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 على النكسةرد عبد الناصر  سبل إلى  من الجذور إلى األسباب : 7695لحرب   57فً الذكرى  ال

 بقلم :علٍان علٍان 

اسم ةةا ان  –جةة م مةةه مة ُلةةت اسعاوةة  ب"ىةةُان : ن حةةتس وةةةتٌه َاس  ةةٌُت  مالحظةةت : ٌةةلي اسة ا ةةت

 ن؟ اسمصتي َاسفل  ٍىً

أٚىها٘رب ٚاٌزرٟ أزٙرذ  ثربؽزوي لرٛاد اٌؼرلٚ اٌٖر١ٟٙٛٔ ّرجٗ عي٠روح  7691ِٕن أْ ٚٙؼذ ؽروة ػربَ 

١ٍٕبء ٌٕٚٚٛٙب إٌٝ اٌٚفخ اٌْول١خ ٌمٕبح ا٠ٌٌَٛ ، ٚاؽزوي اٌٚفخ اٌغوث١خ ٚلطبع غيح ٚ٘ٚجخ اٌغٛالْ 

اوي اٌلهاٍبد فٟ اٌَٛه٠خ ، أجود  ِقزٍف اٌز١بهاد  ا١ٌَب١ٍخ ِٚٓ ٕٙٙب اٌمٜٛ ا١ٌَبه٠خ ٚاٌم١ِٛخ، ِٚو

اٌجؾش  ػٓ أٍجبة اٌٙي٠ّخ ٚرلاػ١برٙب  ، ، وٛٔٙب األفطو فٟ ربه٠ـ اٌٖواع اٌؼوثٟ اإلٍوائ١ٍٟ ثؼل ٔىجرخ 

،ٚوْٛ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ال ٠ياي ٠ؼبٟٔ ثْىً فط١رو ِرٓ ٔزربئظ ٘رنٖ اٌٙي٠ّرخ ، ال ٍر١ّب  7691فٍَط١ٓ ػبَ 

عرو  ٘رنا االٔمروة ِرٓ ٠ٚرود ٌر١ٌ ػٍرٝ  ِب٠ٛ  ػٍٝ ٔٙرظ ػجرل إٌبٕرو، ِٚرب 71ثؼل أموة اٌَبكاد فٟ 

ِٖو ٚؽل٘ب ثً ػٍٝ ِغًّ اٌمٚب٠ب اٌؼوث١خ ،إصو رٛل١ؼٗ ارفبلبد وبِرت ك٠ف١رل اٌزرٟ أفوعرذ ِٖرو ثضمٍٙرب 

 اٌغ١ٍٛ١بٍٟ ٚاٌل٠ّغوافٟ ِٓ ِؼبكٌخ اٌٖواع ِغ اٌؼلٚ ا١ٌٖٟٙٛٔ .

  ومقدماتها أوالً: جذور الحرب

 1إلى ما ٌلً : تعود وفك مختلف المصادر جذور الحرب

بتحوٌل مٌاه نهري األردن والٌرمون إلى جنوب فلسطٌن   1663لامت دولة العدو الصهٌونً عام -1
مع أن " مشروع جونستون" المعروف ‘ بالمابة من هذه المٌاه  111حتى صحراء النمب مستولٌةً على 

 لٌاً.فً المابة فمط ، وأصبحت هذه النسبة شبه ممرة دو 41كان لد لدر حصتها ب 

( 13على إثر ذلن  دعا الربٌس جمال عبد الناصر إلى عمد لمة المإتمر العربً األول بتارٌخ ) -2
، فً محاولة لحل الخالفات وتجمٌع الموة العربٌة لمواجهة األخطار الكبٌرة  1664كانون ثانً ) ٌناٌر( 

، والمشروع  هر األردن، وانصب الحدٌث على مسؤلة تحوٌل العدو مجرى نالتً كانت تلوح فً األفك 
العربً المضاد ، المابم على تحوٌل روافد األردن من منابعها إلى نهر الٌرمون من خالل األراضً 
السورٌة، كما بحث المإتمر مشروع إلامة كٌان فلسطٌنً وتشكٌل لٌادة  عسكرٌةعربٌة موحدة، ووضع 

 خطة عسكرٌة عربٌة عامة لالستعداد العسكري 

التً وافمت على   1664العربٌة الثانٌة  فً الخامس من شهر أٌلول ) سبتمبر(عام  ، عمدت الممة  -3
لٌام منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وإنشاء جٌش التحرٌر الفلسطٌنً ، وصادلت على الخطة العسكرٌة التً 

من  وضعتها المٌادة العربٌة الموحدة ، التً استهدفت تموٌة اإلمكانات واالستعدادات العربٌة ، وكان
ضمنها إدخال لوات من الجٌش العرالً عبر األردن  إلى خط التماس فً الضفة الغربٌة ، األمر الذي 

 رفضه الملن حسٌن.

، حٌن أخذت 1664وجاء أول رد لدولة العدو على هذه المرارات فً  شهر تشرٌن ثانً) نوفمبر( -4
بنٌران المدفعٌة والدبابات ، كما لامت لواته تمصف موالع العمل فً المشروع العربً لتحوٌل الروافد ، 

 بمصف موالع العمل خارج مدى نٌران المدفعٌة ، ما أدى إلى ولف العمل بالمشروع العربً نهابٌاً.
حٌث لام الطٌران االسرابٌلً بمصف منشآت تحوٌل النهر واستفزاز سورٌا مراراً وتكراراً، وحسب  
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لجر مصر وسورٌا للحرب آنذان، كانت مبٌته منذ ذلن  العدٌد  من المإرخٌن، فإن الخطة االسرابٌلٌة
 التارٌخ.

، بدأت مجموعات صغٌرة من الفدابٌٌن التابعٌن لحركة فتح ) لوات  1665وابتداًء من مطلع عام -5
العاصفة( تعبر الحدود األردنٌة للمٌام بغارات  محدودة جداً داخل األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

ً وٌصبح ، بتشجٌع من س 1641 ورٌة واألردن ، وبدأ الحدٌث عن جر مصر إلى الحرب ٌجري علنا
 ً ، رغم معارضة المٌادة العربٌة الموحدة ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لعملٌات العاصفة فً تلن  هدفا

 اللحظة السٌاسٌة.

بدأت لوات العدو تنتهن اتفالٌات الهدنة مع سورٌة ، بدخول مزارعٌها  ، 1666وفً أواخر عام  -6
وجنودها إلى المناطك الحرام والمنزوعة السالح، الوالعة بٌن الطرفٌن عند هضبة الجوالن وبحٌرة 
طبرٌا ، وعندما كانت الموات السورٌة تطلك علٌها الرصاص من موالعها، ترد المدفعٌة اإلسرابٌلٌة 

والمرى السورٌة ، ومع استمرار هذه االشتباكات سادت حالة من التوتر الشدٌد على  بمصف الموالع
طول الحدود تنذر بخطر االنفجار، وراحت دولة العدو تشن حملة دعابٌة واسعة وتحرٌضٌة ضد سورٌة 

 بزعم أنها تهدد أمنها ووجودها .

ع مشترن ، تعبٌراً عن دعم عمدت مصر وسورٌة معاهدة دفا 1666تشرٌن ثانً ) نوفمبر(  7وفً  -7
مصر لسورٌة ، فً وجه تعدٌات وتهدٌدات دولة العدو الصهٌونً وإلبراز المزٌد من التضامن العربً ، 

 فً مواجهة السٌاسة األمرٌكٌة المعادٌة .

وعلى إثر المٌام بعملٌة فدابٌة انطلمت من األراضً السورٌة  عند بلدة الحمة ، وبحجة أن الدورٌات  -1
تشرٌن ثانً ) نوفمبر(  13، لامت دولة العدو العسكرٌة بتارٌخ  ٌة تنطلك من األراضً األردنٌةالفداب

ة الخلٌل ، وعلى مساف مدٌنة ، بشن هجوم واسع على لرٌة السموع ، الوالعة فً ألصى جنوب 1666
لكثٌر من أربع كٌلومترات داخل خط الهدنة ، استخدمت فٌها الدبابات والطابرات ، وتمكنت من تدمٌر ا

منازل المرٌة و ، ولتل وجرح عدد كبٌر من سكانها، كما لامت بطرد أهل المرٌة من منازلهم ونسفتها 
 بالمتفجرات .

وعندما توجهت لوة من الجٌش العربً األردنً لنجدة المرٌة ، اصطدمت بكمٌن من جٌش العدو ، 
(من جنود الجٌش 27ا ، وجرح )( جند21ٌ، مما أدى إلى استشهاد )وانفجرت األلغام تحت آلٌاتها 

 العربً األردنً.

وكان التعلٌل  العسكري للعدوان على لرٌة السموع ، بؤنه جاء رداً على عمد معاهدة الدفاع المشترن بٌن 
ومن ثم جرها إلى حرب شاملة ،  كريمصر وسورٌة، وأنه محاولة الستدراج مصر للتدخل العس

، وعلى إثر معركة السموع اندلعت فً األردن مظاهرات  خططت لها دولة العدو والوالٌات المتحدة
 واسعة جداً تطالب بتسلٌح الشعب.

، لام الملن حسٌن  بزٌارة مفاجبة للماهرة لتصفٌة الخالفات ،  1667آذار  ) مارس(  31وبتارٌخ -6
 .جرى خاللها  التولٌع على معاهدة للدفاع المشترن

 

، دخات مجموعة من المزارعٌن الٌهود تحت حراسة  1671( فً السابع من نٌسان ) أبرٌل-11
الدبابات داخل األراضً السورٌة ، وبدأوا ٌحرثونها ، مما اضطر الجٌش السوري  لالشتبان معهم 

ً ، أنه  مبٌتهلطردهم من داخل األراضً السورٌة ، ومما ٌدل أن هذه العملٌة  كانت  ومخطط لها سلفا
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، وصلت طابرات العدو خالل دلابك ، وراحت تمصف بإطالق نٌرانها حالما بدأت المدافع السورٌة 
الموالع السورٌة وتدمرها ، وعندما خرجت الطابرات السورٌة لمواجهة طابرات العدو ، تمكن العدو من 

 .(21( طابرات سورٌة طراز ) مٌغ 6إسماط )

 

 

تصرٌحاً هدد فٌه  -ربٌس أركان جٌش العدو –بعد انتهاء المعركة الجوٌة ، أصدر الجنرال رابٌن  -11
انتشرت معلومات أٌدتها مصادر  1667أٌار )ماٌو(  13بإسماط النظام فً دمشك من أساسه ، وبتارٌخ 

( لواء ممابل الجبهة السورٌة ، وطلب 11روسٌة تمول : بؤن العدو الصهٌونً لد حشد فعالً لوة من )
حمل مصر على المجازفة باتخاذ لرار إعالن حالة  السورٌون من مصر المساعدة العاجلة ، بما

 الطوارئ بحشد الموات فً سٌناء.

على حد  -شنت العدٌد من األطراف العربٌة الرسمٌة والرجعٌة منها حملة إعالمٌة تنتمد مصر التً -12
ً لنجدة سورٌة ، وفً ظل حملة تضلٌل  -تختبا خلف لوات الطوارئ الدولٌة  -لولها وال تحرن ساكنا

 مرٌكٌة تإكد لمصر أن الحرب لن تمع ، إذا لم تكن مصر هً البادبة فً الحرب.أ

طلبت المٌادة المصرٌة بعد اشتبان السابع من نٌسان )ابرٌل( بٌن الموات السورٌة ولوات العدو ،  -13
وإثر طلب سورٌة من مصر المساعدة العاجلة ،  من الجنرال " رٌكً( لابد لوات الطوارئ الدولٌة 

، أن ٌسحب لواته من جمٌع نماط المرالبة األمامٌة على الحدود مع  1667) ماٌو (  ( أٌار16خ )بتارٌ
دولة العدو ، فاتصل مع السٌد " ٌوثانت" السكرتٌر العام لألمم المتحدة ، وبعد مفاوضات  أمر ) ٌوثانت( 

لناصر لراره أعلن جمال عبد ا 1667أٌار ) ماٌو(  22بسحب لوات الطوارئ بكاملها ، وبتارٌخ 
بإغالق مضابك تٌران، بعد أن وضع فٌها لوات مصرٌة ، األمر الذي كان ٌعنً نشوب الحرب ال 

 محالة.

( ولعت الحرب بضربة استبالٌة 1667وفً صباح ٌوم االثنٌن الخامس من حزٌران ) ٌونٌو (  -14
والمطارات المصرٌة ، فً عندما بدأ سالح الجو الصهٌونً غاراته المكثفة ، على جمٌع المواعد  

( دلٌمة صباحاً ، واستمرت هذه الغارات بشكل متواصل لمدة ثالث ساعات ، تم 45الساعة السابعة و )
خاللها تدمٌر سالح الجو المصري بكامله تمرٌباً ، وكان مجموع الطابرات العربٌة التً دمرت فً الٌوم 

،  ( طابرة26على األرض ، وخسر العدو )( طابرة دمرت 363( طابرة منها )416األول من الحرب )
ولد أكدت مصادر عدٌده فً حٌنه أن حجم الغارات الجوٌة كانت أكبر من إمكانات العدو الصهٌونً، ما 

 ٌإكد مشاركة أمرٌكا فً الحرب من خالل لواعدها فً المنطمة.

ب ِجبغزًب ػٍٝ اٌفئْ اٌؼلٚ ا١ٌٖٟٙٛٔ  ّٓ  ٚؽَت ِؤهف١ٓ ػوة ٚفٍَط١١ٕ١ٓ:  ًِ ، لٚي اٌضوس )ِٖو٘غٛ

رّررٛى ػرربَ  79أْ اٌمررٛح اٌؼَررىو٠خ اٌؼوث١ررخ ثررلأد رزؼرربرُع فّررٓ صررٛهح  ٍٚررٛه٠ب، ٚاألهكْ ع ػٕررلِب الؽرر 

َع إٌٝ رأ١ٌٍ ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَرط١ٕ١خ فرٟ أ٠ربه 7691َ فٟ اٌؼواقع إٌٝ أزٖبه صٛهح اٌغيائو 7611

ثْٓ ٘نٖ اٌؾوةع ؽ١رش أطٍرك اٌؼّرً َ اٌنٞ وبْ أثوى اٌؼٛاًِ اٌزٟ كفؼذ إٍوائ١ً إٌٝ اٌَّبهػخ 7699

 97َع صُ ِب ٌجضذ ٘نٖ اٌؼ١ٍّبد أْ ريا٠لد، ؽزرٝ ٕٚرٍذ إٌرٝ 7691ػ١ٍّخ ػبَ  51اٌفلائٟ اٌفٍَط١ٕٟ ثـ 

َ. ؽ١ش لبِرذ إٍروائ١ً ثؾروة فبٛفرخع ِرٓ أعرً ٚٙرغ 7699ػ١ٍّخ فٟ اٌْٙٛه اٌقَّخ األٌٚٝ ِٓ ػبَ 

ؽل ألٞ أًِ ٌزٚبِٓ ػوثٟ
1
 . 

