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  مقدمة

تعتبر منطقة الشرق األوس� بؤرة توتر شدیدة في العالم �سبب الصراع العر�ي ــ 

من خالل  ،اإلسرائیلي، الذ, نشب +نتیجة حتم"ة لق"ام الك"ان الصهیوني في قلب ال�الد العر�"ة

الذ, منح الیهود الح<  ،م1917نوفمبر/ /02وعد وز5ر الخارج"ة البر5طان"ة ج"مس بلفور في 

إلقامة بلد لهم في فلسطین و�عدما أعلنت بر5طان"ا عن إنهاء االنتداب على فلسطین اجتمع 

 / ما,/15المجلس الوطني الیهود, في متحف تل أبیب وأعلن عن ق"ام دولة إسرائیل في 

  .م1948

بین  فهو صراع ،�ي اإلسرائیليل"س في التار5خ المعاصر صراع مماثل للصراع العر 

ثم تطور  ،رادات بدأ تصادما بین إرادة الشعب العر�ي الفلسطیني وٕارادة الغزو الصهیونياإل

ل"ص�ح عر�"ا إسرائیل"ا ف�عد عمل"ة التشر5د والمعاناة من طرف الشعب الفلسطیني وٕارغام عدد 

 ،األردن، سور5ا ،+بیر من الفلسطینیین عل مغادرة أراضیهم قررت الدول العر�"ة الخمس مصر

بإرسال قواتها إلى فلسطین لمساندة إخوانهم المسلمین وٕا"قاف المذا�ح التي  ، العراق، لبنان

  "شنها الصهاینة.

ف+ان الصراع العر�ي ــــ اإلسرائیلي من جان�ه العس+ر, ثر5ا �الحروب والمعارك والثورات 

�"ة ــ إسرائیل"ة أول حرب عر ف+انت  ،عها وأش+الها ومستو"اتهاوالصدامات المسلحة �مختلف أنوا 

عندما رفضت إسرائیل قرار التقس"م الصادر عن األمم المتحدة بإنشاء  م1948هي حرب 

 ،ست"الء على األرض لوحدهاة في االدولتین في فلسطین إحداهما عر�"ة واألخرW یهود"ة طامع

ة �احتالل إسرائیل ش�ه جز5ر  جاءت الجولة الثان"ة من الصراع لتحقی< التوسع الصهیوني ثم

لتأتي �عدها حرب  ،م1956سیناء وقطاع غزة �عدوانها الثالثي مع بر5طان"ا وفرنسا سنة 

حیث دمرت القوات اإلسرائیل"ة ، فیها اإلسرائیلیون �ق"ة أهدافهم فحق< )الن+سة العر�"ة( م1967



 مقدمة

 

 ب
 

وتم احتالل سیناء وقطاع غزة وهض�ة الجوالن  أغلب القوات العر�"ة وألحقت بها أفدح الخسائر

والضفة الغر�"ة واألردن، �انتهاء هذه الجولة الثالثة من الصراع +ان االعتقاد السائد لدW إسرائیل 

، ورأت ما هي إال معر+ة خسارة وقت"ا للدول العر�"ةأن حر�ها هذه حرب نهائ"ة، أما �النس�ة 

را�عة الأعقبها م�اشرة مواصلة القتال ف+انت الحرب ضرورة بذل جهود واسعة لرفض الهز5مة، ف

التي لم ت�ادر فیها إسرائیل  حیث +انت المرة األولى والوحیدة حتى اآلن م،1973/أكتو�ر/6في 

ما حرم العدو من عنصر,  ،إذ أقدم العرب على توقیت المعر+ة والبدء بها ،إلى شن الحرب

  عي لم "عتد عل"ه في الحروب السا�قة.المفاجأة والم�ادأة وفرض عل"ه اتخاذ وضع دفا

  :أهم�ة الموضوع

هي تكمن أهم"ة هذا الموضوع في +ونه "عالج مسألة هامة في تار5خ المسلمین العرب و 

تخص +ل عر�ي سواء في المشرق أو المغرب، فحرب  مسألة الصراع العر�ي اإلسرائیلي ألنها

تعتبر نقطة تحول ل"ة األخرW، فهي حرب متمیزة عن الحروب العر�"ة اإلسرائیم 1973أكتو�ر 

، ومنه فإن دراسة هذا الموضوع من وجهة نظرة جزائر5ة تعد في مسار الصراع العر�ي اإلسرائیلي

مساهمة متواضعة في المعرفة التار5خ"ة لشؤون المشرق العر�ي، من خالل اإلطالع على �عض 

    م.1973الخفا"ا التار5خ"ة لحرب أكتو�ر 

  وع:أس�اب اخت�ار الموض

جزء من تار5خنا اإلسالمي +ونه  المعاصر المیول الشخصي لدراسة تار5خ المشرق العر�ي �

 .الس"اسي

 سرائیل"ة.مام الحروب التي شنتها القوات اإلموقف الشعوب العر�"ة أمعرفة  �

 الرغ�ة في االطالع على الطر5< الذ, سلكه العرب في مواجهة الك"ان الصهیوني. �



 مقدمة

 

 ج
 

التي لم  ،"ش+ل حلقة من حلقات تار5خنا العر�ي المعاصرسرائیلي اإلـــ  الصراع العر�ي نّ إ �

 یتم التوصل �عد إلى حل نهائي لها.

ضد "مارسها الك"ان الصهیوني التي ، توض"ح األسالیب االستعمار5ة لإلرهاب الصهیوني �

 المقاومة الفلسطین"ة.

 ــــ  و+یف انع+ست على مسار الصراع العر�ي، م1973براز حقائ< حرب أكتو�رإ �

  سرائیلي.اإل

  الهدف من اخت�ار الموضوع:

 م.1973لى خوض حرب أكتو�رإالتي أدت ، حاطة �مختلف األوضاعاإل .1

على الجبهة المصر5ة والسور5ة والمجال ، م�1973ع مجر5ات أحداث حرب أكتو�رتت .2

 الدولي.

