنإهناك 
يقرأأن ممر لثعلإ_ا يسمح أن يريد لا السادات إن مصر. ل الديمقراطية مثكلة 

إذاإلا يكب أن مصر أباء س لأحد يريد لا إنه يقرأ. أن السادات له يريد U إلا 
الكتابمدا يكون محا ومجن ممرّ حاكم نفلر وجهة عن مصرا يكتبه ما كان 
لالسادات نظام يإرمها الي واللاديمقراطية القمعية القواعد لهاوه حطثرا محييا 

مصر.

مثرعل تأثثرا وأكثرعا أبرزها ولعل والعثر، بالدروس ملتثة الخرب هده إن 
يعدالذي المريع ذلك والياّي؛ن العكريثن القادة ُين المريع هو العمليات 

حلالظهرت التي الصورة  oJlj•نمد تكن لر ولكنها وزمان، ونت، كل مشكلة 
٠المري التوى عل 7 3 أكتوبر حرب 

ؤإصدارالتمر السادات ندحل لولا الكثثر نحقق أن امتطاعتنا ق كان لقد 
وقدوالأن العسكرية. ندراتتا نحهض كانت التي الخاطثة القرارات س مالسلة 
لكيالأوان آن فقد إخفائها، عل السادات نحرص كان الي كلها الأسرار أذيعت، 
حتىحطأ كل عن المثول ونحيي أحطاءنا نيه نناقش حوارا ممر ل نجرى 
الزيفون.الأبطال عم وس الحقيقيون الحرب هن.0 أبطال هم س نعرف 

ثدا،تمش ص س الادات ; راكلأتون ابع ايلنمل ا. 



الشانلالدين سد الفريق وجهه الذي الخطاب نص 
الماداتمحاكمة يطلب وب المحري. 

اسام:السيئالناف 

ريعي^؛،٠,. محية 

المالحةالقوات حرب أركان رئيس الناذل الدين عد حمالفريق أنا أتنرف 
أقيم، 1 9 7 3 ديمر 1 2 وحتى  19 71مايو من 1 6 بض ما الفأرة ق المصرية 

هووعنواق العاصمة الخزاتر بمدينة الديمقراؤلية الخزاترية بالخمهورية حال—ا 
علأعرض أن ب ALGER GAREالمحطة الخزائر— 7 7 8 رنم بريد صندوق 
يل'ما ّيادتكم 

اولإ،

خلالبأنه العربية مصر جهورية رئيس المادات أنور محمد اليد أتمم إن، 
رنيىمنصب يشغل كان ث، وحي، 719 8 ومايو 1 9 7 3 أكتوبر ما؛،ن الفأرة 

الخالية:الخراتم ارتكب، بأنه المصرية المالحة لخقوات الأعل والقائد الحمهورية 
الحسم:أ-الإهمال 
وأصدرحب، إهمالا مسئولياته ق أهمل ذكرها المابق وبصمته أنه وذللئ، 

وندالمكريون، القادة أقرها التي الخوصيات مع تتعارض حاطتة قرارات عدة 
يل:ما الخاؤكة القرارات هده عل ترتبه 

أكتوبر 16/ 15ليلة ل الدفرموار مهنقة ق مواسنا احتراق ل العدو نجاح 
إْللاقا.الاختراق هذا محدث ألا المكن من كان أنه حئن ل  73

لالدفرموار، ق مواقعنا احزقت، العدوالحم، قوات ندمثر ق قواتنا فثل 
لرلو مماكنا ذللتح محقيق وكان قواتنا، قدرة ق كان القوات هذه ندمتر أن حض 

الخاطئة.قراراته العكري؛ن القادة عل المادات يفرض 

الخربةاسات إدار. ابع: ايياب ا— 





الإء_لأمائل و،تخدام اّّحق من حمحومه حرم فقد ه نفالرفت وق الباطلة. 
صالأنمهم عن ~ للشعب ملكا اكانونية الوحهة من تعت؛ر التي المرية 

الباطلة.الامامات هل.0 

ثايا:

ارتكابهنفلثر آيات الأنور الرئيس صد العمومية الدعوى بإقامة أطالب إق 
ونزاهةالوطن لأمن بة بالنأصرار من الخرانم هده سببته لما ونغلرا الخرانم تلك 

الحكم.

و1لثا;

علالحال الدستور ظل ق الحمهورية ريس محاكمة المكن من يكن إ إذا 
محاكميهو الحكم هيبة عل للمحافغلة عمله يمكن ما أنل فان الحرائم، تلك 

وجهةمن تعتمدون فد التي التهم الحمهورية:اذْ ريس واممت نحرأت لأنني 
باطلة.اتبامات أما نفلركم 
إلالتي الثنة أندم أن اس- بإذن أستطيع- وإف ادعى من عل التة إن 
أساسعل محاكمتي من يتهرب السايوات ؤإذاكان الادعاءات، ^٠ حمع يون 

الحجةهن.ه قيمة سقطت، فقد رار، الأ،محبعض إذاعة عليها ترتبا قد الحاكمة أن 
87 ديمر ين ما الفترة ق الُربي(اا ءالوطن محلة ل مذكراق بنشر فت أن بعد 

مذكراتق وردت الخي اuطلة والادعاءات الأكاذيب، عل طرد 1  979ويوليو 
مناللأين عشرات محتوياما إل واستمع الدكرات هل.0 عل اطير لقل. آيات. ال

مصر.ق الألوف، ومئات العربا العال! ل الشر 
ا:رابم

لئ،تلمن يالرغم العلنية الحاكمة إل يقدمني أن عن الصري النظام عجز إذا 
علدليل أكبر يعتبر لتا ذلفإن الحمهورية ريس إل وجهتها التي الاتهامات 

علاطع الق_لليل ؛الثن، ذللت، وأن ك،ل الآيات، صد الادعاءات ^ه بون 
ممر.ق اوويمقراطية انعدام 

الخريية.العماليات إدار، اداعت الباب 





سو،ا1ئامحن

مميقات

الرابعةالطيعة ْع مرة لأول الباب هذا صدر 



اصل

اثضوا1ثلأمن

و1سرارااحم4ةاسرارالدولة 







دستوريغبر إجراء م نشرم تبل أو حديث أي إجراء نبل لحة، المللقوات 
٠—اكل ؤإن المواؤلشن. لكافة الدستور كفالها اش الرأي حرية مبدأ "ع ويتعارض 

ترنعأن هو تور" للدماحترامها انترصنا إذا عماله— التنفيدية اللهلة ست3لح 
ذلكبعد الأمر يترك يم كرية. ع أمرارا أفشى أنه تعقد من صد الدعوى 
الدعوى.ل للفصل للقضاء 

ألولو ذلك. ق بحقه أعترف لا لأل الحربية وزير من تمرتنا أطالب لر نعم 
.الممريح. طالب نحا0 لقراره أذعن أن ذلك معنى لكان ذلك ل بحقه اعترفت 

أنحيفأو الكتاب أحزاء بعفى أحذف أن إئ طالب,، أو يرقص، أو يوافق أن فإما 
عنمعبرا يكون الأسلوب >رذا يحدر الذي الكتاب أن بمي وهذا يشاء■ ما إليه 

أرففهكنت ما وهو الولمؤ■ رأي عن معبرا كونه من أكثر الرسمية النفلر وجهة 
نفى.عل ولأأفاله 

منهأنل ت لبآل قناعن عل لأنني الحربية وزير من تمرتنا أطلب لر نعم 
منهيتقيد أن يمكن أكتبه ما إن حيث من أكتب، لآ نقمي عند وطنية أو علمإ 

الاتالمقمن الهائل بالكم علمنا ؤإذا وطني. وملامة أمن مديد ل اإعل■و 
موفوعاتعل لاحتواتها ة الحربيوزارة عل عرضها يتحتم التي والكتب 

الاتالمقهذه كل مراحعة يستطيعون لا معاونيه وكبار الونير وأن رية، كع 
نحباتلإل والمقالات ااكتّ_ا هل.ْ بإحالة تنتهي ما عادة الأمور وأن والكتب، 
عنهافر تأن يمكن التي النتائج حهلورة لنا انفحن، والخبرة، العلم يتقصهم 

نحخعرنل• والش المضمون. دون بالشكل لث، تتمما عادة والي الرقابة، هل.0 مثل 
منانتهازي ، بموقفتتأثر أوقد قل.يمةؤ حسابات وتصفية شخصية لعوامل أحيانا 

يرضينل■ ما، لمولفج كتاب بنشر التمريح رفقه أن معر إذا الرقبي، الضابمل 
الفابهلرئيس وض المؤلم، ؛،ن مابقة حلافات وجود من يعلمه لما ننلرا ه، رثي

■الرقيب، 

حربعن كتاب لأن الحربية، وزير من بالنثر التصريح طلب، رقمت، نحم 
نيولأنالحربية. ولونير الخمهورية لرئيس اللانع بالنقد مليئا كان أكتوبر 
وزيرؤإبحاد الحة، المللقوات العام القائد مجنمج، بإلغاء الكتاب هل>ا ل طالبتؤ 
صيهاوالرد الفال سان الثاس: اياب ____ 





صتيضلها ١^ ]ثمور »_ CIAالمخابرات ^ولكلأ 
علالتمرير وبتكرار وفيتية. الالدبابات حمح تعد أن نتطح المناعية، 

منللاستخدام صالحة الدبابات هده كانت ما إذا نعرف أن نستطع فترات، 
القوات ١٦-تقوم نحركات أي تسجل أن الكر الإنذار وماتل وتستطح عدمه. 

22أ رقم )صفحة التطرير،ا مرحلة ل يكون كير دفاعي مشرؤع أوأى السوفيتية، 
بموب،الصحفي لاكانم،  THESECRETWARS OF THEكتابس من 

1(. 798 الأول الطمة الإنجليزية، المخة  BOB WOODWARDودورد 

وزيرمحب يشغل كان والذي  Mr John Lehmanحون المستر ويقول( 
التحدةالولايات »إن 1  898-7 1 ط؛ين رمحان الأمريكي الرئثس إدارة ل الحربية 
هذهؤإن ، 1 9 8 2 عام الفولكلاند حرب، حلال، مهمة يمعلومات بريطانيا زودت 

المسئولينكيار من كثير عل حتى حافية وكانت، سرية، بطريقة كانت( الملومات 
كانما اءا-ة الهده بدون ؤإنه الريطانية، والحكومة الأمريكية لإدارة اق 

الئولين،ار كبمن يعفا إن بل الحرب،. ^٠ ل تنتصر أن نيا عة بامتهلل 
—أمريكا إليهم قدمتها التي المومات علم؛تللئ، عل كانوا الدين الريهلاني؛ن 
تلكؤ، تهزم مستح كانبري3لانيا أن قدون يعته— نفلي،اذا ذللئ، ل ويثاركهم 

انالحارديصحيفة يإن، ل)مذكرات الموماتء تللئ، عل تحمل لر لو الحري، 
(.89أ/ 4/ بتاريخ 

ف،النؤع هذا من فمر أول، رأطلق كيي يقول، -HK 11المناعي القمر وعن 
قكان فقل. المجال،. هدا ق بعينيات الإنجازات أهم ذلالث، فكان ، 719 ديمبرة 
تلفزيونيةبإمارات صور من يلتقطه ما الأرصى إل يرمل أن القمر هدا اّتهلاعة 

التيالمناعية الأفار من السابق الحيل عكس عل ذللئج وكان تصويرها• نور 
التقاطكان حيث، التصوير، امتكإل بعد الأرض إل الأفلام بقذف تقوم كانت 
الوقت،من الكثير إل بمناج المنة الحهاُنح عل توزيعها ثم وتفريغها الأفلام هذه 

يالمناعالقمر بوامعلة أما حديثة. عير المومات هال.ْ فيه تصح ند الذي 
11 HK- الدفاع)وزارة والنتاحون المخابرات وكالة ق امتطامحا ق أصح فإنه

حدوثها.فور السوفيتية الدبابات حركة شاهدوا أن الميدانين والقادة الأمريكية( 

ملها.النايدارئ سان اكاس: 





الأمامهذا الأمريكيون الفاوصون أكر وند ، 1 سولت— معاهدة مع يتعارض 
الرابضهده بتغطية ناموا قد الفنين أن ذلك بعد اكتشفوا ولكنهم الأمر. أول 

معلأن وبعد المفر. درحة إل الحرارة هبطت ءنا.ما الصقع من وحمايتها 
ّوفئت للواعتدروا الأغطية مده برفح أمروا بذلك الأمريكيون ا،لفاوصون 

تميماأحرز قد يكون أن بد لا ونني الالاتحاد أن لهم أكد الحادث هذا ولكن 
ضاjمحالالأحعبالأبراكاءية.

كانتالتي الصّور الإسرائياليون استخدم ، 73أكتوبر حرب خلال ول 
منهانحرفوا ريس. اللمدينة قهلها تالتالأمريكية العكرين ي النجأمار 

هذهعل اء وبنوالشعبية. المصرية القوات نحلومن كانت التي الشرائع 
الإّراتيالانالقوات توجه )الإسرائيلة( الحنوبية الجبهة قيادة أخدن ال>طوئت 

25/ 24ليلة خلال للأفلأت السويس شرطة م ق محاصرة كانت التي 
أكتوبر•

وهوالذات، عن ءالبحت كتابه من 3 7 5 رقم الصفحة ل السادات يقول 
تحثيالأمريكي( )الرئيس حونون ركان يل ما ، 1 9 6 7 حرب عن يتحدث 

القمرصور لهم ندم أن بعد ميناء، عل بالهجوم ادرة البعل الإسّرائيليين 
اعة،،بعد اعة صسيناء ل المصرية القوات أوصّّاع عن الأمريكي المناعي 
3 46الصفحة ل قال فإنه ، 73أكتوبر حرب عن يتحدث السادات كان وعندما 

والبتتاحونالأمريكي المناعي القمر يل،وكن ما السابق المرجع نفس من 
وأخرهم٠ ذلل؛،. تطالب أن دون ساعة بعد ساعة بالوقف إّراتيل يوافون كانوا 

لالسادات يكتب أخرى ومرة  ١٠الشرق إل الغرب من الدرعة 2 1 القرفة بنقل 
ةالخارجيوزير *ع لقانه عن الذات* عن ررالبحث، كتابه من 3 8 7 رقم الصفحة 

ح_ابانبضرورة ومطالبته 7( 3 ر نوفمب7 يوم اللقاء هن.ا )كان الأمريكي 
وهوأ  973سنة أكتوبر  22يل«خءل ما فيقول أكتوبر،  22خل إّرات؛لإل 

ايورومحأمريكا وتعرفه النار، إطلاق وقم، ت، ونائإ نكان الذي الخهل 
الجمهوريةرئيس من آخر صرمحا اعرافا بمي هذا كان المناعية*.. بآق،ارهما 

المتحاربة.القوات موافر وتوزع اكتشاف، ل المناعية الأق،ار بقدرة 
والردءده1اوظُ  oUjUالخاس: اياب 







وكناثيء• كل إسرايل عن نعلم ا كنحث أكتوبر، لحرب حططنا الأساس 
33 3 رنم الممحأ، ق اوسادارت، مول وك،ا ثيء• كل عنا تعلم أما طبعا نفترض 

منممتللن، ؤإمرايل مصر من كل كانت أن الذات، عن كتابه،١^^٠٠ من 
•الأحر الخانب عل محدث ما كل رصد من يمكنها ما الإلكترونية الخرب أساليب 

نحرصالذي الوحيد الثيء هي يارليف حهل وتدمثر للعبور حءلطنا كانت، 
مريتها.الخطة نقدت -يا إمراتيل وإالام العبور حطة وبنجاح إحناته عل 

لزيمزاثوم؟

عنالإجابة والحكومة؟ لأحكم أم والدولة؟ س الولاء يكون لمن نعم 
محتارلم.ي هوالفالشمتح الديموقراطيان. الأنظمة ل حمت، قد الموال هدا 

والشعبالانتخابات عل تثرفح التي الحكومة من ندحل دون والحكومة الحاكم 
وجدإذا يقطهم الأ.ي وهو والحأكومة، الحاكم ات اختماصمحدد الذي هو 

الولاءفإن ولدلأئ، لم. رسمها التي ات والاحمماصالحدود عن انعحرافا متهم 
مشروطولاء فهو والحكومة للحاكم الشخص ولاء أما لأثار.._،. يكون الأول 
التيبريطانيا وق لاشعب،. ولأته ْع الولاء هدا يتعارض هوألا الشرط وهدا 
fZjd  فضيةحلال من المفهوم هذا اى- الحاصر، ^؛ ٠١١ق الديمقراطيات أعرق

Ponting  وقضية 1 9 8 5 عامWright  ا.9 8 7 عام

إحفاتهامن تاتثر الممن حكومة بمونف، تتعالى كانت، كو الأول القض؛،ن أما 
ابريمنانيبان جرت التي ل. الفولكلأنبحرب تتعلق التي المعلومات بعض 

التييطافالعموم محلى أمام تاتثر حكومة أدلت، فقد 1. 9 8 3 عام والأرجنت؛ن 
الأرجنتينيةالبارجة أءرنتا  Contjucrorكونكثرور ال؛رو3لانية الغراصة بان 

الأسطولوملامة أمن عل خطورة تشكل كانت، لأما 8، 2 مايو 2 بلجرانويوم 
الأرجنتينيةالبارجة باغراق السياسي القرار صدر ءنل.ما وأنه المنطقة، ق اا؛ريطال 

لحلبثرو دولة به مت، تقل. الأ.ي الاتفاق بْنروع بعل. علمتج ند تاتثر مز كن تم 
بامنميشغل كان الذي بونتنج~ التر ولكن والأرجنتين. بريطانيا بض النزلع 

تؤكدوث؛قة لاحكومة العارض العمل حزب إل الدفاع-سرب وزارة ق كثثرا 

—الحكو٠ة وأسرار الدولأ أصرار والثلاثون؛ الثاعن لفصل اد 



القرارأن هي الأول• مهمتئن• نقطتثن ق العموم محلى عل ت كن• ني• الحكومة أن 
الييطابةالحكومة إبلاغ من ساعة 2 4 يعد اuرجة يإغراق صدر ند السامي 
كاكبإءراُها؛ الأمر ص—در عندما أته هي اليامي,والثانية! الحل يمثرؤع 

تكنلر ا فإنبمويالتال الريطال، علول الأصمن ميل  200مسافة يلجرانوعل 
الأسطولعل حطورة أى تثكل 

أصرارإفشاء يتهمة للمحاكمة يونتنج ر الالري3؛لانية الحكومة ندت 
•ل صالدعوى تنام لا بريطانيا ق إنه حيث بالتاكيد، عادية محكمة أمام عكرية 

ا-فاعوالالادعاء الحوار؛؛ن دار الحاكمة أثناء ول عسكرية. محاكم أمام المادنيثن 
انكفالدغاع ة؟ للحكومأم للشعب . . الولاء يكون لن هو! مهم موال حول 
معرفةل الشعب حق نحو الغمر نداء عل بناء كان الأسرار هن،ه إذاعة إن يقول 

ولاءفإن ة، الحكوممملحة مع الشعج، مملحة تعارصت، إذا وإنه الحقاتق. 
قلبونتنح المستر يان لث، يتمفكان الادعاء أما لااثع_،. يكون أن نحب الموظفخ 

إليعهدته ت، كانأسرارا أذنع عندما الرّمية الخاص؛الأسرار القانون انتهالن، 
ومصالحالدولة مصالح ،ن تناقفري؛هناك ليس ؤإنه ئولن, معير أثخامحس 
نفسها.الدولة مصالح عي القاتمة الحكومة مصالح إن حيث، الحكومة، 

إذاعةممة من بونتتج تر المبترتة الحكم صدر 8 5 فراير من أ ا ول 
معمتطايقة دائما ليسستا الحكومة مصالح أن الحكم ل وحاء الدولة. أسرار 

حوزتهل محلومالت، هوأذلخ إذا إدانته تمكن لا العام الوظف، وأن الدولة، مصالح 
حقام،نحجب، الحكومة أن له اتضح إذا ولأسي،ا الدولة، وسلامة أمن مدد لا 

الكرترعليه وءلو، الحكم لهادا البحيطال الشعب، هلل وقل الشعب،• عن مهمة 
المدنية.لالحرياتا عقليها انتصارا يعتر الحكم هدا *إن قائلا الدولة لمونلقي العام 
الذينالدولة موفلفي محاكمة عن التوقفج إل الحكومات، ذلنث، يدلمر أن أرجو 
•الأول* المقام ل للشعب، ولاءهم يضعون أمم هي جريمتهم كل تكون 

ضايهئايعمل كان الذي  Wrightرايتؤ المتر قضية فهي الثانية القضية أما 
الأعهالعن وأصاJركتابا أستراليا إل هاجر تقاعد0 وبعد , اليميءلانية ؛المخابرات 

غرالتصنت، يينها من كان والتي البحيهلانية الخائرات ما تقوم التي، القدرة 
اواباىس:ساتالىدوهمدي_____ 



اات11،تاجينمكل المتر ونتل مازلهم، الأفرادومرنة محادثات عل القانوو 
منراب ث ل يانل استوائي مرض ميكروب له لمحوا بأن العإل حزب زعيم 

القرصيوالزعيم الناصر عبد حمال اكرى الرئيس لاغتيال والتآمر الوبمكي، 
الخواميسثناص — أسإه الذي كتابه بنشر رايت نام وقد إلخ• جربمامحي، التونانر 

Spy Catcher  - لالمثر حظر فرض الريطاف القضاء ولكن أمريكا، ل
الحكم.مدا ضد ال^ريطازر الثعب، ونف وند ائت؛ن• صد ثلاثة ؛ريطانيا؛أغلثة 

Tonyبن توف وذهب الكتاب• من أجزاء نثر إل المحق بمض وبأت 
Benn  عةالعلبمن نسخة ومعه بارك هائي حديقة إل العإل" حزب زعإء ~أحل

إليه.تتح وقفت الش الشعبية الحإهثر عل منها بمرا وأحد للكتاب الأمريكية 
لرايت كتاب نشر ®لقد تقول  87يوليو من ئ ١ ل مثرور الديل صحيفة وكتبت 
يستطيعونلا —اوين الهم وحدهم والإنجليز مكان. كل ل قراءته وتمت أمريكا 
اأمأويعيش محرم أن يمكن لا حكإ أصدروا قد الأغبياء القفاة إن قراءته. 

ريهناقالثالشعب •لوقبل تقول 8 7 8إ / ١ ق نثرت فقد ميل الديل صحيفة 
لهلةال)يقصد ااسالهلات ا >رّتمح اش تلك هي ثها يتمع الش الحريات بأن 

طريقعل ثر البدأنا أما يعنى ذلك فإن القضائية(، والسلطة -ت التنفيذي
٠.الشمولية 

هداعكس ل ثر تالأمور فإن والئمولية الأوتقراطية الأنظمة ل أما 
ولعليا. الالناص، لشغل الوحيدة هوالسبيل للحاكم فالولاء تماما. الانحاه 

ترفضالتي ة القالأما الصّفون،. الأنتهازيون ويتقدم النفاق بشح الأنظمة هده 
منظالمة لحملأت تتعرض فإنبا والمبادئ بالقيم وتتمك، المنافقان ركب ل ثر ال

أخرىوائل طريق عرت عليها أوتيْلر الدولة تملكها التي الاعادم وسائل 
عارشبلاد اللئح تالل يود أن غرابة فلا الصحبة الفلروف، هده ظل ول ءتعاJدة، 

معالولاء هدا لوتعارض حتى والحكومة للحاكم ولاوه يكون بأن الفرد يطالب، 
والوطن؛وللأمة ف ولائه 

محببحمهإ وتعال سبحانه فه والأحثر الأول فولاوهم والمؤمنات المؤمنون أما 
الأيةق جاء بإ مشروطة فطاعته الحاكم وأما ومتاعبر. مشكلات من ذك لهم 

الخض.،؛الددلأوأّرار 1مار راكلأنون: الثاس اسل 



شي سرئم ذؤ، يآتثاأه»اتتداأييأأقدأيمأأمحدداهأ'اتم 

أبوبكرنال فقد الهج• ا هل• عل الراشدون الخلفاء جرى وقد 5(• 9 ساء/ )الن
فإنبخبركم• مثا ولعليكم وليتؤ ارانٍر السعة ل تمت أن ج الماس نحاؤلتا 

فإنورمحوله، اف أطعته أطيعوزٍإاما فهومول. أسأيت، ؤإن فأعينوف أحشت، 
نفسردت. الخطاب بن عمر ول وعدما عليكم،. ل طاعة فلا ورّوله اف عصيته 
لوالومنان ياأم رواق وهوشاهرسيفه رجل له فقال أبوبكرالماديق. ماناله 
منفكم جعل الذي افه ارحكم عمر عليه قرئ. سيوفا، لموئاك معوجا رأينالث. 