                                                           

 . 7691 –ؽوة ؽي٠واْ  ، فٍَط١ٓ ػجو اٌزبه٠ـ ،ٚفب -ِووي اٌّؼٍِٛبد اٌفٍَط١ٕٟ - 1
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، بعددد أن ولعددت الجمهورٌددة العربٌددة المتحدددة بمٌددادة  1666وجددذورها  بدددأت عددام ممدددمات تلددن الحددرب 

جمال عبدد الناصدر معاهددة دفداع مشدترن مدع سدورٌة ، والتدً بممتضداها  تتشدكل  لٌدادة موحددة لجٌشدً 

البلدٌن فً حال ولوع حرب، وبعد تولٌع المعاهددة ، سدرعان مدا لدررت ) إسدرابٌل( جدس ندبض مولدف 

لنسبة لالعتداءات اإلسرابٌلٌة ، فمامت لوات االحتالل اإلسدرابٌلٌة  ثدالث مدرات بمصدف الدول العربٌة با

بلدات أردنٌة من ضمنها لرٌة " السموع" ) مالحظة كانت الضفة الغربٌة جزءاً مدن األردن( ، وحاولدت 

لم تكن كدالً  ) إسرابٌل( أن تبرر أعمالها الهجومٌة المستمرة بهجمات الفدابٌٌن الفلسطٌنٌٌن ، وفً حٌنها 

 –من  مصر أو سدورٌة مرتبطدة بداألردن  بدؤي اتفالٌدات. )أ.أجارٌٌشدٌف ، ناصدر ، دار الثمافدة الجدٌددة 

  216 -211الماهرة ،  ص 

ولامت فً األردن موجات مدن المظداهرات الجماهٌرٌدة تطالدب الملدن الحسدٌن بالسدالح ، وبددأت عملٌدة 

ردن فً توجٌه اللوم إلدى عبدد الناصدر ، ألنده لدم  ٌطلدب تبادل االتهامات ، وبدأت صحافة السعودٌة واأل

 سحب لوات الطوارئ الدولٌة من سٌناء لكً ٌمكن غلك خلٌج العمبة أمام السفن اإلسرابٌلٌة.

، عندما حددث االشدتبان 1667وشرارة  الحرب  وسببها المباشر،  تعود الى السابع من أبرٌل ) نٌسان( 

،عندددما توغلددت  لاذفددات المنابددل اإلسددرابٌلٌة إلددى داخددل سددورٌة  الجددوي بددٌن سددورٌا والعدددو الصددهٌونً

( كٌلو متراً ، وضربت  أهدافاً سورٌة فً العمك، حٌدث ترافدك لصدف الطٌدران اإلسدرابٌلً  71بحوالً )

 للعمك السوري بعملٌات أرضٌة للدبابات  والمدفعٌة ، وكانت هذه الحملة تشبه " بروفة الحرب" .

علدى سدورٌة  الدذي كدان بمثابدة "بروفدة حدرب" ، دفدع مصدر  إلدى ان تعمدل علدى وهذا العدوان الكبٌر  

حٌددث وضددع الجددٌش  1666تطبٌددك معاهدددة الدددفاع المشددترن، مددع سددورٌا، والمولعددة فددً تشددرٌن ثددانً 

المصري، على أهبة االستعداد، وتم حشدد لدوات كبٌدرة، مدن الددبابات والمشداة فدً  سدٌناء لدرب خطدوط 

 16، وتدال ذلدن طلدب الدربٌس الراحدل جمدال عبدد الناصدر، فدً 1667أٌار  15 الهدنة، وذلن ابتداء من

أٌار من لوات األمم المتحددة إخدالء سدٌناء ولطداع غدزة ومدن ثدم تولٌدع اتفدالٌٌن عسدكرٌٌن، مدع كدل مدن 

." )أ.أجارٌٌشٌف ، مصدر سابك ، 1667األردن والعراق، عشٌة اندالع الحرب فً الخامس م حزٌران 

 216ص 

الصددهٌونً، إلددى تمدددٌم لددراءات جدٌدددة   -حثون والمتخصصددون، فددً شددإون الصددراع العربددًٌسددعى البددا

وأسددبابها، إذ ٌددرى بعددض البدداحثٌن، أن جددذور الحددرب، تعددود للتحرشددات" االسددرابٌلٌة" 1667لحددرب 

فدً المداهرة، بتحوٌدل مٌداه نهدر األردن، فدً كدل مدن  1664بسورٌا، إثر لرار الممة العربٌة األولى عام 

، حٌدث لدام الطٌدران االسدرابٌلً، بمصدف منشدآت 1665لبندان، وتؤسدٌس منظمدة التحرٌدر عدام سدورٌا و

تحوٌددل النهددر، واسددتفزاز سددورٌا مددراراً وتكددراراً ،وحسددب هددإالء البدداحثٌن والمددإرخٌن، فددإن الخطددة 

 االسرابٌلٌة، لجر مصر وسورٌا للحرب آنذان، كانت مبٌته منذ ذلن التارٌخ.
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 : أ باس  اسٍ ٌمتثاوٍا  

ٌمل رجب٠ٕذ اٌّٛالف ثْرأْ رْرق١ٔ أٍرجبة اٌٙي٠ّرخ ، ٚثٙرنا اٌٖرلك ٔزٛلرف ٌّقزٍرف  األٍرجبة ِرٓ ٚعٙرخ 

 ٔظو أٛواف ػل٠لح

 : اسمؤامتة  اسصٍٍُ أمٍتكٍت استج"ٍت-1

، ألٍجبة رزؼٍك ثبٌقطخ ا١ٌٖٙٛ أِو٠ى١خ  اٌَّرجمخ إلعٙربٗ صرٛهح  7691ٌمل أػبك ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ ٘ي٠ّخ 

للكٌددان  الوالٌددات المتحدددة األمرٌكٌددة و الدددول األوروبٌددة دعددم ٙررب ػجررو   ١ٌٛ٠ررٛ ٚاٌزررٟ عررود روعّز 15
وتوظٌددف المواعددد العسددكرٌة األمرٌكٌددة والغربٌددة فددً خدمددة العدددوان  عسددكرٌاً و التصددادٌاالصددهٌونً 

وكدذلن  "بماعدة هوٌلز"ألمرٌكٌة المتمركزة ا الموات الجوٌة، مثل دور 1667الصهٌونً على مصر تام 
الذي  لٌبٌافً  ًعلى الحكم الملك نمالباالفً لٌبٌا وذلن لبل  "بماعدة العدم"الموات البرٌطانٌة المتمركزة 

 لاده العمٌد معمر المذافً.

ٌضاف إلى ما تمدم ما كشفته الوثابك المتعدددة عدن دور الحكدم السدعودي فدً حدرب حزٌدران إلدى جاندب 
، ثؼل اٌزلفً اٌَؼٛكٞ فٟ ا١ٌّٓ  فٟ ِٛاعٙخ  كٚه ػجل إٌبٕو فٟ كػُ  اٌضٛهح ا١ّٕ١ٌخ،  الكٌان الصهٌونً

ٍرؼٟ  اٌٛال٠ربد اٌّزؾرلح فرٟ رٍره ٚ  اٌوعؼرٟ اٌّزقٍرف ؽىرُ اإلِربَاٌزٟ لبك٘ب ا١ٌّْو ػجل هللا اٌَوي ٙرل 

  ٔٙربن ٍٚرؼٟ ٚاّرٕطٓ  لجرً  مٌره إل ، ٍرؼٛكٞ– فٕك ِٖو الزٖربك٠بً ػجرو ِقط رٜ أ١ِوورٟإٌٝ  اٌّوؽٍخ،

ٚفك ِب أّبه اٌرلوزٛه هفؼرذ ٍر١ل  – ثقوفبد ٕٚواػبد ث١ٓ اٌمٜٛ اإلٍو١ِخ ٚاٌٍَطخِٖو ٍٚٛه٠خ ، 

"؟7691ً٘ وبْ ٌٍَؼٛك٠خ كٚه فٟ ٘ي٠ّخ ػجل إٌبٕو ػبَ   " فٟ ِمبي ٌٗ ثؼٕٛاْ -أؽّل
7

 

ٕرٕؼزٗ ِٖرو ، فمررل وبٔرذ اٌر١ّٓ ؽجٍررٝ  ِرب ٠غرت اإلّربهح إ١ٌررٗ أْ اٌضرٛهح ا١ّٕ١ٌرخ ٌررُ رىرٓ ؽرلصبً افزؼٍزررٗ  أٚ

ثبٌضٛهح ِٕن ىِٓ ٠ًٛٛ ، ٚلل لبِذ أوضو ِٓ  أزفبٙخ ٚصٛهح ػٍٝ إٌظبَ اإلِبِٟ اٌّزقٍف ، ٌىٕٙرب فْرٍذ 

 ٚلّؼذ ثٛؽ١ْخ ثبٌغخ.

ٚوبْ اإلِبَ ٠قْٝ اٌَؼٛك٠خ فٟ اٌّْبي ٠ٚقْرٝ اٌجو٠طرب١١ٔٓ فرٟ اٌغٕرٛة ، ٚأهاك أْ ٠رٛاىٞ مٌره ثئلبِرخ 

جل إٌبٕو ، ٚفزؾذ ٘نٖ اٌؼولبد ٛو٠مبً إٌٝ أفٛاط ِرٓ اٌْرجبة ا١ٌّٕرٟ ٌٍلهاٍرخ فرٟ ػولبد ِغ ِٖو ٚػ

فرٟ اٌّرلاهً ٚاٌغبِؼربد ٚاٌى١ٍربد اٌؼَرىو٠خ فرٟ ِٖرو ، ٚلرل ّروة ٘رؤالء اٌْرجبة ِجربكا اٌضرٛهح ٚفرٓ 

اٌضٛهح ، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن ِٓ ّه ثأٔٙب  ٍٛف رؾلس ٠ِٛبً ِب ، ٚهثّب  ألوة ِّب ٠زٖٛه أؽل
2
 . 

اٌضررٛهح ٚأػٍٕررذ اٌغّٙٛه٠ررخ فررٟ اٌرر١ّٓ ، اػزجررود اٌَررؼٛك٠خ أْ مٌرره ػّرروً ػررلائ١بً ٙررل٘ب ،  ٚؽرر١ٓ لبِررذ 

ٚثررلأد رؼررل اٌؼررلح ٌٍمٚرربء ػ١ٍٙررب فررٟ اٌّٙررل ، ٚلررل اٍررزٕغلد  اٌضررٛهح ا١ّٕ١ٌررخ ثّٖررو ٌٚررُ ٠ىررٓ ِّىٕرربً أْ ال 

ٌقبٕرخ   رَزغ١ت اٌمب٘وح ثؾىُ ِجبكئٙب ،ٚثؾىُ ٍِٖؾزٙب إْ ٕؼ األِو، ٚلل أهٍٍذ ِٖو ثؼ٘ اٌمٛاد ا

ٚاٍزطبػذ ثٌَٙٛخ  أْ  رمٟٚ ػٍٝ فٍٛي لٛاد اإلِبَ ، ٚأْ رَبٔل لرٜٛ اٌضرٛهح فرٟ ر١ٛٛرل كػربئُ إٌظربَ 

اٌغل٠ل ٚرأ١ِٓ " اٌغّٙٛه٠خ" ، ٚوبْ ٠ّىٓ أْ رٕزٟٙ األِٛه ػٕل ٘نا اٌؾل ، ٚأْ رٖجؼ اٌغّٙٛه٠خ ؽم١مرخ 

 لٙب فٟ ِْبوً ا١ٌّٓ اٌّيِٕخ.ٚالؼخ ٠زؼب٠ِ ِؼٙب ا٢فوْٚ ، ٟٚ٘ ٌُ رىٓ فطواً ػٍٝ أؽل  الٍزغوا
                                                           

ؽي٠رواْ )  1" ، ا١ٌّربك٠ٓ ٔرذ ، ؟7691ً٘ وربْ ٌٍَرؼٛك٠خ كٚه فرٟ ٘ي٠ّرخ ػجرل إٌبٕرو ػربَ " هفؼذ ١ٍل أؽّل ، ِمبي ثؼٕٛاْ : - 1

  ٛ١ٔٛ٠1171 . 

اٌمرب٘وح  ،  -اٌضرٛهح َِرزّوح ،  كاه اٌّٛلرف اٌؼوثرٟ -وزبة ؽٛاه ؽٛي ػجل إٌبٕو ، ثؾش ثؼٕٛاْ :" ػجل إٌبٕرو،    دمحم ػٛكح - 2

7617  ٓ ،91 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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ٌٚرُ رمرف األِررٛه ػٕرل ػررلاء اٌَرؼٛك٠خ ٌٍضررٛهح ٚإهٍربٌٙب لرٛاد ٌٍمٚرربء ػ١ٍٙرب ، ثررً رٌٛرذ ٚىاهح  اٌؾرروة 

األِو٠ى١خ ِّٙخ ٙوة اٌضٛهح ، ؽ١ش  أٚوٍذ اٌّّٙخ ٌّغبِو أِو٠ىٟ ِٓ هعبي " اٌجٕزبغْٛ " ل١بكح ؽوة 

ٚاألٚهٚث١١ٓ ، ٚعّؼٛا ع١ْبً ِٓ اٌّوريلخ  ٚافززؾٛا  ا١ٌّٓ" ِغ ٛبلُ ِٓ اٌقجواء ٚاٌّقطط١ٓ األِو٠ى١١ٓ

ِىبرت رغ١ٕرل ٌٍّوريلرخ  فرٟ ػرلك ِرٓ اٌؼٛإرُ  األٚهٚث١رخ ٌىرً ال ٠ٕمطرغ االِرلاك ، ٚررلفمذ ورً األٍرٍؾخ 

ٚأؽلصٙب ػٍٝ " اٌٍّى١١ٓ" فٟ ا١ٌّٓ ، ِٚغ ٘نا  ٌُ رَمٜ اٌغّٙٛه٠خ،  ٌُٚ ٠فٓ اٌغ١ِ اٌّٖوٞ ٌُٚ  ، ٌُٚ 

ٚػٍٝ اٌؼىٌ اِزلد اٌضٛهح ِٓ اٌّْبي إٌٝ ا١ٌّٓ اٌغٕٛثٟ ، ٌزىزَؼ ِٛوت اٌَو١ٛٓ  ٠وغُ  ػٍٝ اٌفواه ،

ٚاٌّْب٠ـ ٌٚزٕٟٙ اٌٛعٛك  اٌجو٠طبٟٔ االٍزؼّبهٞ،  ١ٌَٚمٜ فٟ إٌٙب٠خ آفو ِؼمرً ٌمِجواٛٛه٠رخ ٠ٚغروة 

آفو ّؼبع ٌّّ ػٕٙب 
1
.  