ــ  على المستوW العر�ي، م1973معرفة أهم النتائج التي انجرت عن حرب أكتو�ر .3

 والعالمي. سرائیلياإل

  سرائیلي.اإلــ  م على الصراع العر�ي1973انع+اسات حرب أكتو�رتب"ان وتوض"ح  .4

   :إش�ال�ة ال�حث

تتمثل إش+ال"ة هذا ال�حث في تناول فترة حرب من الحروب العر�"ة اإلسرائیل"ة في منطقة 

التي تتمیز عن م 1973المشرق العر�ي، وهي الحرب العر�"ة اإلسرائیل"ة الرا�عة حرب أكتو�ر 

م على 1973مد# تأثیر حرب أكتو�ر  �ق"ة الحروب العر�"ة اإلسرائیل"ة، وعل"ه سنحاول معرفة

  سرائیلي؟مستقبل الصراع العر�ي اإل

  و5ندرج تحت هذه اإلش+ال"ة عدة أسئلة فرع"ة:
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 م؟1973األوضاع العامة التي مهدت لق"ام حرب أكتو�ر هي ما .1

 على مختلف الجبهات؟ م 1973أكتو�ر+یف +ان سیر أحداث حرب  .2

 م؟1973 أهم النتائج التي تمخضت عن حرب هي ما .3

على  سرائیلياإل ي ــم على الصراع العر�1973تو�ر+یف +انت انع+اسات حرب أك .4

 ؟مختلف المجاالت

 المنهج المت�ع:

على ، اعتمدنا نظرا لتنوع مجاالت ال�حث وتشعبها بین الس"اسي والعس+ر, واالقتصاد, 

  .واإلحصائي التحلیليفي و الوص المنهج التار5خي مجموعة من المناهج العلم"ة:

من أجل دراسة ، عل"ه في جمع المادة العلم"ة وتدق"قها واعتمدنا :التحلیلي المنهج التار5خي/ 1 

  ترا�ط"ة للوصول إلى استنتاجات.األحداث �صورة 

ووصفها ، مختلف األحداث التار5خ"ةواعتمدنا عل"ه في سرد  :الوصفيالتار5خي  المنهج/ 2

  وتصن"فها حسب تسلسلها الزمني.

م و 1973واعتمدنا عل"ه لحساب اإلعدادات لحرب أكتو�ر : التار5خي اإلحصائي المنهج/ 3

المساعدات المقدمة من مختلف الدول لمختلف جبهات الحرب و+ذلك في إحصاء الخسائر 

  والقتلى...

  عرض خطة ال�حث:

وثالث فصول واعتمدنا في دراستنا هذه على الخطة الموال"ة، والتي قسمت إلى مقدمة 

  وخاتمة ودعمناها ب�عض المالح<.
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أكتو�ر نبذة عن الصراع العر�ي اإلسرائیلي قبل حرب تناولنا في الفصل التمهید, 

حرب  م وٕالى1956م إلى العدوان الثالثي 1948م، وذلك بدا"ة �الحرب العر�"ة األولى 1973

  م.1967

، الذ, "ضم م�حثین األول �عنوان م1973أما الفصل األول فخصصناه لحرب أكتو�ر 

( في ثالث مطالب  األوضاع الممهدة للحرب حیث تطرقنا من خالله إلى مختلف األوضاع

، ثم الم�حث الثاني التي مهدت للحرب الس"اس"ة، العس+ر5ة، اإلقتصاد"ة واإلجتماع"ة)األوضاع 

داث الحرب على الجبهتین  المصر5ة والسور5ة وعلى المجال الدولي  الذ, شمل حول سیر أح

  (الدول العر�"ة، الوال"ات المتحدة األمر5+"ة، اإلتحاد السوفییتي).

م وانع+اساتها على الصراع العر�ي 1973تناولنا نتائج حرب أكتو�ر  الفصل الثاني وفي

ب على العرب ثم على الك"ان الصهیوني ثم ، فالم�حث األول خصصناه لنتائج الحر اإلسرائیلي

م على الصراع العر�ي 1973على المستوW العالمي، والم�حث الثاني انع+اسات حرب أكتو�ر 

  اإلسرائیلي وقسمناها على الجانب العر�ي ثم على الجانب الك"ان الصهیوني.

حداث التي وختمنا الدراسة ب�عض اإلستنتاجات التي توصلنا إلیها من خالل تحلیلنا لأل

    وقعت في تلك الحرب، +ما دعمنا ال�حث �مجموعة من المالح< المهمة التي تخدم الموضوع.  

  :  المراجع المصادر ونظرة عامة عن 

وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي لها صلة �الموضوع، والتي رأینا 

  أنه "م+ن تصن"فها من حیث األهم"ة +ما یلي:

 :العر��ة والمراجع المصادر .1



 مقدمة

 

 و
 

�عنوان  +ذلك و+تاب محمد عبد الغني الجسمي م،1973+تاب سعد الشاذلي حرب أكتو�ر 

كل وقائع حرب أكتو�ر لجید حیث "حتو, +ل +تاب على عرض  م،1973حرب أكتو�ر 

    ها في مصادر أخرW.عدیدة لم أجدو  مهمة �التفصیل و+ذلك على تفسیرات تار5خ"ة م1973

 المراجع:

اإلستراتیج"ات العس+ر5ة للحروب العر�"ة اإلسرائیل"ة للمؤلف هیثم الك"الني، الذ, "حتو, +تاب 

على عرض مفصل لكل الحروب العر�"ة اإلسرائیل"ة. و+تاب التوسع في اإلستراتیج"ة اإلسرائیل"ة 

م على الجبهتین 1973للمؤلف عدنان السید الذ, یتحدث �صفة مفصلة عن حرب أكتو�ر 

  ر5ة ومختلف نتائجها.المصر5ة والسو 

  األجنب�ة:  والمراجع المصادر .2

) الذ, "عرض ف"ه قرارات التي  (H Kissinger, Memoir a la maison blanche+تاب 

م ودور الوال"ات المتحدة األمر5+"ة في حرب أكتو�ر 1973صدرت في حرب أكتو�ر 

   م...1973

  هم"ة عن التي تم ذ+رها.ي ال تقل أ راجع التمإلى الكثیر من المصادر وال �اإلضافة

 فهي ++ل �حث ال یخلو من �عض التي واجهتنا في هذا ال�حث، أما من ناح"ة الصعو�ات

م �طر5قة مفصلة 1973أهمها +ثرة المصادر والمراجع التي +تبت عن حرب أكتو�ر  الصعو�ات

لتي تناولت مجر5ات الحرب، لألحداث مما جعل األمر صعب في التح+م �األحداث  خاصة ا

ختالف طرق معالجة الموضوع من طرف الكتاب، و+تا�ات ذات"ة أكثر منها موضوع"ة او+ذلك 

  خاصة في مذ+رات الذین شار+وا في الحرب.



 مقدمة

 

 ز
 

وفي النها"ة ال "سعنا إال أن نتقدم �أسمى ع�ارات الش+ر واإلمتنان إلى األستاذ الفاضل 

ن دعم وتوج"ه راجین من الله عز وجل أن ینفعنا وٕا"اه على +ل ما قدمه لنا م +ر�وعة سالم

  �أجر هذا العمل المتواضع.