الذيلم المالشعمتؤ هو وهدا حما. اللم الأكم هو هدا يسقه،. عمرا يقوم 
وماوالأرض الس،اواته وحلق حلقه الن.ي إلا نحشى ولا الأحر والنوم باض يؤمن 
بجتها•

بحدداسواراليولة؟ثذي اض 
الربتعريفا المثريعية الملهلة تقوم الديمقراطية الأنظمة ل الر: تعريف 

الميا.عوى الق حكمها القضائية السلطة وتصدر تحريمه. قبل يفيقا تعريفا 
الر•إفشاء جريمة يرتكب س صد أحرى جهة أي أو المنفيدية المسلطة ترفعها 
الرصدانل وّإن ثا وحي• الأبد• إل مرا يبقى أن صر لأي يمكن لا إنه وحيث 

مرايعتبر أن يمكن كان ما فإن عام، بعد عاما تتطور المعلومات! عل والخمرل 
اليوماعتماره يمكن لا فإنه عاما، •خسان منذ أو عام مائة منذ الدولة أمرار مجن 
عمرل الأعداء وأنظار سمع عن إخفائه لامتحالة نظرا الدولة، أمرار من 

ثهبحيعام بعد عانا تتعاظم المناعية الأنار قدرات إن بل الصناعية. الأتار 
دباباتالحركة يشاهد أن العكرى القائد تطاعة اصل اليوم أصح 

آلافأو منان بعد عل ومي ة تليفزيونية ماثعل المعادية والمشكيلأت 
الكيلومرات.

ماهو العسكري، للمر تحريمؤ أقمل فإن المريحة، التغهرات هذه ظل ول 
إفشاءممة من بونتج المر برأت المى البحيطانية المحكمة حكم منْلوقا فا جاء 

ءد،االئادوالرد مميتات الثامن; اناب 



أو^وواانمسكري »اور إن فقالت أ، 98فيأ1ماير5 عسكرية أّرار 
الوولة®.وسلامة أمن مديد إفثانه عل يترب الذي الر هوذلك 

حربعن كتابي أن ومع ■• 1985عام صدر الريطاق التعريف هل-ا أن دمع 
معتماما يطابق كان المكري للمر مفهرس أن إلا ا، 9 7 9 عام نثر أئوبر 
الصواريخخحائص ذكر عن إحجامي ذك ويوكل- الريْلاز(. التعريف مغهرم 

نونمرمن 1 9 ي إنناص مؤتمر خلال نوقشت والي لدسا كانت الي جوارض 
غيثالمؤتمر ^ا خلال نفي اكاكة(. الطعة أكتوبر حرب أ  49)ص 7 1 

إمدادناوقتي الالاتحاد نرر التي جوأرض المحوارخ عن أوكبتف ابنرال 
اسخدامهآيمكن الني الصوارح يكر مواصفات عن كدللئ، تحدث وه 

الصوارحتلك كناب،لواصفات ل أتطرق إ ولكنني -UT 16القاذفات يواسهلة 
Janesحيض ومحلأت كتب ل بعد ظهرت ند تكن ب مواصفاما أن ل سثن عندما 
ال، 79عام زا أعتبر0 كنت فإ والزمن• السر متن العلاقة التصرف هذا وسنن 
ذلكبعل نشرت الصوارخ تلك مواصفات إن حيث ٠ ٠ صرا اليوم اعتباره يمكن 

اللاحقة.حينس طبوعات مل 

الحاكمبه —وتاحذ مصر ل التنفيذية اللهلة تدعيه بإ نلنا تحن ؤإذا 
فإنمر. هوعثر وما صر هو ما تقدير ق اجلطلق الحق صاحبة هي باما العسكرية" 

ثلاثالالسالهلات نحميح نتيجة وذلك العدالة. إهدار إل يودى أن بد لا ذس 
يكلفهمن أو الحاكم هو واحد شخمى يد ل والقضائية( والتشريعية )التنفيذية 

المسكريقنالقضاة يعن الذي هو مصر ل الحربية وزير أن يعلم فالكل بذلك، 
اكفيذية.لطة المن حزء فإنم وبالتال التقاعد، إل وبحلهم ؤيرنيهم ويعزلهم 

ينشرمقال، أو كتاب أي توصبف ل الحق صاحب، هو الحربية وزير بان نبلنا فإذا 
بمجردمسبقا صدر ند الحكم أن يعني ذلك فإن عسكرية، أمحرارا بموي بأنه 

هذهل العسكري القاصي مهمة تصح حيث العسكرية.. للمحكمة التهم تقديم 
مابأن الحربية وزارة من مقدمة شهادة عل بتاء التهم عل الحكم إصدار هي الألة 

العسكرية.للأسرار إفشاء هو التهم مجقال، أو كتاب ل حاء 
__الحكومة وراد راوالدولأ داكلاثون: الامزاكاس 



هومر، ١٠٠كمريف صوادط !ين وحوي وعل،م الواّارة ت ١١٥١١١١لأء0 
إعطاءز السلطة احّس، صهو الأمس بكان فن مؤسفة. تنانفات حدثن، 

مرهذا أن أساس عل نثرها عدم أو كتبهم بنشر القاعدين للضباط التصريح 
منأوتلاميد!لأمٍان0 تلاميدْ يبن من بيد تقاعدْ— هو~ءعد إذا ممر• غم وهدا 

ولعكرية. أمرارا نحوى ا أنبمأماس عل مذكراته بنشر له التصريح يرفض 
لماعنضع مال.كراترم بنشر القدامى لالقادة التصرح رفقي كان الخالاهمت، من كشر 

الذينالقادء يلجأ ند أو الحدي. والقادة القدامى القادة ( juحسابات، تصفية يسمى 
عنالرضي عدم منه امتشعروا إذا للحاكم إرضاء التصرف ^ا إل لسلطة ال 

صراحة.ذلك، منهم الحاكم يطلبا لر ؤإن حتى القاعد، القامم 

عننانم، ك، بتاليفالحدين.ى صلاح متقاعد اللواء نام  719 0 عام فمي 
دونيثرون، ق ونشره طبعه عل اللبناسن الناشرين أح- واتفق،ع اليمن. حرب، 
قبلال.للثإ بءالم.تا الحربية المخابرات، ولكن الحربية. وزارة من يذللن، إذن أحذ 

الوزيرعى فامحتل• الحربية. وزير فوزي اول، المريق فابلعتح الكتان،، يمحدر أن 
وأذعنالكتائب،. نثر وعدم اكماند إلغاء إليه وطلّت، يدي الحل. صلاح اللواء 

بتهمةلاّجّحاكمة هوتقديمه كان لذللش، اليل.يل لأن الونير، لقرار يدي الحي. صلاح 
هونواته بذللث، قبل كان الحديدي صلاح أن علمنا فإذا عسكرية. أمحرار إفشاء 
ازنيشخص هوال— الأص.ب، هاوا بحكم — كان وأنه الحربية، الخا؛رات، مدير 

الذيهوالشخهى وكان نشره محوز لا هومر ما الحربية— وزير باسم بحدد~ 
أ/4/ 7/ رقم الحربية وزارة )كتائب، الإعلام ومسائل ق ينشر ما عل يمحيق، 

المكريالمدعى علمه اعتمد والذي 8 3 4/ !/ 3 ؛تاريخ 1 1  562أ/ أ/ 
أمراراء إفشسبتهمة المكرية للمحاكمة الثأاذلي مهد الفريق يم تقل. ل الخام 

بحريأكتوبر حرمته عن كتابه ل الث.اذل الفريق نثره ما إن يقول، عسكرية، 
الحربية(.المخا؛رات، مدير من بق مإلا؛تمل-يق نشرها محغلور مرية معلوماتح 

قكان ا عندمالأول، الرمب، هر كان الذي الهددي ملاح أن بمقل فهل 
هدوما ين يميز أن يسممليع لا أنه حتى يتقاعد عندما بالخته فجأة يماب، الخدمة، 

ر؟بله، م ما ور 

٠ ٠٠مليها والرد التقاد تعليقات الثاعن؛ اياب ٠ 



تغيرأن يعد بنوات، ذلك يعد نثر الحديدي صلاح كتاب أن علمنا ؤإذا 
قالسلطة أصحاب أن لما اتضح اليمن.. حرب من المياسة القيادة ا موقف
ظل—إيدعون ثم الطام، ومر الحاكم مر أنه أماس عل الر إل ينفلرون ممر 

معحدث الحديدي اللواء مع حدث وما الدولة. أسرار من مر أنه وءل.وانا 
وزيراكان عندما ~ الحمي رفض عندما مرنحى، محن متقاعد أول الفريق 

ال.ماءن، 1 9 8 3 عام الثيء نقس تكرر ثم مذكراته؛ ينثر له التصريح للحريية— 
حربعن ه كتايان يفوري محمل. متقاعد أول الفريق الحربية وزارة اتيمت 

أولالفريق أن أي عسكرية. أمرارا محوي حيتند~ نثره ~الدي الامتنزاف 
مرب1، 9  70عام كتايه نثر عدم عل الحديدي صلاح أرغم الذي فوزي محمل 

هوما يفرق؛؛ن أن يتطيع لا يانه امم عندما 1 9 8 3 عام ها نفالكاص من هو 
سرإلس هر وما مر 

فيإلثج ذلمن أكثر وريإ يمكيالن تكيل الحرية وزارة أن ذللف من والأنكى 
إذنعل حصولهم قبل نثرها محظور أسرارا أذاعوا بامم تتهمهم بمن يتعلق 

بق•ل

الخا؛راات،لحهاز الأسبق —الرئيس الماحي معيد الفريق به أدل حديث، ول 
الداا.تاالرئيس عاق رأاّتل. الماحي يقول حجز، أبو مؤمن للص؛حفية العامة— 

يلالفريق كتاب قرأت، هل ل وقال الحرية القناطر امتراجة ل يوم ذايتح 
الصادرةالمسحة فأعطانر الرئيس. سيادة يا لا له فقلت، أكتوير، حرب عن الثاذل 

تقريراعته ل وتقدم كويس الكتاب هدا تقرأ عايزك أنا ل وقال الإنجليزية باللغة 
نقدمهحتا كدللث، الأمر كان إذا لأنه لا. أم كرية ع أسرارا يتممى وهل وافيا 

مننحلوتماما الكتاب إن له وقالمت، إليه عوات< يومجن وبعد العسكرية. للمهحاكمة 
العكريةللمحاكمة القادة تقديم لأن للمحاكمة— داعي ولا عسكرية أمرار أية 
تماماصادقا كنتج أنا ويالفعل عليهم. الأيطال صفة إصافة إل المهاية ق يودي فد 
اب)كتالشهادة،، هذه ل وقتها الشاذل الفريق أحامل ولر السادات الرئيس مع 

(227—  226ص حجن أيو مؤمن 

هيالعامة العسكرية الأسرار الماحي قال العسكرية للأسرار توصيفه وعن 
امنهعل اظ الحفل ليتخدمه منه ويستفيد العدو عليه نحصل أن يمكن ما كإي 

___الخض.ة ود\و ارار ،: j/iWijاكاس الثمل 



بعضتأح-ذ أن الأهمية من أرى —١ نآ،ولJلاك ١لأدنا. وأمن لإلإصرزسصالح 
فرصةنملي لا حض طوية لمدة بالرئة الاحمماظ طابع العكرة الوتانع 

هنفالوقت ول . العامة. الإمزاتيجية القضايا ل حاصة لاعالو الاستفادة 
علالعدووالتأثثر اسفادة محاذير من نحوف دون الكاماJة الحقيقة كتابة من نتمكن 

عنالحقائق نحجب أن الإطلاق عل ثبب لا أحرى ناحة ومن الدولة. مصالح 
احولنمن الحا1ر أن خاصة ّ ١ معرفته يريد ما كل يعرف أن حقه من لأن الثعيح، 

أنالممكن من فإنه الداحل ل بلائه عن الفرد يعرفه لر ما وأن صغ؛رة فرية أصح 
الحاكمالثقة؛؛ن ي مرة فجوة بمدث الذي الأمر وهو خارجها. من عاليه محمل 

معصل لا التي الكاذبة الشائعات إل الاستجابة إل الأخثر ويدفع والمحكوم.. 
)كتاببلاد الوسلامة أمن إل أيصا الشائعات هدْ تيء وقد ثىءّ ي الحقيقة 
(228~227ص حمسن أبو سوسن 

تنويمماسوإثما

مرقا خطابدفاع اموزارةاJعأمن ل أر،83/4في3أ/ 
نشرهما إن فيه يقول العام اسرى ١^^، إل أ 1  562أ/ أ/ أ/ !/ 4/ 7/ 

كتابهل فوزي أول الفريق نشره وما أكتوبر، حرب عن كتابه ل النادل الفريق 
منبق ميق إلا؛تصل. نثرها محظور مرية معلومات محوي الاستنزاف حرب عن 

البلاد.وملامة أمن بيفر الكتابن هذين نثر كان الحربية، المخابرات مدير 
أنحن ي للمحاكمة ندم الشاغل الفريق أن هر حرية والالتعجب شر والذي 
للمحاكمة.يقل.م لر فوزي أول الفريق 

وتوجبصاحبها بئرف نحل بشعة هوجريمة الدولة أمرار إفشاء إن 
علقيتما كل نجميح فإن ولذلك شريف مواُلمن كل من يرذتمها من احتقار 

هرواحد شخص يلب ل عليه والحكم يتهم«را من عل اللاءوى ؤإقامة بوميفها 
إنوحبنا الحربية.. وزير يملكها اللطات هده حمح إن وحيث صالة٠ إهدار 
رئيسأن يعني ذلك فإن • ويعزله• الحربية وزير يعن هوالذي الجمهورية رئس 

لهلاته>اإل بالإصافة وقفائية تشريعية مسلطات يده ل مع ثبالحمهورية 

ملهاوارد النقاد مملقات الثاس; اياب __ _



3ازمموباالأوص؛ع هدم ولإصلأح \ذوأطوو. روح ْع يتنال م، وهر اكمدية، 
وأنالشعب. ى محلاختماص من الخريمة لهذه الدنيق التعرف يكون بأن 

أمراناأفشى أنه تعقد من صد الدعوى إقامة j التمميدة السالعلة مهمة تحمر 
أيل الحكم بالمختصة الحهة هو الطبيعي القضاء ذلك يعد يكون لم رية. كع 

الدولل المنيع وهو — الاقتراح بمذا الأخذ ؤإن الراءة. أم بالإدانة مواء دعوى 
عنسر الخي اكانفة التمرات فوصى عل يمضي موف الديمقرامحلية- 

اكفيدية.لمعلمة ال

الأتابلأولي *يرسة الحرب 
إنفانهيتم ما بمجمؤع نفاس لا وتكلفتها التكلفة، باهنلة عملية الحرب 

ولادي_تبنرية اتر خمحن الدولة تتحمله وما الحربية العمليات قرة خلال 
اللمنوات خلال المالحة قواما عل الدولة تفقه ما إليها يضاف بل خلالها. 

عندالحرب أخطار صد الشعب لتامثن إنفاثه يتم وما وتدريبها، لتجهيزها 
ثومامسببر تل. ق ة الا.ولنجاح مدى نحدد الش هي حرت كل لنتاج اندلاعيا• 

فإنوليلك إلخ. اق، الإنفيد وترئوالتدريب ادنمب^ حيتا من العكرية، 
رصيداتكون لأم—ا بثمن تقدر لا ثروة تعتر حرب كل من المستفادة الدروس 

علللحمول عى نالدول كل إن بل احرى، حرب j( اشتركت ما إذا للدولة 
فيها.تشارك لر التي الحروب من المستفادة الدروس 

التيالأخطاء ءرذتإ إذا إلا إليها التوصل يمكن لا المستفادة الدروس وهدم 
لوضعه إل أدت أو هزيمته إل وأدت اكازمة الأطراف أحد بواسطة ارتكبت 
أكتوبرحرب خلال ممن التي المجيدة الأعإل بذكر اكتفاءنا ؤإن صعب. موقف 
نحوراالتالية الأجيال قادة لدى يولد أن يمكن ارتكبت الش الأخطاء ذكر وعدم 

اوهمابارتكبها التي الأخطاء نفس ارتكابهم إل يودي قد الذي الزائف، بالتفوق 
بىالاJالباهر الجاح رغم بأنه نعرف أن عالينا خب فإنه ولزللئ، وأجدادهم• 

اارتكبنفقل. اعة.. م١ ة ل بارليف لخط وتدمرنا السويس قناة بعبورنا حققتا٥ 
وهوالذيخاطئا فرارا كان أ 0 1/ 4 يوم الهجوم تطوير إن الأمحعلماء• من سلسلة 

____الكوس راّراد اوررلأ اّرار دالثلأترن: إياس اسل 



الدرعةبقواتنا اورة النعدم ؤإن أكتوبر. 1 6 / أ 5 ليلة الثغرة ونؤع إل أدى 
إلعيرت الض الإسرائيلية المدرعة للقوات تممارى لكي حركتها حفة واستغلال 

حشديمكننا حتى بقواتنا نناور أن علينا يجب كان ففد ح—١٠^١؛ تصرئا كان الغرب 
إصراركان المناب. الوقت ول الناب المكان ل اياب بالحجم القوات 

باباالل.3رموار ثغرة وصف عل المصرية الحكومية الإعلام ووسائل السادات 
ومضلل.دنجاجوجي وصف هو تليفزيوتية معركة 

تدرسأصبحت ، 73أكتوبر ل قواتنا خاصتها التي الجيدة الحرن هذ.ه إن 
العاهدلث، تلل يشيدون ؤإنبمم ّ العسكرية. الأكاديميات من كثثر ل الأن 

يوجهونه نفالوقت ل ولكنهم ٠ أكتوبر. ة يوم العنليم العبور بعملية التعليمية 
القواتبالمناورة مبدأ تطبق لر لأم-ا المصرية الحة المللقوات العامة للقيادة اللوم 

الُكري\نالخبراء أحد ذهب وقد المعركة. حلمروف تتطالثها التي بالسرعة 
إلأكتوبر ندوة ق للمشاركة  19 75عام المرية لحكومة دعتهم الذين الأجانب 

وكتابالمصري الإعلام أن حقا المؤسف لن ؤإنه يالشالل. المصرية القيادة وصف 
كان،تما أحن الإمكان ل يكن لر بأنه لأبنائنا ويؤكدون يعلنون مصر ل لهلة ال

الرئيسيبب الهي بارك~ ني حالرئيس إل "تزلفا الطثران صربة وأن 
الضعفنقاحل إحا.ى كانت الحوية القوات أن هي المرة الحقيقة أن ح للنفر.. 
نقل-اأو ا هجوميعني لا الحقيقة بوم والاعترافف الءحةّ النواتنا ل الرئيسية 

يكنفلم الحوية؛ القوات قائد منمت، حيتئد يشغل كان الدى الحمهورية لرئيس 
لأو الطائرة احيار ل العليا الكلمة صاحب هو الوقت، ذللث، ل مارك حني 

هوالحوية ا نواتنصحف فإن وبالتال الحوية.. للقوات الكافية الميزانية نحصيص 
فرصتادولية لأسباب محكومين، و حكاما خميحا عاتقنا عل تع خماعية موولية 

الطائراتيمنعون والدين المتهلورة، الهنائرات تهسسغ لا دولة فنحن عليتا. 
منباؤرغم ولكن لنا• يبيحوما التي العنائرات ونؤع عدد ق يتحكمون الدين هم 

اطيارونأطه—ر فقل> الإسرائيلية" الحوية بالقوات مقارنة الحوية" قواتنا صعق 
ن،قرصالتي الغلروفح ظل ل تحقيقه يمكن ما أنمى وحققوا ومجاعة، بملولأت 

علتهم•

صيهاوالرد القاد سان الثاس: اياب ___ _



ا١ أهلاههفوضمصار 
إفشاءيعتمّ أكتوبر حرب عن مذكرات ق جاء ما بأن يدعي من إن 

قافالنافق قاما جاهل. ؤإما منافق إما انمن؛ من واحد هو المكرية للأسرار 
علنحكم ألا الحنيف ابلين أٌرنا وقد السرائر، ل ما يعلم الذي هو وحده 
ينَتحل تعال قال ففد ؛عملؤرن. ما بظاهر إلا الناس 

)الحجراتثحم،> ت!وءإموإهإننمماب لملفيه أء=ىل أن 
وأنالظواهر، حب الناس عل أحكم أن *أمرت ه اف رمحول وقال (. أ 2 / 

هوالحهل أن مترض فإننا الإلهية التشريعات هن.ه س وانمللاقا ف،ا، المرائر أترك 
هوما و؛ين سرا يعتم أن يمكن ما ؛؛ن الخلط حْلا ل الناس بعض أوقع الذي 
ر•بلتس 

الإنسان.إرادة عن حارج محسب نتيجة كان إذا نقيصة يعتم لا والحهل 
عاماليمن ق القبائل شيوخ أحل. و؛ين يبي دار طربما حديئا المناسبة بان.ْ وأذكر 

منْلقةل يتمركز الذي مشاة الأول للواء قايرا الوقت ذلك ق كنت ٠ 1 9 6 5 
التيهي هذه الخوف ومنْلقة للميمن. النرفي الشال اركن ل تقع التي الخوف 

ذاتالصحراء تمتد حيث السعودية العربية الملكة حدود ْع حدودها تلتقي 
عددعل النْلقة هن.ه ق الناس ويعتمد الأمطار. م تنحل. وحيث الناعمة الرمال 
حيثالمنهلقة ط0 ق يعيثون الدين الناس هرلأء لأص وعجبت الأبار. س محدود 

أحل•قيادق مركز ل وزارف للرزق، مصدر أي ولا صناعة ولا محارة ولا زراعة لا 
ماءلا التي القاحلة المنْلقة هل0 ق للبقاء يدفعكم ،-^؛ ١١ما فسألته; المنهلقة، صيوخ 

رانحنقال ءنل،ما المفاجأة وكانت به؟ ئنفللون محجر حتى ولا زيع ولا فتها 
اؤإننأراضينا. عم تمر الحجاز إل الخنوب من الخج قوافل ؤلريق إن طريق• قْلاع 

لرإذا أموالهم أونستحل العبور بلهم الماح مقابل ل الإتاوات عليهم نغرض 
بحدالحديث تهلرق ثم العام®،— طوال يكفينا الحج مومحم ل نحمله وما يدفعوا. 

حنتمأن إل الحالم بلاد أقفل كانت اليمن ارواف فقال المعيشية أحوالهم عن ذللا، 
قبلمصر زرلتا هل وسألته؛ القول لهذا فعجبت الل،يارا،، فخربتم مصرين يا انتم 

—الخكرمة وأمرار الدولة أسرار والثلاثرزت الثامن الفصل 



النفيفاحاب اليمن ■ُءارج آحر بلد ١^، زرت ومر فسألته؛ بالنفي، 
هوكلاليمن، كان إذا ااعالم بلاد أكل أما إذن تعرف ءاوكيف له مملت، أيثا. 
نحلناالبلاد أكثر عي اليمن أن ك أقول ممرة بلادا زرت لقد لك. بالمة العال؛ 

هذاذب ما وساءلتت بنفسي حلوت وعندما العال؛.، بلاد من زرته ما كل ؛ان من 
ومضغاء النومعاشره واللحم الثريد هوأكل إليه ية بالنالعال؛ إن الرجل؟ 
كناوإذا حرام. مال من عاليه محمل ما بفضل لا.يه ميسور ذاائح وكل القات.. 