أٞ ػًّ  آفو لبَ ثٗ ػجل إٌبٕرو ، ٚمٌره ألٔٙرب   ٚلل أصبهد ؽوة ا١ٌّٓ ِٓ اٌؾمل ٚاٌٚغ١ٕخ، ِب ٌُ  ٠ضوٖ 

ؽٍّررذ أٌَررٕخ اٌضررٛهح إٌررٝ " لررلً األلررلاً" ٚإٌررٝ ؽبفررخ ِؾرر١ٜ اٌجزرروٚي ، األِررو اٌررنٞ ٠فَررو فٍف١ررخ اٌررلٚه 

 . 7691اٌَؼٛكٞ األِو٠ىٟ فٟ ؽوة 

ٚرىْف اٌٛلبئغ ِٚرٓ ٚالرغ رؼربٟٛ االػروَ اٌَرؼٛكٞ ِرغ ٘ي٠ّرخ ؽي٠رواْ أْ ٠رَٛ اٌزبٍرغ ِرٓ ؽي٠رواْ ) 

، ٚ٘ررٛ ا١ٌررَٛ اٌررنٞ أػٍررٓ ف١ررٗ اٌرروئ١ٌ عّرربي ػجررل إٌبٕررو ػررٓ رٕؾ١ررٗ ػررٓ ِٛلررغ هئبٍررخ  ١7691ررٛ   ٠ٛٔ

اٌغّٙٛه٠خ ، وبْ ٠َٛ فوػ غ١و َِجٛق ثبٌَٕجخ ٌألٍوح اٌَؼٛك٠خ ، ٚمٌه ثْىً ِٕبل٘ ثربٌّطٍك ٌّْربػو 

ػزجربه أْ اٌؾىرُ اٌغّب١٘و اٌّٖو٠خ ٚاٌؼوث١خ اٌنٞ هأد ف١ٗ ٠ِٛبً غب٠خ فرٟ اٌَرٛاك ، إما ِرب أفرنٔب ثٕظرو اال

اٌَؼٛكٞ وبْ ػبِوً  هئ١َ١بً فٟ اٌٙي٠ّخ ، ثَجت اٍزٕيافٙب ِٖو ػٍرٝ عجربي اٌر١ّٓ ٚفرٟ ٚك٠بٔرٗ ػَرىو٠بً 

َ ، فٚررروً ػرررٓ  ٕرررفمبد اٌَررروػ ٚاٌزررر ِو 7691 -7691ٚالزٖررربك٠بً ، ١ٍٛرررخ اٌَرررٕٛاد اٌّّزرررلح ِرررٓ 

االٍزقجبهٞ ٌٖبٌؼ اٌى١بْ ا١ٌٖٟٙٛٔ ٙل  ػجل إٌبٕو
2
 . 

األٍوح اٌَؼٛك٠خ اٌؾبوّخ ٠زبثؼْٛ اٌٙي٠ّخ اٌزٟ ؽٍذ ثّٖرو ثٍٙفرخ ٚؽّربً ، ٚػٕرلِب أػٍرٓ ٌمل وبْ أفواك 

اٌوئ١ٌ ػجل إٌبٕو رٕؾ١ٗ ػٓ هئبٍخ اٌغّٙٛه٠رخ ، أفرنٚا ٠زجربكٌْٛ اٌزٙربٟٔ ٠ٚرنثؾْٛ اٌقرواف  ٚاٌغّربي 

ذ وزؼج١ررو ػررٓ اٌفوؽررخ ثٙي٠ّررخ ِٖررو فررٟ اٌؾرروة، رٍرره اٌفوؽررخ اٌزررٟ ػىَررذ اٌؼمررلح اٌزبه٠ق١ررخ اٌزررٟ ؽىّرر

ٚرؾىُ  آي ٍؼٛك ثّٖو ، ِٕن أْ لبِذ لٛاد دمحم ػٍرٟ ثبّرب ثٙرلَ ) اٌلهػ١رخ  ِمرو ؽىرُ اٌلٌٚرخ اٌَرؼٛك٠خ 

األٌٚٝ
3
 . 

 اسة ت اإل تائٍلٍت األمتٌعٍت اسمبٍ ً  سل"ةَان على مصت -1

تإكدد أن خطدة العددوان مبٌتده مندذ انطدالق الثدورة  1652ٌولٌو  23أدنى مراجعة للتارٌخ منذ لٌام ثورة 
 وبهذا الصدد نشٌر إلى ما ٌلً :

لم تؤت على ذكر المضٌة الفلسطٌنٌة  1652رغم أن المبادي الستة التً أعلنها مجلس لٌادة الثورة عام -1
،   لنهدوض بمصدر التصدادٌا واجتماعٌداً ترمً إلى االستمالل واكانت والعدو الصهٌونً مباشرةً، إال أنها 

فمد  أدرن لادة العدو البعد المومً المضمر للثدورة، ال سدٌما وأن أحدد أسدبابها  الدرد علدى  دور األنظمدة 
اعتبددروا هدذه األهددداف والمبددادئ تشدكل فددً التحلٌددل   رجعٌدة فددً نكبدة فلسددطٌن، ناهٌددن أن لدادة  العدددوال

النهابً خطراً جسٌماً علٌهم ، وبدأوا ٌتآمرون مع برٌطانٌا وفرنسدا لضدرب ثدورة مصدر ، وفدً الدذاكرة 
                                                           

 95دمحم ػٛكح ، ِٖله ٍبثك، ٓ  - 1

 1171ؽي٠واْ ) ١ٔٛ٠ٛ   1هفؼذ ١ٍل أؽّل ، ِٖله ٍبثك ،  - 2

 َ. 7619) أثو٠ً   ١َٔبْ  71ِغٍخ ٕٛد اٌط١ٍؼخ،  - 3
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لٌام المخابرات الصهٌونٌة) الموساد( بموافمة بن غورٌون وبالتعاون مع شبكات تجسس من ٌهود مصدر 
 1654أمرٌكٌددة فددً المدداهرة واالسددكندرٌة فددً شددهر تمددوز ) ٌولٌددو(   بتفجٌددر لنابددل حارلددة أمددام مكاتددب

 غرفت بفضٌحة الفون لتحرٌض الوالٌات المتحدة على مصر.

ٌولٌدو فدً محلده ، عنددما تمكدن عبدد الناصدر علدى  23وكان إدران العدو الصهٌونً للبعد المومً لثورة 

حزٌدران  11لاعددة لنداة السدوٌس بتدارٌخ  حمل برٌطانٌا على تولٌع اتفالٌة جالء المدوات البرٌطانٌدة عدن

هذا ) أوالً( ) وثانٌاً( عندما نجحت الثورة فً كسر احتكار الغرب للسالح وعمدت صفمة  1654)ٌونٌو( 

لشددراء صددفمة مددن  1655أٌلول)سددبتمبر (  27األسددلحة التشددٌكٌة" السددوفٌاتٌة" عبددر اتفدداق بددرا  بتددارٌخ 

وندادت بالوحددة  1656لى إفشال حلف بغداد االستعماري عدام السالح الشرلً ) وثالثاً(  عندما عملت ع

 عبدد الناصدر المومٌة التً حظٌت بتؤٌٌد الجماهٌر العربٌة من المحٌط إلى الخلدٌج ) ورابعدا( عنددما أعلدن

، وعزمه على بنداء السدد العدالً مدن عوابدد المنداة  1656تموز ) ٌولٌو(  26عن تؤمٌم لناة السوٌس ٌوم 

 26دولة العدو الصهٌونً وبرٌطانٌا وفرنسا إلى شن الحرب على مصدر ابتدداًء مدن ٌدوم المالٌة، ما دفع 

لضرب ثورة مصر وإسماط حكم  الربٌس جمدال عبدد الناصدر ، وضدرب عوامدل  1656أول ) أكتوبر( 

فبراٌدر / 22  أعلنت الوحدة فدً عندما   ) وخامساً(الموة والنهوض فً مصر وولف المد المومً العربً

جمدال عبدد  ومصر شكري الموتلً بتولٌع مٌثاق الجمهورٌة المتحدة من لبل ربٌسً سورٌا 1651 شباط

 .عاصمة للجمهورٌة الجدٌدة والماهرة اختٌر عبد الناصر ربًٌسا .الناصر

بانسدحاب  عندما انتهت أزمدة السدوٌس، 1657آذار  1خطة الحرب الصهٌونٌة ضد مصر، مبٌته منذ -2
الموات اإلسرابٌلٌة من شبه جزٌرة سٌناء ولطاع غزة، عبر االتفاق على دخول لوات دولٌدة تابعدة لألمدم 

 المتحدة، إلى المناطك التً انسحبت منها لوات االحتالل االسرابٌلً لحماٌة ولف إطالق النار.

األهداف اإلسدرابٌلٌة،  فالعدو الصهٌونً، بدأ بوضع خطة، لضرب مصر، منذ ذلن التارٌخ، بسبب فشل 
، والمتمثلددة بشددكل ربٌسددً فددً تطوٌددع المشددروع 1656المتوخدداة مددن العدددوان الثالثددً علددى مصددر عددام 

 فً مصر بمٌادة خالد الذكر جمال عبد الناصر. 1652تموز  \ٌولٌو 23المومً، لثورة 

ً على مصر، وضعت منذ كشفت الوثابك االسرابٌلٌة، بان العناوٌن الربٌسٌة لخطة الهجوم االسرابٌللمد  
، وأن ربددٌس الكٌددان الصددهٌونً األسددبك، عددزرا واٌددزمن، هددو الددذي وضددع خطددة ضددرب 1657عددام 

 المطارات المصرٌة وأجرى تدرٌبات مسبمة منذ ذلن التارٌخ لتطبٌمها.

ثٕرربء ػٍررٝ أٚاِررو  7619ثؼررل أَررؾبة لررٛاد االؽررزوي اإلٍرروائ١ٍ١خ ِررٓ ٍرر١ٕبء ٚلطرربع غرريح ػرربَ  إم أٔررٗ  

أِو٠ى١ررخ  ثؼررل ِْرربهوزٙب فررٟ اٌؼررلٚاْ ػٍررٝ ِٖررو ِررغ وررً ِررٓ فؤَررب ٚثو٠طب١ٔررب  ، ٚإصررو ٛرروػ اٌرروئ١ٌ 

هئرر١ٌ ٚىهاء اٌى١رربْ  -األِو٠ىررٟ أ٠ئٙرربٚه ِجررلأ " ِررًء اٌفررواؽ" ، ٌررُ ٠ىررٓ ثٍٛررغ " ك٠ف١ررل ثررٓ غٛه٠ررْٛ"

ػٍرٝ ِٖرو ٚػٍرٝ ٔظربَ ػجرل  7619ٌٖر١ٟٙٛٔ آٔرنان أْ ٠روف٘ األٚاِرو األِو٠ى١رخ ، ٚأػٍرٓ أْ ؽروة ا

إٌبٕو لل أعٙٚذ ٚأْ إٍوائ١ً ٌُ رؾمك ١ّئبً ٍٜٛ فزؼ فٍر١ظ اٌؼمجرخ ، ٚ٘رنا أكٔرٝ ِطبٌجٙرب ، ٚأٔرٗ ال ثرل 

ِٓ ؽوة أفوٜ" ِؾزِٛخ" ال ٠غٙٚٙب أؽل
1
 . 

ٕرن مٌره اٌؾر١ٓ ، ٚلرل ٕروػ لبئرل اٌط١رواْ اإلٍروائ١ٍٟ ػربَ ٚثلأ اٌؼلٚ اٌٖر١ٟٙٛٔ االٍرزؼلاك ػٍرٝ اٌفرٛه ِ

" ِوكفبٞ ٘ٛك" ثأُٔٙ رٍٛا اصٕٟ ػْو ػبِربً ٠ٍٛٛرخ  ٠ؼ١ْرْٛ اٌقطرخ ٠ٚرأوٍْٛ ٠ٕٚربِْٛ اٌقطرخ ،  7691

  كل١مرخ...ٟ٘ اٌزرٟ كِروٚا ثٙرب ٠ٚ11مِْٛٛ ٠ٚمؼلْٚ اٌقطخ ، ٠ٚزلهثْٛ ٠ٚؾٍّرْٛ ثبٌقطرخ... ِٚرٓ أعرً )

 .١ٔٛ7691ٛ )ؽي٠واْ  ٠ 1ٍوػ اٌط١واْ اٌّٖوٞ فٟ 
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، ٚػٍرٝ ِرلٜ  7691ٚهف٘ ػجل إٌبٕو ٌٕظو٠خ أ٠ئٙبٚه " ًِء اٌفواؽ" ٚؽزٝ ٍرٕخ  7611ِٕٚن ػبَ 

ػْو ٍٕٛاد ٠ٍٛٛخ ؽبفٍخ ، وبٔذ اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚثر١ٓ عّربي ػجرل إٌبٕرو  ثطرٛي اٌؼربٌُ 

اٌغيائو ٚررٌٛٝ اٌَرٍطخ اٌروئ١ٌ "  اٌؼوثٟ ٚػوٙٗ ، ٚأزٙذ ثأؽلاس  ٚأزٖبهاد ِل٠ٚخ ، ؽ١ش اٍزمٍذ

أؽّل ثٓ ث١و ، اٌرنٞ وربٔٛا ٠ؼزجوٚٔرٗ " ػجرل إٌبٕرو " آفرو ، ٚلبِرذ صرٛهح اٌر١ّٓ ٚلبِرذ ف١ٙرب عّٙٛه٠رخ 

ٔبٕو٠خ رَزٕل إٌٝ اٌٛعٛك اٌؼَىوٞ اٌّٖوٞ فٟ ّجٗ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ ، ٍٚمطذ ٔظُ االٔفٖبي اٌّؼبك٠خ 

روفرغ ّرؼبه اٌٛؽرلح  ٚم٘جرذ إٌرٝ ػجرل إٌبٕرو، ٚلبِرذ ٌؼجل إٌبٕرو فرٟ ٍرٛه٠خ ٚاٌؼرواق ، ٚلبِرذ ٔظرُ 

ِٕظّخ اٌزؾو٠و اٌفٍَط١ٕ١خ ثلػُ هئ١َٟ ِٓ ػجل إٌبٕو ، ٌزؤورل اٌْقٖر١خ ٚاٌى١ربْ اٌفٍَرط١ٕٟ ٌٚززؾرلٜ 

  ١ٍبٍخ رن٠ٚت اٌفٍَط١١ٕ١ٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ.

هد رٖف١زٗ ، ٚهأد أْ ٌمل ٙبلذ االِجو٠ب١ٌخ األِو٠ى١خ مهػبً ثؼجل إٌبٕو ٚإٔغبىاد ٔٙغٗ اٌمِٟٛ ، ٚلو

اٌٛلذ لل ؽبْ ٚرأفو ٌٍم١بَ ثّؾبٌٚخ ؽبٍرّخ ٌمٛبؽرخ ثرٗ ، ٌٚرُ ٠َرزطغ االٔمروة اٌرنٞ كثوررٗ  اٌّقربثواد 

، أْ ٠َرمٜ  7691اٌّووي٠خ األِو٠ى١خ ػٓ ٛو٠ك اٌؾٍف االٍوِٟ ، ػٓ ٛو٠ك اإلفرٛاْ اٌَّر١ٍّٓ ٍرٕخ 

..ٌٚٙرنا رمروهد اٌؾروة ػٍرٝ ػجرل إٌبٕرو ػجل إٌبٕو وّب أٍمطذ ِٛعخ االٔموثبد ٔىوِٚب ٍٚٛوبهٔٛ .