 

 

  الفصل التمهید�

  م1973نبذة عن الصراع العر�ي اإلسرائیلي قبل حرب 

       

  م1948أوال: حرب            

  م1956ثان-ا: العدوان الثالثي            

 م1967ثالثا: حرب                    
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  م: 1948حرب أوال: 

  أس�اب الحرب .1

س�اب تتراكم أخذت العوامل واأل وع الصهیوني ینفذ خطته في فلسطین،منذ أن بدأ المشر 

استطاع م، ولقد 1948سرائیل�ة األولى في عام اإلشعال الحرب العر��ة الواحد تلو اآلخر إل

أن یبلغ مرحلته  مبر�ال�ةن القو� االستعمار�ة اال�مساعدة ودعم م�اشر�ن م المشروع الصهیوني

 هذا األخیر الذ� نص على:  ر قرار التقس�م من األمم المتحدة،األخیرة �صدو 

 م.1948ــــ إنهاء اإلنتداب على فلسطین في تار�خ أقصاه أوت 

 .�ة وأخر� یهود�ةواحدة عر� ــــ تأس�س دولتین مستقلتین

  .1ــــ تأس�س إدارة دول�ة في القدس      

أن تدرأ األذ� م 1947نوفمبر 29م في فور صدور قرار التقس� حاولت األقطار العر��ة

حیث دعت الجامعة  ین العرب �قاتلون مع الفلسطینیین،رسال قوات من المتطوعإعن فلسطین ب

 حضره رؤساء وزارات الدول العر��ة،� م1947جتماع �القاهرة في د�سمبر االعر��ة إلى عقد 

ف�ه:" إن جاء  عام العالمي،وتمخض عن هذا اإلجتماع نداء وجه إلى األمة العر��ة والرأ� ال

ح�ا� مشروع إن التدابیر الحاسمة ما هو �فیل برادة شعو�ها ستتخذ مالدول العر��ة تنفیذا إل

  ".2التقس�م الظالم ونصرة ح� العرب

                          

 الم�تب المصر� للمطبوعات، ،�1 ،رتار�خ العالم العر�ي الحدیث والمعاص، عبد الرزاق إبراه�م الله الجمل، شوقي عطا 1 

  .143 ص ،2007 ،القاهرة

 .173 ص ،، س، ن)ب، ب، ن)، ( ب،(دار العهد الجدید، �)، ب(،سرائیل فتنة األج�الإ، إبراه�م خلیل أحمد 2
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لم  وات المقاومة الشعب�ة الفلسطین�ةالذ� أسسته الجامعة العر��ة وق *اذولكن ج�ش اإلنق

وتقترف لدمار في المدن والقر� العر��ة التي تنشر ا على مجابهة القوات الصهیون�ة، ادر �ن قا�

متذرعة �السعي لتطب�قه في حین �انت والوحش�ة مستترة �قرار التقس�م أشنع الجرائم الجماع�ة 

  .1وٕالى تهجیر أكبر عدد من الس�ان العرب أكبر جزء من فلسطین لتهدف إلى احتال

و�انت بر�طان�ا وقواتها في  الشعب�ة تزداد سوءا یوما �عد یوم،�انت حال العرب وقواتهم 

إلى أن �ان شهر  س�طرة الیهود وفي شّل حر�ة العرب،فلسطین تمعن أكثر وأكثر في تسهیل 

ضد الح�ام العرب في  وانفجرت الهتافات م�ع العربحیث عم الذعر والهلع ج ،م1948أفر�ل 

وتحر�ت المظاهرات الشعب�ة الصاخ�ة مطال�ة بلدان الجامعة العر��ة �معالجة  �ل قطر عر�ي

  .2نقاذ عرب فلسطینموقف الفلسطیني الذ� تسلمت زمامه مناد�ة بتدخل الجیوش العر��ة إلال

المعس�رات و��ع الطائرات وٕاهداء  �مولقد تم االنسحاب اإلنجلیز� من فلسطین �عد تسل

  ق�ام   **أعلن دفید بن غور�ون م 1948ما�  15األسلحة والذخیرة للیهود، وفي منتصف لیل 

  

  

                          

وهو تش��الت عس�ر�ة م�ونة من المتطوعین العرب من مختلف أرجاء  م،1947أكتو�ر أعلنت عنه جامعة الدول العر��ة في  *

ما� وحل في  ضد الهجمة الصهیون�ة االمبر�ال�ة،الوطن العر�ي هدفها الدفاع عن عرو�ة فلسطین وتكر�س نضال شعبها 

 دار الهد� بیروت، ،2ج ،الموسوعة الس�اس�ة (أنظر:عبد الوهاب الك�الي وآخرون، م �قرار من جامعة الدول العر��ة.9194

  .)134 ص ،),ن،س، ب(

 مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ،�1 ،م1988-1948اإلستراتیج�ات العس�ر�ة للحروب العر��ة االسرائیل�ة هیثم الك�الني، 1

 .61 ص ،1991 ،لبنان

 .620ـــ  520:صص  ،1998 ،األردن ،دار الشروق  ،�1 ،تار�خ فلسطین ت�سیر ج�ارة، 2

م 9481أعلن ق�ام دولة إسرائیل في  زراء ووز�ر دفاع ساب� في إسرائیل،م هو زع�م صهیوني ورئ�س و 1886ولد سنة  **

(أنظر:عبد الوهاب الك�الي م.1973م، عاش حتى عام 1956وطالب بجعل القدس عاصمة لها، و�ان رأس حر�ة عدوان 

 .)373 ص ،مرجع ساب� ،1ج ،وآخرون 
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  . 1سرائیل من تل أبیبإدولة 

 ،أخذت الدولة الصهیون�ة تعمل على تهو�د الفلسطینیین م1948سرائیل عام إومنذ ق�ام 

حیث غد� الیهود أغلب�ة في � دام المهاجر�ن الیهودفأصدرت قوانین مختلفة تحق� منها استق

�ما صادت األراضي العر��ة وأصدرت قوانین تخول سلطات االحتالل االست�الء على فلسطین، 

  . 2أراضي العرب في فلسطین

  مجر�ات أحداث الحرب .2

 م،1948أفر�ل  12ة الس�اس�ة لجامعة الدول العر��ة وأصدرت قرار یوماجتمعت اللجن

م موعد حر�ة هذه 1948  ما� 15ن وحددت یوم نیینقاذ الفلسطییوش العر��ة إلبتدخل الج

جنوب فلسطین  . دخلت الجیوش العر��ة فلسطین فاجتاح الج�ش المصر� خالل أ�ام3الجیوش

على  اإلنقاذ العر�ي والج�ش اللبناني وس�طر الج�ش السور� وج�ش ،*�أجمعه وخلیج العق�ة

واحتل الج�ش  ي على قلب فلسطین وأحدق بتل أبیب،وس�طر الج�ش العراق �أكمله،** الجلیل

  .4األردني القدس القد�مة ومنطقة رام الله

                          

 ص ،1968(ب، �)، (ب، د، ن)، (ب، ب، ن)، ،فلسطین بین مؤامرات الصهیون�ة واالستعمار حسن صبر� الخولي، 1

21. 