غيرهوعمل الحجاج عل يفرصها إتاوات من عليه محمل ما أن نحن 
أثناءلهم حايته نظثر له مشروعا حقا يعتمد٠ إنه يل كدلالئv، يعتم، لا فإنه أخلاني، 
الديار.عبورهمر 

الاJولةفيه بلر مغالق محتمع ل الإنسان شب إذا نقمة يسر لا والحهل 
أنالحاكم له يريد ما إلا المرء فيه سمر لا محمع والثقافة. العالم وسائل عل 

الألكالإنسان فينشا يقرأْ. أن الحاكم له يرد U إلا الفرد فيه ولا يسمه 
هاإنأويتصرف يتكلم فهوعندما الحاكم. ومحعه الذي ليرنامج طقا يتمرف 

برمحه.الذي سيده وأوامر صوت يدري"" لا حيث، من يردد~ 
أوعام مانة عقولهير نات الذن الكهف لأهل ية بالننميمة يعتر لا الحهل 

بمن ومنهم الهناترة يعرف لر من ومنهم المارة يعرف ب من فمنهم أوأنل■ أكثر 
الأق،اريعرف ر من ومنهم التلفزيون، يمرق ل| من ومنهم التليفون، يعرف 

الفضاءj بح تالتي أرض أرض الصواريخ عن يسمع، ل؛ محن ومنهم الصناعية 
برامعطهارها مأثناء توجيهها يتم وأنه كيلوض آلاف عشرة من أكثر قاطعة 
تحملوأما متناهية، دقة لها الحدي الهدف إل النهاية ل لتصل الصناعية الأقار 
منطن ألف ومائتي ملتون تعادل تفجرها قوة نووية قنبلة الرحلة هذه حلال 

قيعا هثروشسعل ألمت التي القنبلة تفجير قوة مرة 6 0 رحوال المتفجرات 
متر. 010 هو الطويلة الرحالة هده يعد محتمل حطأ أنمى وأن (، ٦ و 4 ق أغهلس 

أنيمعرعن ل؛ من ومنهم كيلومتر، كل عن سنتيمتر خعلمأهو١ أنمى أن أي 
حربحلال ت، كانالأمريكية  Early Warning Satelliteالبكر الإنذار أمار 

طرازمن العراقية أرصن أرصن ;،^ ١٠۶٠٠٥١١إطلاق عملية ترصد  19 91عام الخليج 
عليها٠والرد التقاد ملتان الثامن؛ ياب ا٠ 



ن1روجراق الأمريك>سة الأرص_ية الحطة إل -٦١ بعث ثم فورإطلاقها، الخسين 
"NurrungtU  ةالأمريكيانمواؤخ موا0ا إل الها بإرٌبدورها فتقوم أمزاليا، ل

أنإرع—ثر السعودية ل تتمركز التي  P3triotاتريوت بللمأوارح القادة 
ثانية!من أفل ل أوتوماتيكية بهلريقة يتم ذلك وكل • الاتصال. 

طوالعقولم نامت ~الوين الكهف أهل أصر إدا نقيصة يعتبر اُبمهل ولكن 
باذانهم—ويسمعون عينهم أ بيرون لما تصديقهم عدم —عل السنن هذه 

بمفهومحقا الخاهالون هم إذن هؤلاء الشيطان. عمل من هدا أن عل ويمرون 
اليحهاتونوعية الملمحة القوات حجم أن يتصور فمن فيه. نعيش الذي العصر 

الخفلأن يتمور ومن يتعلم. أن يريد لا فهوجاهل الدولة أمرار من مر هو 
يريدلا فهوجاهل الدولة أمرار من مر هي أكتوبر حرب ل بمدها نمنا التي 

والمعدانالأيحة بعض وحمانص مواصفات ذكر أن يتصور ومن يتعلم. أن 
الجاهل فهو الدولة أسرار من مر هو أكتوبر حرب حلال  ١٠استخدمناالتي 
فيه.نعيش الذي العمر محاري أن يريد ولا يتعلم أن يريد 

 Uوا،راس،همي؟ا
يعنيوهو*وهل والأخر الهم الموال إل التحليل هذا يقودنا وموف 

بالإجابةوأبادر فيها؟أ، الحافظة نحب عكرية أمرار هناك لت أنه ذلك 
إنتاجذك عل الأمثلة ومن عليها؟ الحافظة نحب كشرة عكرية أسرارا هناك بأن 

بدحاج ملاح إنتاج أن المعروف فمن بعل• تنفذ ل؛ عسكرية حطة أو جديد، ملاح 
Sophisticated  الأولالرحلة مراحل. يمر؛٠الة الدفع أو أوالدبابة الطانرة مثل

الورق.عل الابتكار الخاصة.,ذا التصمات ووضع الابتكار مرحلة هي 
ميدانيةاختيارات إجراء و الابتكار هدا من عينة تصنع هي الثانية والرحالة 

الرحلةمداتا. المنح إئكاuت عل المظرية الواصفات مطابقة من للتأكد علمها 
هذاتوزيع فهي والأخيرة الرابعة الرحلة الكثف. الإنتاج مرحلة وهي اكاكة 

عادةتستغرق الأربع الراحل وهل.ه المياّ.انية. والتشكيلات الوحدات عل الإنتاج 
اعتإدانفسها عل تعتمد للسلاح المنتجة الدولة كانت فادا سترات. عثر حوال 

دولةأية من فنية ساعدات أية عل الخمول دون الإنتاج مراحل جع ل كليا 
___الحم.ة وراد اووولأ راو اسلانسحمو: 



والأنحاداكحدة ١^^;!، س لكل بالنسة !^٠ إطلأنامسرا يكن i؛ تن-هالا 
الم-رحلتينافس المنالأحر الطرف عن قنفي أن يمكن فإما السابق" ونيتي ال

سران.5 بحوال الأنتاج محال ل بق الإحراز يعني وهدا والثانية. الأول 
التشكيلاتإل المنتج من ثلميالة أعاواد ووصول اج الإنتبدء بمجرد ولكن 

تمويرْعل ادرة نتصح العادية الرصل. وسائل فإن عاليه، للتدريب العكرين 
يروماإل السلاح عن المعلومات ونمل استخدامه. وأسلوب مواصفاته ونحديل. 

حلقةذلك بعد وتبقى والمناورات التدريبية المشاريع حلال متابعته تتم أن بعد 
علالحصول أو الحرب ل السلاح ا هلم. اشتراك نتيجة متابعة وهي وأخرة واحدة 

علالعملاء بعض بإغراء أم حرب ق علميه بالاستيلاء سراء الملاح محوا من عينة 
والاستخداموالصيانة يالتمنبر تتعلق التي السرية الوثائؤ، بتهريب أم به، الهروب 
باللاح.تتعلق التي والقيود 

سلاحهامن الحديثة الأجيال تبح ألا عل للملاح المنتجة الدول ونحرص 
علوكانت الدول.. هد0 صدانة من ة متاكن. كاك إذا إلا الأجنبية الدول إل 

طرفأى إل لحة الأسهده أسرار نفثي لن الأجنبية الدول هده بأن تامة نناعق 
السلاح،هدا عن معروفة غم زالت، ما تكون الخي الأسرار إفشاء إن حيث ثالث. 
بلبه، فحللسلاح المنتجة للدولة بالنسمة ليس كجرة أصرارا ث، بيأن يمكن 
ةالدولمن لام الهدا عل حصلتا ند تكون التي الصديقة الدول لحميم 
اكتّ

نبلبإعدادها الدولة تقوم التي والدفاعية الهجرمئة الخهلهل فإن كذ.لائ، 
أرصيعل تتفيدها يتم عندما سريتها تفقد ولكنها الدولة، أسرار من تعتثر الحرب 

نحتففلالتي الوا1 ترصد أن تسطح لا الحديثة الرصد وسائل كان ؤإذا المعركة. 
النواياحدْ توحي أن يمكن التي التصرفات بعض فهناك ءدرْ، ل القائد "٦١ 

الحممإبمام إل ترمي التي والتضليل الخا.اع القيام؛عماليات أهمية تمز وهنا 
نواتنابه هامت، ما أن لل شولا آحر. ثيء بعمل القيام نم ثيء عمل إل بالنية 

يعتمأكتوبر 6 يوم هجومها تثن أن قبل وتضليل حدلع عمليات مجن الحة الم
لدللمد.رائعا مثلا 

 ___UI .,- :عيياوارد اكماد تعيقات اداس



والتيالخارج من أوبعضها لوحيا ^ ٥١تتورد الي الثالث !؛ ١٠١١دول أما 
لكث—ثرة صعوبة نحد فانبما الأسلحة إنتاج ق الأجاب الخبمراء تثغيل عل تعتمد 

منالوحيد البلد هو العراق ولعل التهلورة، الأسلحة إنتاج مرية عل الحاففلة 
قبلنجح فقد الإعجاب تشر بدرجة ذلك تحقيق ل نجح الذي الدول تلك ؛؛ن 
أرضأرض محواربح وإنتاج الغازات، لإنتاج مصانع إنشاء ق أ، 9 9 0 عام 

محتلمةمدافع وإنتاج كم( 5 0 اس العبوصاروخ كم 6 5 0 الحسان )صاروخ 
ولكنتامة. مرية ل ذلك كل تم وند العالم، ل مدير أضخم ؤإنتاج الأعثرة. 

تغلالاسأحن العراق وأن مواتية، كانت، الدولية الظروف بأن نحرف أن محب 
تعلمت، كانالأمريكي الرصد ائل ومأن الوكد فمن الدولية. الظروف تلك 

تغضت، كانولكنها الثانينيات أوائل ل السامة للغازات العراق إنتاج بمراحل 
منث، ينبعالذي الإسلامي المد صد من العراق يتمكن حتى ذلك عن الطرف 
نوقف،ويعد للغرب الوالية الحربية الأنظمة فوؤل ببمدد كان والذي إيران، 

انتهرت1، 9  90عام الثانية الخليج حرب وانيلأع 1 9 8 8 عام الإيرانية الحرب 
فكانت،العراقية. الحكرية الترسانة بتدمثر تقوم لكي الفرصة المتحدة الولايات 
ذاتالأهداف هي الصواريخ ؤإنتاج الغازات ومصانع النووية، المنشات 
الأمريكية.الحوية القوات لقصف الأول الأسبقية 

تحيهلهاأن للدولة يمكن التي المعلومات احة مإن القول وحلاصة 
ذاتكلها لست، الأفعال أن كإ عام. بعد عاما تضيق أصثحتط الرئة من بسياج 

مريتهالفعل يفقد ثم التحضر مرحلة وهول مرا يعتثر ما فمنها واحاو0 طثيعة 
عنالحوي الدفاع ل سوفيت، مصر؛طيارين استعانة ذلك، مثال التتفين.. بمجرد 
تؤمت ٠١١—فق . 7 3 عام الحوي الدفيع ل كوريين والامتحانة؛هإيارين 7 0 عام ممر 

الطيارينإقلاع بمجرد ولكن تامة. مريق ل الحالتين ل ذللئ، لتحقيق الفاوصات 
الحدين،وتبادلهم ا، فيهيتمركزون التي المرية الخوية القواعد س ؛هلائرامّم 

الذيالقاصى فان وبالتال سريته. فقد الفعل هذا فان الكورية، أو الروسية باللغة 
وعلواسع أفق وذا متفتحا يكون أن محب، أمرار إفشاء قضية ل الحكم إليه يوكل 
هوالر هذا كان إذا ما بين يفرق وأن العالا. ق الرصد امكانات بمملور تامة دراية 

^—الحكومة رارار أسرار والثلأنون؛ اكاس الخمل 



\ذرمدا إفثاء وأن الدولة. أصرار س سرا سر أنه أم والخكو٠ة، لزآتتإ 
للخْلر.الدولة وسلامة أمن يعرض 

أنيمكن فيإ القانون رحال رأي حسين أبو سوسن الصحفية امتهللعت 
لهاكتاب ل 1 9 9 4 عام ذلك ونشرت الدولة، أمرار س صرا القاصي يعتثرْ 
كلشهادة الكتاب هدا ق وردت وند الساداتء •ع نصتي الش-اذفي ءسمل أسمته 

أساذالرقاوي معاد واككتورة السعب، محلى رئيمى صرور فتحي الدكتور من 
البناعاطف محمود والدكتور القاهرة، حامعة الحقوق بكلية الدستوري القانون 

الحاميعمفور محمد والدكتور العاهرة، بجامعة الدستوري القانون أستاذ 
الدستوري.القانون وأستاذ الشهور 

الإصرارإل بوئي الأمرار نثر —ان ك*إذا مرور فتعي الدكتور يقول 
لأنهنشرها يعدم يطاب أن ه نفالتعب واجب فمن الشمبا الح يممح

ساسةقضايا هناك كان إذا أما العامة. والملحة العليا السيادة صاحب 
قراراته،ق ثول المومم.د.اقية تتعلق فهد.ه معرفتها الشمت، ويربل. معينة 

أمرارمفهوم تحديد إن الأسرار.. باب ق ندحل لا يالخمانق للشعب وممارحته 
حقيئن التوازن ميزان ل وصعها تطالج، التي الدقيقة الوصوعات من الدولة 

والملحةالعام ام القنعل الحقاخل و؛ين الحريات ليدأ وفقا المعرفة ل الإنسان 
(211ص حس\ن أيو سوسن )كتاب ١ العامة، 

الشعبعن والأسرار الحقاتق إحفاء *إن الشرقاوي معاد الدكتورة وتقول 
القوانينكافة ل ليحبر مكفول والاطلاع العرفة حق لأن دستونيا، انتهاكا يعتثر 

الأمريكيالرئيس مع حدمث، واصح مثال أمامنا الدول*. المستوى عل الدستورية 
التحقيقللجنة ووترحت قضية وثاتق تسليم رفض عندما نيكسون السائق 
يمرورةالعليا الحكمة من الحكم صدر ثم الدولة، أمرار صمن أما بحجة 
الشُب،حق يوكل. وهذا واستقال. الحكم رفض أنه إلا القضية، وثائق تسليمه 
2( 13ص حين أبو سوسن )كتاب ٠ الحقائق معرفة ل العام والرأي 

مليهاوالرد التناد ملينات الثاست اياب ^^.٠ 



تحكمهر ^١ ٢٠٠١مفهوم تحديد ءان الينا عاطف محمود اللكتور ويقول 
منهاممددة، لحالات نهوعنضع تحديدها. الحجب من ونوجهات مبادئ عدة 

دولتلكل السيامي بالنظام بدوره يتأثر والدي الرئة، لمفهوم نانون كل ضر 
الحرةالديمفراطبة الطم نفي اغفالها. أو والحريات للحقوق احترامها ومدى 

لعنه الرئة مفهوم تحديد نحتلفح والمعرفة الشر حق مع وتسامحا لمرالية والأكثر 
لوهي الدولة، أسرار مجن حدا أشياءكثيرة اعتبار ل تتومهع التي الشمولية النظم 

2،ا 4 صن ابوحسان مؤمن )كتان ّىءاا* ؤ، الأسرار من ت، ليالأمر حقيقة 

أمثلةعن إجاباته ل وتحديدا صراحة أكثر كان فقد عصفور الدكتور أما 
ليوجد لا إنه بقوله مرور الدكتور رأى عل فهويعقب المذكورة. الصحفية 

يمكنلا وامححة نصوصا اك هنوأن ات، التوازنبفكرة مي يما القانرن 
حقعل حموله ق تكون الأمامية الشعب مصالحة إن حال. بأي محالفتها 

كإالظام. ومصالحة الشعب مصالح تْنابق؛؛ن أي يوجد لا ؤإنه والمعرفة، الحرية 
كتابهل ذكره ء،ا تماما لحتلفح التوازنات فكرة عن الحال مرور الدكتور رأي أن 

2( 11صن أبوحبن صومن )كتاب الحنائية. الشرعية 

إفشاءلحة المالقوات تعتيرها أن يمكن التي الوناغ عن موال وعن 
هية الحقيقيالعسكرية رالأسرار عصفور الدكتور أجاب العسكرية لأسرارها 

هاتنقين. يتم لر التي الدفاعية والوسائل والتشكيلات والإجراءات الحرن، حهلة 
الوناغهن.ه كانت إذا أما الإعدام. تحق تجريمة إفثاوها ويعتير بالفعل. 

أمالفشل نتائجها كانت مراء وانتهت تمت معركة ل البعض تداولها ند العسكرية 
انتكإذا أسرار.. إ-أ—ا ا عنهنقول أن العيث،" من بل المستحيل— فمن النجاح، 

أمريكامن وكل خارجية، مصائر من عليها نحمل لدينا الي الأسلحة كل 
ونقولالثعغى بعضنا عل ونمحلن، نا أنفنخلمع ، فكيفؤ. علم.يا عل وإسرائيل 

ابوّوسن )كتاب هراءاء. محرد هو بالألفاظ ااتلأع.._إ هذا إ أسرار؟ هي هال.ه إن 
(22حينصأ

محاكمةإن عصفور ال.كتور أجاب اذل الث؛الفريق محاكمة حول موال وعن 
ولبانوف، نغير أسامن عل تمتؤ الحاكمة لأن كبيرا. حهلآ كانت، الشاذل الفريق 

___واّرارالخكوئ؛ اسرارالددلأ اسلاكاسصن: 



كرية.ع رارا أم أفنى أنه تثت كتابه ق وناغ أية توجد لا أنه كإ أركاما نكتمل 
الحريةلوزير كوصنه - المادة بعض تصرفات سقي عندمأ أنه أبدا أتصور ولا 

الأسرارصمن هذا يكون أن ومتردد— الشخصية صعيف بأنه إمإعيل أحد 
ولمذكراته. لكتابة بق مإذن عل محمل لر أنه الثاذل وجريمة المكرية. 

ايلال—ن—الفريق وأن تورية، دسمحالفة يعد النثر عل البق الإذن أن رأتي 
الذيهوالطريق وهذا قانونا. له افلكفول والرأي الفكر حرية ل حقه استخدم 

كتبما أن ل.غاع الوزارة رأت ؤإذا من.كرامم■ كتابة ل الحمح به يلتزم أن محب 
لكونالمستقل المضاء إل تلجأ أن فالها الدولة وسلامة وأمن بممالحها يمر 
لمنأحرى مرة نصحح أن بل. ولا الحكومة. وأسرار الدولة أسرار بين الفاصل الحد 

للعدومعلومات إعهئاء عل مقصورا يكون أن محب الرئة إفشاء إن يعرف لا 
أمنبويفر المعلومات -رذْ العدو يتقيد أن المكن ومن نائمة، معركة عن 

يستفيل.العدوسوف بأن القول الحث فمن نمتا التي المعارك أما البلاد. وسلامة 
منها".

أن®المفروض عمفور الدكتور أجاب المكرية الحاكم ل رأيه وعن 
عليمتب وهل طبيعته. وما الر، ما الئلميعي( القاصى ■ )ضب،القاصي محدد 

حقد؛وذللثا يعود أن عي الطبيومن لا. أم الدولة بمصالحه الإصرار إفشاته 
الميزانفإن المكرية الجالس أمام القضايا هذه تعرض عدما ولكن القاصي. 

ولاالعكري. المجلي بتشكيل يأمر الذي للقائد لطة اللأن لماذا؟ نحتل.. 
يلجآالعسكري اء القفإن الصحيح. بالمعنى قضاة السكرية يوجد؛المجالس 

القاصي".لقدير وليس اكفيذية السلطة بأوامر الالزام إل طدة 
عصنورالدكتور أجاب الخارجية ة بالياّتتعلق اكي الد.ولة أسرار وعن 

نوظفاالتي ها نفالملريقة رئة البند يستغل أن لايمكن الديمقراطية الدول ءل 
اتالمخالفمن كثبر من فليل هو ممر ل محد.دثا ما إن مصر. ق البند هن.ا بها 

عوراته.لحماية كوسيلة السرية غهلماء محت، الحكم نفلمام يرتكبها الني الهارحة 
الحاصةاللاحق الشعب محلى عن أحفى ند اكادات فان المثال ميل وعل 

يمارحهول! النعبا حيع المادات الرئيس فإن وبالتال ليفد. كميا باتفاقية 

٠ IfJUوالرد،اكاد ;عينات. الئاس; اياب ____ 



الانتقاصمن بثر كندر مها ملاحقها إن حث الاتفاقية، ق الكاملة بالحقاش 
الحكومة.وأمرار الدولة أسرار ض هوالفرق وهذا وحريتها. الدولة سيادة من 

fjMهل ٠ ونشرها. اللاحق هال.ْ عل الحصول الأمخاصى أحد اّتْلاع لو فإذا 
اكبعن نحفيها من إن بل لا.. تأكيد بكل الل.ولة؟ لأسرار إفشاء الوفانع هذه 
والغش،.الحد!ع بتهمة عليها ويعاقب القانون ْلائلة نحت، يفر الذي هو 

القايئ؟أيب بماذانحكم 

لندن.ق ممر قارة بالحرب الحلق مم، أشغل كنت، التيتيامحت، وائل أل 
تحكمبماذا امج برنلأحر وفت ن ميعرض الييظاتي اكلتفزّيون وكان 

The Verdict Is Yours  ريهلاني التليفزيون كانJالرنامحهذا حلال ينقل ا
العامالرأي تشغل التي القضايا من نفية ل المحاكم إحدى من حية محورة 

يشاهاسونث، حيالناس كل اهتإم ب، نحتل. امح الرنهذا وكان الريْل—اف• 
ونبلإلح• أقوالهم ل الشهود ومناقشة والدفاع الادعاء مرافعايتخ إل ويستمعون 

توصلقد الشاهدين من فرد كل يكون ة الحلمائة ل حكمه القاصى بمدر أن 
ؤالقضية. هذه ل العائل الحكم عليه يكون أن بحب بما قناعة إل ه نفوبين بينه 

كلأحرص ت، كتوند المحاكمة. عدالة عل شعبية رقابة بمثابة ذللن، فتكون 
به.ادجبين من وكنت، الرتامج هدا ة مشاهل. عل لأن ل وحولي أثناء الحرص 

ارخبتا غيابيا حكمهأًاوررت، قد المكرية المحكمة إن ث، وحي
بتهمةسنوات تلامحث، لدة الشاقة الكتاب؛الأشغال هزا ، لفمؤ عل 8 3 7/ / ا 6 

1992/3/14بتارخ الوحلن إل عودق عند حلالب.تؤ فقل. عسكرية.. أمرار إفشاء 
التهمةطْ نحاه نفى عن فيها أدالمر علنية المحاكمة تكون ؤإن محاكمتي تعاد بأن 

منالصادر الحكم تنفيذ ل باّتئكال فتقدمت، رفقي الهلف، هذا ولكن الذلالة. 
بتاربححكمها أصدرت الش ا العليالدولة أمن محكمة أمام المكرية المحكمة 

حاءوقد الخب. المكرية الحكمة الصادرس الحكم تنفيذ بإيقاف 9  3/8/13
أركانهمن نحري ٠ تنفين. ل التشكل الحكم ارإن يل! ا مالحكم يثيات حل 

فإنواء. بسواء والدم هو وأصح كحكم، وحوله ومقومات الأمامية 

____الخكوط رارار  yjjJiارار داكلائون: الخاس اكل 







أ

أفضليفعل أن باسطاعته كان أنه يدعي أن الع١لم ل جيش أي بتطح لا *
باستغلالالقرار ا أمالؤيس، تاة واقتحام ؤإدارة تخطيط ل المريون فعله مما 

الخطةل الرسب العوامل أحد أن جيدا ولخذكر جزإ حهلآ فكان الجاح 
والتفرقالإّرائيل الخوي للسلاح الكيثر يالتفوق هوالاعتراف كان المرية، 
اكحركة،ا.الدرعان حرب ل تقريبا له المساوى 

ادءبعرالآسم

الممذ؛؛لضمدديبءي

٦ 97الذدوةاكولأضمبامبرباهاهرتئ

ملها.والرد الفاد نيئان 1كاس: اباب 







!وامازإسنإاالخبمراء إحماع الثالث والصدر حوiL، يدورالبحن، ١^؛، ااعلومن 
الونتل والمكري السامي التحليل نتيجة المعلومة صحة عل منهم العغلس 
تاذالأسإن أنول أن حدا غني ؤيومالمعلومة. هده نيه أنرت الذي والتانح 

اهجومنتطوير عرصؤع عن نحدث عندما الثلأنة الصادر تلك تماما نحاهل هيكل 
الضائق.نحو 

الرسميةالوثانق 
أنهإلا وثيقة..  142اللم.كور كتابه ق نثر هيكل الأستاذ أن من الرغم عل 

تادةإل العامة القيادة أصدرما اش الوثتقة الوثاتق من الهائل الكم هذا يئن كن تم 
إأنه والخاصت العامة لعلم الوثيقة هذه نثر ولوتم العمليايتح، بدء نبل الختومى 

01 أم أكتوبر من 9 يوم سواء نحوالمضايق نواتنا تتقدم أن حهلتنا صمن من يكن 
هجومناتهلوير عملية الخطة تتضمن لر لماذا أما أم؛ءل.ه، ذلك قبل أم أكتوير من 