 ٚفك ر١َٕك ٚرؾبٌف أِو٠ىٟ إٍوائ١ٍٟ. 7691ػبَ 

ثأٔٙرب ؽروة   7619ِٓ لجً أػلاء ػجل إٌبٕو ، رّبِبً وّب ٕٚفذ ؽروة  7691ٚلل ٕٚفذ ؽوة ٍٕخ 

كفبػ١خ ،   ٚأٔٙب  ِغوك هك ػٍٝ ػلٚاْ ٚاٍزفياى ػجل إٌبٕو ، ٚلل اؽزبط األِرو ٌؼرلح ٍرٕٛاد ٌىرٟ ٠مرف 

ّو ػربَ فرٟ ررً عٕواي إٍوائ١ٍٟ ٚأؽل ألطبة رٍه اٌؾوة ٘ٛ اٌغٕواي " ١ِزب١٘ٛ ث١ٍ١ل" ٌىٟ ٠ؼٍرٓ فرٟ ِرؤر

، وبٔرذ ؽروة ِؼرلح لجرً  أىِرخ فٍر١ظ اٌؼمجرخ ، ٚأْ األىِرخ لرل افزؼٍرذ ٌىرٟ رجروه  7691أث١ت  أْ ؽروة 

اٌؾوة ، ١ِْواً إٌٝ أْ اٌؾوة لل ّٕذ ٌزؼل٠ً ١ِياْ اٌمٜٛ فٟ اٌْوق األٍٜٚ ، ألٔرٗ فرٟ هأٞ اٌٛال٠ربد 

 اٌَٛف١برٟ. اٌّزؾلح األِو٠ى١خ أْ ا١ٌّياْ لل ِبي ١ِوً فط١واً ٌٖبٌؼ االرؾبك

ٚأٙبف : "إْ ) إٍوائ١ً  وبٔذ رؼٍُ رّبِبً ؽغُ اٌمٛاد اٌّٖو٠خ ٚفبػ١ٍزٙرب ٚأٔٙرب وبٔرذ ٚاصمرخ رّبِربً ِرٓ 

ٔز١غخ  اٌؾوة"....ٚافززُ ِؤرّوٖ اٌٖؾفٟ ثبٌي٘ٛ اٌزم١ٍرلٞ لربئوً: " إْ ٕٚرف اٌؾروة ثأٔٙرب كفبػ١رخ ٘رٛ 

مٛاد اٌّٖو٠خ ، ٚ٘ٛ أِو غ١و ٕؾ١ؼ اٌإ٘بٔخ ٌغ١ِ اٌلفبع اإلٍوائ١ٍٟ  ، ٚارٙبَ ٌٗ أٔٗ وبْ ٠قْٝ 
1
.  

  7691ٌمل ىػّذ اٌٛال٠بد اٌّزؾرلح فرٟ ؽ١ٕرٗ ، ثأٔرٗ ٌرُ ٠ىرٓ ٌٙرب كفرً ال ِرٓ لو٠رت ٚال ِرٓ ثؼ١رل ثؾروة 

ٚٛبٌجررذ ثبالػزررناه ؽ١ّٕررب أػٍررٓ  ػجررل إٌبٕررو مٌرره ، ٚإٔررود ػٍررٝ مٌرره ، ٚالزٚررٝ األِررو ػررلح ٍررٕٛاد 

إٌّطمرخ ثىزربة ٠ؼٍرٓ ف١رٗ أْ اٌروئ١ٌ األِو٠ىرٟ "١ٌٕرلْٚ ١ٌقوط ِل٠و اٌّقبثواد األِو٠ى١خ اٌّووي٠خ فرٟ 

عَْٛٔٛ" ٚاٌجٕزبعْٛ ٚاٌّقبثواد اٌّووي٠خ األِو٠ى١خ وبٔٛا " أثطبي" رٍه اٌؾوة اٌؾم١م١١ٓ
2

  . 

٠ررنوو أْ اٌٛال٠رربد اٌّزؾررلح، ٍررجك ٚأْ ىػّررذ ثأٔررٗ ٌررُ ٠ىررٓ ٌررل٠ٙب ػٍررُ ثبٌؼررلٚاْ اٌضوصررٟ ػٍررٝ ِٖررو ػرربَ 

و٠طب١ٔرب ٚفؤَرب ٚإٍروائ١ً ، هكاً ػٍرٝ إػروْ ػجرل إٌبٕرو ررأ١ُِ لٕربح ٚاٌنٞ ّبهوذ ف١ٗ وً ِٓ ث 7619

اٌَرر٠ٌٛ ٚإفٚرربػٙب ٌٍَرر١بكح اٌّٖررو٠خ ثبٌىبِررً ، ٌٚررُ رىزررف ثٕف١ٙررب اٌؼٍررُ ثقطررخ  اٌؾرروة، ثررً اٍررزٕىورٙب  

ٚأػٍٕذ أٔٙب فٛعئذ ثٙب ، ٚفٟ ؽ١ٕٙب أػٍٓ " كاالً" أٔٗ ِٚطو " ثمٍت صم١ً" أْ ٠مرف ٙرل ؽٍفبئرٗ ، صرُ 

ٚأ٠ئٙربٚه   -ِل٠و اٌّقربثواد األِو٠ى١رخ-ٚصبئك رج١ٓ  أْ " كاالً" ّٚم١مٗ " آالْ كاالً" رٙود وزت ٚ

 ً ، وبٔٛا ع١ّؼبً ٠ؼوفْٛ وً ّٟء ػٓ اٌؾوة ِٚٓ األٌف إٌٝ ا١ٌبء ٚأْ ِٛلفُٙ وبْ ٔفبلبً فبٌٖب
3
 . 
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أْ  َ ،1117عبء فٟ ٚص١مخ وْرف ػٕٙرب )ٚ٘رٟ ِرٓ ٙرّٓ اٌٛصربئك األِو٠ى١رخ اٌزرٟ أفروط ػٕٙرب ػربَ  ٚلل 

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ كفؼذ إٍوائ١ً إٌٝ اٌؾوة اٌّجىروح، ٚثرلػُ ِجبّرو ٚفرٛهٞ: "ٌمرل اٌزمرٝ ِرل٠و 

اٌٍّٛبك اإلٍوائ١ٍٟ ؽ١ٕٙب "أ١ِذ" ِرغ اٌروئ١ٌ األِو٠ىرٟ عَٛٔرْٛ، ٚثؼرل اٌزرلاٚي ٍرأي عَٛٔرْٛ هئر١ٌ 

ػْروح أ٠ربَ رمو٠جرب. فمربي  اٌٍّٛبك: ٌٛ ٘بعّزُ اٌؼوة ا٢ْ فىُ ٍززؾًّ ٘ي٠ّزُٙ ِؼىُ؟ فىبْ عٛاة أ١ِذ:

األِو٠ى١خ اٌقط١وح ٚاٌزٟ ٕٚرٍذ ِؼٍِٛبرٙرب إٌرٝ إٍروائ١ً عَْٛٔٛ:" إما ِبما رٕزظوْٚ؟" ، ٌٚىٓ اٌٛص١مخ 

. فىبٔذ فطخ رل١ِو اٌط١واْ اٌؼوثٟ أٚال
1

 

 

 اسبتجُازٌت اس" عتٌت-3

البرجوازٌددة لكدن هنالدن سددبب أطلدك علٌده الددبعض مسدمى ) البرجوازٌدة العسددكرٌة البٌرولراطٌدة( وهدذه 
وحتدى نكسدة حزٌدران  1656العسكرٌة تشكلت فً سٌاق تراكمً منذ العدوان الثالثدً علدى مصدر عدام 

المشدٌر عبدد الحكدٌم عدامر مدن مولعده كمابدد عدام للمدوات المسدلحة لدم ٌبدد أي   أن ،  ومن المعلوم 1667
كفاءةً تذكر فً مواجهة العدوان ،  ناهٌن عن دوره  السلبً فً مواجهة مإامرة االنفصال السدورٌة عدن 

كدان ٌتوجدب علدى الدربٌس جمدال عبدد  ، وأمام هذا الخلل فدً أداء المٌدادة العسدكرٌة ، 1662مصر عام 
إعدالن  روصدب إلالة عبد الحكٌم عامر ، لكن الربٌس لم ٌمدم على ذلن ، واستعٌض عن إلالته   الناصر 
 بنمل السلطة إلى مجلس الرباسة.ٌمضً   1662فً سبتمبر) أٌلول(  دستوري

لمد حاول مجلس الرباسة أن ٌدخل التوازن  بٌن سلطات المشٌر عامر وبٌن السلطة الرباسٌة المتمثلة فً 
السٌاسٌة ، بعد فشل المشٌر أٌام العدوان الثالثدً وأٌدام الوحددة مدع سدورٌة، ولدد أعدد لدرار تحدٌدد المٌادة 

اختصاصات المشٌر ، بما ٌجعدل سدلطة تعٌدٌن لدادة الوحددات فدً المدوات المسدلحة مدن مسدإولٌة مجلدس 
ب الرباسددة ، ولددم ٌحضددر عبددد الناصددر جلسددة مجلددس الرباسددة ، التددً نددولش فٌهددا هددذا الموضددوع ، فطلدد

الددذي كددان ٌمتددرب مددن دابددرة الظددل وٌبتعددد عددن  ه ، وانضددم إلٌدده كمددال الدددٌن حسددٌن المشددٌر تؤجٌددل بحثدد
المناصب التسع التً كان ٌسدتحوذ علٌهدا ، ولكدن األغلبٌدة وافمدت علدى المدرار وأصددرته ، لكدن المشدٌر 

ٌة ، ولدم  بعض عامر لم ٌمتثل إلٌه وخرج غاضباً ، وغضب لغضبه لادة الموات البرٌة والجوٌة والبحر
كبار المادة استماالتهم ، وحدثت حالة هٌاج بٌن  لادة الموات المسلحة الممربٌن من المشٌر ، واجتمعوا فً 

  .2المٌادة وأصروا على عودة المشٌر إلى مولعه

لمد أدرن المشٌر عامر أنه ٌستمد سلطته من  الموات المسدلحة ولدٌس مدن الشدعب والدولدة ، فوثدك صدلته  
وظددل ٌواصددل العطدداء والمددنح لكددل مددن ٌطلددب ، وأصددبح للمشددٌر أظددافر وأنٌدداب ، ولددد كددان مددن  بمادتهددا

الواجب حسم مثل هذه األمور عند بداٌتها ، ولكدن إهمدال ذلدن أدى بالمٌدادة العسدكرٌة لكدً تشدكل بدروزاً 
الرغبة ، ورمٌاً خطٌراً  أصبح  ، من الصعب استبصاله، وأصبحت المٌادة السٌاسٌة ٌنمصا المدرة  ولٌس 

إلزالددة هددذا الددورم ، وهنددا اهتددزت كددل األمددور فتغٌددرت طبٌعددة العاللددات بددٌن المٌددادة السٌاسددٌة والمٌددادة 
العسكرٌة ، ثم اهتزت طبٌعة العاللات داخل المٌادة العسدكرٌة ، فهدبط مٌدزان الكفداءة لٌحدل محلده مٌدزان 

ة واالهتمدام....ومن ثدم فدإن حدرب الوالء ، وأصبح التؤمٌن الذاتً ولٌس األمدن المدومً هدو محدل الرعاٌد

                                                           

 . 7691 –، فٍَط١ٓ ػجو اٌزبه٠ـ ، ؽوة ؽي٠واْ ٚفب -ِووي اٌّؼٍِٛبد اٌفٍَط١ٕٟ - 1
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حزٌران خاضتها مصر  فً ظدل عاللدة مضدطربة بدٌن المٌدادة السٌاسدٌة والمٌدادة العسدكرٌة غٌدر الكفدإة 
 .  1وغٌر المإهلة والمسإولة

لمد تساءل الكثٌرون : لماذا لم تعالج المٌادة السٌاسٌة المولف ؟ ربما ٌكون ذلن لعجز فً المدرة فً ضوء 

الموى بٌن المٌادتٌن ، وربما تكون المٌادة السٌاسٌة لددرت أنده لتصدحٌح األوضداع ال بدد  اختالف موازٌن

 من صدام ، ولكنها لم تكن مستعدة لهذا الصدام إال على األرض المالبمة وفً الولت المناسب.

، لم تكن حربداً ، ولدم تحدارب مصدر ، ولدم تهدزم  1667لمد ذهب بعض الناصرٌٌن إلى المول أن حرب 
سمطت الموات المسلحة بسموط المٌادة العسكرٌة ، وأنه ربما تكشف كل الحمابك ذات ٌوم ، وٌعرف  ولكن

مددثالً دور " الحددزب األمرٌكددً" فددً مصددر وكددان عبددد الناصددر ٌسددمٌه ألددوى حددزب سٌاسددً فددً الددبالد ، 
 وسوف ٌعرف دور " البرجوازٌدة العسدكرٌة" التدً هٌمندت علدى السدلطة فدً الجدٌش والحكومدة ، والتدً

ما ٌندر  1667كانت ال تمل عداًء لعبد الناصر عن الوالٌات المتحدة و ) إسرابٌل( ، ولد حدث فً حرب 
، وربما ال ٌمكن أن ٌحدث فً أي حرب أخرى ، ولد عرف عبد الناصر بطرٌمة ما  الخطة اإلسدرابٌلٌة 

ٌه مدن معلومدات، ولكدنهم بتفاصٌلها وموعدها ، وجمع كل المادة العسكرٌٌن  الكبار وأحاطهم علماً بما لد
 ٓ  . 2احتفظوا بها ألنفسهم ، ولم ٌبلغوا المادة المٌدانٌٌن...وكانت الكارثة

ولد ثبت بعدبذ أن ) إسرابٌل( كانت تعرف كل صغٌرة وكبٌرة ،عن الخطط والموالع والموات المصدرٌة 

هول الكارثة إال أنهدا لدم وهو  ما ال ٌمكن أن ٌتم عن طرٌك األلمار الصناعٌة األمرٌكٌة وحدها ، ورغم 

تحمك " ألبطالها" المنتصرٌن  أهم ما تولعوا منها ، ولد وصفت صحٌفة برٌطانٌة الحرب " بؤنهدا أغلدى 

ثمن دفع ثمناً لرأس رجل واحد " ، ولكن لم تسمط هذه الرأس ، بل على العكس ، حدث ما لم ٌحددث فدً 

لدده لكددً ٌتشددبث بدده وٌصددمم علددى اسددتبمابه، التددارٌخ ألي لابددد هددزم هزٌمددةً كبددرى ، وخددرج الشددعب بؤكم

وخرجت الجماهٌر  العربٌة فً كل العواصم والمدن العربٌة تطالب بنفس المطلدب ، وعداد عبدد الناصدر 

 فً أكبر مظاهرة تارٌخٌة وأعظمها  إلرادة المالٌٌن .