 .133 ص(ب، س، ن)،  الر�اض، دار المر�خ، ،�3 ،الجذور التار�خ�ة للقض�ة الفلسطین�ة إسماعیل أحمد �اغي،2

 .177 ص ،مرجع ساب� ،إبراه�م خلیل أحمد 3

العق�ة.(أنظر:عبد الوهاب سمي بخلیج العق�ة نس�ة إلى مدینة  هو الفرع الشرقي لل�حر األحمر �قع شرق ش�ه جز�رة سیناء، *

  .)413 ص ،مرجع ساب� ،2 ج ،الك�الي

ر األردن وجز�رة طبر�ة في تقع بین نه الرومان،لشمالي من فلسطین في عهد دینة فلسطین�ة �انت تشمل معظم الجزء اهي م **

م.( أنظر:عبد الوهاب 1948وقد تم احتالل المنطقة من طرف إسرائیل في حرب الشرق وال�حر األب�ض المتوس� في الغرب، 

 .)95 ص ،مرجع ساب� ،1جالك�الي،

 .219 ص ،لمرجع الساب�ا ت�سیر ج�ارة، 4
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و�ان من المم�ن أن تواصل الجیوش العر��ة تقدمها وتحتل جم�ع المناط� التي احتلها 

 �ام العرببل بر�طان�ا مع �عض الحلوال التآمر من ق ود أثناء وجود القوات البر�طان�ة،الیه

و�دأت أمر��ا تعلن للعالم أن  یون�ة في المجال الدولي والس�اسي،ووقوف أمر��ا بجانب الصه

لو و  لس األمن العمل على إ�قاف القتال،وطلبت من مج لة في فلسطین تهدد السلم العالميالحا

  .1وفرض العقو�ات على الدول العر��ة اضطر األمر إلى استخدام القوة

استغلها الیهود وجلبوا سرائیل فم مع إ1948 جوان 11 دنة بتار�خودخل العرب في ه

وأخذت المستعمرات  التي لم ��ن لها نظیر لد� العرب، �م�ات �بیرة من األسلحة الثقیلة

 جو�ل�ة 09تم�نها من مقاومة الحصار العر�ي واستؤنف القتال في  أنفاسها وزودت �المؤن التي

ولكن �انسحاب الج�ش  ،العرب راجحة برغم الهدنة انت �فةو� م �عد إنهاء الهدنة1948

إزداد الضغ� على الج�ش  القتال نتیجة التآمر مع بر�طان�ااألردني وتوقف ج�ش العراق عن 

جو�ل�ة 18وفرضت الهدنة الثان�ة على العرب من  تدخلت بر�طان�ا وأمر��ا مرة أخر� و  ،المصر� 

 .2م1948أكتو�ر  14إلى 

احتفظت القوات و  �ة في إنزال هز�مة من�رة �الیهودالقوات المصر د�سمبر نجحت 25وفي 

 لكن بتطور األحداث اضطرت مصر للدخول مع الیهود في مفاوضات المصر�ة �قطاع غزة،

م, 1949ف�فر� 24ي وانتهت �اتفاق رودس ف *ومرت المفاوضات في رودس لعقد هدنة دائمة

�ذلك مع سور�ا في  ،أفر�ل23ع األردن في وم ،مارس23سرائیل مع لبنان في إ وتم توق�ع اتفاق

  .3م1949جوان20

                          

 .80 ص ،مرجع ساب� إبراه�م خلیل أحمد، 1

 .22 ص ،المرجع الساب� حسن صبر� الخولي،  2

 .)840 ص ،مرجع ساب� ،2،ج(أنظر:عبد الوهاب الك�الي وآخرون مدینة یونان�ة تقع في جنوب شرق ال�الد, *

 .96 ص ،مرجع ساب�، هیثم الك�الني 3
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 ،مثل�ان لد� الیهود میزات أكثر أهم�ة ولكن ن الفلسطینیون �مثلون �ثرة عدد�ة، �ا

ومساندة  وتنظ�ما أكثر تفوقاكثر تنوعا وموارد مال�ة أفضل وقوة نیران أعظم اقتصاد أكبر وأ

وم�نت هذه العوامل إسرائیل الولیدة من  اد السوفیتي،حدة األمر���ة واالتح�بیرة من الوال�ات المت

  .1االنتصار على العرب ذو� الق�ادة الردیئة والتسل�ح الفقیر

  نتائج الحرب .3

فقد تشرد أكثر من ملیون عر�ي فلسطیني من �الدهم  نشوء مش�لة الالجئین الفلسطینیین،

م في الخ�ام 1948عاموهم �ع�شون منذ �ام دولة إسرائیل واغتصاب فلسطین نتیجة ق

ولم تكتفي  محرومون من فرص الح�اة الكر�مة، والمعس�رات ح�اة الفقر والمرض... إنهم

 �ضا على جم�ع ممتلكاتهم وأموالهمإسرائیل �اقتالع هؤالء الالجئین من أرضهم بل استولت أ

ن إلى التي تدعو إلى عودة الالجئین الفلسطینیی عرض الحائ� �قرار األمم المتحدة، وضر�ت

  .2د�ارهم

خرجت إسرائیل من المعر�ة وهي تس�طر على أراضي أكثر ��ثیر مما �ان متصورا في 

. وه�ذا أص�حت مساحة األراضي الواقعة تحت 3قرار التقس�م التي أصدرته األمم المتحدة

أ� أص�ح للیهود الذین تبلغ  من مجموع مساحة فلسطین، �2لم 20900االحتالل اإلسرائیلي 

في حین حشر العرب وهم  من مساحتها، %80من س�ان فلسطین �ملكون  %30نسبتهم

  .4من أراض فلسطین %20في مساحة هي  %�70مثلون 

  قض�ة األسلحةلعدة أس�اب، � عر��ةال وشم بن��ة �بیرة للجی1948بانتهت حر 

                          

 ,96 ص(ب، س)،  القاهرة، ، الكتاب الذهبي،،(ب �)تر:ناصر عف�في ،حرب فلسطین آفي شل�م،، ایوجین روجان 1

 .132ـــ  131:صص  ،مرجع ساب� إسماعیل أحمد �اغي، 2

 .16 ص ،1993 القاهرة، دار الشروق، ،�1 : مصطفى غن�م،تر ،أمر��ا والسالم في الشرق األوس� دان تشیرجي، 3

 .86 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 4
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��ة وٕالى عدم مقدرة الجامعة العر  امي والمتطوعینوعدم التنسی� بین الج�ش النظ الفاسدة

ورغم ذلك �انت الدول العر��ة تناد� �الدخول إلى حرب والح�ومات العر��ة على الحرب، 

وعدم قدرة الج�ش العر�ي على  عر��ة والس�ما بین األردن وسور�ا�ذلك الخالفات ال ضروس،

  .1تلب�ة نداءات المدن والقر� التي طلبت النجدة

  م1956العدوان الثالثي على مصر ثان�ا: 

  وانأس�اب العد .1

هناك أس�اب تتعل� ��ل دولة من فلتي جمعت بین أطراف هذا العدوان، تعددت األس�اب ا

  دول هذا المثلث العدواني.