اقواتنهوضعف أهمها كشره عسكرية أسباب إل يرجع ذلك فإن المضايق نحو 
مرافقةتستملح الحركة حقيقة للطّائرات مقالة صواريخ توافر وعدم ابوية 
4.3.2المصول )را-ءع الخوية العدو هجإت ضد وحمايتها التقل.مة الرئة قواتنا 

الكتاب(.هدا من 

بينإارليف بنمل مم وتال الريس قناة اقتحام ل الرئة قواتنا نجحت لقد 
قواتناسإء تحمي 3 سام 2، ام سطراز من الخوي الدفاع صواريخ كتائب كانتا 

القواتنتوفر الصواريخ هده وكانتج اة القنغرب الثابتة مواقعها من المهاحمة 
القناةنرقى كيلومز، 1 5 ~ 1 0 افة محتى الخوية العدو هجإت ضد الحإية 

كيلومترا،5 0 حوال سيناء صر التقدم علينا محتم كان المضايق احتلال إن وحيث، 
الحريالدفاع اثل ومتوافر ودون جوية حماية دون الهافة هده صر التقدم فإن 

>رفاتحركها( اء أثنالرئة القوات وترافق جنزير عل )تتحرك الحركة النّازر 
لالمعركة إن حيثا ٠ العادية. الحرية القوات بواّللة للتيمثر اليمية قواتنا يعرض 

يبنمعركة واحل؛ جانس، من معركة بل متكافثة، صر محركة ستكون الحالة هده 
عنتاواح أن تهلح تلا برية قوات و؛ذن للتدمثر هائلة قدرات تمللئ، جوية قوات 
الجإت.هذ.ه طي نمها 

نحوالضائقالهجوم تطؤير ■ والثلاثون الناصع لفصل اء 











هداق يعرض و!؛ إطلاق إيقاف مد تقرر ذلك أثر وعل فيقول هويدى 
كانما كل ريس. الاة قنعبور أو جرانت أو 2 0 0 خطة موضع الأجت،إع 
يحةالقواسا تكن ولر أحرى. مرة الاستنزاف حرب هواستئناف معروصا 

الغاراتصد مكشوفا كان اكمله المعيل لأن الوقت، هذا ل لذلك مما-ة م
(.329و328ءس المائعة الغرص هويدي! ا،لعادية 

ضثهادءالقهود١^٧ 

حنكولكن للحقيقة. الرئيسي اكدر هي الوثيقة أن عل احثثن البكل يتفق 
أوالشهود إح_اع فإن استعاده يمكن لا وارد احتإل هو الوثاتق بعض تزوير إن 

اتمعلوممن فيها ورد ما وصحة الوثيقة صحة عف منهم العظمى الغالبية 
وان.لكنعي فإننا الشهود عن نتكلم وعندما للحقيقة. يدا •جو بعدا يفيق أن بد لا 

البحتيدور التي بالحالومة يلموا بان مناصبهم لهم تمح الذين الأمخاصى 
بنهلويرالخامة المعلومة عل ذلك طسقنا نحن وإذا عدمها. من صحتها حول 

بعل.الأتون هم المعلومة ؟ءاد0 إلماما الناس أكثر أن نجل- فإننا نحوالمضايق" هجومنا 
:7 3 عام أكتوبر ل ومتاصبهم رنهم حب 

الماداتأنور الرئيس 
علإّكاعثل أحمد أول فرض 

الشاغلسحي فريق 
الخميالغني عبلب لواء 
فهميعل محمد لواء 
م.ارلئ.حني محمد لواء 
ذكريفزاد لواء 
الماحيمحيي لواء 
نصارفواد لواء 

مأمونعد ّلواء 
واصلالنعم عبد لواء 

الجهوريةريس 
المسلحةللموات العام القائد 
المالحةالقوات حرت أركان رئيس 

العملياتهيئة رئيس 
الخويالدفع قوات قاد 

الحريةالقوات لائد 
البحريةالقوات قائد 

ال_اوفعيةد قائ

الحربيةالمخابرات ر مدي
الثانيالخيش قاد 

الثالثالخيش قاني؟ 

مليها.والرد النقاد تعليقات اكاست اياب 



التندمأن الآح_رين من أحد يذكر فلم الحمى، الغني عد اللواء عدا وقيئا 
المذكورةإء الأمإل ووالإص_انة أكتوبر. حرب ل نوايانا صمن كان الفائق إل 

هذاق برأبمإ أدلسا المجموعة نالك من غريبان آحران شخصان هناك كان ففد 
الأمنلشثون الحمهوريه رتيسى مستشار إسإعيل حافظ السيد هو أولهإ الوصؤع' 

غزالة,أبو الشر هو وثايهإ القرمي 
عصرل القومي مصر ءأمن ه كتابق إممإعيل حسانظ السيد/ يقول 
حلالنواتنا ءكاتت يل ما تعبوية، وقفة أكتوبر، 1 3 ~ أ 0 عنوان نحت التحديايتح؛؛ 

معأحاديثي حلال من وكنت، المباشر. الهدف تحقيق أف، ند انتهت التي الرحلة 
حتىالتملوم ينوى لا أنه أدرك الحرب نشوب قبل إسإعيل أحمل أول الفريق 

هوالهاا.ف ان بالعامة القيادة عمليات تعلميإت ل حاء ما وأن الحلية المرات 
رووسبناء مرحلة حلال المغرى القيادات حث، به نمد إنإ المضايق.. احتلال 

أمنامإعيل/ حافغل المباثرا)محمد الهدف حتى التقدم استمرار عل الكباري 
(.332 ص الأول الهلعة التحديات/ عصر ل القومي مصر 

أكتوبرمن 2 1 يوم صياح مجن الأول الساعة ل إنه إصإعيل حافثل ويقول 
غيرالمار إطلاق ونفح ءلال_، قرر أنه أبلغه حيث، ادات، السالرئيس استدعاْ 
الموقظهذا أن القاري أٍرا لاحثل ت )الولفج الإصراتيل ؛الانسحاب المثروهلّ 

حتىامتد والذي أ 0 المركز ق القيادة مؤتمر حفر أن بعد ذللئ، نعل أنه يعي 
رئيستدعاء ررامعنوان تحت، والملأنن الراح الفصل ق حاء كإ الليل ا منتصف

،المرققإن ت فيقول إعيل إمافنل حتهلرد وي،(. 10المركز إل الحمهورية 
القواتتوفير يمكن حتى النرق ق القوات نحفيف، ضرورة محتم كان العكرى 

رفضالرئيس أن إلا الغرب. ق المقرة صد للعمل — الدرعة وخاصة — اللازمة 
(.345ص السابق )المرجع الغرب إل الثرق من قوات بحت، اقتراح أي 

الساداتتقييم ءإن فيقول! للاحداُث، مرده ق إمإعيل حافثل ويتهنرد 
الأمنتثار ومالوزراء رئيس ونوابح الرئيس اعدي ملشرحه ك،ا ، للموقف
أكتوبر1 4 يوم حرنا ا أننالمار إطلاق بوقفخ الأمن محلى قرار يحد القو*ي 

منهكةj الإرائيل للاختراق المقدمة هي المعركة هذْ وكانن، دبابة.  220
—^^1تحوالضائق الهجوم تطؤير •' والثلاثون الناصع النمل 



نحللا الحرب بان إمرابل لانناع الحرب دخن أنا وأوضح ترا0 
بأناأصاف ثم لما. اضاب احممار من بدلا الاحترام كبنا وأن اسلأت 

(.348صن اس همكرواه)ارحعالباء رض 

إمحإعلحانظ يقول والعسكرية الماسة بالقرارات السادات انفراد وعن 
الونفيواجه أن ازدان احتار القد السابق الر-ءع من 3 6 0 لمنحة ال 

صرورةمحي لر وربإ متعل١دة. مصمية نرارات ثبل من وحده اتحد إنه إذ وحده. 
الأزمةمحتاز أن واختار ومعاونيه. رفانه يدعو أن تصاعد الأزمة وحدة الأن 

أنإلا يرنفى وهوالأن ننتصر. عندما الممر محاى يكون أن احتار لقد وحاو0ؤ 
يلقيأن أراد فانه بصحيح.٠ ليس هذ.ا رالمزلف؛ العركهء تحول عن المثول يكون 

الذات(.عن المحت كتابه ل حاء كإ الشاغل ّّعاو الفريق عل ^ ١١٥٢١بمستولمة 

حربإبان عميل• برتبة صابطا أبوغزالة المشم الأسبق الدفاع وزير كان 
ل؛الممب ه_ن.ا كان وإذا المال، الخيش مدفعية فاني منم، يشغل وكان أكتوبر 

يؤهلهان كأنه الوكد من أنه إلا ّ الحرن. أسرار كل يعرف لكي يؤهله يكن 
العامةالقيادة أن نا افترضفلو الخيش. توى معل المي الأسرار بعمن لحرفة 

ذكرأكتوبرك،ا ومن يوم ا نواتن—هجوم تهلوير نيتها ل كان لحة المللقوات 
ا.النوايهن.ْ تنفيد حم المومحل الخيوش قادة إحطار عليها يتحتم كان فإنه الخمى 

فمنالموايا بأذْ يعلم كان المال الخيش ائي نمأمون سحان اللواء أن افترضنا ؤإذا 
معله حديثا ول ذلانا٠ عل غزالة أبو العميد مدفعيته قاني ر<لإمطالح كان أنه الوكل. 

ئةدبلوماملغة تخدامه اسورغم جو~ ث/ ة/ ة بتارح نثر اليومفا روز محلة 
يقولمن3لقية؛ وغم مقبولة غم أنيا عل الخمى شهادة بنقد غزالة أبو قام — رفيعة 

الخيوشلقادة معلومة غم العامة القيادة أفكار تكون أن يعقل رولأ غزالة أبر 
أتيمالقادة من كثير ل ذكر ولقد الأفكار. هذه لمنفيد متعدة الخيوش تكون حتى 

المنهل، نحفيفببدف وكان أكتوبر. أ 2 يوم إلا لالت3لوير نية هنالث. بأن يعلموا لر 
رأىفهو صحيحا ليس الحمى قاله ما إن هنا أقول لا وأنا أسانا. موريا عن 

تكونحتى والقوات للقادة معلوما يكون أن محبح كان ولكن صلتم• شلئح ولا 
؛كفاءة<االهمة لمفيذ تام استعداد عل 

٠ملها دارئ اكتاد تان مل الثاس: اباب 



ش_هادةتصح وأبوغزالة إس،اعل، حافظ من م و;شهادة 
نحوالهجوم تطوير عوصأرع حول المادة به أدل ما كل بان الوحيد النشار 

ثحهسا فيهيؤيده لآ الش الشهادة هده إل الخمي دفع الذي ما ترى المضايق• 
شهادةعن يتغاضى أن إل هيكل دفعتا التي الأساب هي ما ثم واحدة؟! مثول 

لرسالةكان هل ترى الخمي؟ شهادة معا يلمم من ويبى التولن عشرات 
مماأكثر هيكل وآراء أفكار عل مر انثر أكوبر س 7 يوم نجر كتإل ايادات 

زوشكوكه أفكاره لتأكيد ه إلييستند مجا الحمى رأى ي وجد وأنه بجب 
المادات؟

رأيا1خماء

عنالبحث كتابه ول ازدان مرمحات ل حاء ما هويدى أمين استعرض 
منحاء وما الحمى كتاب ل حاء وما الثالل تاب كل حاء وما اكات 

ذلكإل وأضاف وفاته، نل للصحافة إسإعيل أحمر أول الفريق تمربمات 
أنبالقول إل ذلك، مائة ل وانتهى السويس قناة عبور عملية أثناء القوات توزيع 

الإطلاقعل مدفه لر الخطة أن من الثاذل إليه ذهب ما صدق يشت ذللنه كل 
ثم(. 339— 330ص الضائعة الفرص هويا-ى/ )أمتن المضايق حط- احتلال 

يتسعكان أنه اداات، ال_عل لأحظ أن وعلينا ٠ فيقول لئه ذليستهلرد؛عل. 
عليوافق بحيث، تامرية كانت، قراراته معظم أن أى قراراته.. ل الازدواجية 

وانهمساعديه. وراء من ذللاج ولوتم حتى آحر قرارا ينفد ولكنه ويصدره القرار 
لنالأمد أن وأيقن ر 3 أبريل ل العرب برج ل الأسد حاففلم- مع اجتمع عندما 
بالضنعلوالجولان سيناء هومحرير المشرك الهدف يكن لر ما جانبه إل يقاتل 

إلا بقواتن)الوصول 2 ته جرانيحهلة باعه ادارّت، الفإن إسرائيل، عل التزامن 
استنتاجهق هويدى يصل يم العالية*. الآذن حطة تنفيد ينوى كان بتتإ المضايق(، 

)عندماالمادات عل ينم، الأسدكان وأن الأمد عل نم، كان ازدان أن إل 
علمدون النثران لامحاذقراربإيقاف القتال با-اية السوفيتي؛عل- بالاتحاد اتصل 

بعضهإمع يس ولالبعض بعضهإ عل يلعبان كانا الرئيسين أن أى المادات(.. 
(.35و0  349ص ا؛ق الالمرجع )نفس البعض 

الضائقنحو اف؛م.م تطؤير ت والثلاثون التاسع لفصل ا— 





مداؤإن ٠، 1 1 رنم ،^^، ١٠عليه أطلق ما الأهرام ل ثكل إنه هثكل يقول 
البدري.وحن الحمل ومصطفي عل؛ حن طلعت اللواءات يقم كان المركز 

منمحررين بعد عن العمليات محرى بمتابعة مكلعا كان المركز هذا وأن 
)مكللحة المللقوات العامة القيادة إل لم يعن ب،ا سعثوا وأن المعركة صغوؤل 

لالدراس_اتمركزا تنشئ أن ق حرة الأهرام مجوعة إن 4( 3 7 ص 7 3 أكتوبر 
لهؤلاءاحرامي مع ولكن الأسماء من تشاء ما عليه تْللق وأن الامتراتيجية 

أنهإلا الفابهل حبرة من انبم باءارافي ومع ذكرهم، حاء الدين الأشخاص 
ادةللقيالتاع أ 0 المركز عن بديلا للاهرام التاع المركز هذا اعسار لائمكن 
بإنشاءاليوم أحبار مؤسسة لوقامت وماذا له. أوموازيا لحة المللقوات العامة 

صحيفةأن الحالية الحزبية التعددية ظل ل لونمورنا ماذا ثم مثيل.. مركز 
مثيل!!مركز بإنشاء الأحرى هي قامت المعارض العمل لحزب التابعة الشعب، 

لدائنا ستكون فإما ممتازين صباتل من صمت ومهما تعددت مهما المراكز هذه إن 
والتياءة >بعد وعاعة يوم بحد تتغريوما التي المعلومات إل ماصة حاجة 

لحةالمللقوات التاع الرئيسي القيادة مركز حلال من إلا متابعتها لائمكن 
والديكانيطلقعاوهالمركز0أ.

نقومأن وافرح ا 0 المركز ل زارنا ند الحمل مصطفي اللواء أن أذكر ؤإف 
الفريقمن كل من ورفقا معارصة لقي ولكنه نحوالمضايق. هجومنا بتْلوير 

وندالأركان. رئيس الثاذل الدين ُّد الفريق ومن إسإعل أحمل أول 
بتوصيةالأحلم. رفض ؤإن ذلك. تدعوإل التي الأسباب بنفي له أوصحن، 

تعيكانت وممها حاّ. الاستخفاف ض- uشا تعي- لا الحمل سلفي اللواء 
درايةعل يكونوا إ الأهرام دراسات مركز ق وزملاوه هو أنه شلآيدة اطة بب

يانتراحه.غيها تقدم الش اللحظه العدول وقوات تواتنا بموقف كاملة 

علالقدرة لربما كانت، الملحّة نواتنا بأن القائل الرأي كتابه ل هيكل يتبنى 
علهيكل ويستشهد ذللثج. تفحل لر ولكنها أكتوبر من و يوم المضايق إل التقدم 
السوفيتيوالحنرال فينوحرامحرفح السوفيتي الفثر من سمعه ؛،ا يقول ما صحة 

ص7 3 أكتوبر )هيكل/ أكتوبر من و يوم من الأول الساعايتح ل ساماحودسكي 
الضائقنحو الهجوم تطوير ت والثلاثون التاّح لقمل ا— 



الأنإرصور بان التمرر حطا ل ونع ند مكل أن ويبدو (« 393و392
خريطةوأن السوفيتية، السفارة ق بأول أولا تصب كانت السوفيتية الصناعية 

وفواتهواتنا توزع نيين( كانت صاماخودسكي الخنرال عند شاهدها الض الوقف 
كانتفقد الحقيقة، عن يكون ما أيعد هو إن حيث ٠ لحظة. آخر حتى العدو 
سالمحيث سوفيض صاط برفقة موسكو من إلينا مل السوفيتية الألمار صور 

01 المركز ق ا يزورنكان فقد ساماخودسكي الحنرال أما ، 1 0 المركز إل ماشرة 
خلالالحبية عل طرأت التي المعلومات عل منا نحصل لكي يوم كل ل مرة 

السابقة,ساعة والعشرين الأربح 
من9 يوم نحوالمضايق هجومنا بتطوير السوفيتي الشر توصية فان وبالتال 

تفتقركوما ل الإستراتيجية للدراسات الأهرام مركز توصية *ع تتساوى أكتوبر 
سعدالفريق من الإجابة هده عل همكل حصل وفد الصحيحة. المعلومات إل 

حصلكإ أكتوبر، من 9 يوم صباح الثالثة الساعة به اتصل عندما الثاذل الدين 
بثلاثذلك بعد به اتصل عندما إسإعيل أخمد أول الفريق من الإجابة نفس عل 

(.394صن السابق )المرمع ساعات 

ر1ياسو

المرنالصر؛ع عل صنة 5 0 مرور بمناسبة  BCCمع تليفزيوق ديث جل 
افسلحةالقوات حرب أركان رئيس نائب طال يسراتيل الحنرال قال الإسرائيل 

الوزراءرئيس مائثر جولدا مكتب ق مح-معين كنا أكتوبر• حرب إبان الإسرائيلية 
الحبيةنحا0 نتخذه أن علينا نحب ما لناقشة أكتوبر 1 4 يوم من الأول لساعات ال 

لديناوكان الهجوم إل نتحول أن علينا أنه يرون الحاصرين غالبية كان المصرية، 
يتقدمحتى ننتظر أن وأرى الرأي هدا أعارصى أنا وكنت دلك، تحقيق عل القدرة 

معاركل دبايامم بتدمير نقوم نم بناء عمق ل المدرعة بقراتهم المصريون 
هداأثناء ول القناة. عبور حيف المضاد الهجوم إل ذلك بعد نتحول تم ؛الدبابات 

اةالقنعثر يتدفقون الممريتن بأن ليبلغتا محابرات صايهل علينا دخل النقاش 
سيناء.داخل للتحرك استعدادا 

سمليها والرد القال تعليقات الثامن! اناب 



قواتنامثر ند عل القدرة ليتم أن يشعرون كانوا الإسرائي؛ن أن يعني وهدا 
ينتظرونهل يتبعوزت الخيارين أي حول يدور كان بينهم الخلاف ولكن افلدرعت 

هميتفوقون حسثح دبابات معركة ق فيدمرومم سيناء داخل المريون يتقدم أن 
هولهم ية بالنالأول الخيار أن شك ولا بالهجوم. يبادرون أمم أم المجال ذا هل 

تب-ينقد الذي الأخر الطرف بتصرف مرهون الخيار هذا أن يعيبه ولكن الأفضل، 
بعدالثاف الخيار اتيع إل النهاية ل فيمطرون عليه يقدم فلا الحل هذا حطورة له 
الفرصةلإسرائيل ندمتا قد المرين أنتا يعني وهذا أيام بقعة مضى قد يكون أن 

قراراكان جانبنا من التطوير قرار أن عل آخر قوى دليل وطا تتمناها كانت التي 
خاطئا.

ضاسط سيف 

قبلاللمحة للقوات حدده الذي الهدف أن قط يعلمن لر السادات إن حيث 
من1 2 يوم أمر الذي ه هونفإنه وحجنا المضايق، إل الوصول هو كان الحرب 

من1 4 يوم المضايق نحو ا هجومنإن وحبث، الفائق، نحو أكتوبر؛التطوير 
القادةمن الشديدة المحارصة من الرغم وعل السادات لقرار تنفيذا أكتوبر" 

القرارهذا تبرير إل -لحآ السادات فإن مريعا؟. فشلا فشل ئد العكرين— 
وهذاورية. الالخبهة عن الفغط. هونحفيف كان منه الغرض بأن الخاطئ 
أنل سبق وقد الكثبوة، المادات أكاذيب من كبرى هوأكذوبة الادعاء 

تؤكدحقائق ثلاث وهناك والثلاثين الثالث الفصل ل بالتفصيل ذلك أوضحت 
وهي!التبرير هذا مصداقية عدم 

قال؛؛أناإذ أكتوبر من 1 1 اء ملهيكل السادات ذكره ما هي الأول! الحقيقة 
والإمداداتالحثهة. تا تثبيمن تمكنوا السوريين . سوريا٠ ق ، للموقفمرتاح 
)يقمدطائرة  40حولة اليوم وصلتهم وقد السوفيتي، الاتحاد من علميهم تتدفق 

كانيحل ما أول ،اعيل إمأحمد طنا(. 8 0 منها كل حمولة 2 2 انتتوف طائرات 
لهففلتؤ الإمرائيل، الضاد الهجوم تثبت اس.تهلاعوا ورس الإن ل يقول عاون 

4(.2 7 ص 7 3 أكتوبر )هيكل/ مطمتن" وأنا ل تقول ما قيل عارف أنا أحمد يا 

,الضائق تحو الهجوم مملوير ؛ والثلاثون التاٍع لقمل ا- 



صاح ١٠٢٠٠٠^إصدار إل دفعه الذي ، 1 1 آء مادات الهورأى ^لكدنذا 
حدثالذي ا مالسورية؟ الخبهة عن الفغهل نحمفا بحجة يالتطوير 1 2 يوم 

القرار؟هذا لانحاذْ اJافة ساعات العتر خلال 

تمرقنحت كان أكتوبر عن ٦ 2 يوم نفي الأرقام• لغة هي الثانية؛ الحقيقة 
مغرب(أ أردف، 1 عراني، ت موري، )ة عري مديع لواء أ 3 المونية الحبهة قيادة 

تحملتند العربية المدرعة الألوية كانت نعم إسرائيل. مدرعة ألوية ة قابل مق 
للدبابات،المائة الأيحة الدبابات عدد إل أصفنا إذا ولكن الخائر، بعض 

الموقفإن بل مجوكدة، كانت، الإمرائيل الضاد الهجوم صد عل موؤيا ندرة فإن 
الوقفمن بكشتر أفضل كان ولية الالحهة عل ئّرائيل موليا بتن السي 

8تحند إسرائيل كانت، حينا المرية، الحية عل ؤإسرائيل مصر بئن يئ الن
013 الإسرائيل الدؤع )اللواء مصرية مدرعة ألوية أ 0 مواجهة ق مدرعة ألوية 
دبابة(. 90فهو اليرب ١^^٤ اللواء أما دبابة 

منإسرائيل به تمتع وما العسكري، الحلم لأصول طبقا فإنه الثالثة؛ الحقيقة 
خطوطعل العمل من يمكها مما ورية والالمرية الحهتئن بغا مركزي موقع 

خارجية،خيوط ل العمل إل ويية والالصرية الحبهتن واضطرار داخلية، 
الإمرانيلالحوي والمموق كيلومترا، 2 5 0 حوال بهضهمأ عن الحبهتن وابتعاد 

نحقق،أن نستطيع لا الشرقية الحبهة أو المرية الحبهة من كلأ فإن ١ الماحق. 
العامالأمتن بصفتي قل.مته تقرير ق ذلك أوصحت، وقل الأخرى، عن الضغط. 