لهزٌمدة ردت األحدزاب الشدٌوعٌة والٌسدارٌة العربٌدة ا:  االسبباب مبن وجهبة نابر األحبلاب الٌسبارٌة-4
وأن بنٌتده الطبمٌدة  -على حد ما جاء فً أدبٌاتها –لطبٌعة النظام البرجوازي الصغٌر فً مصر وسورٌة 

 تفسر الهزٌمة أمام العدو الصهٌونً ، وبهذا الصدد نشٌر إلى ما ٌلً:

لٌس لدراً أن النظام الوطنً البرجوازي ،غٌر لدادر علدى الخدوض فدً حدرب ضدد الكٌدان الصدهٌونً  -1
ٌولٌدو نظدام برجدوازي صددغٌر وهدً مسدؤلة محدل نمدداش  23فٌهدا، هدذا إذا سدلمنا أن نظددام ثدورة والظفدر 

نظدري،  فهنالدن دول ذات خدط برجدوازي وطندً انتصدرت فدً الحدروب فدً مواجهدة أعددابها واألمثلددة 
 كثٌرة على ذلن 

أن األحزاب الٌسارٌة العربٌة لم تمدم لراءة للتحوالت الطبمٌة منذ بداٌدة الثدورة والصدراع الطبمدً فدً -2
إطار تحالف لوى الشعب العامل ، واكتفت بالحدٌث العام عن البرجوازٌة الصغٌرة وفً هذا ظلم لتجربة 

 عبد الناصر.

بددؤثر رجعددً ، إذ أن معطٌددات الثددورة   أن لددراءة  األحددزاب الٌسددارٌة، بحاجددة للتدددلٌك  فددً طروحاتهددا-3

من خالل مبادبهدا السدتة تندالض مدا ذهبدت إلٌده  1652ٌولٌو  23تإكد عكس ذلن ،  من زاوٌة أن ثورة 

األحزاب الٌسارٌة ممثلةً بمحاربة االستعمار وتصفٌة اإللطاع من خدالل لدانون االصدالح الزراعدً  فدً 

                                                           

 .134-133، مصدر سابك ، ص   أمٌن هوٌدي - 1

 . 72دمحم عودة ، مصدر سابك ، ص  - 2



11 
 

رأس المدال علدى الحكدم  وإصدالح الجدٌش باتجداه  ، والمضاء على االحتكدارات وسدٌطرة 1652سبتمبر 

 .وطنً وتحمٌك العدالة االجتماعٌة وإلامة نظام دٌممراطً سلٌم  

وهدذه المبددادئ السددتة تمددت ترجمتهددا علددى أرض اوالددع رغددم بعددض الثغددرات ، وتددم تطوٌرهددا مددن خددالل 

ح الزراعدً لمصدلحة التً أدخلدت تعددٌالت علدى االصدال 1661المٌثاق ولوانٌن ٌولٌو االشتراكٌة  عام 

الفالحٌن  وأممت العدٌدد مدن المصدانع والشدركات ، وأبددت انحٌدازاً هدابالً لمصدلحة العمدال والفالحدٌن ، 

 وأنجزت لطاعاً عاماً اشتراكٌاً.

وّب أغفٍذ األؽياة ا١ٌَبه٠خ َِأٌخ ِووي٠خ فٟ اٌمواءح اٌطجم١خ  ٟٚ٘   أْ ػجرل إٌبٕرو  أؾربى ثْرىً -9

 ٕرربهؿ ٌٍفوؽرر١ٓ ٚاٌؼّرربي ِررٓ فرروي االٕرروػ اٌيهاػررٟ  ِٚررٓ فرروي  إٖٔرربف اٌؼّرربي ػجررو إٕررلاه 

أ١ِٓ ٚاٌزررر اٌٖرررؾٍٟررربػبد اٌؼّرررً ٚاٌؾرررل األكٔرررٝ ٌألعرررٛه ٚاٌزرررأ١ِٓ اٌزرررٟ ؽرررلكد  اٌزْرررو٠ؼبد اٌؼّب١ٌرررخ 

ٚإربؽخ اٌفوٓ ٌزؼ١ٍُ ٌٍغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ أفرواك اٌْرؼت اٌرن٠ٓ وربٔٛا ِؾرو١ِٚٓ ِرٓ ٘رنا اٌؾرك  االعزّبػٟ

 ، ٔب١٘ه أْ اٌؼّبي إٔجؾٛا ِّض١ٍٓ فٟ ِغبٌٌ إكاهح اٌْووبد لجً اٌضٛهح
1
.  

المدومً فدً  والدخول فً داخل تركٌبة النظدام، بحاجة لتدلٌك بؤثر رجعً، ، لراءة األحزاب الٌسارٌة -5
البرجوازٌددة العسددكرٌة  مددن خددالل لددراءة دور لتفسددٌر مددا حصددل،  -علددى وجدده التحدٌددد  - آنددذانمصددر 

لددوى طبمٌددة كانددت ضددمن االتحدداد االشددتراكً وضددمن بنٌددة  تفحددص حمٌمددة أن و ،فددً الهزٌمددة المترهلددة 
ٌن ظداهرة عبدد النظام ، معادٌة للثورة المصدرٌة وتوجهاتهدا ، وأخدرى مترهلدة ، مدع ضدرورة التمٌٌدز بد

الناصددر ونهجدده المددومً العربددً التمدددمً والمنحدداز للعمددال والفالحددٌن ، وبددٌن لددوى طبمٌددة أخددرى داخددل 
 التحالف الفضفاض 

 أسباب أخرى -

: عددم وضدع المابدد العسدكري المناسدب اٌجبؽض١ٓ إٌٝ إٙبفخ أٍجبة رم١ٕخ  ٚإكاه٠خ ػٍٝ ٔؾٛثؼ٘  ٚم٘ت 

تلبٌة مطلب السوفٌٌت فً أن ال تكدون مصدر /المٌادات العسكرٌة فً المولع المناسب، وترهل  العدٌد من

وأن  /سدٌطرة مراكدز المدوى فدً مصدر علدى دابدرة المدرار العسدكري واألمندً /هً  البادبة فدً الحدرب

 .سبمةالتحرن المصري العسكري جاء فً إطار رد الفعل دونما خطة م

الى الخلل فً موازٌن الموى، والدعم العسكري الالمحدود،  وأرجع بعض الباحثٌن والمإرخٌن  الهزٌمة 

من لبل الوالٌات المتحدة للكٌان الصهٌونً، ونمص االسدلحة المتطدورة لددى الجٌدوش العربٌدة، لكدن هدذا 

السبب، ال ٌصدمد أمدام حمٌمدة أن جٌدوش  مصدر وسدورٌة والعدراق امتلكدت مدن االسدلحة السدوفٌاتٌة، مدا 

 ونً.ٌكفً لهزٌمة الكٌان الصهٌ

رزفررك اٌّٖرربكه فررٟ اٌؼل٠ررل ِررٓ اٌّؼط١رربد اإلؽٖرربئ١خ اٌّزؼٍمررخ ث١ّررياْ اٌمررٜٛ اٌؼَررىوٞ لجررً ؽرروة ٚ

، ٚإْ وبٔرذ رقزٍرف فرٟ ثؼر٘ اٌغيئ١ربد. ٚرغّرغ ثرو اٍرزضٕبء ػٍرٝ أْ ػرلك ٚػرلح ١ٔٛ٠7691ٛ/ؽي٠واْ 

خ اٌزب١ٌرخ ٚاالؽٖربئ١..اٌغ١ُٛ اٌؼوث١خ فٟ اٌغجٙبد اٌرضوس وبٔرذ أوضرو ِرٓ ػرلك ٚػرلح اٌغر١ِ اإلٍروائ١ٍٟ

رجو٘ٓ ػٍٝ أْ ١ِياْ اٌمٜٛ اٌؼَىوٞ ػٍٝ اٌٖؼ١ل٠ٓ اٌّربكٞ ٚاٌجْروٞ وربْ ١ّ٠رً ثْرىً وج١رو ٌّٖرٍؾخ 
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ِٖررو ٍٚررٛه٠خ ٚاألهكْ ،  ٌٚررُ رررلفً فررٟ اإلؽٖرربئ١خ أهلرربَ ِٚؼررلاد اٌغرر١ِ اٌؼوالررٟ اٌررنٞ ّرربهن فررٟ 

اٌؾوة
1
.   

 

 إ تائٍل
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171 
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الهزٌمة، لغٌاب الخطة العسكرٌة العربٌة لخوض الحرب، ولعددم وجدود لدرار سٌاسدً آخر وأرجع فرٌك 

الربٌس عبد الناصر اضطر لخوضها تضدامناً مدع سدورٌة  ناهٌدن أن المٌدادات العسدكرٌة  بالحرب،  وأن

فً مصر لم تكن مإهلدة  أو علدى لددر المسدإولٌة لخدوض الحدرب ، فدالربٌس جمدال عبدد الناصدر رغدم  

لناعتدده االسددتراتٌجٌة بخددوض الحددرب الحمدداً، إال أندده كددان ٌعطددً األولوٌددة للتنمٌددة فددً إطددار التطبٌددك 

 كً كخطوة  لصلٌب الجبهة الداخلٌة على الصعٌدٌن االلتصادي واالجتماعً .االشترا

خالصةً : فإن األسباب السالفة   فً تفسدٌر الهزٌمدة ، تكمدل بعضدها بعضدا، وإن كدان المصدور فدً دور 

لٌادة الموات المسلحة " عبد الحكٌم عامر" ، ،  وعدم وجود خطة عسدكرٌة لخدوض الحدرب دون إغفدال 

مدع ضدرورة اإلشدارة إلدى أن   السعودٌة فً الهزٌمة والددور األمرٌكدً علدى وجده التحدٌدددور الرجعٌة 

ال ٌستند ،ربط الهزٌمة بالبنٌة البرجوازٌة الصغٌرة للنظام فً مصر التً روجت لها األحزاب الشٌوعٌة 

الدلدة   إلى حٌثٌات نظرٌدة ومادٌدة ملموسدة ، كمدا أن ربدط الهزٌمدة بالخلدل فدً مدوازٌن المدوى ٌفتمدر إلدى 

أن  الجٌددوش العربٌددة، امتلكددت كمٌددات هابلددة مددن األسددلحة  والصددواب ، إذا مددا أخددذنا بنظددر االعتبددار

السوفٌاتٌة من طابرات حربٌة ودبابدات ، وامتلكدت تفولداً عدددٌاً ٌمكنهدا مدن خدوض  الحدرب واالنتصدار 

 .بخطة والمرار السٌاسً للحرفٌها لو توفرت ال

                                                           

 11-9-1، ثزبه٠ـ أ٠بَ 9.. ػٕلِب ٘يِذ إٍوائ١ً اٌؼوة فٟ 91ػبِب ِود ػٍٝ ٔىَخ  11رمو٠و اٌغي٠وح ٔذ ، - 1
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 ً  د على الهلٌمة: عبد الناصر وسبل الر ثالثا

على ثالث ، الجبهة األولى : إعادة بنداء المدوات المسدلحة  1667لمد عمل جمال عبد الناصر بعد هزٌمة 

المصددرٌة وفددك نهددج سٌاسددً وطنددً ولددومً  غٌددر مسدداوم ،والجبهددة األخددرى تصددلٌب الجبهددة الداخلٌددة، 

 والجبهة الثالثة هً الجبهة السٌاسٌة  .

 على  الصعٌد العسكري :-7

ػجل إٌبٕو ػٍٝ ِؼبٌغخ أٚعٗ اٌمٖٛه فٟ اٌمٛاد اٌٍَّؾخ اٌّٖرو٠خ ثْرىً ػربَ ٚفرٟ اٌمرٛاد اٌزرٟ ػًّ 

ٌٚررنا ٚٙررؼذ اٌم١رربكح  ، ؽي٠ررواْ 1ٚ اٌزررٟ وْررفذ ػٕٙررب ؽرروة  ،رزررٌٛٝ ِٙرربَ اٌررلفبع اٌغررٛٞ ثْررىً فرربٓ

 ا١ٌَب١ٍخ عٍّخ ِٓ األ٘لاف ٌزغبٚى إٌىَخ رزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:

 .ثبالػزّبك ػٍٝ اٌؾٍفبء اٌَٛف١١ذ إػبكح ثٕبء اٌمٛاد اٌٍَّؾخ  -7

، ٌزغربٚى ا٢صربه اٌَر١ىٌٛٛع١خ إٌبعّرخ ػرٓ ؽروة  فٟ أٔفَُٙ ٚفرٟ لربكرُٙ ٚاٌٚجبٛ  إػبكح اٌضمخ ٌٍغٕٛك-1

 . 7691ؽي٠واْ  -١ٔٛ٠ٛ

 إػبكح اٌضمخ ٌٍْؼت اٌّٖوٞ ثبٌم١بكر١ٓ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؼَىو٠خ -5

  اٌؼَررررررررىوٞ جٜ ٚاٌرررررررروثٜاٌٚرررررررر إػرررررررربكح رررررررررله٠ت اٌمررررررررٛاد اٌَّررررررررٍؾخ  ، ٚاٌزوو١رررررررري  ػٍررررررررٝ -9

اٌمربكه٠ٓ ػٍرٝ اٍرز١ؼبة األٍرٍؾخ اٌّزطرٛهح ثبٌّؤ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّربً ٚ ثطوة اٌغبِؼبد،  هفل اٌمٛاد اٌٍَّؾخ-1

 ٚرٕف١ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن فطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٜ اٌؼ١ٍّرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربد ثىفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربءح

 رٕظ١ُ اٌٛؽلاد اٌؼَىو٠خ ٚٚٙغ اٌمبئل اٌؼَىوٞ إٌّبٍت فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت. -9

 اٌٍَّؾخ ٚفبٗ ؽوة االٍزٕياف ٙل اٌؼلٚ اٌٖر١ٟٙٛٔ ٚفٟ ٙٛء ِب رملَ أػبك ػجل إٌبٕو ثٕبء اٌمٛاد

اٌزٟ ّىٍذ فٟ ِؾٍٖزٙب فَبهح ٕبف١خ ٌٍؼلٚ ٚ، ٌّلح صوس ٍٕٛاد  7691ِبهً  –اثزلاًء ِٓ ّٙو آماه 

حزٌران  –ٌونٌو  5لطرح  مبادرته  فً    ، ِب كفغ ٚى٠و اٌقبهع١خ األِو٠ى١خ ١ٍ٠ٚبَ  هٚعوى ا١ٌٖٟٙٛٔ

فدً مفاوضدات المصدري واإلسدرابٌلً  أن ٌددخل الطرفدان علدى ، إلٌماف المتال مدة ثالثة أشهر، 1671

ً  242جدٌدة لتنفٌذ المرار   .، وهذا ما سنعرض له الحما

 

 على صعٌد  الجبهة الداخلٌة  :-2

 تجدذٌرعمل عبد الناصر على  تجاوز ثغرات  التجربة السدابمة فدً االتحداد االشدتراكً العربدً  ، عبدر  

( مددارس ، الدذي أكددد علددى مددا ٌلدً : إعددادة بندداء المددوات  31الثدورة سٌاسددٌاً واجتماعٌدداً مدن خددالل بٌددان )

المسددلحة / تحمٌددك الصددمود االلتصددادي/ تصددفٌة مراكددز المددوى مددن خددالل محاكمددات علنٌددة ،العتبددارات 

األصدلاء فً الدول أخاللٌة ومعنوٌة / العمل على كل الجبهات العربٌة والدولٌة ، واالتصال المباشر مع 

االشتراكٌة ، وفً ممدمتها االتحاد السوفٌٌتً ، الذي أكد لمصر فدً ظدروف النكسدة ، صددالته المخلصدة  

 وتعاونه الصادق ، وولوفه الصلب فً جبهة الثورة العالمٌة المعادٌة لالستعمار.