فانها قابلت نجاح  �ذلك سرائیلبر�طان�ا حاقدة �سبب إجالء قواتها �املة عن القناة، وإ 

إذ رأت أن ذلك سیؤد� إلى إزالة الحاجز  شدید،مفاوضات الجالء بین مصر و�ر�طان�ا �حزن 

بین القوات المصر�ة  �انت ترا�� على طول قناة السو�س التي للقوات البر�طان�ة،المتین 

لذ� ظهر وا ،ر المساند لحقوق الشعب الفلسطیني�ما أثار إسرائیل موقف مص واإلسرائیل�ة،

  . 2م1955في أفر�لواضحا في مؤتمر �اندونغ 

م 1955سبتمبر17قد ثارت ثائرة الدول الغر��ة وثائرة إسرائیل، عندما عقدت مصر في  

  .3صفقة أسلحة مع اإلتحاد السوفیتي ثم تور�دها عن طر�� تش�سلوفاك�ا

                          

 ،1971 ،دمش� إتحاد الكتاب العر�ي، منشورات (ب، �)، ،المسألة الفلسطین�ة والموقف العر�ي السور�  صابر فلحو�، 1 

 .52 ص

 ص ،1997 ،القاهرة ،(ب، �)، دار الثقافة،تار�خ مصر الحدیث والمعاصر شوقي عطا الله الجمل، عبد الرزاق إبراه�م، 2

81. 

  .36 ص، 1988، القاهرةي، م�ت�ة مدبول، 2، �م1967تحط�م اآللهة"قصة حرب یونیو ،عبد العظ�م رمضان 3
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على سحب أمر��ا القرض ال�الغ مائتي ملیون دوالر،  *�ان جواب جمال عبد الناصر

السّد العالي نتیجة ضغ� الدول الغر��ة، هو الذ� �ان البنك المر�ز� س�قرضه لمصر في بناء 

فرنسا �انت ناقمة على مصر �سبب تعاونها ف .1م1956جو�ل�ة  26في  **تأم�م قناة السو�س

مع الثورة الجزائر�ة ضدها، ثم �سبب خسارتها الماد�ة في القناة و�ان هدفها إلغاء التأم�م 

في العدوان بهدف فك الحصار على مالحتها  تر�ت إسرائیل مع فرنسا و�ر�طان�اواش. �2القوة

  .3وتجارتها في ال�حر األحمر

  أبرز أحداث العدوان   .2

فتم اتفاق بر�طان�ا  ،م1956/ة/جو�ل�28بدأ التخط�� الفعلي لغزو مصر اعت�ارا من 

�عد عن ت وفرنسا على الق�ام �عمل عس�ر� مشترك واختارا مالطا �قاعدة لتجم�ع القوات فهي ال

 على مصر واحتالل ش�ه جز�رة سیناءسرائیل الهجوم �ما خططت إ میل،1000من مصر أكثر 

أوت 14إلى12خالل الفترة من واحتالل قطاع غزة،  ***والس�طرة على شرم الشیخ السو�سوقناة 

                          

م ثم دّرس ��ل�ة األر�ان، اشترك 1938م، ورقي ضا�� في 1937م، إلتح� �الكل�ة الحر��ة عام 1918ولد �اإلس�ندر�ة سنة  *

م، أمم قناة 1954م، عین رئ�سا للوزارة في 1952یولیو  23م،نظم جماعة الض�ا� األحرار وقام �الثورة في 1948في حرب 

م.(أنظر:عبد الوهاب الك�الي 1970م، توفي في سبتمبر 1970م ـــ1967م، شن حرب االستنزاف في 1956السو�س 

   .) 76 ـــ 75ص ص: مرجع ساب�، ،2وآخرون،ج

جنو�ا على ال�حر األحمر عند السو�س، یبلغ  ممر مائي �مصر �صل ال�حر المتوس� شماال عند بور سعید حتى بور توفی� **

 .807، مرجع ساب�، ص 5ظر عبد الوهاب الك�الي، جم. ( أن 13م، عمقها  �60م، متوس� عرضها 195طولها 

 .383ص  ،1996 روائع مجدالو�، األردن، (ب، �)،،فلسطین الحق�قة والتار�خصالح الشرع،  1

 .81ص  ،، المرجع الساب�شوقي عطا الله الجمل،عبد الله عبد الرزاق إبراه�م 2

  .36 ص ،المرجع الساب� ،عبد العظ�م رمضان 3

، مرجع ساب�، 3جنوب سیناء عند ملتقى خلیج العق�ة وخلیج السو�س وال�حر األحمر(أنظر:عبد الوهاب الك�الي، ج تقع ***

  .521ص 
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ودعت فرنسا رعایها في مصر إلى  بدأت الطائرات والسفن تحمل قوات العدوان إلى مالطا،

 .1مغادرة ال�الد

ة �قناة السو�س في �ا إلى عقد اجتماع في لندن �ضم الدول المنتفعدعت بر�طان

تأكید حل القض�ة وحرصت على  ضرته الوال�ات المتحدة األمر���ةح م،1956سبتمبر19

وأن  �عارض اللجوء إلى حرب في القناة وأن موقف الوال�ات المتحدة األمر���ة �األسلوب السلمي

لكن فرنسا  أجل التوصل إلى حل سلمي للقض�ة، نهناك ضغو� �م�ن ممارستها على مصر م

  .2و�ر�طان�ا أصرتا على شن الحرب

شن هجوم واسع أكتو�ر �29اتفقت دول العدوان على أن تقوم القوات اإلسرائیل�ة في مساء 

وفي الیوم التالي توجه  دف الوصول إلى منطقة قناة السو�س،به على القوات المصر�ة

الح�ومتین المصر�ة واإلسرائیل�ة، �طلب منهما وقف  نداء إلى س�ة�ومتین البر�طان�ة والفرنالح

وٕان لم تستجب  عشرة أم�ال �عیدا عن ضفة القناة، وسحب القوات المسلحة إطالق النار

  .3م1956أكتو�ر�31الهجوم علیها في ص�احصر�ة فسوف تقوم بر�طان�ا وفرنسا الح�ومة الم

فردت الدول المعتد�ة  واصلة القتال،�ان موقف مصر أن رفضت اإلنذار وصممت على م

ولكن صمود المدافعین وتظافر القوة الشعب�ة مع  لمدن المصر�ة �القنابل والطائرات،�ضرب ا