دورتهل الشترك العربي( الدفاع محلى إل العربية للجامعة العسكري اعد الم
.71عام عنرة الثانية 

سساعاتالعتر خلال تغيتر أي وؤية الالحبهة عل محدث ب أنه علمنا فإذا 
•نحوالمضايق• ا قواتنهجوم بتطوير الأصى القرار المادات انحاذ سقت، الي 
يومماء ايادات حاويته ق جاء لما وطبقا الأحاواث تؤكد كإ افترضنا— ؤإذا 

ؤإذا• الاميسار. عن تكون ما وأبعد مت،اسكة كانت، ويية الالحبهة أن — 1 1 
التيادات؛الخا> انأخطر أنه بد لا إماعيل أحمد العام القائد أن افترضنا 

أخمدبه أدل الذي الحديث، من جليا ويبل-وذللت، تحركها، أثناء قواتنا تحابه ، سوف
•ض ميها والرد القاد مليقات الثامنرث لباب ا٠ 



انترصناكلتن»إإاإذا . ١. 9 7 3 نؤسر 1 4 يوم بعدالخرب هيكل إل إم،اعل 
انحلإذن لماذا وهوت ه نفيفرض الذي الهم السؤال عن تجيب أن علينا يتحتم 

القرار؟هذا السادات 

عميلاكان وأنه انة بالخيامامه حد إل السادات حموم ذهب لقد 
انائبكان عندما  CIAمن شهريا رانيا يتقاضى كان وانه الأمريكية، للممخابرات 

عامالأجنبية الصحف ق نشر ما عل ذاكا ل يستندون وهم الخمهورية. لرئيس 
Bob Woodwardودورد بوب الأمريكي ي الصحفأكده ما ثم أ، 9 7 8 

(The Secret Wars of the CIA,1 9 8 7 ملس أغل نثر الذي كتابه فى 
(352 Page ، اءبنصدر هوأنه حاصة أهمية الأخر الكتان لهذا يعطي والذي

المخابراتوكالة مدير المار'أ3عه0 مع ودورد بون أجراها أحايين، عل 
الأمريكية.

تولدتكاذبة ثوفيتية إل يرجع كان ذاكا أن أعممد فإل ناحيتي من أما 
عاناهلما فعل كرد وص الثناة عبور ل نواتنا نجاح بعد المادات لدى وتعظمنا 

عنالبحث كتابه ل جاء ما بين يقارن لن جليا وئيدوذللثج البائة. فولته طل 
كتابق طفولته يصف فهو . 7 3 أكتوبر 1 1 ماء هيكل حديثه،ع وبين الذات. 
حالالخم ضئيل أمحمر ا صبيجدق حلف، أبر 'ركنت، الذات عن البحث، 

ان>ذلالعسل.. زلحة عيناه تفارق لا الفتة من نميص تحته جلبابا يرتدي القدم؛ن 
الصفحاتل يشرح وهو ( 11)صن أخرا® عليه الحصول استطعنا الن"ي الكنز 
كانوكيف، الأرض، ري ل الطنبور ليشتغل؛الفجر ق بجرح كان كثف التالية 
محنىعرف الثانوية الدرّة إل ذهبه عندما وأنه ٠ لتشرب الترعة إل البهائم ياحلم. 

ماءهيكل مع حديثه ل أما الفقر— حهل تحت، يعيش كان وأنه والخوارق الطبقة 
حنالعراقي الرئيس )يفصد للبكر اليوم ءابعنته يقول فانه أكتوبر 1 1 يوم 

إسرائيلضد بغداد من يو ق الريع طيارة باستخدام المإح منه أطلبه البكر( 
بياح—دواالحري العالم ل الناس كل رب. يا حكمتك حاضر. ل يقول البكر بعحج 
امنتصور أن ا ولنانت_دماا يا حاضر يقولوا ثيء أي أقول • أوامر. دلوقتي مي 

أنلا؛١ الشخءس. هذا وتفكير اة حيل الهائل التطور هذا محدثه أن يمكن 

_____نحوالضائق الهجوم تطٌير • والثلاثون الناصع لفصل ا ^



الدينالإنس شياشن( هم صن المتقبل لنا يكشف ~3د والإنس الخن ثباطتن 
الصريةاللحة القران نجاح ®إن له نالوا ند أكتوبر~ ١ ١ يوم مساء عاليه تكالبوا 

النلياذا مصريا.. يطلا منك جعل قد بارليف حهل وتدمير السويس قناة بور عل 
المائةمن وغيره الدين كصلاح عرسا يهللا تصثح لكي ا،لوقف هدا تستغل 

الأيطال«.

قسران ثلاث محوي الملحة بالقوات عندم إ ادات ايأن ؤإذا 
مائةأي يتول لر وأته عكرين، ثقافة أي له وليس بقارئ ليس وأنه الأربعينيان، 

الشرفيةاجتمعت ؤإذا يالخهل. وصفناْ إذا عليه تجنى لا فإننا ميدانية.. 
نفسالعلمإء أن ثك ولا الكوارث. إل تودي لأبد فهي ما نخص ل والخهل 

الحقيقيةباب الأّإل والتوصل السادات ثخمية تحلل عل متى أندر هم 
الخاض.المملوير قرار لانحاذ ينمه الي 

سمانواتالناده اسواييخ 

لقواتئايءا وكان لواء برتبة أكتوبر حرب إبان كان نهمي عل محمل المثير 
الامحتترافحريى حلال حنا بلاء الحوي الدفاع قوات أبلت وقد الحوي. الا-فاع 

نصيباتتحمل أتبما المفترض من الش الحوية نواتنا لضعف ونغلرا 1. 9 7 3 وأكتوبر 
عاتقعل الملقى الحمل زيادة ذلك نتيجة كانت فقد الحوي، الدفاع متولية من 

بناءملحمة يعرفون  719 0 عام ممر ل عاثرا والدين الحوي، الدفاع قوات 
تماماار انبمفد الجوي الدفاع كان  9196 عام قينهابة الجوي، الدفاع نوات 

الأهدافعل لا يومية شبه بغارات تقوم الإمحراتيلية ااaلاترات وأصيعحت 
الفصلأراجع أيما العمق ل ة المدنيالأهداف عل بل فحب العسكرية 
الحاشر(؛

الاتحادمن وحللب 7 0 اير ينق موسكو إل المامجر عيد ممال وسافر 
الروسواستجاب ممر. عن الحري الدفاع ل بقوامم يثاركوا أن وفئتي ال

فرايرحلال ممر إل تصل ية الروسالإمدادات وبدأت الماصر عبا. ل3لال، 
جاهزةأصبحت نل. السوفيتية الوحدات كانت أبريل شهر وبحلمول ومارس، 

ءد،ادالرء الماد سيمات الثامن; اياب ____ 



حينئذمصر ق الرفيتية الرحدات أفراد عدد وقد القتالية« لمهامها لالقيام 
ل!ما تثمل وكانت فرد، 6  000

طائرةمجآ2رأٍلقمها,8 0 
كتسةصوابحصام2،ساموأثمها.3 7 
وجصوار؛خسام6.ف أ
اتراتمجق2بأءكمها.ط 4
•إلكروق ؤإعانة استطلاع رب حم 1
هركصوارخ ل الخوجيه جهاز إعانة يمكنها مإلطا حدة و أ

الإّرائلة.

العادية.الطائرات ل التوجيه أجهزة يمكنهاإعاقة تاكان حدة و 1
دموءةراداراتئفةالأنولخ.ء 1

الدفاعل يستخدم الذي الثقيل النؤع من 3 وسام 2 سام صوارخ كانت 
العدويشنكان لحة.. المالخرسانة من وملاجئ تواعد بناء إل وتحتاج الثابت 

وفيها؛؛ناللاجئ هذْ ببناء يقومون الذين والمال المهندمثن عل يومية هج،ات 
قعلأمطلعة 3 3  00الإسرائيلية الخوية الغارات محمؤع بلغ 1 9 7 0 وأبريل يناير 

كانالقتل من آلاف بضعة حلالها ممهل التفجرات، من طن 8 8  00حلالها 
بدأيوبو أداحر ول الصواينخ• نواعد ساء يقومون الذين المال من عالمتهم 

وبات،عل يتم التحرك وكان القناة اتحاْ ق القاهرة من المّوارح كتائب تحرك 
كلومزاة ه حوال يفع حط إل الصواريخ حاممل وصل أموعثن حلال ول 

القناة.غرب 

الدفاعتاريخ الرابعة، *القوة كتابه فهمي عل محمد نثر 1 9 7 7 عام ول 
القراتهدف هو كان الفائق نحو التقدم أن كتابه ق يلح ولر ممرا. ق الخوي 

الدفاعنوات ادة قيتتحمل ألا عل حريما كان ولكنه الحرب حهلة ق اللحة 
الصواريخكتائب توافر عدم وأن الخطة.. ق التهلرير إدراج عدم متولية الخوي 
ل.لكؤاالرئيسية الأسباب هوأحد كان بأعدادكافية 6 سام~ مثل الحركة حقيقة 

التاليةتبالقاط هذه نغلره وجهة عن وهويداسر 
^نحوالغاض الهجوم تطو؛ر ت والثلأتون التاسع النمل م. 







6 4 ام ا>طراز من ا~آفممية  ،L xj  قانيحا طالب التي ااصواريح طراز من أو
ينايرمن 2 ق بالحيزة الرئيس بمنزل عقد الذي ا،لوتمر ق الحري الد3اع قوات 
1972.

المميةمميرامضاسريضاسمة 

صرورةرأيي من لاكان أكتوبر حرب يوميات كتابه ق الحمى يقول 
)يعنيطويلا نتوقف أن دون للخطة طبقا نرقا الهجوم لتطوير ا،لوقف استغلال 

ناقشتوند قواتنا. أمام مواقعه تدعيم فرصة من العدو نحرم حتى العبور( بعد 
•معه مقابلين حلال أكتوبر من 9 يوم الموصؤع هدا ل اسإعيل أحمد أول الفريق 

الانتظاريرى كان حث ا. ثرنالتقدم صرعة من الثأّاليد الحدر منه فوجدت 
فبلالكاري رووس ل قواتنا أوصيغ خلال من ممكنة خسائر العدواكر لتكبيد 

اليميةالقوات أن أينا يرى إّ،اعيل أسو أول الفريق وكان الهجوم. استئناف 
فيهتتمكن لا ونت ل الإصرائيل للطثران بشدة اأتنتعرصرر بالهجوم القاتمة 

أنله وأوصحت لها؛ الكافية الحإية توقر من الحوي ااد.فاع وصوارخ المقاتلات 
محعلالذي الأمر العدو، قوات ْع قواتنا التحام علميه يترتب هجومنا استئناف 

الجويالسلاح نأنثر من وللحد أقل. الإسرائيل العادي الحوي السلاح انثر 
العدوطراز صد قدرما أثبتت التي الحوية قواتنا طاقة استغلال محب العادي، 

الجويااا-فاع صرارح فإن ذلك عن وقفلا أكتوبر. 6—9 الأربعة الأيام خلال 
نحريكيمكننا ه نفالوقت وق موترة أما إلا قلتها من الرغم عل الجكة خفيفة 
)الحمى/للأمام® وثبات عل الحركة بهليثة الحوي دفاعنا صوارح كتاني، بحص 

وأ5أآ. 150صن اكتتوبر حرمي، يوماُت، 

أنسق ك،ا الخطة جوهر مع تماما يتعارض المملوير أن من الرغم وعل 
لوحتى أننا إلا الرأي. لهان.ا إعيل إمحأحمد محارصة من اتضح وكإ أسلفنا، 
يومالموقف كان فهل نوايانا صمن مقررا التطوير لوكان حتى بأنه جدلا افرصنا 

افراصاتثلاثة عل رأيه الجمى بى لقد التهلوير؟ -يذا مح يالتالية والأيام أ9 
حيعهاخاطئة.

اواباكاس:سىتسواردضا





افةمعل يمتد لكن المدفعية طريق إن نقول الرأي هذا أصحاب ؤإل العرصية. 
ا-بموي؛الدناع مظلة مدى خارج لكن ؤإنه القناة، شرفي كيلومترا 2 5 حوال 

واتلعنواتنا انتثار زيادة عليه سيترتب لكن به والاحتفاظ احتلاله فإن وبالتال 
العدو.نوا;ن، بواصهلة للتهلويق يحرصها مما تشكيلاتنا بين الفواصل 

احتلالمن هوأمحل كيلومترا  15—10القناة شرق دفاعي حط احتلال وان 
التالية:للأساب القناة -ه3ك؛الومتاشرق 25مسافة عل دفاعي حط 

)بحبرهالخ-هل هذا داخل مائية موانع لوحول ا نظن أنل قوات إل بمتاج — ١ 
المرة(.والمحيرات التمساح 

البحرعل الأسر حتاحه تند ؤيويس ل١ حلج عل الأيمن حناحه يتند — 2 
جناحهفإن المدفعية محهل أما تطويقه. العدو عل يصعب وبذلك الأييمى 

قمعلقا سيكون الأيمن حناحه أن حن ق الأبيض البحر عل يتند الأيسر 
حلجعل الخط هذا يستند أن ا أردنؤإذا تهلويمه. يمكن ويالتال الهواء 

الدفاعي-للخط كيلومترا 3 0 - 2 5 حوال إصافة يحني ذلك فإن ويى ال
العدوعل هل فيالتثكلأت ب؛ن الفواصل زيادة إل إما ذلك يودى وموف 
قنعل الدفاعي الموقع احتلال إل ؤإما الأجناب، من وحداتتا نملويق 
العدواحتراقه.عل البل من يصح وبالتال واحد 

مضسارضلآسإمخهيل

فهومنسلتا- احسارا عل اماعيل أخمد المرين( احتاث. رلكن مكل يقول 
ويالومائلوعكرية سيامية صرورة اصح القتال بان اقتناعها نضج مدرسة 
حلخمدت التي السيامية العادلة به تتغثر أومدد محدود قلق لتحقيق المتاحة 

لذلك قبل ذكر قد هيكل وكان (، 296ص  73أكتوبر )هيكل/ الأزمة« 
الونيرإل تعليإته السادات •أصدر يل ما السابق الصدر نفس من 2 6 7 المصحة 

شهرل الخبهة عف المسلح للممل بالامتعداد إماعيل أخمد أول الفريق الخديد 
الضخمة*.مسثوليته الخديد الوزير تول من مهرين من أقل بعد أي ديمار27 

بعدوقدم نون»سمر،  13—10من الفترة خلال سوريا إل إمإعيل اخمد وسافر 

ملهالنقادوارد تعلقان اوثا«نت الباب 





التيالضجة هاو0 كل تستحق أب آعتمد لا ه نفالونت ق أق إلأ 
كانالسادات أن تثث أحرى بينان من واحدة كانت إذا إلا حولها. مكل أثارها 
الوطن.وملامة أمن صد يتامر 

آلتارحق مرة أول هي هن.0 ءكانت الرسالة هال.ه عل تعاليقه ق مكل يقول 
يمنحهما التأكيدات من ويعْليه كاملة نواياه لعدوه محارب طرف فيها يقول كله 

قناعتيومع له*. ملانإ يراه النحوالذي عل والعسكرية السياسية الحركة ق حرية 
أنم—تقارض إمراتيل أن أعتقد لا أنني إلا إسرائيل، إل متصل الرسالة هاوْ بأن 
السياسيةالمإرسات من ليس إذ موكد.ة.ا بصفة ال،تقيالية نوايانا ممثل الرسالة هده 

وعنائل. ورسمرمحات من الأعداء يعلنه ما كل القادة يصدق أن والعسكرية 
موسىأوإن كدا، ت، نالإسرائيل وزراء رئية مائير جولدا إن ل فلونيل نفي 
هوإّراتيل من وأتونعه ذهني إل يبادر ما أول فإن كدا نال الدفاع ونير دايان 

صاحب،أو المتكلم أن مزكية قاعة لدي كانت، إذا إلا اللهم يقولون U عكس 
مضمون.عميل هر الح3لاب 

معلوماتمن يصلهم ما استعينا إذا — والعكريين السياّيان القادة إن 
التيالتصرمحات عل ناء قرارابم يتخذون لا والعملأء- الحواصيس طريق عن 

ولكنهمثالث، طرف تدحل طريق عن ملهم الش أو أعدائهم، عن نمير 
والت—صشتاوالرصد الأستعللاع وسائل تسمجل4 ما عل بناء ثرارامم يتخذون 
مديرنتاج عنه سنر ما عل وبناء والبثري، والإلكتروف واللأسلكي المالكي 
ويدعيه.يعلنه ما عل بتاء ولمس الحقيقية إمكاناته صوء عل العدو مؤنق 

ملها.وارد الماد تعليقات اكاعن! ياب اب 







ا

اسودضاسوشوسم

والثاك،الئال الخيشين ( juفاصل هناك كان أنه عن الخرب بعد الحديث كثر 
إلخلاله من ننفذوا المؤمن ضر الفاصل هدا وجود استعلموا الإّرائتلميئن وأن 

ا•هليغهلي الفرية هده أطلق من أول هو ادات المكان للقناة. الغربية الضفة 
والحاديةالرابعة المدرعتين اافرةت\ن لفر عليه ترتب الذي الخاطئ؛التطوير تراره 

هاتينإعادة برفض الآخر الحاطئ نراره ثم نرنها، إل الشاة غرب من دالعئرين 
وعنأكتوبر. ا 4 بوم هجومها فثل بعد القناة غرب مواقعهما إل الغرمح، 

وافترضالمعلومة، هذه والعالمية الحالية الإعلام وصائل نقلت ادات مالطريق 
للقواتالعامة القيادة لموقف تقييمهم عند الخير هذا صحة العسكريون المحللون 
تكونما أبعد هى ادات، السأطلقها التي الفرية هذه ولكن المرية. المسلحة 

مإلأالأبيض الثعر من للخعلة— طبقا مؤمنة— الخبهة كانت فقد الحقيقة، عن 
متوليةنحتج يقع لا واحد متر هناك يكن وب جنوبا، الويس حلج حتى 
الأبيضالبحر من ممتد صعيد بور ضبيأ تولية مكانت، فقد القيادات. إحدى 
)داخل(القنهلرة محن ممتد الثاني الخيش تولية موكانت )خارج(، القنطرة حتى 
جنوبمن ممتد اكالتؤ الخيش تولية مت، وكان)ساحل(، الدفرّوار حتى 

ويسالخليج عل الأدبية ميناء حتى كيلومترات عشرة بمحوال الدفرموار 
عثرةيعحوال الأدبية حنوب، من الأحمر البحر منهلقة تولية مكانت، لإم )داخل(، 

ئغرأالدن•راوح التعامل اّاوب : الأوبعرن الممل - ^سسمسمسمم—سسسسسسم^^ 



—ندحل كانت الدiرسوار منطقة فإن وبالتال الخنوب. أنمى حتى اكتمزأت 
2(.رنم الخريطة )را-؛ع الثابير الخنس تولية مصمن مؤكدة— بصمة 

منمز كل بفواته نحتل أن قاني كل عل يتحتم أنه مهللما يعني لا هذا ولكن 
يصحأن إل يودى أن بد لا ذلك إن حيث مستوليته، نطاق ل شر اش الواجهة 

وهومبدأالخرب مبادئ من مهم مبدأ معر ذ٧ئ، ويتعارض مكان. كل ق صعيفا 
يبندائمة بصفة بالخنود محتلة غير وغرا'ت وحول فان وبالتال القوة، ل الاقتصاد 

بانحاذالقادة يقوم أن بثرط وذلك، طبيعسا، أمنا يعتثر الخيرثن وبثن التشكيلان، 
اكنراتهذه برقابه عادة التام؛ن ويكون الثغرات،. ط0 لتأم؛ن اللازمة الإحراءات، 

من؛احتياطي والاحتفاظ الخوبمة، أو اكحركة أو الثابتة الدوريات، من بعدد 
نالك،من ارور مبنامن، ما إذا العادية لالقواتإ للتصدي النيران ومن القوات، 

إحراءات،من والثالث، الشاق الخشن قيادة انحذته عإ النغلر ه ويصرفاكغراتؤ. 
محتملاطريما تثكل لا أماكن ل التي وتلك، تشكيلاما يئن اش الثغرات، لتأمير1ا 

العامةادة القيانحال.تا ص المثال(، سيل عل المرة العدو)البحثرات، لاقتراب 
اختراقق نجح تللعدوفد هوان، أي لتدمير إضافية إحراءات، المسلحة للقوات، 

سعيد.بور ونملاع والثالث، الثال الخيشن مواح 

قا مواقعناحتراق ل ينجح العدوقد أن الخطة وضع عنل. تصورتا وقد 
تلكؤمن واحدة عي الدفرسوار وكانت، محتملة. نقاط ثلاث من أواثنت؛ن واحدة 
محنالقوات، مزمنة؛كان، الثلاثة النقاط هذه أن من الرغم وعل الثلاثة، النقاط 
شرقمن بقوة وار فرمالي. منهلقة نومن مشاة أ 6 الفرقة ركاننؤ يكثافة الشرق 
منأي ق مواقعنا احتراق ق العدو نجاح احتإل مْللقا نستبعد لر أننا إلا القناة(، 

العامةالقيادة قامتؤ فقي. ولذللأؤ عليها. هجومه ركز ما إذا الثلاثة النقاط تللئ، 
الوحداتهويعفى والعشرين والحادية الرابعة الدرعتن بالاحتفاظ؛الفرقتين 

أيتدمير بواحّتج مكلفة القوات، هده وكانت، للجيوثى. الثاق النسق ق الأحرى 
؛تنفيانقامت، القوات، هال.ْ إن بل الغرب، إل القناة عبور ق ينجح عدوقد 

عليهاتقاتل ه مرفالتي الأرضي نفى عل الواجب، ط؛ لتنفيذ تدؤيبية مشروعاته 
ابطضكل يعلم تكتيكي تدريبح طابور وكأنه الواحبه هذا تنفيد أصبح حتى 

تفاصيله.وحنوي 
رالردالقاد تعلقا؛تؤ الثامن: ايابط 



نحرالهجوم تطوير بضرورة ١^^، الا-بى القرار وص 
2أ القرفة دفع عليه ترتب والذي السابق، النمل ل بالتفصيل شرحته أن سق 

العامةالمادة حرم التطوير" عمالية ق لواء عدا المدرعة الرابعة والفرقة مدرعة، 
اختراقعمالية لأية تممدى أن يمكن فعالة احتياطامت، أي من لحة المللقوات 

وطبقاللموقف طبقا السليم— القرار كان القناة. ثرق لواقعنا العدو  ١٦٢يقوم 
والحاديةالرابعة الدرعتين الق—رقتي نحب أن هر العسكري— العلم لأصول 

لعيداة القنغرب لية الأصمواقحهإ إل آ 4 يوم هجومنا فثل بعد والعشرين 
76 هزيمة يعقدة المماب اس—،اعيل أحمد ولكن الدفاعية. مواقعنا إل الاتزان 
الروحعل يوثر قد القوات هن.0 سحب أن أماص عل الاقتراح هدا عارض 
والثلأين(الثالث، القمل )راجع للجنود العنوية 

اسورةو1لمات

منص إ إن ويندر الخرب، مالئ من جدا مهم مبدأ هي، المناورة؛القوايتف 
العسكريالحلم ق القوات بوالمناورة تطبيقه. دون حرب أي كسب المستحيل 

ت،حيآخر، إل مكان من المعركة وأثناء قبل قوات بتحريالن، القائد يقوم أن تعني، 
العمالياتفمي القتال. ل أكبر نجاحا نحقق أن الحديد ا موقعهمن تتْلح 

هلتظهر قد الش الفرصئ، استغلال المثل،أ هن.ا يهليق الذي القاتد يستطع الهجومية 
ا،حركتهء بعل أونتيجة اللفاع ل العدولقواته توزع سوء نتيجة القتال أثناء 

الدفاعيةحممه حْلوط احتراق يمكن حث الضعيفة الانحاهات ل قواته فيدغ 
اركالمعل أيضا المدأ هذا محقق أن القائد تهليع ويمؤخرته. إل والوصول 
أمامالتقهقر بمواء معبن قطلمع ل بالضحفسح يتفلماهر أن فهويستطع اااسفاءية، 
تغريجناحيه بين مؤمنة غبر ثمرة يترك بأن أو الحبهه، من قؤع ق خممه 
نجحما فإذا ٠ الداقية. القوات مومحرة إل الوصول بغية خلالها المرور عل الهاجم 

قواتهعليه انقضت، ها يريل. التي القتل منهلقة إل خصمه امتل.راج ل الا.اع القاتد 
والافحابئيء إذن بالقوات لإيادترا..فالناورة والأجتاب والحلفس، الأمام من 

الخلصفهي اكانبة أئ آخر مكان ق القتال ق الأّتمرار هي فالأول آخر، ثيء 
المعركة.أوالهروبمن 