ت اإلنتداج والمٌدادات على صعٌد اإلنتاج وتغٌٌر لٌادا ،برنامج عمل متكامل مارس (31لمد تضمن بٌان )

العسكرٌة، وتغٌٌر فدً السدلن الدبلوماسدً والمحدافظٌن ، وفدً رإسداء المددن  وفدً إعطداء دور للشدباب 

وكذلن على صعٌد تجذٌر تجربة االتحاد االشتراكً وإعادة بنابه باالنتخاب الحر من الماعدة إلى  ،المتعلم
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لى لٌادة العمل السٌاسً لمصلحة الجمداهٌر لادر ع الممة ، وبحٌث ٌظهر فً وسطه تنظٌم سٌاسً طلٌعً

 الشعبٌة.

  على الصعيد السياسي :-3

 نقل موضوع التضامن العربي لى دائرة التطبيق-

لبدددل التطدددرق بشدددكل مفصدددل إلدارة الدددربٌس جمدددال عبدددد الناصدددر الصدددراع علدددى الصدددعٌدٌن السٌاسدددً 

، البددد مددن  1667السٌاسددً والعسددكري للجمهورٌددة العربٌددة المتحدددة بعددد حددرب  والعسددكري  وللهدددف

، هدو إخضداع النظدام الناصدري، وإنهداء  1667اإلشارة هنا ، إلى أن الهدف األمرٌكً من عددوان عدام 

 جهوده الرامٌة إلى توحٌد العالم العربً وتحرٌر التصاده من السٌطرة االستعمارٌة.

مصددر وسددورٌة بمعونددة  محلٌددة ) إسددرابٌل( ولددٌس مددن الدددول العربٌددة وكددان ٌجددب شددن الهجددوم علددى 

المحافظددة ، وإنمددا مددن ) إسددرابٌل( ، إذ أصددبحت إسددرابٌل  تشددكل تدددرٌجٌاً، حجددر الزاوٌددة فددً سٌاسددة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً المنطمة ، بحكم أن الدول العربٌة المحافظة بدت تظهر وكؤنها حلٌف ألدل 

وعددزل األسددرة  1651ممددا اعتددادت أن تكوندده فددً الخمسددٌنات ، فددالثورة العرالٌددة عددام لابلٌددة للحٌدداة، 

، أجبرت صانعً المرارات األمرٌكٌة ، أن ٌنظدروا إلدى ) إسدرابٌل(  1662الهاشمٌة، وثورة الٌمن عام 

 .1باعتبارها الحصن الحامً الوحٌد للمصالح األمرٌكٌة

إجذشا  صاذالتاخ صذع تاذد الذذَر الاشتٕذح  َ اصذح  عمل الشئٕس عثذ الىاصش فٓ ٌذزي المشلةذحع عةذّ 

الساُدٔح سغم صُلفً الجزسْ صذه الشجإذاخ الاشتٕذح ع لٕراذذِ لةمٍمذاخ اتيذرشاذٕجٕح المراةمذح ترتشٔذش 

 .7661األساضٓ الاشتٕح الرٓ الرةٍا الاذَ الإٍُوٓ عام 

دره مؤتمر القمة العربي الذي أصَفٓ يثٕل رلك  ذمكه  عثذ الىاصش صه ومل صُضُع الرضاصه الاشتٓ   

ع  إلّ دائشج  الرطثٕك الامةٓ َرلك فٓ صؤذمش الممح  5691عام  بالمغرب الدار البيضاء الثالث المنعقد في

شجمح ٌزا  الرضذاصه َذ 1291سبتمبر/أيلول  1أغسطس/آب و 92ما بين  الاشتٓ المىامذ فٓ الخشطُم

تشذذااس صشيذذضْ ص ت صذذةم ع ت صفاَضذذاخ ع َت اعرذذشار ص َاعرثذذاس ٌذذزا الشذذااس صتذذذد يٕايذذٓ لماذذش 

 َلامُم الذَر الاشتٕح.

ع فذذٓ  242َلذذذ وجذذم عثذذذ الىاصذذش فذذٓ لمذذح الخشطذذُم  سغذذم اعرشافذذً الركرٕكذذٓ تمذذشاس صجةذذس األصذذه سلذذم 

ذتذد عذااس ص ت صذةم ع ت صفاَضذاخ ع   7661التاُر عةّ تشواصج يٕايٓ ٔسرجٕة لرتذٔاخ ٌضٔمح 

ت  اعرشار تالكٕان الإٍُوٓص ع صفشالً  ذُلااخ الاذذَ تٍشَلذح الذذَر الاشتٕذح لةكٕذان الاذٍُٕوٓ لرُلٕذع 

 الاةم صاً.

 

 ومشاريع التسويت : خطت الحرب : عبد الناصر رابعا  

، اٍزضّو  اٌّْبه٠غ ا١ٌَب١ٍخ    242ذمرضٓ اإلعاسج اترذاً  أن عثذ الىاصش صىز لثُلً صضطشاً تالمشاس 

ثٕبء ؽبئٜ  أعً ِٓ ،اٌَٛف١١ذاٌمبكح ثبالٍزٕبك إٌٝ اٌّطوٚػ  ٌٍز٠َٛخ  ، فٟ ١ٍبق رىز١ىٟ  ثبٌز١َٕك ٚ

اٌٖٛاه٠ـ ٌؾّب٠خ اٌؼّك اٌّٖوٞ ِٓ اٌٙغّبد اٌغ٠ٛخ اإلٍوائ١ٍ١خ ، ٚفٟ اٌناووح ػٕلِب فوٗ ػٍٝ 

                                                           
، أٌار ) 33د. نصٌر عاروري ، د. أحمد طربٌن ، الشرق األوسط فً خطط نٌكسون وكٌسنجر ، مجلة شإون فلسطٌنٌة، عدد  - 1

 66،  ص  1674ماٌو( 
 

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2014/11/4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 –أْ ٠ط١و اٌط١بهْٚ اٌَٛف١١ذ فٟ اٌَّبء اٌّٖو٠خ  -خ ثمٛح اٌٖلال-إٔللبئٗ فٟ االرؾبك اٌَٛف١١زٟ 

 ٌؾّب٠خ اٌؼّك اٌّٖوٞ أصٕبء ثٕبء ؽبئٜ اٌٖٛاه٠ـ..

على تحدٌد الهدف السٌاسً     1661حزٌران   –ٌونٌو  26لمد اتفك فً لماء الممة المصري السوري فً 

والعسكري   للجمهورٌة العربٌة المتحدة وهو إزالة آثدار العددوان ، وبهدذا أصدبحت  اسدتراتٌجٌة المدوات 

المسلحة المصرٌة  هً تحرٌر األرض المحتلة فً سٌناء، والوصول بالموات المصرٌة إلى خدط الحددود 

سٌاسدٌاً السدترداد حمدوق الشدعب الفلسدطٌنً...وكانت المصرٌة الفلسطٌنٌة وتؤمٌنهدا، ثدم اسدتغالل النجداح 

 الفترة الزمنٌة التً حددها عبد الناصر ثالث سنوات.

ومنذ هدذا التدارٌخ  بددأت المدوات المسدلحة المصدرٌة ، بوضدع الخطدة لتحرٌدر األرض التدً احتلدت عدام 

حركدات العسدكرٌة ، بناء على توجٌهات المٌادة العامة للموات المسلحة المصرٌة، وظلت خطدط الت1667

تتبدل وتتغٌر عدة مرات، سواء فً أهدافها المرحلٌدة أم فدً أهددافها النهابٌدة ، حتدى  اسدتمر الدرأي علدى 

 " . 1تبنً  "خطة  الجرانٌت المعدلة

 ،وضعها الدربٌس جمدال عبدد الناصدر ،الخطة الكاملة لعبور لناة السوٌس وتدمٌر خط بارلٌفوهكذا فإن 

لكنده الحماً فً حرب تشرٌن ،  سكرٌٌن السوفٌات ، وأن السادات نفذ هذه الخطة بالتنسٌك مع الخبراء الع

 .سٌاسٌة والً النصر إلى هزٌمةحم خذلها فً التفاصٌل

التددً  ، 1671أٌلددول  -وكددان عبددد الناصددر لددد صددادق علددى " الخطددة جرانٌددت" لبٌددل وفاتدده فددً سددبتمبر

ثددم  ،وٌس وإلامددة رإوس لخمددس كبدداري تتضددمن ثددالث مراحددل لحددرب التحرٌددر ، تبدددأ بعبددور لندداة السدد

 الوصول إلى المضابك الحاكمة بسٌناء، ثم الوصول لخط الحدود الدولٌة مع فلسطٌن المحتلة.

فدً منطمدة  التدً تحسدبت لهجدوم مضداد للعددو الصدهٌونً، ( 211كما صدق عبد الناصر على ) الخطة 

عنددد البحٌددرات المددرة فددً منطمددة  المفصددل الحددرج بددٌن الجٌشددٌن الثددانً والثالددث  حددددت الخطددة مكاندده

 –تشرٌن أول  14الدفرسوار ، وهو ما حدث لألسف ، عمب لرار السادات المتؤخر بتطوٌر الهجوم ٌوم 

،) ورفضه خطة ربٌس األركان سعد الدٌن الشداذلً بدإغالق الثغدرة وتددمٌر لدوات العددو  1673أكتوبر 

 فٌها مبكراً(.

 . 7661طشلد تاذ َلف إطالق الىاس عام  َواشض ٌىا ألتشص صشاسٔع الرسُٔح الرٓ 

 

 مشروع ولٌر الخارجٌة األمرٌكً " دٌن راسك"-1

فدً عهدد  1667رفض الربٌس جمدال عبدد الناصدر  مشدارٌع التسدوٌة  األمرٌكٌدة والصدهٌونٌة بعدد عدام 

الدذي   -وزٌدر الخارجٌدة األمرٌكدً -، بما فٌها مشدروع " دٌدن راسدنالربٌس األمرٌكً لٌندون جونسون

 /إنهداء حالدة الحدرب بدٌن مصدر وإسدرابٌل /انسحاب إسرابٌل من األراضدً المصدرٌة بالكامدل تضمن :

حل مشكلة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن  على أساس سإال كل الجا بطرٌمة سدرٌة   /ٌتبع ذلن فتح لناة السوٌس

بلدد ٌرٌدد وبصفة شخصٌة ، عن مدى رغبته فً العودة إلى فلسطٌن ، وفً حال رفضه فله أن ٌختار أي 

                                                           
الفصل الرابع مدن  حدرب تشدرٌن ،  –" وجهة نظر عربٌة "  1673أكتوبر  /خلٌل ابراهٌم حسن الزوبعً ،حرب تشرٌن األول - 1

 224 -223، ص 2112،  1بغداد ، ط  –وجهات نظر وتحلٌل ، تمدٌم  وتحلٌل الفرٌك الركن طارق محمود شكري ، بٌت الحكمة 
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تمركدز لدوات دولٌدة فدً شدرم الشدٌخ   /أن ٌذهب إلٌه، دون أن ٌشكل ذلن ارتباطاً مسبماً على تلن الدول 

التفدداهم علددى مسددتوى  /علددى أال تنسددحب إال بمددرار مددن مجلددس األمددن أو الجمعٌددة العامددة لألمددم المتحدددة

 تولٌع مصر وإسرابٌل بحٌث تضمن هذه االلتزامات. /التسلٌح فً المنطمة

ولددد رفددض عبددد الناصددر هددذا المشددروع ألندده حددل جزبددً ، وأصددر علددى حددل شددامل للصددراع العربددً 

، وٌضدمن حمدوق الشدعب  1667اإلسرابٌلً ، ٌشمل عودة كل األراضً العربٌة التً احتلت فدً حدرب 

 .  .1الفلسطٌنً فً وطنه

لمشدروع دٌدن  رفضده مدام اللجندة المركزٌدة لالتحداد االشدتراكً العربدًولد أعلن جمال عبدد  الناصدر أ 

لحلول المنفردة  بموله" لو ركزنا  الحل على انسحاب إسدرابٌل مدن سدٌناء  وتركندا بمٌدة ا راسن،  ولكافة

 األراضً العربٌة المحتلة ، فإن تلن الخٌانة بعٌنها".

( من أجل الحصدول علدى الولدت الكدافً 242: "لمد لبلنا لرار مجلس األمن رلم )عبد الناصر  وأضاف 

بناء لوالتنا المسلحة ، وأندا شخصدٌاً غٌدر ممتندع بدالمرار ، ألن إسدرابٌل ال تفهدم غٌدر لغدة المدوة ،  إلعادة

طالما هنان شبر واحد محتل من أراضٌنا العربٌدة  ،ن بعدم إنهاء حالة الحرب مع إسرابٌلوونحن  ملتزم

ل مددن كافددة األراضددً ، وحتددى لددو تعهدددنا بإنهدداء حالددة الحددرب ، سددٌكون التعهددد معلمدداً باالنسددحاب الكامدد

فدإذا حلدت مشدكلة الالجبدٌن تحدل  ،العربٌة المحتلة وأولها المددس، مدع حدل مشدكلة الالجبدٌن الفلسدطٌنٌٌن 

 مشكلة لناة السوٌس".