فاستهجنت �ل دول العالم هذا العدوان  مدافعة عن المدن أذهل العالم �لهالقوات العس�ر�ة ال

إال أن هذه الحرب  بر�طان�ا وفرنسانها �انت حل�فة لفرغم أ ،الوال�ات األمر���ةالمدبر وحتى 

                          

 .120 ص ،1985 ،القاهرة الزهراء لإلعالم العر�ي، ،�1 ،صفحات من تار�خ مصر حسن محمد أحمد حمودة، 1

 ت وال�حوث اإلنسان�ة واإلجتماع�ة،عین الدراسا،�1 ،والمعاصرأمر��ا والعالم في التار�خ الحدیث  رأفت غن�مي الشیخ، 2

   .124ص، 2006 ،القاهرة

 .192 ص ،مرجع ساب� ،الك�النهیثم  3
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�ذلك اإلتحاد  جر ذلك العالم لحرب عالم�ة ثالثة،وقد ی �م�ن أن تؤد� إلى وضع عالمي خطیر

  .1فإنه س�قف مع الشعب المصر� ا �أنهما إن لم یتوقفا عن القتال السوفیتي أنذر بر�طان�ا وفرنس

ل وقف القتال فورا وعودة جم�ع �طان�ا وٕاسرائیطلب من األطر الثالث المتعد�ة فرنسا و�ر 

فأقرت  م1956نوفمبر 02ألمم المتحدة یوم ثم طرح الموضوع على ا قواتهم إلى قواعدها،

المصر�ة من جم�ع هذه وٕاخالء األراضي  لجم�ع القوات المشتر�ة �المعر�ة االنسحاب الكامل

أتت تجر أذ�ال  وجر� االنسحاب الكامل لجم�ع القو� المعتد�ة وعادت من حیث القوات فورا،

  .2الخی�ة

  نتائج العدوان .3

 احتالل إسرائیل لش�ه جز�رة سیناء،و وان الثالثي بهز�مة عس�ر�ة لمصر انتهى العد

واحتالل بر�طان�ا وفرنسا لمدینة  ر� من سیناء إلى غرب قناة السو�س،وانسحاب الج�ش المص

 م1956د�سمبر 22سعید في�ة من بور . وتم انسحاب القوات البر�طان�ة والفرنس3*بور سعید

وتم انسحاب آخر للقوات اإلسرائیل�ة من  ات المقاومة الشعب�ة المضادة لها،�عد سلسلة من عمل�

 �عد مماطالت عدة من جانب إسرائیل، م1957مارس06واألراضي المصر�ة في قطاع غزة 

ئي  عداعمل  ق�ام �أ�انتهت �عد أن أعطت مصر تعهد شفه�ا للوال�ات المتحدة �االمتناع عن ال

                          

 .84 ص (تار�خ مصر...)، ،عبد الرزاق إبراه�مشوقي عطا الله الجمل، 1

 .292 ص، ساب�مرجع  ،صالح الشرع 2

تقع شمال شرق مصر تطل على ساحل ال�حر األب�ض المتوس� عند مدخل قناة  �اسلة �مصر،تشتهر �اسم المدینة ال *

 .)596 ص ،مرجع ساب� ،1ج ،(أنظر:عبد الوهاب الك�الي وآخرون .�2لم 1351,14السو�س,مساحتها 

 .122 ص ،ساب�المرجع ال، حسین محمد أحمد حمودة 3
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على وضع قوات دول�ة على  ووافقت ك عمل�ات الفدائیین في قطاع غزة،وفي ذلضد إسرائیل 

  .1وفي ذلك شرم الشیخحدودها 

التي سب� إبرامها مع  لغاء اتفاق�ة الجالء،إم 1957انفيج01أعلنت مصر في �ما 

اكها في العدوان مع �عد أن أخلت بر�طان�ا ببنود االتفاق �اشتر  م1945و�رأكت16بر�طان�ا في 

        .                                                             2مصر

بدأ تغلغل النفوذ السوفییتي إلى منطقة الشرق األوس�, وتقو�ة عضد حر�ات و�ذلك 

.                                                                                                                            3التحرر الوطني

  :م1967حرب ثالثا: 

  أس�اب الحرب  .1

ر�ة العر��ة وخاصة القوة المصر�ة �ش�ل تهدیدا ألمنها رأت إسرائیل أن تنامي القوة العس�

إسرائیل عتبرت إف ق من أجل شراء األسلحة والطائراتحیث اتجهت مصر وسور�ا والعرا و�قائها،

لمشتر�ة للقوات العر��ة تكون الق�ادة العامة ا العر�يهذا �منزل الحرب، وواف� التطور العس�ر� 

تمر القمة العر�ي األول في والتي صادق على إنشائها الملوك العرب في مؤ م، 1961عام

ظمة التحر�ر خصوصا �عد ق�ام منئیل عدم االعتراف بها تهدیدا اعتبرت إسرام. و 1964

                          

 .190 ص، مرجع ساب� ،هیثم الك�الني 1

 .86 ص ،(تار�خ مصر...) ،عبد الله عبد الرزاق إبراه�م، شوقي عطا الله الجمل 2

 .131 ص ،2006 ،بیروت ،دار المنهل اللبناني ،�2 ،م1995ـــ 1945النزاعات اإلقل�م�ة في نصف قرن ، علي ص�ح 3
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ور حر�ات مقاومة فلسطین�ة أخر� ثم ظه نشاء ج�ش التحر�ر الفلسطیني،وإ  م1964الفلسطین�ة 

 .1التي قامت �عمل�ات فدائ�ة داخل األراضي العر��ة المحتلة *مثل : حر�ة فتح

قرار في م، إصدار 1959رائیل م�اه نهر األردن سنة تحو�ل إسلقد �ان الّرد العر�ي على 

  . 2**بتحو�ل نهر األردن عبر مرتفعات الجوالن ،م1964ؤتمر القمة األول �القاهرة م

وتأزم  ،هاعات الس�اس�ة داخل الدول العر��ة وخاصة المح�طة بالصرا لقد استغلت إسرائیل 

لى حیث وقع صدام مسلح ع تدهور األمني على الجبهة السور�ة،الو العر��ة. -العالقات العر��ة

و�دأت األزمة  لد�ا�ات،واشترك ف�ه الطیران والمدفع�ة وا م1967الحدود السور�ة في أفر�ل

ما� �التهدیدات اإلسرائیل�ة لسور�ا �الغزو واحتالل 12و 11بتداءا من یومي�التصاعد إ

العمل على تحو�ل م�اه نهر استمرار ر حدة التوتر على الجبهة السور�ة و ...ومع استمرا3دمش�

ر�ا حصلت الح�ومة اإلسرائیل�ة على موافقة من اللجنة األمن�ة للكن�ست للتحرك عس� األردن

م. األمر الذ� أثار مصر وأعلنت أنها تلتزم �اتفاق�ة الدفاع 1967ما�19ضد سور�ا في 

و�الفعل بدأت مصر وسور�ا واألردن في جوان  م،1967رك بینها و�ین سور�ا في عامالمشت

  .�4حشد قواتها على الحدود اإلسرائیل�ة

                          

قادها  م،1965جانفي  1انطلقت في ، أكبر فصائل منظمة التحر�ر،اختصار مع�وس لحر�ة التحر�ر الوطني الفلسطیني, *

 .)619 ص مرجع ساب�، ،4ج عبد الوهاب الك�الي،�اسر عرفات.(أنظر: 

ل�حوث مر�ز اإلمارات وا ،�1 ،م1967إسرائیل والوال�ات المتحدة األمر���ة وحرب حز�ران أحمد سل�م البرصان، 1

 .21 ص،، 2000أبوظبي،  اإلستراتیج�ة،

ت تا�عة إدار�ا لمحافظة القن�طرة، الجنوب وجبل الشیخ من الشمال,�انهي هض�ة تقع في �الد الشام بین نهر الیرموك من  **

 ،2عبد الوهاب الك�الي،جالتي تس�طر الیوم على ثلثین من مساحتها.(أنظر:م، 1967سرائیل في حرب لها من قبل إتم احتال

 .134 ص مرجع ساب�،

 .289 ص ،9971 ،عمان دار ال�شیر، ،�1 ،لحروب العر��ة ـــ اإلسرائیل�ةا غاز� الر�اع�ة، عبد الستار قاسم، 2

 .25 ص ،المرجع الساب� ،أحمد سل�م البرصان 3

 .292 ص ،نفس المرجع ،غاز� الر�اعي عبد الستار قاسم، 4
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 م،1967ما�22في یومحة اإلسرائیل�ة في وجه المال *عبد الناصر مضی� تیران لقد أغل�

 ضحا للقانون الدولي واعتداءا علىإغالق المضائ� خرق وا **فاعتبر رئ�س الوزراء ل�في أش�ول

  .1ونقلت الیونایتد برس أن إسرائیل ستحارب لفتح القناة إسرائیل،

  وقائع الحرب .2

أر�ع قواعد جو�ة مصر�ة  هاجم الطیران اإلسرائیلي م1967حز�ران/جوان5ي یوم األثنین ف

  فتم تدمیر  ة القناة, وواحدة في واد� النیل وقاعدتین في الدلتا،وثالث قواعد في منطق ي سیناءف

  .2معضمها من صنع سوفییتي 340طائرة قتال�ة من أصل 309

وقد بدأ القتال �اشت�اك  هة الثان�ة التي هاجمتها إسرائیل،و�انت الجبهة األردن�ة هي الجب

وقامت الطائرات  یونیو/جوان، 5د�ة عشرة ص�احا یوم نیران المدفع�ة حوالي الساعة الحا

�انت تضم حوالي ثالثین طائرة, و�ة ضد القوات الجو�ة األردن�ة، اإلسرائیل�ة بتوج�ه ضر�ة ج

 رك جمال عبدأد م1967یونیو/جوان 06یوم الثالثاء وفي ص�اح  ها وعطلت المطارات،فدمرت

 حدة األمر���ةوتأكد من أن الوال�ات المت لكارثة العس�ر�ة التي حلت �العربالناصر مد� ا

  .3العالقات الدبلوماس�ة مع واشنطن قرر قطعتواطأت مع إسرائیل ف

                          

وتوجد �ه  فصل خلیج العق�ة عن ال�حر األحمر،�م بین ش�ه جز�رة سیناء وش�ه جز�رة العرب و� 4,50ممر مائي عرضه  *

 .)673 ص مرجع ساب�، ،1ج الك�الي،عبد الوهاب وجز�رة صنافیر.(أنظر:  جز�رتان جز�رة تیران

ــ  1950عین في م و 1914م في وس� یهود�،هاجر إلى فلسطین عام 1985س�اسي ورجل دولة صهیوني، ولد في عام  **

م.(أنظر:عبد 1969 م �رئ�س لوزارة إسرائیل حتى توفي عام1963ثم خلف بن غور�ون عام  م مدیر عام لوزارة الدفاع1952

 .)205 ص ،مرجع ساب� ،1جالوهاب الك�الي،

 .60 ص...)، �2 تحط�م اآللهة,( ،مضانر عبد العظ�م  1

 ص، 1992 بیروت، ،دار الحرف العر�ي ،�1 ،تر:إل�اس فرحات،الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة وعمل�ة السالم سیدني بیلي، 2

214. 

 .99 ــ 90:صص  ،1998 ،القاهرة ،الهیئة المصر�ة العامة للكتاب ،�2 ،م1973أكتو�رحرب محمد عبد الغني الجسمي،  3
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وتم  ت جدیدة في سیناء والضفة الغر��ة،نجاحا یونیو/جوان حققت إسرائیل7یوم األر�عاء  

ن احتالل الضفة وأنهت في الیوم الثامن یونیو/جوا شیخ قرب خلیج العق�ةء على شرم الاالست�ال

 09 جوالن في سور�ا یومثم شنت إسرائیل هجوما على مرتفعات ال الغر��ة في سیناء،

ك �ذلالق النار فوافقت مصر و وقف إط یونیو/جوان وأعلن مجلس األمن �طلب من سور�ا

  .1في مرتفعات الجوالن *مدینة القن�طرة حیث احتلتإسرائیل لكنها �انت تفعل الع�س، 

وانتصار إسرائیل الجیوش العر��ة في تحقی� النصر  لقد �انت األس�اب الم�اشرة إلخفاق

  في معار�ها یرجع إلى عدة أس�اب:

حیث لم یتوقع العرب هجوما  وات العر��ة،سرائیل لعنصر المفاجئة في ضرب القـــ استخدام إ

 .فأفقدهم توازنهمعند الفجر 

وخاصة سالح الطیران  ة �أفضل األسلحة الغر��ة الحدیثةتفوق القوات اإلسرائیل�ة المسلحـــ 

 اإلسرائیلي.