الدنموارتنرة ح اكامل آصلوب : الإو.سوو النمل 



تعالنوله ق والاسحاب بالقوات الناورة ض الفرق العظيم القرآن وتوُين ا
 Wممنخؤ أإن ثّكؤأ آد بماي قبك، دبرث؟للأ شتملإأ(ثيم و
15-16)آ 'ئ' وثرحآش؛ث ومآونهج4م أد يركت> يصب ثآء 

أوللقتال اكحرف أما القتال، من الانسحاب الأدبارمعنايا يولم ومن الأنفال( 
بالقوات.المناورة مبدأ العسكري العلم ق اليوم عليه يطلق فهوما فئة إل التحيز 

منإسإعيل وأحد السادات وبض جانب من بيتي الرئيي الخلاف كان لقد 
بينيالمرنع واشتد اسأ. هل.ا تطبيق حول الحرب فترة طول يدور الأحر الخانب 
للتكرارومنعا أكتوبر. من 2 0 وحتى 1 5 من الأيام حلال حاصة بمنة وبينها 

الردعل القمل ^ا ل محأقتصر إي حيث .. 3 و4 3 3 الفصالن فأرجومراجعة 
الكتاب.هذا صدور بعد النقاد كتبه ما عل 

اقواتنبران نوقوة حركة حفة نستغل أن عل البداية مند حريصا كنت 
الثانيةوالأنساق الاحتياطات ق ا >أالاحتفايله طريق عن وذلك المدرعة، 
أنوبعد للحرب، والحاممة الأحثرة الراحل ق إلا ستخدمها وألا للجيوش 

التيالصخرة هده القناة شرق دفاعاتنا صخرة عل المدرعة العدو قوات تتحطم 
لحةوأمدبابات من لدي٠ا —يا منها كل تستعلح مشاة فرق 5 من تتكون كانت، 

ألوية—ة ثلاثبه تقوم هجوم صد — العضوي تنفليمها ل تدحل للدبابات مضادة 
منيل ما مشاة فرقة كل تنفليم صمن يدحل كان فقد دبابة. 3 6 0 قوامها مدرعة 

الأسلحة:

دبابة(. 124)دبابات تيبة ك 4

قطعة(. BMP (40تيبة ك 1

قهلحة(.3 )6 مالوتكا موجهة صواؤخ قوادف تيبة ك 1
قطعة(.3 )6 مااااي«,تر 8 5 للدبابات مضادة ماد.فعية تيبة ك 1

90 jJiA ، 0للدبابات.مضاد 1 1 ب و 1 ب
بّج(.)ر. الل.ى ضر صاروحي قاذف  945
قطعة(.36ءللبمتر)120تانب،ئونك 3

٠،;♦،التنادوالرد مميتات الثاس: اياب 



أب0هأطدمز)ةتتطعان(, 3
3ودت(.ليمر)6 ط 3

تدعيمتضن تكن إ العالية( )ا،لآذن الأصالة الهجوم حملة فإن ولذلك 
كاننؤأنها بل مدرعة، وحدامحت، ياي الريس قناة اقتحام عملة أثناء الشاة المرنة 

المرنةتنظيم صمن ندحل ر الوحدة هده إن حيث  BMPكتيبة تنقمن لا أيضا 
الكتائب،هذه توريد عل التماثد أشهر)تم ببقعة أكتوبر حرمحيج بدء نل إلا المشاة 

أشهر(.ببقعة ذ٧نا بعد ووصلت، ، 719 3 مارس ل فقط 

منهبج ؤللالمالعحة، لالموارت٠ العام القاني ممكج إمحإعيل أحد تول أن بعد 
يتغلأن يريد إنه حيث، نرق، القنطرة احتلال صرعة يقمن أن السادامحت، 

تفرالتي مشاة ١ و المرنة تدعم بأن إم،اعيل أخمد أمر عليه وبناء سياسيا. نحريرها 
منهفهللبح ذللا، بعاد السادااتج عاد ثم مديع. بلواء نهلماعيا ق نرق القنطرة مدينة 
أحمدفأمر الشرق من والإمإعيلية السويس مدينتي تأم؛ن ّرءة صرورة أيضا 

والمرنةقلماعها ل السويس تقعر الش مشاة أ 9 المرنة من كل، بتدعيم إّإءيل، 
نائيااشتكى ذلك، وبعد مدينأ. بلواء قهناعيا ل الإسإعيالية تقعر التي مشاة ١ ة 

لكيللعدو دعوة يكون سالتونيع هدا أن من والثانية، السابعة الشاة اامرقت؛ن 
كل،بتسدعيم إسإعيلر أحمد فأمر الأحرى الشاة فرق دون من عليه،ا هجومه يركز 
يعت،رلوب، الأما ال -بالدرعة ا قواتننصمح تونيعر أن وْع لع. مل بلواء منها 

عنهالتغاصى، المكن من كان أنه إلا الدرعة، القوامت، لخصاتهى ميتا استخداما 
إلوتعري المشاة فرق من تحبه سوفؤ الدرعق الألوية هده أن أساس عل مونتا 

وكانالدفاعية. مواقعها نحهيز ق الشاة فرق تنجح أن بعد القناة غرب، مواقعها 
أنمبق كا ولكن أكتوبر. من أ 0 يوم من اعتبارا ذللأ، محديثج أن الممكن، محن، 

والمرنةمدرعة 2 أ الفرقة باني بلغ فرار أكتوبر من ١ ت يوم انحذ فقد أوضحنا 
قلنا أصبح قد كان أكتوبر 1 4 يوم فإنه؛أحلول وبالتال لواء، عدا الدرعة الرابعة 
ث،والثالالشاق الخيشن حلمج القناة غرمحبح ل يثق ولر مدرعة. ألوية 7 الشرق 
القاهرةمنهلقة ق يتمركز وكان المدرعق. الرابحة الفرقة من، واحد بيديع لراء ّوى 

الجهوري•الحرم، مديع لواء إل مديع؛الإضافة لواء 

-الوقرسوار ثغرة •ع اكعامل اصالوب : الأربعون الأصل 





منطقةصد القناة غرب ل للعمل الدرعة وحاصة اللازمة ١لقو١ت توفير 
بمنةالثرق ق مراكزنا عل الخفافل استمرار •ع الدنرموار، ل اكنرة 
إلالشرق من نوات حب باقتراح أي الرئيس رفض أن إلا فعالة. 

تتمكنأن من أصعق القناة غرب ق التوانرة تواتنا كانت بيتإ الغرب— 
المحتممن جعل — الاحتراق منهلقة داحل الإسرائيلية القوات تثبيت من 

منالإسرائيلية القوات تتمكن أن نبل النار إطلاق بونف القبول 
واحتإل. تحقق. الذي النجاح نتدمر الدنرموار من3لةة من الأنمللاق 

لالقومي مصر أمن إمإعيل/ حافظ )محمد المرضية، اليامية التسوية 
(.534 صس عصر\إيحدو\تا 

للعبورالمصري الفعل رد اكان يل ما بري لي ترمور الكولونيل يمول 
مفاداهجوما أن ل شك من وما بهليئا. الدفرموار منهلقة ل الإمرائيل 

أنيماكن كان أكتوبر من 1 7 ؤيوم بل 1 ة يوم ممر جانب من رئيسيا 
منأنل من تتألف كانت لأما الغرب الشاؤلئ عل شارون نوة محطم 

(.49ص العسكري/ ااقطاع أكتوبر/ لحرب الدولية )الدوة لواءين* 
القواتأثبتت القد يل ما لوفجرين ٌتج جنرال الليفتناس يقول 

هيالتي المعقدة العملية هده وتنفيذ اعل.اد عل قدرتبا المرية الحة الم
تتبعتحل. وإ متحركة، الحرب، أصبحن، ما عتل. ولكن الريس. ناة عبور 

Jعلالقادة أن ؤيثدو فيها. ما أسوأ بالمريين حاق قبل. من با سيناريومعا
البيانات،ت، وتوقفالإمرائيل. بالعبور غرة عل أحدوا المستويات حيع 

الهجماتوتمزقت غشاوة أعينهم عف وكأن العليا الرتبج وتصرفن، 
عام*اؤلي احتيإل تقر يف العام القائد وكان بدا بل ممزق. شر المضادة 

(ؤ85ص السابق/ )الصدر 

من2 ا ليلة الموقف عن وهويتحديث، أوبالأنس إيجار الكولونيل يقول 
للسيطرةافتقار محاك كان لكال الغربية الضفة أوعف يف ما أئوبر 

بحالةأصيثن، المصرية القيادة محن العليا التويات أن ؤيدو والقيادات 
(؛185ص السابق/ )المدر الشلل، من 

-الدهمّوادب ثنرة ءع اكعامل اطرب ؛ الأربمون الفصل  ٠٠



لثغرةاخراق من العدو به قام ما نسمي أن بجون ألا ءويد"ي أمين يقول 
الساداتالرئيس عليها أطلق ك،ا تليفزيونية معركة محرد أنه الدفرموار 

بعفىعبور مستغلة الإمحراتيلية الإعلام وسائل حالت|ا قصة أومحرد 
العركةسْ j إسرائيل نجاح لإبراز اكاة رب إل الإ-رائيلية القوات 

الحمىكب ك،ا مضادة دعائية يخهلة ذلك مقاومة الواجب من كان وأنه 
ماعل فعلأوة القومي. بأمننا تتعلق لأمور سيثة معالحة هذه ذكراته. مق 
الحقائقعل ات وافتنالع—ام بالرأي استخفاف من الأسلوب ذا هق 

محيبإ لبياتبما لوتغتلية الحة الملقواتنا تهديد أيضا فهر التارمجية، 
صالمائعة/ الفرص هويدي/ )أمتن ءفلامهاا ل ينخر بأن للسوس 

437)

الحصل صحيحاأوليس آحرافليس مكان ل ههميدي أمض ؤيفول 
التيوهي الممرة®، اانمّة حدث ما الحمى يمي أن أوجيشها مصر 
موقعهمن ممر تاريخ ق الرداء الأيام أحد فجر ل أحداثها نقلته 
>يق1 0 أ الكيلو عند الخيام إحدى إل 1 0 الركن ق الأرض تحت 

مباشرةمحادثات أول الضباط من وحفنت هو ليجرى القاهرة، السويس" 
(.472صى المامحق الصدر إ'صراديلُا)نفس ®ع 

التيالخممي مذكرات من 4 3 6 صفحة ل حاء ما عل تعليقه ول 
سلاحمجن نحولت القناة غرب ا،لوحودة الإسرائيلية القوات إن فيها يقول 

اسزافومصدر إسرائيل عل لحن ببما نضغط رمة إل علينا يه تضغط 
الأذكسرسخرية هويدى أمثن يقول إسرائيل، وانتصاد ومعدان لأرواح 
لتتحكم كامن إّرايل بان  148 صفحة ق مذكراته ق ناله بإ الخمسي 
أنمجن ناله سإ وأذكره السويس. ومدينة الثالث الخيش بإمداد المإح 

عل 74أ/ أ/ 7 يوم السادات وانق عندما بالدمجؤع اعرورثتا عينيه 
نمعمرة ولأول مهية• سروط من حوته لما نظرا الاشتاك نص اتفاقية 

الغربية"الضفة على إسرائيل مجوتف الخممى يصور كإ القرمة" أن 
المجادواردعيهاسان وابالظس: ا .



امرة ولأول لالم؛ار الأكل بمرور ال-،اح التي؛؛^^١ ص
صالسابق )المدر تكيه* حض الصياد عل الضغط يمكنها ة القرب
525.)

الإمراتيلية—للشروط طقا النار إطلاق وثقا عل الممريثن لهفة وعن 
فوسلاماحضرنائب دايان يقول انمسكرى" سوءموقفهم ممايعكس 

منبرقية تلقى بأنه وأنيرل القدس، ق لمقابلتي الدولمن الرافن ير 
إطلاقوقف لقبول الثلاثة شروطا عل اكريثن رد إن تقول القاهرة 

المصريونان كإذا عإ ومأك موانقون. موانقون موافقون أمم ار الن
الفرصهويدى/ )أمثن أربعة® بأم—ا ذأجا؛ني مرالتا ثلاُثج كرروها 

(.472الضاتحةص 

رئيسكومحيجثن والمر انمادات الرئيس بثن مم،ّتا الش المقابلة أثناء ول 
أنالسادات حاول ، 10أ/ 7 يوم ظهر بعد وفتتي، الالاتحاد وزراء 
منيقلل انمادات صديقنا رإن كوسيجثن له فقال الثغرة أهمية من يقلل 

أمامهأوضح لأن مضطر وأنا المصرية. القوات تواجهه الذي الخهلر 
وضعثم مليم®. اس أمحعل حساباته يقيم أن يستملح حتى الحقيقة 

وفبيةالالصناعية الأقإر التقهلتها صورة 1 8 الآيات أمام كومحيجثن 
تلكعل يجثن كوموعلق القناة غربا ئ، للعدواش قوالتا فيها تظهر 

اليوم،ظهر التقاطها سساعة حتى أنه تنلهر الصور •رهده يل! ؛،ا الصور 
انوعربات دبابثن بما مدرعة قطعة  760الغربج ق لإمحراتيل كان 

هيكل)ممال متمزا® زال ما وتهلويرها كبيرة قرة وهن.ه مجمفحة. 
ءناولأحواويامة(.293أ/يوم6/ ؛الأهرام 

93أأ/2أ/يوم الأهرام صحيفة ق هيكل حنثن الأستاذ كشف، وقد 
التاس-عة)الحلقة الثغرة نحاه آيات البموقفج يتعلق فيإ حديد محر عن 
التيالوثيقة تقول والسياسة(، السلاح كتابه عن هيكل قالات مس 

الأسلشثون السادات الرئيس مستشار إساعيل حاففل أن هيكل: نثرها 
فهمي،إماعيل الخارجمة ينير نوفمبرإل من ت يوم أرمل؛رقة القوهما، 

_____الدفرصوار ثم، ■ع التعامل آصالوب ت الآر؛من النمل 



بانكينجر مطالبة عل فيها يلح واثنهلن، ق حينئد موجودا كان الذي 
عكريةعمليات بأية إسرائيل تقوم بالا أمريكا فيه تتعهد صإنا يقدم 
كبتجروأن ويس. الاة قنمن الغربية الضفة ل المصرية القوات صد 

الخطابا ثج كتالموقف ا هلم. انتهار ق محنه ورغبة مصر، إذلال ق إمعانا 
سساداتالعل حسا مغط ورنة يعطيها أن يمكن بل بتيء أمريكا يلزم 

نيةأي توجد لا وعود ممرد ~ لعود مقابل ل تنازلان عل منه للحصول 
إسرائيل.جاح تكبح بأن لتنفيذها" صادقة 

طويلحوار »؛عد ادات الالرئيس إل فهمي ،اعيل إمحبرقية قول ت ٠
توقيعهعدم الأمر أول ل يود وكان المكتوب. الفإن نجر كيسلمني 

الضإنينثر ألا يرجر بانه حكا محا وأصاف وقعه؟ تم الأول. بالحروف 
مصريتم؛-؛ن اتفاق أي باتصالا أنه إل الضإن ويشر لأهرام. اي 

رنمالأمن ى محلقرار من الأول الفقرة تنفيذ بخصوص وإمرابل 
لمنععليه نمير ما أنمى ستفعل أنما المتحدة الولايات نقمن ، 338

الغربيةالضفة ل الإسرائيلية القوات بيا تقوم هجومية عكرية عماليات 
الغربية.الضفة ق الإسرائيلية القوات وحوي أثناء المرية القوات صد 

الأوراقت ليبيضاء ورنة وعل الكاتبة بالألة مكتوبا الضإن وكان 
لركيسنجر أن كإ الأمريكية، الخارجية وزارة امم أعلاف ق محمل التي 

كبنجركمءاألفريد هنري  HAKوهي الكاملة الأول بالحروف يوقعه 
)هيكل/٠  H.Kهما حرفن وقعه إنه يل دبلوماسيا عليه متعارف هو 

(لأ86صوأ/ 27وثتقةرقم/ 73أكتو؛ر

العدولواقعنااختراق أن ذالئ،— كل يقرأ أن بعد يقتع~ الخمى الأخ ولمل 
العدوغربنوات وأن آيات" اليدعي كان ك،ا — تليفزيونية معركة يكن ل؛ 

وقإسرائيل يد ل رهينة كان الذي هو الثالث، الخيش إن يل رهينة.٠ تكن ب القتاة 
وجه،نذات سياسة له كانت، السادات أن أيضا يقتغ الحمسى ولعل نجر. كييد 

قكان وأنه تليفزيونية.. معركة أنما مصر حب، ثأمام يدعي كان اكنرة نحام 
لتمثيلية بعملية نام عندما ذللئ، من أبعد إل ذهب إنه بل ّ تصفيتها. اصتهئاعتته 

فقدّ 7 4 فراير ق أكتوبر -حرب قادة بتكريم الخاصة ة الخلل اكيبؤ محلى 
ميهادارئ النقاد تيقات- الثاس: ايابط — — 



بذكرالحمى الأخ ولعل نط، محاصر 1؛ الثالث الحيش أن الحلة تلك ل ادعى 
)تولعب المحلسى ة حلق بدوي اللواء وبين الممادامت ؛؛ن دار الذي الهوار 
مدهتفاصيل يشهد ل؛ من وإل الحصار(. ل الثالث الحيش قيادة بدوي اللواء 

حوار!من فيها دار مما بعضا أذكر فإل التليفزيون، عل الشباب جيل من ة الحل
بدوي؟ا محاصرا كان الثالث الحش المادات! 

أفندم.يا لا بدوي! 
بدوي؟ا بانمظام كان؛يوصلكم الأكل \ك\ت: 

أفدم•يا أيوم بدوي! 
يعلمالمادات وكان الهواء. عل الحفل هدا يخيعان والتليفزيون الزاديو كان 

صسابهلمليون أن يحلم وكان مهر شعب عل يكن.ب بانه الحوار هدا وهويدير 
يعلمونبأكمله— ممر نعب يعلم 'لريمهم وعن ~ لحة المالقوات ل وحشوي 

أكشرالحصار ل بقي وأنه أ 0 2/ 3 يوم من امحبازا محاصرا كان الثالث الحيض أن 
هن.اكان ّ سلمية تسوية إطار ق الحصار فك إل التوصل تم أن إل أشهر ثلاثة من 
أمريكابمه يواجه الأي الأحر الوجه أما مصر• شعب به يواجه الن«ي الوجه هو 

محيهلالتي ا قواتنأن يحلم كان إنه آخر■ شيئا كان قفل. المشكلة شذ6 بخمرص 
نلتهعل قادرة غر أمريكا— من يْللبه اكي الفمان حمناب من يبدو ك،ا بالثنرة— 

الثالث.الحيثي حصار 

لرالدفرموار منْلقة ق .لواقحنا العدو احتراق أن إل ذلك كل من ونخلص 
الشعبمحلى ل المادات أقامه الدي الاحتفال إن بل تليفزيونية، معركة يكن 

أخمعالع-الم يحلم التي الحقيقية التليفزيونية هوالمعركة كان ، 19 74براير فل 
بزيفها■

يتأثرثن المق 
حت•،بأكتوبر  21إ 20ليلة الثاذل اقتراح عل تعاليقه ق ِى الحميقول 

لقواتنا دفاعات اهتزاز عليه يترتب إنه الغرت إل الشرق من مدرعة ألوية أربعة 
—الدزسرارممرن •ع اكعامل أصلوب ت الأريعرن الثمل  ٠٠



صنأكتوبر/ حرب يوميات )ابمسي/ تبوله يمكن لا الذي الأمر الشرق، 
تقومما كل مع يتعارصن إنه بل دلل، أى إل يستند لا القول وهدا 1(. و 9 

السكرية.معاهدنا ق والقادة الضيامحل من لأيناتنا بتدريسه 

أنأكتوبر حرب تبل المصرية الشاة الفرقة تنظيم وصع عند روعي لقد 
فرنةبه تقوم هجوم صد عل حارجي~ دعم أى "وبدون القدرة ليتها يكون 

سبقىأته عالمنا فإذا دبابة* 3 6 0 قوامها مدرعة ألوية ثلاثة تضم إسرائيلية مدرعة 
ثلائةمواجهتها ول مشاة فرق 5 المدرعة الألوية هده سحب بعد الشرق ل لدينا 
الألويةهده صحب بأن القول ستقيم فكيف فقعل.. إسرائيلية مدرعة ألوية 

ندالشاة فرق إن يقال قد الشرق؟ ل دفاعانا اهتزاز إل يودي أن يمكن المدرعة 
يقابلهاولكن حقيقة، وهذه الماصن الأمبوعن حلال الخسائر بعفن تحملت 

تكونفد حسائر تحملت، قد الأحرى هى الإسرائيلية المدرعة الألوية أن أيضا 
قواتنا.تحملتها التي الخائر من أكثر سا 

هومن عل تحشى كيف الخصي: الأخ إل أقول فإل ذك إل وبالإضافة 
أنبعد الغرب ق الموقف عل تحشى ألا أضعف.. هو من عل تحشى ولا أقوى 

مدرعةفرقة مقابل ل مدرعة ألوية 6 تضم مدرعة فرق ثلامث، للعدو أصبح 
أصبحتأاالإسرائيلية المدرعة القوات هن.ه وأن مدرعتن؟ لواءين تضم مهمرية 

الآحر~إذاهو يلجا قد العدو إن يقول من عل وردا الشرق؟ ق فواتنا يعزل تهدئ 
إلالشرق من الدرعة ألويته صحب إل الغرب~ مجن المدرعة ألويتنا سحبنا نحن 

لقواتناتأديده يرداد وبدللثح الشرق ل مدرعة أرية و له فيصبح الشرق إل العرب 
لنجحنا ا أننيعنى ذك إن حيث ذك.. يفعل ليته لهم؛ أقول فإل ٠ لشرق* ال 

الألويةهذه فان الوقت، نفس وق قتال، وبدون بالقوات بالمناورة الثغرة تصفية 
ستطيعمشاة فرق 5 عل محلورة تشكل أن يمكن لا التسعة الإسرائيلية المدرعت 

أسلمتح.أن سبق كإ إسرائيلية مدرعة ألوية 3 تصد أن منها واحدة كل 

هجإتوصد بمواقعها التمسلث، عل الشاة فرق وندرة سلاعة يركد والدي 
أحمدانحده الذي القرار هو مدرعة بالويه تدعيمها إل حاحة دونإ المدرعة العدو 

الخبهةإل ينع قد العدو أن من الرغم فعل النار. إطلاق وقف بعد إسماعيل 
٠مليها والرد النقاد ومحليقات اكامن؛ اياب — ^^^.٠ 



مدرعالواء أ 2 المرية ا-إدهة أمام لمح جديدة مدرعة ألوية بأربعة اكرية 
إلاالقناة(. شرق أحرى ألوية وة القناة غرب منها مدرعة ألوية ة )كان إمراتيليا 

ممرالتي رثامل* الخطة لتتمي اللازمة المرات يوم لكي إّّ،اءيل أحمد أن 
إلالشرق من المدرعة الألوية خمح بحب أمر فإنه - عنها الإعلامي الحديث 
2أ أكوبر)القرفة من 2 0 يوم الشاغل به يطالب كان محا وهونمى الغرب 
ولرالثانية(، المشاة المرنة قيادة نحت كان الذي ل42م + م أ ل4 م. 1 ل وما مدرعة 

لحلأن بعد الثالث الخيش ق كان الذي الدرع اللواء سحب الممكن من يكن 
ياترى ألا أمموبر. من  24من اعتارا الحصار داحل نواته بجمع الثالث الحنش 

القواتلتوفر الغرب إل الشرق من الاأرءة الألوية سحب نرار أن جى أخ 
القرارهذا ق يؤيده وممن إمإعيل أخمد من اعزافا يعتبر شامل، للخطة اللازمة 

العدو؟ما يقوم هج،ات أي صد عل القدرة لدنيا الشرق ل الك، المشاة فرق بأن 
المصل(.حذا المرفق الملحق ق الإسرائيلية المدرمة الألوية تونع )انفلر 

أسوعنحوال متأحرا حاء إسإعيل أخمد قرار فإن اوشد.يد للأسف ولكن 
القراراحذاالأحذ الشاغل فيه امرح الذي ^ ١٠١١عن 

حوإو4فت4رااةيادةديم02

أ0 المركز ل عقد الذي المؤتمر حلال، أتكلم لر بأنني النقاد بعمى يلومني 
يممحتمفإنه ذلك j اوس< وللقراء لم أوضح ولكي أكتوبر- س ءة يوم اء م

للقواتالعامة القيادة تضلعا التي الموغرات إدارة أسلوب لهم أثرح أن عل 
تحت،إما تعقد المؤتمرات فهذه عليها. والتصديق العسكرية الحيل لمناقشة لمحة الم

ومحمرهاالحمهورية، رئيس رئاسة أونحتا الملحة للقوات العام القائل. رئاسة 
الأفؤعوقادة الحربية المخابرات ومدير العمليات هيئه ورئيى الأركان رئيس 

ارفاعالقران البحرية، القوات الحوية، )القرات الملحة للقوات الرئيسية 
إلالضرورة دعت إذا ادة والقالرؤساء من أحر عدد إليها يد-ءى وقد الحري(، 

حيثالأحر  Jboواحاوا الحاصرين من الكلمة المؤتمر؛طل_، رئيس ؤيقوم نللثا١ 
حيث،المخابرات هومل.ير المتكلمن أول، ويكون فقعل نحصصه ل منهم كل يتكلم 

رارس الدنر ثغرة *ع اكمامل لوب اس ت الأربعون السل 



•إلخ• تمركزها وأ٠اكن نواته حجم حنث الردومن عن العلومات م
يالمشاركون ذك بعد يتكلم ثم الستقبلة. نواياه استنتاج إل النهايت ق صل نم 

أنالنارك؛ن مولأء من لأي محرز ولا المؤتمر• ريس إليه يشر لما طقا المؤتمر 
إلاالحوبة الموات هائل• يتكلم لا المثال سيل نعل فقط•، تحصه ق إلا ث يتحل. 