ومددن الجدددٌر بالددذكر أن عدددداً مددن أعضدداء اللجنددة  ،ولددال أٌضددا : " إن دور مصددر العربددً هددو لدددرها"

مجلددس األمددن رلددم  المركزٌددة لالتحدداد االشددتراكً ، لددد أبدددى نوعدداً مددن االعتددراض والددتحفظ علددى لددرار

، فكدان رد عبدد الناصدر : " ال ( ، لما ٌتضمنه من نصوص لد تمود إلى االعتراف بدولة إسرابٌل 242)

   .2لتنفٌذ هذا المرار" بد أن تكونوا على بٌنة ، إننا سنحارب

أن لجنددة فرعٌددة فددً الكددونجرس األمرٌكددً بحثددت  -بصدددد  المشددارٌع األمرٌكٌددة للتسددوٌة -وٌددذكر هنددا

، بددؤن  الجمهورٌددة  1667موضددوع " السددالم فددً الشددرق األوسددط " وتوصددلت فٌدده إلددى االسددتنتاج عددام 

ي النفوذ فً حٌنه من أعضاء العربٌة المتحدة )مصر( تشكل "أكبر عابك نحو السالم " ، وحث بعض ذو

الكونجرس مثل السناتور " جوزف كالرن" ، والمادة العسكرٌون مثل الجنرال " ماكسوٌل تٌلور، ، على 

 .3انحٌاز أعظم  إلى )إسرابٌل(  باعتبارها الترس الحامً للمصلحة األمرٌكٌة ضد الشٌوعٌة

 مشروع روجرل  -2
تكتٌكبً السبتكمال بنباا حبالص الصبوارٌ  علبى حافبة قنبا  عبد الناصر قبل مشروع روجرل فبً سبٌا  )

 (السوٌس
انسددحاب اسددرابٌل إلددى الددذي نددص علددى :  1666ولددد رفددض عبددد الناصددر مشددروع روجددرز فددً أٌلددول 

فً سٌناء بالكامدل ممابدل اعتدراف مصدر بإسدرابٌل وإنهداء حالدة  1667حدودها السابمة على حرب عام 

                                                           
مجدي حماد ، السادات وإسرابٌل "صراع األساطٌر واألوهام" ، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،  الطبعة األولى  - 1

 35، ص  2116آذار  -،مارس
 
، نمالً عن  محاضر اجتماعات اللجنة المركزٌة لالتحاد االشتراكً العربً ، صفحة  36جدي حماد ، مصدر سابك ، ص م - 2

Nasser على االنترنت 
 . 61د. نصٌر عاروري ، د. أحمد طربٌن ، مصدر سابك ، ص  - 3
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ابٌل واألردن بشدؤن الضدفة الغربٌدة والمددس ومشدكلة الالجبدٌن ٌتم إجراء مفاوضات بدٌن إسدروالحرب ، 

 .1الفلسطٌنٌٌن

، طدرح وزٌدر الخارجٌدة األمرٌكدً  "روجدرز" مبادرتده المعدلدة،  1671حزٌران ٌونٌدو  16وفً ٌوم  

حٌث جداء فدً ، إلى عبد الناصر  "سٌسكووكٌل وزارة الخارجٌة األمرٌكً آنذان " جوزٌف  حملهاالتً 

 ٌلً :المبادرة ما 

تعٌن كل من مصر وإسرابٌل  ممثلٌن  لكل منهمدا فدً المنالشدات التدً سدتدور تحدت إشدراف المبعدوث -أ

هدف المنالشات هو التوصل إلى  اتفاق  /الدولً " غونار ٌارنغ" ، لتنفٌذ لرار مجلس األمن بكل أجزابه

نهمدا فدً السدٌادة سالم عادل وشدامل بدٌن مصدر وإسدرابٌل ، ٌمدوم علدى االعتدراف المشدترن بحدك كدل م

، بمدا ٌتماشدى  1667واالستمالل السٌاسً، واالنسحاب اإلسرابٌلً من  أراض عربٌدة تدم احتاللهدا عدام 

موافمة مصر وإسرابٌل على ولف إطالق النار  لمدة ثالثدة شدهور ، اعتبداراً مدن أول  / 242مع المرار 

 .1671أكتوبر -ٌولٌو حتى أول تشرٌن أول -تموز

ربٌس عبدد الناصدر  لمشدروع روجدرز بسدب نصده " علدى انسدحاب إسدرابٌل مدن " وخشٌةً من رفض ال

ربدٌس لسدم رعاٌدة  -أراض عربٌة محتلة" "ولٌس من األراضً العربٌة المحتلة" لدم " دونالدد بٌدرغس"

إٌضاحات رسمٌة إضافٌة من الحكومة األمرٌكٌة لابالً : " إنه ٌرجو من  -المصالح األمرٌكٌة فً الماهرة

تتمثل  ،لمصرٌة أن تضع فً اعتبارها ، أن المبادرة  تتضمن تنازالت مهمة من جانب إسرابٌلالحكومة ا

بكددون المفاوضددات ، سددتكون غٌددر مباشددرة  وأن االنسددحاب اإلسددرابٌلً مددن  جمٌددع األراضددً العربٌددة 

سددٌكون لبددل بدددء المفاوضددات غٌددر المباشددرة ، وأندده ٌنبغددً مالحظددة ذلددن جٌددداً : االنسددحاب ، المحتلددة 

  2إلسرابٌلً سٌكون لبل بدء المفاوضات ، والتً ستكون غٌر مباشرة ، بل عبر وسطاء".ا

مصر بمبولها المبادرة ، وما تنص علٌه من ولف إلطالق الندار محددود بثالثدة أشدهر، ترٌدد أن تعطدً و 

ال بد أن تكون فدً  ،لمواتها فرصة للحشد والتركٌز والتماط األنفاس  ألنها حٌن تنتهً هذه األشهر الثالثة

وضع ٌسمح لها بنوع آخر من العملٌات، شدًء آخدر أكبدر مدن عملٌدات المددافع واالسدتنزاف والددورٌات 

 المحدودة.

مد عدد جمال عبد الناصر دواعً لبوله لمبادرة روجدرز ، عنددما التمدى المدادة السدوفٌات فدً األول مدن ل

 ، فً أربعة أسباب هً : 1671ٌولٌو  -تموز

أحدثت تغٌٌراً فدً المدوازٌن   1671ٌناٌر  -زٌارته األخٌرة لالتحاد السوفٌاتً فً كانون ثانً أن نتابج-أ

مدافعاً عنه ، والجبهدة فدً وضدع أفضدل  بات  االستراتٌجٌة بٌن مصر وإسرابٌل، فالعمك المصري الٌوم

 كثٌراً.

 -فٌاتً ، فمصر ال ترٌد أن مصر ال ترٌد أن تتسبب فً مواجهة بٌن الوالٌات المتحدة واالتحاد السو -ب

أن  -ألن االتحاد السدوفٌاتً أعطاهدا سدالحاً أكثدر ووضدع رجالده فدً خدمدة الددفاع عدن العمدك المصدري

 تصل المسابل إلى درجة من التوتر  وتفلت من زمام السٌطرة .

                                                           
 37مجدي حماد ، مصدر سابك ، ص  - 1
 41-41مصدر سابك ، ص  مجدي حماد ، - 2
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ترٌدد أن ،  أن مصر بمبولها المبادرة ، وما تنص علٌه مدن ولدف إلطدالق الندار محددود بثالثدة أشدهر -ج

ال بدد أن  ،تعطً لمواتها فرصة للحشد والتركٌز والتماط األنفاس  ألنها حدٌن تنتهدً هدذه األشدهر الثالثدة 

تكون فً وضع ٌسمح لهدا بندوع آخدر مدن العملٌدات، شدًء آخدر أكبدر مدن عملٌدات المددافع واالسدتنزاف 

 والدورٌات المحدودة.

هة ، لٌمدر على حماٌة الموات المسلحة أن مصر ترٌد استكمال إعداد حابط الصوارٌخ على طول الجب -د

  1، فً أٌة عملٌات على الضفة الشرلٌة لمناة السوٌس."

التً خشٌت أن ٌكون  ،لمد أغضب لرار جمال عبد الناصر لبول " مبادرة روجرز" الفصابل الفلسطٌنٌة  

ق التكتٌكدً إسرابٌلً ، ولم تكدن هدذه الفصدابل فدً صدورة السدٌا -لبول المبادرة ممدمة إلى سالم مصري

 بشؤن لبول جمال عبد الناصر للمبادرة .

ٌاسدر عرفدات ، ضم كل من   1671آب  -ولدى استمباله وفد من فصابل المماومة الفلسطٌنٌة فً أغطس

فاروق المددومً، صدالح خلدف ، هاٌدل عبدد الحمٌدد عدن " حركدة فدتح" وضدافً الجمعدانً عدن تنظدٌم " 

" ال أفهدم كٌدف تهداجموننً ، دون أن تمفدوا علدى ..لدال لهدم  : "المستملٌن الصاعمة"، وابراهٌم بكر عن 

حمٌمة بواعثً لمبول "مبادرة روجرز" ؟؟ إننً مولن أن حدظ المشدروع مدن النجداح هدو واحدد بداأللف ، 

فإسرابٌل لن تنسحب من كامل األراضً العربٌة المحتلة، وأندا لدن ألبدل ألدل مدن ذلدن ، وبمبدولً مبدادرة 

ننصب حابط الصوارٌخ على حافة لناة السوٌس ، لكً ألضدً علدى غدارات  روجرز أكسب الولت  لكً

طٌران اإلسرابٌلً ، ولشن معركة تحرٌر أراضٌنا العربٌة المحتلة والتً لن تتؤخر تحت أي ظرف عن لا

 .2"1671ربٌع 

ولدم ٌصدمد رفدض إسدرابٌل للمبدادرة  لمد رفضت حكومة الكٌان الصهٌونً مشروع روجرز فً البداٌة، 

، وٌمول هٌكدل باألرلدام "  1671ٌناٌر  - ، فمد تزاٌد كثٌراً عدد الخبراء السوفٌات منذ كانون ثانًطوٌالً 

، كان عددد الخبدراء السدوفٌات طبمداً لتمددٌرات االسدتخبارات  1671ٌناٌر  -إنه فً ٌوم أول كانون الثانً

العدد إلى ما بٌن  وصل   1671مارس  -آذار 31وفً  خبٌر ، 4111و  2511الروسٌة ، ٌتراوح بٌن 

( و ) 11611( خبٌراً ، زادوا بعد ذلن فً تمدٌرات المخابرات اإلسرابٌلٌة ما بدٌن )1111( و )6561)

  3( خبٌراً.12151

إال أنده ال  : " فإنده رغدم لددرات إسدرابٌل ،-وزٌر الحدرب اإلسدرابٌلً آندذان –وحسب لول موشً دٌان 

 ٌرٌد أن ٌواجه االتحاد السوفٌاتً بؤي شكل  ، وال أرٌد لطابراتنا أن تواجه طٌارٌن روساً".

نفسدها ال تسدتطٌع  أن تدرفض مشدروعاً لدمتده الوالٌدات المتحددة ،   ٌضاف إلى ذلن أن إسرابٌل  وجدت

 61لمددة  1671عدام  آب -أغسدطس 1فكان أن لبلت " مبادرة روجرز "، وبناًء علٌده تولدف المتدال فدً 

ٌومدداً ، ولددد انهددارت الحكومددة االبتالفٌددة فددً إسددرابٌل ، عمددب موافمددة غولدددا مددابٌر علددى هددذه المبددادرة ، 

 وكانت لد خلفت حكومة لٌفً أشكول بعد وفاته.

                                                           
 116-111، ص  1663األهرام للترجمة والنشر ،  ، السالح والسٌاسة ، الماهرة ، مركز73دمحم حسنٌن هٌكل ، أكتوبر  - 1
 46مجدي حماد ، مصدر سابك ، ص  - 2
  167هٌكل ، مصدر سابك ، ص  - 3
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وعلى الجانب السٌاسً ، كانت " مبادرة روجرز" تعنً انسحاب إسرابٌل من كل شبر فً سٌناء ولطداع 

 . .وحك الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن فً  العودة أو التعوٌض حسب رغبتهم ،بٌة والمدسغزة والضفة الغر

 
 مشروع روجرل لم ٌثن عبد الناصر  عن وضع استراتٌجٌة التحرٌر بالقو  المسلحةثالثاً: 

اإلسددرابٌلً ، ومعرفتدده الجٌدددة  -كانددت رإٌددة جمددال عبددد الناصددر االسددتراتٌجٌة لجددوهر الصددراع العربددً

وضدحه فدً خطابده أبؤطماع  إسرابٌل  ، وأسلوب المإسسة العسكرٌة اإلسدرابٌلٌة الحاكمدة بهدا ، هدو مدا 

ال : " لمد أصدبح حٌن ل،  1671 -7-22الشهٌر ٌوم افتتاح المإتمر المومً العام لالتحاد االشتراكً فً 

واضحاً أمامنا اآلن جمٌعاً ، وبغٌر استثناء ، مهما كان من أمر تنوع اجتهاداتنا السابمة، أنه لم ٌعدد هندان 

بدٌل عن خوض المعركدة ، لمدد تركندا األبدواب مفتوحدة لكدل محداوالت الحدل السدلمً ، ولدم نطلدب غٌدر 

مدن الدوطنً والمدومً فدً أبسدط صدورهما، الشروط التً تطلبها حموق الكرامة الوطنٌة ، بل وحموق األ

 لكن ذلن كله وحتى هذه اللحظة  كان جهداً ضابعاً".

وأضاف : " والنتٌجة المحممة التً ٌجب أن نستخلصها بؤنفسنا وألنفسنا من ذلن ، أنه لم ٌعد هنان طرٌك 

إال أن نشك طرٌمنا نحو ما نرٌد عنوة وبالموة ، فوق بحر مدن الددم ، وتحدت  ،للخروج مما نحن فٌه اآلن

أفك مشتعل من النار ومهما بدت هذه النتٌجة لاسٌة ، بما تحمله معها من تكالٌف وتضحٌات، فإننا ال نجد 

فدً   إن كدل الدذٌن كدانوا ٌعتمددونولنصون به الشرف والحٌاة والمستمبل جمٌعاً  ، أمامنا غٌر ذلن بدٌالً 

لم ٌعد أمامهم اآلن ما ٌمولونه غٌر إعادة وتكرار وجهة النظر األخرى المابلة منذ البداٌة " إن  ،حل سلمً

 .  1ما أخذ بالموة ال ٌسترد بغٌر الموة "

وأمدا أكثدر مدا ٌهمده مدن لبدول هدذه   ،لم ٌكن لددى عبدد الناصدر أمدل كبٌدر فدً نجداح " مبدادرة روجدرز"

حٌدث طلدب مدن  الفرٌدك أول دمحم فدوزي المٌدام بالوثبدة  ،لصوارٌخ إلدى الجبهدةالمبادرة ، فهو دفع حابط ا

األخٌرة لحابط الصوارٌخ المصري حتى حافة لناة السوٌس ، بحٌث تصبح تلدن الوثبدة أمدراً والعداً ، مدع 

 . بدء سرٌان ولف إطالق النار

صدوارٌخ المصدري حتدى لمد اتهمت إسرابٌل مصر بانتهاكها " مبادرة روجرز" وتحرٌن لواعد حدابط ال

الحافة الغربٌة لمناة السوٌس ، بعدد سدرٌان ولدف إطدالق الندار ، وكالعدادة تبندت الوالٌدات المتحددة وجهدة 

 25النظر اإلسرابٌلٌة بالكامل ، ولامت إسرابٌل  بتمدٌم شكاوى ضد مصر إلى األمم المتحدة ، وفً ٌدوم 

ة لألمدم المتحددة ضدد الشدكاوى اإلسدرابٌلٌة، صدر لرار من الجمعٌة العام 1671نوفمبر  –تشرٌن ثانً 

 .  2بل وٌشدد على ضرورة االنسحاب اإلسرابٌلً الكامل والمبكر من األراضً العربٌة المحتلة

لمد أعطى جمال عبد الناصر أوامره للفرٌك أول دمحم فوزي باالستعداد لشن معركة التحرٌر  فدور انتهداء 

سددكرتٌر جمددال عبددد الناصددر –، كمددا أكددد سددامً شددرف  1671 -11-7مهلددة ولددف إطددالق النددار فددً 

م أغسطس عا –أن جمال عبد الناصر فً شهر آب  -للمعلومات ووزٌر شإون رباسة الجمهورٌة األسبك

" ، واألخٌرة هً التً 2111الماهرة و"" 2" و " جرانٌت  1، ولع على خطط العبور " جرانٌت 1671

تعنً الضوء األخضر والنهابً لبدء تنفٌذ خطط تحرٌدر األراضدً المحتلدة ، بعدد أن اسدتكمل اسدتعداداته 

السدوٌس  حٌدث  وتحرٌكه حتى حافة الضفة الغربٌة لمنداة ،لشن حرب التحرٌر  باكتمال حابط الصوارٌخ
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كان لرار شن حرب التحرٌر مسدؤلة ولدت ، وبعدد تدؤمٌن سدماء مصدر مدن الطٌدران اإلسدرابٌلً بددأ العدد 