نياإلا الحوي الل-فاع فوات فاني يتكلم ولا الخوية، القوات بموس يتعلق فيا 
تقاريرإل العام القائد يتع أن ولعل. إلخ* الحوي، الدفاع قوات بموقف يتعلق 

رئيسإن حث القرحة..• |الخءلة التقدم الأركان رئيس من يطل_، فإنه الوزعاي 
نقالنرصوء عل القرحة الخطة تقديم ل الحق له الذي الوحيد عر الأركان 
المقرحةبالخطة ان الأركرئيس يدل أن ويعل• الرومحاء، به تقدم الذي الوقف 
اإمويكون قراره حاصزا" كان إذا الخمهورية— أوريس العام القائد مدر 

ؤإماانميقالأركان، ريي من القيمة الخ0لة عل الممديق ويعني امسدق* 
أنوبعد ا• بل■ حل• قرارا ويمدر القرحة الخطة يرفض أنه أو ٠ • ١ كدا عدا فيا 

يتنفين.ه.يلتزموا أن الحمح عل محب فإنه القرار يصدر 
ضرورياكان ؤإن فإنه الوقت من كثر إل محتاج الأسلوب هذا إن وحيث 

أنناإلا الحربية، العمليات اندلاع قل الحربية الخطهل نحضر وأساء السالم قت وق 
إنوحيث القرارات انحاذ ل تععليل من ذللثح سه قد ئا الحرب، أثناء به نلتزم لا 

وقوعهافور بالأحداث الأركان ريس يقومون؛إحهلار الرئيسية الأفنغ رزماء 
للقائديتةل.م أن قل الزتمر هذا لثل الدعوق إل حاحة ق يس الأركان ريس فإن 

أوواحد إل القيام؛الأم. من يمغ لا ذللئح كان ؤإن القرحة• بالخهلة العام 
استدعائهطريق أوعن تليفوف ح-ديثح طريق عن الرؤساء هؤلاء من اثتثن 

الوحيدهوالوتمر أكتوبر من 2 ٠ يوم موغر هوأن ذلك عل واال-ليل معه• للتشاور 
التيالقرارات عثرات من الرغم عل وذللث، العمليات، فرة حلال عقد الذي 

التارح.هذا وبعد قز انحل.ت 
رئيسطالست؛اّتدءاء الذي أنا أن أكرر والقراء، الشاي أذكر ولكي 
التيالخطّة حول إساعيل أحمد وبحن يني لتفصل  20يوم اء مالحمهورية 

ألويةأربعة محب، بضرورة نمقي تح كانوالتي، إماعيل أحل• عف اقترحتها 
والردالطال مميتات الثاس: اياب _ __



لكنتفئد إذن الثغرة، عل الق۵اء من نتمكن حض الغرب إل الشرق من مدرعة 
للخطورةونظرا العام• القائل• عليها يوافمح، ولر الأركان رئيس انترحها خطة عناك 
ممرأمن أن رأيت نقل. اترحتها، التي الخطة • Jlijلر إذا أنوسها كنت، الشر 

ن.لك<ولوحده العام القاتل• يل• ل يرلك أن من أكر هي المملحة القوات وسلامة 
•التارنحية مستوليته أمام أضعه لكي الجمهورية ريي باسنل-ءاء ءلالتا 

•أخمل مع انفرد ، 10الركز إل حضوره بعد السادات بآن أيضا القراء وأذكر 
خلالمحهع أنه ثك ولا ساعة. حوال الله عبلء الفتاح عبد وا،لهندص إسإعيل 

لن.لائح،خصيصا حضر إنه حيث ^^١^،، ١١قرحها اش الخهلة عن الساعة نالك، 
وأنهالشاذل•• لخطة البديلة الحلول العام القاند مع أيضا 0نش أنه ثالث، ولا 

العمليات.غرفة يدخل أن نبل قرار إل النهاية ق وصل 
اكالية:المادات تصرفات ذس وتركي 

أحمدمن سمعها لأنه حملته يعرض أن الشانل من يهللم، هولر ف٠ 
ثانية.مرة س،اعها إل حاجة ل يكن لر فإنه وبالتال إماعل، 

اماعيلحاففل اليد أبائر القاهرة نمر إل وعودته ا،لوتمر انتهاء بعل• نه إ ٠
منكل إل لئ، ذلإبلاغ وطلب، المار إٍللاق وف يطلم، قرارا ائفد بأنه 

مل.ْإساعيل حاففل ألكو وقد الأسد، حافنل والرئيس وفيني الالاتحاد 
أمنإماعيل/ حاففل )محمد و1 8 7 ام ق صدر الذي كتابه j الواقمة 

إنإماء؛ل حافنل ؤيقول (• 344ص اكحل.يات/ عمر ل القومي ممر 
أمريكا.محارب أن تهلع يلا أنه لذلك مررا أعطى قاد المادات 
تهعود بعد المار إطلاق ؛وقف، ءلال_، المادات أن أعرف خا )١^^، 
•انحن أنه يؤكد وهل-ا ال، القتتوقف، أن بعد إلا ا. الركز0 من مباشرة 

أننل إمحاعيل أحمل• •ع المشاور بعد المار إٍللاق وقف، بهللبج قرارا 
•العمليات( غرفة ل بنا محتمع 

منصب،من بعرل قرارا اتحد أنه الدامتج عن البحثؤ كتابه ق ذكر نه إ ٠
أفهم، الحقيقة أن )ومع أكتوبر من و١ يوم س اعبارا الأركان رئس 
أنومع ليمر• ٦ 2 يوم حتى للأرلكن كرئيس ي متوليا أمارس يقين، 

—اادءر>سوار ثغرة •ع اكعامل امالوب ت الأربعون الفصل  ٠٠





لروأشي آكتوبر• من ه2 يوم  ١٣وعدت ا ة ساءيوم الخبهة 
اق»الالخيس تياده من والسيطرة القيادة أمارمى كنت بل يإ، خاصة قيادة 
عليلقي أن التوارخ بءنْ التلاعب جراء من >رالف السادات وكان 

يندركان أ 6 العدويوم إن حث الثغرة عل القضاء عدم تبعت الشاذل 
—أ 8 اءيوم مأصح ند كان أنه حين ق دبابات، وكتيبة مثاة لواء بحوال 

ولواءانمدرعة ألوية 5 بم،ا مدرعتين فرقتين الثاذل— وصول وقت أي 
مشاة.

منقوانا كل حب بوأوصيت الحهة من منهارا عدت أنني ادعى 3- 
وأنتيالخجهة من عودق عند منهارا أكن ب أنتي، أكد الخمي ولكن الشرق- 

١٦٢التصدي يمكن حتى الشرق من مدرعة ألوية أربعة بحب طالثت، نقط 
وراءمن يرٌي، السادات وكان الغرب- ؤ، الدنرموار منهلقة ل للعدو 

ارالنإطلاق ونف طلب عن الخاطئ قراره ااشبي_ا إل يبيع أن الأكدوبة 
أفيريد الشم_ا"الشاذل يقول أن يريد فكأنه ، ، الضعفموقف، ق وهو 

فضاتفاقية خلال من نجحن، فاق السادات أنا أما قواتنا، كل يح_إ 
ابْلص 7000بحوال تقدر القناة شرق ق بفوات أحتفنل أن ق الاشتباك 

وجندي،.

لأكتوبر .>، و١ يوم منصك، من، انه ( ث و4 )ص كتابه ل، ادعى 4- 
القرارذلك محنوكد ■ ٦ ت ديمثر من أ 2 حش منمحم، ل، بقت أنتي حض 

أنيريد لإسادات وكان الخارجية. وزارة إل بنقل صدر الل.ي الخمهوري 
أطالباش بعل افتراه الذي اuطل والادعاء العزل قرار بين يربط 

الشرق.من قواتنا حح بحب 

الليلةنفى ؤ، طلث، وأنه أ، 9 يوم ساء عقد القيادة موغر أن ادعى ~ 5 
أن■حخ، 3، النار، إطلاق بونمر الخاص بقراره ليبلغه وفيتي الالشر 
منتصفاحتى واستمر 2 0 يوم اء مكان القيادة مؤتمر أن عي الحقيقة 
الأولالساعات 3، كان الار إطلاق وقف بطيب، قراره فإن وبالتال الليل، 

أكدكا .  345الصفحة 3، كتابه 3، إمإعيل حافظ ذللث، أكد وند 2. 1 ليوم 
٠الدمء-وار ممرأ •ع التعاعل أمحلوب ت الأربعون اسل  ٠٠









إدإسزاأنك اءالم وم، • اكُرة محقي ضلأآن ونتطح . عدد٠ا^١ مدافعك 
أنوهو واحد. ب لاحون النتسمرك احون. البنتسضرك هذا 

jل مح يولن مرة الأمريكي السلاح عل انتمر ند الرو-ى السلاح 
قالسادات عاد ثم الثاسة،، للمرة ينتمر أن ا يتاعتنالعالت الإمراتحمة 

الثغرةداخل راتيل إمحات دبابءإن له قال كينجر أن فأصاف 3 8 9 الصفحة 
الصاروخونصف صاروخ ولديك حولها. دبابة 8  00لا.يك وأنت  400

ويستهلردالقوات*. >راوه الثغرة نمقي أن سمملح فعلا وأنت دبابة، لكل تقريبا 
12 ق عمد الدي حنيف مؤتمر حلال إنه 3 8 9 الصفحة نفس ل فتقول المادات 

والدي. 74اير ينق الاشتباك ففن عل وكينجر المادات اتفق ديمثر من 
يل:ما ذلك كل من نظري يلفت 

علنادرة ممركانت بأن ااعربي الشعب يوهم أن يريد المادات ن إ ٠
لالثقة سمث أن يريد فإنه اشر، كداب أنه يحلم ولأنه الثغرة. تصفية 

الصناعيةالأقإر مصدرها الأرقام هن.0 أن بزعم المتمع أو القارئ نفس 
ذكرهمااللذين اارقم؛ن صحة جدلا نا لواقترفوحش الأمريكية. 
أنقبل محرفتها علينا محب، التي الأحرى الأرقام عثرات فهناك المادات 

لا.أم اكنرة تصفية عل الفورة لدينا كان إذا ما نقرر 
واحدية بنولو تشك أوأمريكا إمراتيل لوأن يقولان واالنْلق لعقل ا ٠

هلأمحلكان عكريا، الثغرة تصفبة نيته ق المادات أن ل لألف، ال 
وكااكالث، الخيش إل الإمدادات مرور فع أن هو لدبما الإجراءات 

التيهي الفرية أن فيها نمع مرة أول هي فهذه هويدي أمن الأخ نال 
الصياد.إل الأكل بمرور الماح بيدها 

أوأمريكا إل الوهم هذا يبح أن تستملح لا أنه جيدا بملم الآيات ن إ٠ 
يبعأن هو نلكv كل من فه هاو كان فقد ولذللث، وفي. الالامحاد حش 
القواتادة قبعفر إل ف، آملحة، المالقوات قادة إل الوهم هذ.ا 

عقدأنه ~ 3 ق 7 صفحة ل يقول كإ يزعم~ نراه فإننا ولذللث، الملحة. 
أنويبدو اكغرة، تصفية خهلة لتاقشة مؤتمرا ليمر من 2 4 وم يق 

ديمبرمن 1 3 من اعتبارا للأركان رئيسا أصبح قد كان الذي الخمي 
—1ااومصوار تغرة •ع اكاهل أسلوب ت الأدب؛من لفصل ا— 
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صيها.والرد القاد نيئان الثاس: الباب 



النمل

اسيوالآربميى

سيهةالصادية ^١۶ ٥۶٥١



٦٦

الالذي المتم، هدا لحة، المللقوات العام القاني متص، بإلغاء أْلال—١ 
اللادبموقراطة.الثالث،  ٣١دول ز إلا مشلأ له نجد 

أحملع\ن أنه محوي الوطن حق ل جريمة أي يرتكب، ز السادات أن لو 
مريقاكان أنه م يعلوهو الحة المللقوات عاما قانيا إمحإعيل 

الخيانةجريمة بارذكاب، لأيامه كافيا دليلا لiج ذJلكان ؛السرطان، 
•الظسفيخماترْلن 

غبرالقط1ئت من قواته من جزءا يسحب أن نحشى الذي القاند إن 
الروحعل يور همد ذلك أن بحجة المهددة القطاعات ق -٦١ للزج الهيئة 

•معركة أي j مر أي نحقثق ق قل ينجح ولن امزام نائي هو المعوية، 
القرفةحبؤ بالناذو انزاح إمإعيل وأحمد الادات عارض لقد 

ولكنهإ، 16يوم الغرب، إل الشرق من اادرع  25واللواءالمدرعة الرابعة 
الشاذلاقتراح وعارضا . 1 8 يوم المدرعة الرابعة الفرقة بحبح قاما 

قرراولكنهءا ءت، يوم الغرب إل، الث-رث، من مدرعة ألوية أربعة بحب، 
ولرحرا متأ القرار جاء الحالتن وز أكتوبر. 2 8 يوم الاقتراح ؛ -jAالأحد 

لاالقرارأهمية بوصسوح ا لنثن يبوهدا المناورات. هد0 من الهدف محقق 
المتامحبح،.الوقت، ق ايامحبح 

٠ميها والرد القال تعلمان الثامن! اياب  ٠



ا

حربعن الحماس لتقمى الأن حتى عاليا قفانية لحنة تثكل لر ل1ذا ٠
لالتحمرة الدول حمح ل محدث وكإ ،، ١^١٢ل حدث كإ أكتوبر، 
حرب؟كل أعقاب 

كبديلعلية ماخلرة إل الثاذل دعوة قبول السادات أضار عض اذا ل٠ 
الحقانق؟نقمي للجنت موقن، 

جريمةا1|ءاطأ التسآرض 

يمة"،الخالقيادية »الأحهلاء القمل هدا عزان احار أن قبل ^١ فكرت 
ادات"طوالإعيل إمحأحمد أاأخءإاء هو الأمر أول رامي ق الدي العنوان وكان 
الناقشاتأن فر غبرهم_ا.. دون الأخلماء -_، ا ارتكباللذان هما إمإ حيث، 

الحرببعد العسكريين الاحالال^ن وبعض القادة بعض  ١٣أدل التي والتمرمحات 
أمردهاه سرقالتي الأحياء ، ubإن وحيث، الأخطاء. هده يؤيد بحفها كان 

الكاويانل لأبنائنا ه بتدربنقوم وما كرى الحالعلم أصول مع تتعارض 
وبعضالحالي؛ن القادة بعض يقنع أن حنيت، فقد الحكرية، والأكاديميات 

مهرلمتئبل بة بالنكبرى مميتة فتكون الأخه؛لاء بتلك المكرية العلوم طلاب 
ت،الوقنفس ل ليكون ذكرته الذي العنوان اخترت فقد ولدللئ، الحربية. والبلاد 

أوبالكلمة.بالممته الأخطاء تلك يؤيد من لكل ردا 
الخبأالمائة الأحطا، : والأدبمون الخالي القمل 



الغرضملي تزآلحاس 
اليدأهي إم—ا بل الحرب، مبادئ من أسامي مبدأ الغرض عل المحافظة 

التيالهمة فان ولذلك الأحرى. الخرب مبادئ مع به ناثر الذي المحوري 
حدودل نكرن وأن واصحة، تكون أن محب المسلحة للقوات نحصهر 

القيادةفإن أحرى، بوسيلة للمباّة امتداد هى الحرب إن وحيث إمك|انياتبا. 
المسلحة.القوات  ١٠٠٢تكلف الش المهمة غنمحل التي هى السياسية 

القادةمع الهمة هد0 مناقشة إل عادة تلجأ السياسية ادة القيولكن 
تنفيذها.ل المسلحة القوات نجاح إمكان ضمن حتى إصدارها قبل العسكرص 

أغسطسسهر ل العالية المادن هجومية حعلة أول ليلاي الأول اليوم ومنذ 
ثلاث؛بحقائق قناعة عل والعسكرية اسية السيالمائتان كاث ، 719 1 

الخوية.القوات محال ل الساحق العدو تفوق ~ 1 

BLITZ KRIEGالحركة حقيقة الرنة الحرب محال ل علمنا العدو تفوق ~ 2 
الاتصالومساتل وق والمدرعات الحوية القوات ق لتفوقه حتمية كنتيجة 

والأرصى.الحو بض والمريعة المؤمنة 

وعسكريا.واقتصاديا سياستا مهللما تاييدا إسرائيل تؤيد أمريكا أن ~ 3 

الرئيسأن حتى متواصعا. الهدف يكون أن محب كان الحقائق هذ0 ظل وق 
قتنجحوا أن منكم سد. ااأريالحرب قبل القادة مؤتمرات ق يقول كان السادات 

١٠محتفظوا وأن الثرقية الضفة عل سنتيمترات عثرة احتلال  يرديوسوف . ٦٠
وعكرتا٧.سياسيا القوة موازين ق كبثر تعديل إل ذلك 

عبورهو هدفها كان التي العالية المادن حطة وضعت الحقائق هذ0 ظل وق 
اوقتّاة.ثرق كيلومارا 1 2 ~ 1 0 من واحتلال بارلف، حهل وتدمير السويس قناة 
قواتناونوعية حجم زاد ، 73أكتوبر حتى 7 1 أغسطس من الفترة حلال وق 

٠العدو. نوات ونوعية حجم ق زيادة أيما تمابلها كانت ولكن المسلحة، 
هي،كا بقيت الهجومية الحلمة إل أدت التي الثلاث الحقائق فإن وبالتال 
سقونايتم ذللن، كل كان هو. كإ بقي الملحة للقوات المحدد الهدف فإن وبالتال 

—عيها وارد الفاد ميقات الثاس: اياب 





نرقا مواقعنعن تزحزحنا أن إمرات؛ل امتطاعت ئا الغرض عق 
أمريكية.اعيان معل نحمل مهإ القناة 

بالقواتسا،ناوره 

ونؤعنا افهرصفلو الحرب، ادئ مبمن مهم مبدأ أيما بالقوات المناورة 
الروحول النوعية ول المعدات ول الجم ل متساوين حيشن بين اصهلدام 

مبدأقانده يطبق الذي للجيش متكون الغلبة فإن . آخر. نيء كل ول المعنوية 
بقطعالمباراة يبدآن اللذين الثطرنج لاعبي بين محدث كإ تماما بالقوات، المناورة 

لندانإ يكون النصر فان ذلك وُع • والواصفات. والنوعية العا-د ل متساوية 
متفوقاحنيا ه لففيخلق مكان— إل مكان من ونقلها قهلعه تحريلث، محن 

الدفاعل اللاعب كان ؤإذا هجوما. يثن كان إذا فيه -,احم الذي لانحاه ال 
المهدئةالأماكن إل قهلعه بتحريك سمع وأن حممه نوايا يتقرئ إن فعليه 
خصمه.هجوم لإفشال الاضتعداد أهبة عل يكون حتى 

المناورةمبدأ تطبيق أن كرية، الحمعاهدنا ل أبنائنا بتتعاليم نقوم دمنا وما 
كلول الاستراتيجي، تومح، المعل الحروب كل ل النمر هومفتاح بالقوات 
هناكتكون فلكي والذكتيكي، التعبوي المستويين عل والصغرى الكبرى المعارك 
لحةالمللقوات العام القائد بان نعترف أن علينا محب فانه لهم، نقوله لما ممداقية 

التيالنصاتح يرفض أيما كان إنه بل فحسب، البدأ هذا يْلثق لر أكتوبر رت حل 
منا نديل. نحوفا يثل>ي أحيانا كان بالقوات. الماورة صرورة عليه تقترح ت، كان

يبديأحياتا وكان القهلاع؛ هذا وملامة أمن عل ما قطيأ من قوات مسحب تائثر 
إنيقول! أحياثا وكان للجنود المعنوية الروح عل حي، ال^ا يوثر أن من نحوفه 

الحالاتول الإجراء. -راز.ا القيام ضرورة يثوعي لا العام العسكري الموقف 
ير،كثتردد بعد با-ا يقوم كان فانه النهائح تللث، إل فيها امتجاب التي النادرة 

ؤإنالقيمة. سيمة أصحت، قد الماورة تللث، فيها تكون أيام بضعة ممى - وبعل 
ببتهمسمحا المتقبل، قادة من وأحفادنا لأبنائنا أوضح أن عل بمنم الوطي واجبي 

هذا.يومنا حتى منها نقامى زلنا ما مهاثب، من التخاذلة إماعيل أحمي. مواقف لنا 

ميهاوالرد الئقأد تعيقات الئاست الثاب ^—— 



الناورةعدم إن الدنرصوار. ثغرة إل أدى محوالذي بالقوات المناورة عدم إن 
محوبالقوات المناورة عدم إن سع.. أن الدنرصوار لثغرة سمح محوالذي بالقوات 

العدو،لثدأتيز ؤإن السويس.. وعديتة الثالث الخيش حصار إل أدى الدى 
هذاالعدوكل ثهقق أن إل أدى محوالذي تطييقه، عن ؤإحجامنا بالقوات، افلناورة 

قتقل ولا الحجم ق تشوق كاث بالخبهة رية البقواتنا أن رغم التجاح، 
نالكيل في—،ا أذكر وموف مواجهتها. ل الش الإمرائيلية القوات عن النوعية 

المتقبلقادة أدعو والتي إساعيل... أحمد ارتمجها التي الخاهلنة السلوكيات 
تفادبما.صرورة إل 

الكلفةالقوات حجم زيادة إل إسإعيل أحمد يينع الثديي الحذر كان 
الحلمةفإن ال المثسيل وعل ، الد٠١٤ات متهللبكفرا يفوق بشكل بالدفاع 

الخمسالمشاة فرق تدعيم تنقمن تكن لر العالية* •الماذن الأصلية الهجومية 
أسالحةمن لدبما بإ الشاة فرقة إن حيث • مدرعة. ألوية بأية بالهجوم الكلفة 
لوكان مدرعة.. ألوية ئلائة تقم إسرائيلية مدرعة فرقة صد عل قادرة عفوية 

ألوية8 هو المصرية الحبهة انحا0 ل يادفحه لالحال.وأن يمكن ما أنمى أن تقديراتنا 
التيقواتنا تدمير يستلمي لن فإنه وبالتال اليكانيكية. الشاة من ألوية 4 و ^رعق 

أنالعدو يستطع ما أنمى إن مثساة، فرق 5 قوامها كان دالتي الشرق إل تعمّ 
إحدىترمثر ل ينجح وقد أوان~ين• واحدة فرقة عل هجومه يركز هوأن يفعله 

متابحةعل القدرة يفقّد وبالتال مدرعاته نصف فقد قد يكون أن ولكن؛عل. الفرق 
ذككل ومع الموقف. به تعيد نمضاد ببجوم للقيام الغلروف لنا وحيئ الهجوم، 

اقمنوهكاJا مارنع. بلواء مشاة فرقة كل بتدعيم إمإعيل أحمل- أمر ففا 
ابحعل بالتتآكيد ذلك وكان الشاة، للفرق مدرعق ألوية 5 بتخصيص 

غربما الاحتفاظ علمنا يتمحم كان التي والإستراتيجية التعبوية الاحتياطات 
الدرقة،القوات استخدام ل الأمثل الأسلوب ْع يتعارض كان أنه كإ القناة. 
قكبيرة حشود ق استخارامها إل ؤيلءعو الد«رءة، القوات تفتيت من محذر والذي 
المعركة.لحم الماب والوقت المكان 

ابسطالمادة الأخطاء دالأدسون: الخالي القمل 



هدهحسا بتم|وا أننا لو ١^^ الخطأ هدآ إصلأح الممكن من وتك1ن ا
اتبواجبالكلفة الية الأصوحداما إل وأعدناها الشرق من المدرعت الألوية 

مناعتبارا ذلك نحمى المكن من كان وقد والإّزاتيجية. التمويه الاحتباطات 
ولكنأكتوبر. 9 و 8 يومي العدوالمقالة هجان تحين أن بعد أكتوبر ٦ ه يوم 

الفرقمع الألوية هد0 عل الإبقاء إل ينعه إساعيل أخمد حاب من الزائد الخدر 
منيدة الشن. المعارصة بالتطوير~رءم قرارا 1 2 يوم اتحذ عندما إنه يل الشاة، 

بلواءيندفع فإنه الث" والثالشاق الخيشن وقانيى الأركان ريس جانب 
المكنمن كان أحرى ومرة الشرق. إل ميكانيكي مشاة ولواء إمحانيئن مدرعجن 
الفرضنيإعادة وذلك ، 14يوم التطوير عملية نشلت أن بعد الخطأ هدا إصلاح 

ولكنهالغرب. إل الأصلية موانمها إل والعشرين والحادية الرابعة الدرعمن 
أيما.ذلك رفض 

عدمارقورةضالسف

كلبه يقوم الذي الونف تقدير ل الأول العامل هو العدو قدرات تقدير إن 
أمحسثا يقود كان أم فصسلة يقود القائد هدا كان سواء قرارا، يتحد أن قبل قائد 

بمنالزمني الفاصل فإن الأصام للقادة بالمبة ماهوأكثرسذك.وص 
نيرانتقدير نإن ويالتال معدوما. يكون يكاد القرار تنفيد وبن الموقف تقدير 
ولكنالقرار. تنمي أثناء قدراته عن محلف لا الموقف تقدير فترة حلال العدو 
الونتبن الفاصل إن حنث ٠ الأعل• للمستويات ية بالنممرا محلف الأمر 
الوقتوبن قراره المسيحة للقوات العام القائد أو الخنس قاني فه يتخذ الذي 
ولأيام• يضعة إل يمتد قد بل ساعة،  24إل يمتد قد القرار تنفيد فيه يتم الذي 
وقتعليه كاث ععا العدو وأوصاِع حجم حتثا يتني. سوف الفترة هد0 خلال 
يرهم JLتق يكون أن محب الكبرى التشكيلات قادة فإن وبالتال الموقف• تقدير 

عليس ولقرارامم تنفيد وقت عليه تكون سوف ما أساس عل العدو لنيران 
التشكيلاتقادة من يتهللب وهذا القرار. انحاذهم عند العدو عليه كان ما أساس 

أياملمافلأه.ة المستقبلية العدو نوايا واستقراء التنبؤ عل القدرة لهم يكون أن الكيرى 
حدوثها•قل 

عيهادارئ النقاد تعلقات الثاسإ ياب ا —



نوايااستقراء عسل القدرة لديه تكن لر إسإعيل أخمد فإن الثديي وللأسف 
61 1/ 5 ليلة الدفرصوار منطقة ل اكاق الخيش مواغ العدو احترق لقد العدو. 
الممالةالصواريخ كتائب موالح عل تعبمر أ 6 يوم صباح نواته وبدأت أكتوبر 

اتدباب7 بحوال تقدر الدبابات من بمجموعات القناة غرب مسام""3 مام~2، 
الوقفاستعادة عل نادرة فر الخيش نادة أن ل ظهر وعندما إغارة، ل كق 

للفرقة)كان المدرعة الرابعة الفرقة نسحب أن أ 6 يوم مار منتصف ل اقترحت 
قمجدرع لواء لها كان بينإ القناة، شرق ل ميكانيكي مشاة ولواء مدؤع لواء الرابحة 
ثمالشاة. غرت إل الثالث الخيش من سئل مدرع 2 واللواء5 القناة( غرب 

قويةصربة بتوجيه 2 تدعيمها؛الالواء5 بعد بالكامل المدرعة الرابعة الفرقة تكليف 
اسهاعيلأخمد واعترصى ٠ أ 7 يوم صوء أول ل الدفرصوار منطقة ق العدو لتصفية 

إقناعهحاولت وعبثا دبابات؟ 7 صد القوات هدْ كل لماذا الخطة هد0 عل 
تعنيلا مرة كل ل دبابات 7 بقوة الصواريخ كتائب عل العدو؛الإغارة قي—ام أن 
يومفجر بحالول إنه مم دبابات. 7 هو اقناة غرب دبابات من يملكه ما كل أن 

البديلةالخطة وكانت . لواءين؛أو ْدرع لواء إل الدبابات هد0 حجم يصل قد 1 7 
تلكمدؤع. 2 5 اللواء حسا يقوم الشرق من صربة نوحيه هي بتنفيذها أمر الش 

3(.3 الفصل )راحع مديع 2 اللواء5 ندمثر إل أدت التي الخطة 

الجنودعلى المنوي اثتثإ؛و 
الغربإل الشرق من قوات سحب يوثر أن عنشى إسإعيل أحمد كان 

تصعبذعر إل يتحول قد المم,ح هدا وأن للقوات، المعنوية الروح عل 
مندعليه تيهلر كانت اش المفية للعقدة انعكاسا ذلك وكان عاليه. السيطرة 

76 عام انسحاب بين مشينا حلطا نحلط جعلته التي العقدة تلك ، 1 9 6 7 هزيمة 
نحتتنسحيا 6 7 عام قواتنا كانت فقد . 7 3 عام بالقوات المقترحة المناورة وبين 

وبدونجانبنا، من جوي دفاِع أي وبدون واّبموية، البرية العدو قوات من صعهل 
،73عام القوات بالماورة أما المالحة. للقوات العامة القيادة من سيطرة أي 

5ستر نحت تتم وكانت بالعدو، اتصال عل ليست قوات حا تقوم كانت فقد 
القيادةصيهلرة نحت محكمة حطة إطار ول الخوى، دفاعنا مقللة وتحت مشاة فرق 

ابذالمادة الأخطاء : والأربعون أصذص 



أكنرأدارتا تحرى يكون آن 1ل آترب لكن القوات هالْ نحرك ءإن 
قدالقناة اثتحام j انممارا فإن ذلك إل وباسم0 انملأت. /كان إل مه 

،اعيلأخمدإموتردد إحجام إن هاتلة. معنوية  oljLiaوالخنود الضباؤل ل نجر 
ؤإنالأعذار، من عذر أي تحت ه قبوليمكن لا حطأ هو يالقوات لمناورة ال 

الروحعل توثر أن يمكن وعربها القناة شرق بين ما القوات بالمناورة بأن الادعاء 
نحمقj ينجح لن فإنه الادعاء بهذا يؤمن ومن وانهزامي، ؛اءدل ادعاء عو المعوية 

حرب.أي ق الانتصار 

ا1وقواالئاسبي اتغاذااقرارالئاس عدم 
أموأهو المناسب الوقت ق الناب القرار انحاذ ق إمإعيل أحمد تردد كان 

أمامايرجع ذلك فإن مبمررات، من يقدمه ما كل ورغم إّإعيل. أحمد صفات 
هزيمةنتيجة أعإقه ل ترسخت التي ية النقهوالعقدة الأول ي\ن؛ رتيسبين إل 

المسؤوليةنحني جعله مما مرتين، منصبه من ياعفانه الماصر عبد قيام ونتيجة 6 7 
٠الحريثة القرارات اتحاذ ل ويتردد 

يزرولر فمهل.، الخراتعل عل ارك معيقود كان فهوكونه الأحر السبب أما 
لكلمزارا أصبحن، أن وبعل. أسابح، ببضعة المار إطلاق وقف، بعد إلا قهل. الخبهة 
لهيمح لر والحنود بالصباط اتصاله عدم وإن الدارس. طلبة ذلك ل بإ الماس 

ولالمعنوية، روحهم رفع ل السويس قناة عور ل نجاحنا أحلنه ما يلمس بأن 
مكنتهمالتي الغلروف لهم وهيئوا الخعلط لهم رسموا الذين ثقتهم؛قادترم استعادة 

ا9 6 7 عام ناهدها التي الكثيبة الصورة فان وبالمال الصر. هدا نحفيق من 
وبذنالقوات بالمناورة ين بعنالعل أصبح فووجدانه، أعإقه ل مترسخة بقيت 

الغربإل الثرق من قوات أي انتقال يتعلور أن نحشى آحر وبمعنى . الانسحاب 
عليه.يعلرة التصمج، مذعور انسحاب إل احتياحلي تشكيل أو اك'ال ف حل 

فات.قد الوقنؤ يكون المهاية ل القرار ويتخذ يتشجع وعندما 

الناب:الوقت، ق تتخذ ل؛ المى القرارات عل أكلة يل وفيا 
ونجاحالعبور نجاح بعد اة المشالفرق من المدرعة الأوية سحت، عدم — أ 

أكتوبر.من و و S يومكب العدوالمضادة هجات حمح صد ل قواتنا 
١يلها والرد الممال تعلغات ازبالثاس: ___ 



الغزانمLزاالماورء_ة!ق 2 1 والمرنة الدرعة الرا١عة المر^ة سحب عدم 2
أكتوبر•س ١ ج يوم التطوير عملية فثل 

تممةمدق 1 6 يوم مديع 2 5 واللواء الدرعة الرائعة الفرية محب عدم ~ ث 
ولكن، 18بوم المدرعة الغرفة حبا فعاد ولكنه الغرلبج. من الثغرة 

وأصحالغرب، العدوق انتثار حلالها زاد محاعة  48متأحزا حاء انحاحا 
المدرعة.الألوية من أكر إعداد حب، - إل محاج الأمر 
)القرفة2 0 بوم بحبها الثاذل ٠لال٣ج اش الدرعة الألوية محب ءا"م 

نحميحصمن الديكان مديع  24اللواءملرءان+ لواءان وما مدرعة 2 1 
الثالث،(الخيش نحميع صمن كان الذي المديع اللواء + الناة الثانية القرفة 

أنوبعد السويس. ومدينة الثالث، الخيش حصار إل التردد ^ا أدى وقد 
أمراإعيل إمأخميؤ أصدر أيام ببقعة أكتوبر من 2 8 ق القتال ، توقف

القرارمدا ولكن ّ الغرب، إل الشرق من المدرعة الألوية مع حب ب
الثاذلفيه ب، حلمالالذي التاريخ عن أيام عشرة حرال متاحرا حاء الذي 

المعارك.محثر عل وتاث،رها فعالياتها من الكثثر أفقدها الألوية هذه سهيبح 

جودةامحاضان مميل 

أنيمكنه حتى والمران القوال.ت< من باحتياحلي محتففل أن قائد كل عل يتحتم 
إلالضرورة دعّت، ما وإذا (. 33الفصل ررا-ح محتملة غثر تصرفالت، أي يه يواجه 
حديدةاحتيامحليا^:، تشكيل محب، فإنه المعركة، ل منها أوحزء الاحتيامحليايتح إقحام 

للقواُّتحالعامة ادة القيتوى معل المنير هن ليس إنه وحيث، محلها. محل لكي 
تثكلت، كانالتي الوحدايتح مكان محل لكي جديدة وحدامن، تشكيل الملحة 

يتمأن يمكن ذللئ، عل التغلب فإن والإّتراتيجية.. الممحبوية الأحتياءلياُتح 
منمحدد بعدد يبدأ الن.ي الشهلرنج لاعبح يفعل كإ تماما . بالماورة؛القواين،.

المتاراة.تنتهي أن إل له؛زيادتها مح يولا القهلح 
اٍلارحالأحتيj نحتففل كنا فقد العالية،، الأصلية،رالآذن للحملة ومحليقا 

فرقوثلاث مدرعتان ان فرقتقوامها كبره بقرات والإمزاتيجية التعبوية 

صةا-فةالأخطا. : والآر؛،من الخالي الثمل 



انانعثرة: ١^ الألوية ألوية.درعة،سفلة)إخمال وثلأثة تكاشة 
لواءمستقلان، ولواءان ميكانيكية، مشاة نرنة كل ل وواحد مدرعة فرنة ل كل 

نحميصإل اصطرنا إمإعيل أحد من الزاد الخدر ولكن الخمهوري(• الحرس 
إلالألوية هذه إعادة مفروضا كان وند المشاة. الفرق لتدعيم مدرعة لوية أ5 

ذلكولكن القناة شرق مواقعها ميت ل المشاة الفرق نجحت أن بعل الاحتياط 
أنسبق كإ الاحتياطات تفتيت زيادة إل لخأ إمحماعيل أحمد إن بل محدث. لر 

أكتوبرمن 2 0 يوم وق تماما. الموقف تأزم حتى السابقة الفصول ق أوصحنا 
التيالأربعة المدرعة الألوية سحب هى الوف لإنقاذ الوحيدة الفرصة كانت 
أحمدفان -اثا ذلومع الغرب ق -ازم التالموقف -أا نواحه لكي الشرق ق كانت 

القادةمن بعضا هناك أن حقا الوسف؛ لن ؤإنه الاقتراح، هدا عارصن إسمإعيل 
لآإذا صراحة! أقولها ؤإق سياسية، لأسباب العيب التصرف هدا اليوم يريدون 
بالقوات،المناورة عدم أن العسكرية الأكاديمسسات طلية من لأبنائنا نوضح 
يت،التي تلك من بدلا حديدة احتياطيات تشكيل وعدم الاحتياطيات، وتفتيت 
حلالإسإعيل أحمد ارتكبها التي الخسيمة الأخطاء من حميعها كانت إقحامها 

هزانممصر عل سيجلبون القادة من حديد بجيل محابشروا 7، 3 أكتوبر حرب 
ينت.قد اللهم ..1 9 6 7 عام هزيمة بجانبها تتفاءل 

اىسميها]قرارات ي ص اسط التدخل 
السياسية،للقيادة العسكرية القيادة تبعية حتمية حول حلاف هناللثا ليس 

ولكنأحرى• بوسائل للسياسة امتداد هي كلاوزوفتتز نال كإ الخرب إن حيث 
الأنظمةمع دلك ق وتتساوى التبعية. هذه ومدى حدود حول يدور الخلاف 

اختلفتؤإن شمولية، أم دكتاتورية أم ديمقراطية كانت سواء السياسية 
تكونالديمقراطية الدول ففي التبعية. هذه لفرض الأنظمة تراها التي الأسباب 
علوتعمل الشعب تمثل فهي وبالتال الشعب، بواسعلة منتخبة السساسية المادة 

إخضاعهامحب ويالتال منتخبة عثر العسكرية القيادة أن ح؛ن ق أهدافه، محقيق 
أبعدإل الديمقراطية الدول بعفس ذهبت وقد المنتخبة. السياسية القيادة لإشراق 

الرئيسعدتار التحية الولايات ففي العسكرية. القمة رووص تعين عند ذللتا من 
٠٠عليها والرد الفال تعاليقات الناس؛ ياب ا- 







الفواتتقوم أن عل يتمن إصإعيل أحد إل السادات أصدرء الذي الإستراتيجي 
الساداتأن نجد أما إلا إمكاناما، حدود ق يكون عكرى بعمل السلحة 

أ2 يوم قرارا انحل عندما إمكاناما حدود عن عنرج بعمل المسلحة القوات كلف 
عالمهرغم التكاليف لهدا إمإعيل أحمد اسجاب تال الهجوم. أكتوبربتطوير من 
الهجومهدا وأن الخوية، الفوات محال ل محاحثا تفوتا علمنا يتفوق العدو بأن 

أمطوعل الكاملة الآيات محسهلرة يؤكد ومما يتدأ• أن قل يالفثل عليه مكوم 
والأي1 9 7 7 عام حطبه أحد ل السادات أطالقه الأي التصريح ذلك إسإعيل، 

حرباء وأثنقبل المر٠لان بداء إمحإعيل أحمد بمرض يعلم كان إنه فته فال 
القرارات،بانحاذ له تمح لا الصحية حالته بأن أحطروء الأطباء وأن ، 7 3 أكتوض 

ولولاعنر(. التاّح الفصل )را-؛ع القرارات يتخذ كان هوالذي السادات همإن 
أياّنحهلاءة ل كان لما بنفسه، ه نفآيات الفيها يدين التي الشهادة هده 

إذاالحرب، أثناء جسيمة أحطاء من ارتكبه ما عل السادات إدانة تارنحية محكمة 
أحماJإل ا بعثهالتي الإستراتيجي التوجيه وثيقة المحكمة إل عنه الدذاع قدم ما 

حدودوبغ، المسلحة القوات -بما تكلفا التي الهمة فيها؛؛ن ير؛ءل والتي إم،اعيل، 
إئكاناما.

قتندم لر لأنه السادات؛الحهل، يتهموا أن النقاد عل السهل من يكون قد 
بدايةل والنقيسا اللازم برتبة وهو سنوات ثلاُث، سوى لحة المالقوات 

الها.ا ولكن والبحث،. القراءة ل ه نفتبهد أن نحب لا ولأنه الأربعينيان، 
العكرية،وثقافته علمه ل يثأائ، أن يستطع أحد فاد إسإعيل. أحمل- عل ينطق 

منهل ولكن تولية. المنحمل من وحنيته الفكري بجمردْ انتهر ق- كان 
وحنويعام مدأ إهمال حد إل إمحإعيل باحمد الفكري الحموي يصل أن الممكن 

هلالقوات؟ بالماورة وهر بدونه نمر أي تحقيق يمكن لا الحرب مبادئ من 
الفرقةبتكليف، أكتوبر 2 5 يوم يقوم أن حد إل الفكري الحموي يصل أن يمكن 

اةالقنالعدوغرب قوات كانحط بينإ الثالث،؟ الحيش حصار الدرعة؛فلئ، الرابحة 
توقيعورفقي تمردي ولولا الحو، زمام يمتلانج وكان ما.رءة فرق 3 بحوال تقدر 
الفرقة.هذء ليمرن الأمر هدا 

ااسةالتاديأ الأخثء : والأربمرن الحائي النمل 







وصفهر تيفزيونية معركة اما ووص_فها الصري، الإءلأم ق اأهمأ|كمة 
الثالثا-فش حمار j العدو نجاح إل النهاية j وأدى ومضلل، دبجاجوجي 

السويس•ومدينة 

الأوانبأن ألر الجيدة، أكتوبر حرب عل عاما 3 0 حرال مرور وبعد والأن 
أنالحرب، خلال اتحدت الش القرارات حول المخالفة الأراء لأصحاب 

ماإل التوصل بغية الحلأ؛، نقاط حول يتناقثوا وأن العض، بعضهم مع محلوا 
يقومعلنية مناحلرة شكل عل ت نشا ألمنا هده تتم وأن حطا، هو وما صحسح هو 

لنا لنحن تؤيدها. التي الهجج تقديم مع وحهةزظر0 بعرض طرن، كل فيها 
الخبراءعل متهم الكثبر يتفوق ند حبراء غالل-ينا أجانب براء ح استدعاء إل حاجة 

رأىصاحب يضار وألا الديمقراؤلي، المناخ لهم نرم أن بثرٌل ولكن الأجانب،، 
اءأثنق حدث ا كمفيها— الممريثن المشاركن هم كل يكون لا مناظرة برأيه. 
الأخطاءعن الدفاع هو - 1 9 7 5 عام عقدت الي أكزبر لحرب الدوون الدوة 

هوهدا إن الحرب. تلك حلال العكرين والقيادة ياميأ، الالقيادة ارتكبتها التي 
الدينهؤلاء يرحم لن التاريخ فإن ذلك، نفعل ل؛ فإن اليوم. عمله يمكن ما أنل 

تانحن. كثثرة دول سبقتنا وقد ذللث، نفعل لا لما وما ممر. تارح تزييم، يريادون 
أنادىزلتج وما صنوان مند -٠١ نادين التي الناظرة ؛، Ujمن تنددا أكثر حطوات 

حربأعقاب ل الحقاتق نقمي لحنة ا بريطانيثكالت، لقل. اليوم. حتى -٢١ 
أكتوبر،حرب أعقاب ق مماثلة لحنة إسرائيل وصكلت، 1، 9 8 2 عام الفولكلاند 

و82.1ئمللبنان الإسراتتل الغزو أعقاب ق وأخرى 

الئادوالردمميتات الئاس: الباب 
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'للم •نربمت 
١١٧١عأدبم>ا يصٌشدارأنيا إسرا خرطت 

َملبان
قأراتيص"اببجسممض اائ؛بةس.
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/وم 
محبما.تر؛د

التوسسثق■أ عبمهر ثلأ 

حأس'

.مذكرات . أكتوبر.حرب 



٢لتم؛ خويطن 
١١٩٧٢^^\\/ss يله توندع١مأت 

أ

أ؟جمءِ\|ىب
أمٍأا،دأإ

و'،سوا»آ١ 

3حلنأ ١ ,انا؛,مِر

سهمُن  ٤١١٠٤١٥ّفتت 
'يى'د'ءامل:ةI  11،اءسئِ بمثنآمُنسدثت  ,٠.,؛ِ، ١, ■ناة ا؛ و ''٣٢^^٦ "ص ؛ب ؛- 

 Mاةأ؛مح~''؛ا ٩ يمب أ إ، ؛ س1ْ ولوا، غ ر ؛إنأثفأثما.ف'٦ِزإإأن ِ ْاؤيبم؛دا>سدأفامق 

طبيت ١٢■؛ نع هش ل؛، .٤ ٠ نوأ•ا٠سأمح ز"آ لئ1.أه ا شري ذ؛ ك' ا ■ايتيش وإت وس 
همذ$جن'٣ ، ما]ونكأ طبّثة مأ/أق،أ ٣ t ت دبإبأ 

ةلوا•؛، لوأ*أهد)ِغ  ١٢لهموه ^دنتلجأ ه متناي 
١٠سيغ لواء ٣ ة لؤأوهث-اث رأء ه أس أ فرق مإتأمح؛وإاكأك  ٠٠٠

طتّت٢ ، U'^^؛ ٢ ٠،  sfiFطناب r دثمإدإت، طسة  ١٠
سوعخ لوا فوه ^1ها (دمحم'نمد3 إلدبابات ممفاده ملس 

وآ'س ؤ ي ة ئننأ أ ئرب لامحرث ت ا لديرسوأر ا ز ّفلأعألأمحإق 
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أ 1٠٠ ١ إ  ١٢ ٠٢'١ ر.افييمحأهأمحاكأي 

أ٤ t ١ أ ،١ ا ٨ I آلنادل أذش 
اذاز

■.،i ءأn^.<■ ة 
:ء'ِءمت 

ايذد »أتا ت أدرعا ذ ب ' 
.ضناض-ان• أ ؛ ٣ نطمح0 َم 

نم يق.ت و لُ.ِا. ، "( ■'ف؛•؛،> س؛إ"؛ِ؛ض 7_, ُ ٢ 
تفا آت; م أ.لنبم ذ:أءف :؛ن:ْ' ^ أل 

تئذِئ•ص يو-أ• ؛اص 

اكاذق-■. أكتوبر حرب 



أ
٤أ رنم حرطة 

١٩٧٣اكأوبر ١٧يوم الدهنرسوار ممكة 

غو|ءسرخ

إكمح،
ه%\ص(

ووص

ء؛غوءسريىداس 
تبأ  ١

١٠١
دوأءسرعإلإمير<م

إ ١٢تنا ™1ثحأ طسسمه 
؛ددوءأتء ؛ور ني7أ1 " ئنىأ،بي ألعيات  ِء^سحه.,إ،محغ مشاه داُأت ياه|مددء  ٠٠

٦٢ ؟ أا ١١٢ ال>يسوار  ١ ١!
١١  ٢١٢ أ •١ ماقم؛جههأمحيش؛لئان  ٦
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١ ١٠ ٢١ ٢ ؛١ ٤  ٠ ٤
C  I١٠ ١ ٨ ش  I ٠إ ؛٧
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