 .  1التنازلً للحظة العبور

لددفع  ،خالصةً فمد كان لبول جمال عبد الناصر لولف إطالق النار وفك " مبادرة روجرز" خطة تكتٌكٌة

السوٌس، واللتماط األنفاس استعداداً لحرب التحرٌر ، التدً لدال حابط الصوارٌخ إلى الحافة الغربٌة لمناة 

  1661 -12 – 31عنها جمال عبد الناصر فً جلسة مغلمة للجنة التنفٌذٌة العلٌا لالتحاد االشتراكً  فً 

سٌؤتً  إن شاء هللا الٌوم الذي تعبر فٌه لواتنا المسدلحة إلدى شدرق المنداة ، لتطدرد العددو مدن سدٌناء ،  "-:

تكون المعركة هذه المرة ، معركة أٌام ستة أو سبعة  لكنها ستكون معركة حاسمة وفاصلة فً تحدٌد ولن 

 .  2مستمبل المنطمة

، لدد نجدح فدً الحصدول  1671وكان جمال عبد الناصر فً زٌارته السرٌة إلى االتحداد السدوفٌاتً عدام 

ك الكدرملٌن ألول مدرة علدى أن على أكبر وأهدم صدفمة سدالح سدوفٌاتً للددفاع الجدوي والطٌدران ، ووافد

تتولى أفراد وأطمم سوفٌاتٌة إدارة األسلحة والمعدات والصوارٌخ والطابرات المتطورة ، األمدر الدذي لدم 

أن تدؤثٌر  ،ٌحدث مع أٌة دولة أخرى، حتى فً نطداق "حلدف وارسدو" ، لدذلن اعتبدرت الوالٌدات المتحددة

إضددافة إلددى أن تكثٌددف الوجددود السددوفٌاتً فددً  ،بٌلهددذه الصددفمة  ٌعتبددر ردعدداً عسددكرٌاً وسٌاسددٌاً إلسددرا

 .المنطمة فً مصر  سٌعمك الصراع .ٌن الموتٌن األعظم 

" السبادا  ٌماصبل فبً حسبم الحبرب وفبع خصبة عببد الناصبر وٌصبٌع "بالمجموعبة  -رابعاً: عام الحسم
 الناصرٌة". 

رحٌل جمال عبد الناصدر، كانت الموات المسلحة المصرٌة ،على أتم استعداد لخوض حرب التحرٌر لبل 

كما تمدم ، حٌث كان لد ولع  على " أمر المتال" وأعطى أوامره للفرٌك فدوزي باالسدتعداد  لشدن معركدة 

  1671أغسطس  –، كما ولع فً آب  1671 -11 -7التحرٌر ، فور انتهاء مهلة ولف إطالق النار فً 

" واألخٌرة تعندً الضدوء األخضدر 211" و " الماهرة 2" و " جرانٌت  1على خطط العبور " جرانٌت 

والنهابً لبدء تنفٌذ خطط تحرٌر األراضً المحتلة، بعد ما استكمل استعداداته لحرب التحرٌر ، باكتمدال 

 حابط الصوارٌخ وتحرٌكه حتى الضفة الغربٌة لمناة السوٌس.

وأصدبح لابدداً  ، 1671سدبتمبر  –وعندما تولى السادات السلطة بعد وفاة جمدال عبدد الناصدر فدً أٌلدول 

علمداً بكدل المعلومدات  -وزٌدر الحربٌدة -أعلى للموات المسلحة المصرٌة ، أحاطه الفرٌدك أول دمحم فدوزي

مارس ، بما فً ذلن الخطدط والمدرارات التدً  –والحمابك واألسرار فً شؤن المولف العسكري فً آذار 

مهلة ولف إطالق الندار فدً صدق علٌها جمال عبد الناصر، بخصوص شن حرب التحرٌر ، فور انتهاء 

 ، والتً كان شاهداً على جزء منها بحكم منصبه نابباً للربٌس . 1671 -7-11

ونظراً لرحٌل عبد الناصر ، فمد لرر مجلس األمن المومً برباسة السدادات مدد أجدل ولدف إطدالق الندار 

ر مددها إلدى شدهراً ، ثدم تمدر  1671فبراٌدر   -شباط 5( أشهر إضافٌة، بحٌث تبدأ حرب التحرٌر فً 3)

 لكن السادات لم ٌكن راغباً فً خوض هذه الحرب.  1671( آذار 5آخر إلى )

هدو عدام الحسدم، ثدم بددل  1671وبدأ السادات ٌماطل ،وفً ذات الولت ٌعلن فً خطبه ولماءاته بؤن عام 

خطابه أمام المإتمر فً الشعار  " عام الحسم...إن سلماً أو حرباً" وأنه ال ٌمكن االنتظار إلى األبد ، وفً 
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سدوف تكدون حاسدمة فدً  1671، أعلدن أن سدنة  1671 -7-23المومً لالتحاد االشتراكً العربدً فدً 

 أزمة الشرق األوسط.

ومماطلة السادات ورفضه تولٌع " أمر المتال" لبدء الحرب فً الموعد الجدٌد هو الدذي دفدع الفرٌدك أول 

، مدا هٌدؤ الفرصدة   1671 -5-13لمجموعدة الناصدرٌة" فدً دمحم فوزي إلى تمدٌم استمالته ، ومعه " كدل ا

أٌددار  -مدداٌو 15لكدً ٌمددوم السددادات باعتمددالهم جمٌعدداً ، فددً مددا عدرف بمضددٌة " مراكددز المددوى" وانمددالب 

، ومن ثم رفع الغطاء عن كل ما كان كامناً من توجهاتده ونٌاتده الحمٌمٌدة ، التدً تمخضدت الحمداً  1671

 عن زٌارة إسرابٌل.

عددى السددادات، أن هددإالء كددانوا ٌخططددون للمٌددام بددالمإامرة لمطاحددة بدده  وأنهددم عمددالء لالتحدداد "لمددد  اد

السوفٌاتًٍ ، وبهذا الصدد ٌمدول مددٌر محطدة المخدابرات األمرٌكٌدة فدً السدعودٌة ، حسدب كتداب " لعبدة 

ات الشددٌطان" : أن السددٌنارٌو المتفددك علٌدده بعددد الددتخلص مددن الناصددرٌٌن ، كددان ٌتمثددل فددً طددرد المددو

السوفٌاتٌة من مصر ، وهو ما حدث فعالً الحماً ، بالرغم مدن احتٌداج مصدر للطٌدارٌن الدروس مدن أجدل 

حماٌة العمك المصري، من غارات الطٌران اإلسرابٌلً ، وللخبراء السوفٌات لتددرٌب الجدٌش المصدري 

 على استخدام األسلحة والمعدات العسكرٌة الحدٌثة التً تسلمتها مصر".

، ولم ٌحسم السدادات شدٌباً ال سدلماً وال حربداً ، فدً مدا ٌخدص األراضدً المحتلدة ،  1671وانمضى عام 

متعلالً بؤنه كان هنان " ضباب" ناتج من الحرب بٌن الهند والباكستان ، وانشغال االتحداد السدوفٌاتً بهدا 

فددانفجرت مددع نهاٌددة ذلددن العددام  حٌددث ولددف االتحدداد السددوفٌاتً إلددى جانددب الهنددد عسددكرٌاً وسٌاسددٌاً ، 

التظاهرات فً مصر  من جدٌد فً الدبالد ، وأصددر السدادات  لدراراً بإبعداد العشدرات مدن كبدار الكتداب 

والصددحفٌٌن عددن عملهددم الصددحافً ، فضددالً عددن اعتمددال المبددات مددن طددالب الجامعددات ، حٌددث أصددبح  

 "مصطلح الضباب" الذي استخدمه لتبرٌر التخلً عن الحسم محالً للتندر والسخرٌة.

كإ السادات  ومماطلته بشؤن الحسم ، له عاللة بمناة االتصال السرٌة التً عمد إلى فتحها مع الوالٌات وتل

فمدد كلدف السدادات أمدٌن  -عضدو مجلدس لٌدادة الثدورة السدابك -المتحدة ، والتدً توالهدا عبدد المدنعم أمدٌن

داده لملددام علدى االعتدراف بإبال   إسرابٌل، من خالل المابم بؤعمال السفٌر األمرٌكً فدً المداهرة اسدتع

 بدولة إسرابٌل ، وإجراء مفاوضات مباشرة معها.

أما مزاعمه فً مسؤلة عدم تنفٌذ "لرار الحسم"  بؤنه ٌعود لما أسماه "بمماطلدة  وتسدوٌف" السدوفٌات فدً 

فدً مواعٌد ارسال صفمات األسلحة ، وعدم االلتزام بها مدن النداحتٌن الكمٌدة والنوعٌدة" ، وفمداً لمدا جداء 

، كمدا نشدره موسدى صدبري فدً  1672-11- 24محضر اجتماع المجلس األعلدى للمدوات المسدلحة فدً 

كتابه بعنوان " وثابك حرب أكتدوبر" ، فهدً مدزاعم كاذبدة ومكشدوفة، إذا مدا أخدذنا بعدٌن االعتبدار  ، أن 

لدن السوفٌات زودوا مصر لبل رحٌل عبد الناصدر بكدل مدا ٌلدزم مدن سدالح لخدوض الحدرب ، بمدا فدً ذ

حابط صوارٌخ هو األول من نوعه فً العالم، والذي حمى العمك المصري من لصف الطٌدران الحربدً 

 اإلسرابٌلً.

كما أبلغ السادات جوزف سٌسكو  وكٌل وزٌر الخارجٌة األمرٌكً الرسالة ذاتهدا ، لددى زٌارتده مصدر ، 

ٌدر الحربٌدة  الفرٌدك أول ، بؤنه سٌموم بعزل وزٌر الخارجٌة محمود رٌاض، ووز 1671ماٌو  -فً أٌار
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دمحم فوزي وكل "المجموعة الناصرٌة " فً السلطة ، الذٌن ٌعارضون توجهاته ، وٌحولدون بٌنده وبدٌن " 

ً  -الخٌار األمرٌكً  .1اإلسرابٌلً" ، وإنه إجماالً سٌموم بتغٌٌر نظام عبد الناصر تغٌٌراً جذرٌا

 

 الدروس المستفادة من الحربخامسا : 

 

فٓ صشاع أصرىا الاشتٕح صع المششَع الإٍُ أصٕشيٓ ت تذ صذه المضاَجذح تذٕه دَس الجٕذُن الىةاصٕذح -7

الماثأج َفك عمٕذج لُصٕح ذمذصٕح َتٕه التشب الشذاثٕح طُٔةذح األصذذ ع صذا ٔسذرذعٓ إطذالق لشٔذح الجمذإٌش 

ٕم الجمذإٌش لةمٕذام تذذَسٌا الشاثٕح عةّ لاعذج صه الثُاتد المُصٕح تإذاً عه الطشَلاخ الةٕثشالٕذح ع َذسذة

 فٓ الاشاع ضذ صاسكش الاذَ اتصثشٔالٓ الإٍُوٓ.

لسم المُلذف صذه الشجإذح الذا ةٕذح  َصذه لذُِ الثذُسج المضذادج عاصذل لايذم فذٓ الاذشاع صذع الاذذَ  -2

 الإٍُ أصٕشيٓ الشجآ.

 

ح  َالجُٕيٕايذٕح ع أن َجُد إلةذٕم لاعذذج لةىضذار الاشتذٓ الرتذشسْ ذرذُفش فٕذً يذل الشذشَط الذٔم شافٕذ-3

 عشط أيايٓ إلداسج الاشاع صع أطشار صاسكش الاذَ ع َلسم ٌزا الاشاع لماةتح األصح.

َجُد إلةٕم لاعذج لةمششَع الرتذشسْ الىٍضذُْ الاشتذٓ ع ٔسذرذعٓ تالضذشَسج  أداج ذىةٕمٕذح لذذ ذأ ذز -4

تااللذاخ أصمٕذح صذع  عكل التشيح الاشتٕح الُالذج ع أَ إطذاس جثٍذُْ لذُصٓ عشتذٓ تثشوذاصج لذُصٓ ذمذذصٓ

 المُِ الرمذصٕح فٓ الاالم ع ٔسرجٕة لةرتذٔاخ الرٓ ذُاجً األصح الاشتٕح .

الرأيٕذ عةّ الثاذ الرمذصٓ الطثمٓ لةمششَع الرتشسْ الاشتٓ عةّ لاعذج   اتلرضام تاتعرشايٕح يتاصذل  -5

 لةذٔممشاطٕح اتجرماعٕح.

 

تٕح  َت ٔمكه أن ذكُن صذذٔماً أَ َيذٕطاً صتأذذاًع َأن أن الُتٔاخ المرتذج ٌٓ عذَ سئٕسٓ لألصح الاش-6

 َالكٕان الإٍُوٓ َالشجإح الاشتٕح. صاسكش األعذا  لم ٔر ٕش صمثالً تاإلصثشٔالٕح األصشٔكٕح َال شتٕح

ً  أن الاشاع فٓ المىةُس الاشتٓ الىاصشْ -1 ٌذُ صذشاع َجذُد ع  َالمُصٓ  صع الاذَ الإٍُوٓ عمُصذا

 َأن أْ ذسُٔح صطةك ذسُٔح ذاة فٓ  ذصح المششَع الإٍُوٓ الرُيآ.

أن الرطثٕع  الزْ عٍذواي فٓ الامُد الماضٕح ع َوشٍذي  ٌزي األٔام ذتد صسمّ ص الرطثٕذع اإلتشإٌمذٓص  -8

لةذذشر ياوذذد ذىرةذذش ا تتكذذم دَسٌذذا الذذُ ٕفٓ ع فٍذذٓ لذذٕس صفاجًذذاً ع تذذل صذذفح صالصصذذح لةشجإذذح الاشتٕذذح

 إلعٍاسي.المُضُعٓ 

ٌىالذذذك ضذذذُاتظ لةركرٕذذذك فذذذٓ إداسج الاذذذشاع صذذذع أطذذذشر صاسذذذكش الاذذذذَ ع تتٕذذذ  ٔكذذذُن فذذذٓ  ذصذذذح  -6

 .اتيرشاذٕجٕح َلٕس تذٔالً عىٍا

الرتذذالف صذذع المذذُِ المىاٌضذذح لةاذذٍُٕوٕح َاتيذذراماس المسذذرىذ إلذذّ الااصذذل الذذزاذٓ المذذُصٓ الممذذاَم    -71

أطشار الماسكش الماذادْ لمضذأا أصرىذا فذٓ الرتذشس َالُلذذج َالرمذذم  عشط أيايٓ لرتمٕك اتورااس عةّ

 اتجرماعٓ.

 اورٍّ
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اسم ةةا ان  –مالحظةةت : ٌةةلي اسة ا ةةت جةة م مةةه مة ُلةةت اسعاوةة  ب"ىةةُان : ن حةةتس وةةةتٌه َاس  ةةٌُت 

 اسمصتي َاسفل  ٍىً ن؟

 

 

 

 

 

 

 

 