  .2نقص التدر�ب الجید واألسلحة المتطورة في صفوف الجیوش العر��ةـــ 

  

  

  

                          

لكن  م،1973م واستعادتها سور�ا في حرب 1967جوان  10احتلتها إسرائیل في نة سور�ة تقع في جنوب غرب ال�الد،مدی *

(أنظر عبد الوهاب الك�الي م.1974جوان  بل أن تنسحب منها فيق یل الس�طرة علیها بهجومها المضادسرعان ما استعادتا إسرائ

  .807 ص مرجع ساب�، ،4وآخرون،ج

 .227 ص ،الساب� المرجع سیدني بیلي، 1

 .179 ص ،2008 ،الجیزة، هیئة النیل العر��ة (ب، �)، ،عاما من الصراع العر�ي اإلسرائیلي60، إیهاب �مال 2
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 نتائج الحرب .3

الغر��ة  ل سن�اء حتى قناة السو�س والضفةحتالا م1967تم�ن إسرائیل من خالل حرب 

�بیرة من الفلسطینیین  تهجیر أعدادو  .1والقدس والجوالن من سور�ا وأعید فتح مضائ� تیران

وهرب أغلب س�ان  إلى شرق األردنحیث نزح مئات اآلالف من الفلسطینیین  والسور�ین،

إسرائیل على م�اه ت طر س� �ما .2الذین قدر عددهم �حوالي ثمانین ألف نسمة ،مرتفعات الجوالن

  .3منا�ع نهر األردنلها للجوالن أد� إلى س�طرتها على حیث أن احتال األردن،نهر 

 ت القاموس الفلسطیني �اسم الن�سةودخل هذه الحرب �اسم حرب األ�ام الستةعرفت 

ل سرائیالذ� یدعوا إ م،1967في تشر�ن الثاني  242وصدر عن مجلس األمن القرار العر��ة

 .4حتلتهاإلى اإلنسحاب من األراضي التي ا

جانب العر�ي عن دحر إسرائیل فحسب، بل عجز عن الدفاع عما �حوزته، لم �عجز ال

وقع الجزء اآلخر في  دل أن یتحرر الجزء من أرض فلسطین، الذ� أق�مت إسرائیل عل�هوه�ذا ب

  ید الدولة الغاص�ة واحتل ج�ش إسرائیل أراضي عر��ة أخر�.

                          

(ب، ب، ن)، (ب،  مطبوعات الشعب، ،، (ب، �)الصهیوني المعاصرالصهیون�ة العالم�ة والرد على الف�ر محمود د�اب،  1

 .74 صس، ن)، 

 .295 ص ،ساب�مرجع  ،الر�اع�ةغاز�  عبد الستار قاسم، 2

  .162 ص ،1978 ،,بیروت، دار القدس ،�1 : ,میخائیل الخور�،رت ،القرار اإلسرائیليأبراهام وغنر،  3

 .129 ص ،2011 ،األردن دار الحامد، ،�1 ،تار�خ الوطن العر�يإبراه�م الفاعور�،  4
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 م1973الم�حث األول:األوضاع الممهدة لحرب أكتو�ر

  المطلب األول: األوضاع الس�اس�ة

  م،1967نوفمبر  22والمؤرخ في  242لقد جاء قرار مجلس األمن الدولي المعروف برقم 

  ،1سرائیلإ م بین العرب و1967سالم لحرب عام محادثات الونظرا ألن هذا القرار �ان محور 

  فإن بنوده نصت على ما یلي:

  إقامة سالم دائم وعادل على أساس تنفیذ م�اد� میثاق األمم المتحدة،یتطلب   .أ

  ین التالیین: المبدئ

. (أنظر 2م1967نسحاب القوات اإلسرائیل�ة من األراضي التي جر� احتاللها في حرب إ .1

  ).01الملح� رقم : 

الس�اسي لكل  ستقاللم الس�ادة والحدود اإلقل�م�ة واالحتراإنهاء جم�ع حاالت الحرب وا .2

وحقها في الع�ش �سالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من  ،دول المنطقة

  .3التهدیدات وأعمال القوة

 یؤ�د مجلس األمن ضرورة:  .ب

 ة في المنطقة.ضمان حر�ة المالحة في الممرات الدول� .1

 تحقی� تسو�ة عادلة لمش�لة الالجئین. .2

 

                              

، �)، جمع�ة عمال المطا�ع ب( ،م1986ــ1947المستفادة من الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة الدروس  یوسف ع�وش، 1

  .57 صن)،  س، ،بعمان، ( التعاون�ة،

 .184 ص، 1978، لكو�ت، (ب، �)، عالم المعرفة، االمتحدة والمشرق العر�ي الوال�ات، أحمد عبد الرح�م مصطفى 2

 .35ص  مرجع ساب�، ت�سیر ج�ارة، 3
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 .1ستقالل الس�اسي(إنشاء مناط� منزوعة السالح)ضمان الحر�ة اإلقل�م�ة واإل .3

 �ضطلع               مم المتحدة بتعیین م�عوث شخصي له،أن �قوم الس�رتیر العام لأل .4

�مهمة اإلشراف على عمل�ة تنفیذ األطراف المعن�ة لبنود القرار فاختار لذلك السفیر جونار 

 / مارسآذار25وانتهت مفاوضات جونار �ارنج في  .2د في موس�و�سفیر السو  *�ار�نج

 . 3یذ�ر دون تحقی� شيء ،م1971عام

 ك مخالفةو�ان ذل، أنه �مثل حصیلة توازن القو� نذلك مصر واألردن على وقد قبلت ا

 (ال تف� الزعماء العرب ف�ه علىالذ� ا ،م1967أوت 29لمؤتمر الخرطوم الذ� عقد في 

لكن �النس�ة لسور�ا رفضته إذ رأت ف�ه  سالم) مع العدو الصهیوني، مفاوضات، ال ال صلح،

حین قصر القرار قضیته  وتجاهلها لحقوق الشعب الفلسطیني، م�اسب إلسرائیل نتیجة عدوانها

ة التحر�ر الفلسطین�ة والهیئة العل�ا لفلسطین ب�انا . �ما أصدرت منظم4مش�لة الالجئینعلى 

عظ�م �القض�ة الفلسطین�ة  رألنه ینطو� على ضر  س األمن،رفضت ف�ه �ل منهما قرار مجل

�ذلك رفضت حر�ة فتح هذا القرار من خالل إصدارها ب�انا للشعب ، وصالح العرب جم�عا

  .  5م1967 /برد�سم/10الفلسطیني في 

   أهمها نشطت وساطات وم�ادرات متعددت جانب مهمة الوس�� الدولي وجهوده، وٕالى   

                              

 .184ص  المرجع الساب�، عبد الرح�م مصطفى،أحمد  1

م، عمل أستاذ مساعد للدراسات الشرق�ة 1943م، حصل على درجة الد�توراه في الفلسفة عام1917س�اسي سو�د� ولد في  *

م عین مندو�ا دائما في �الده في مجلس 1956م انتقل إلى السلك الدبلوماسي،  في 1949في جامعة لوندا السو�د�، في عام 

  .)21ص ، مرجع ساب�،2:عبد الوهاب الك�الي،جمن الذ� تولى رآسته ل�عض الوقت.( أنظراأل

  .34ص، 1986، القاهرة ،دار التحر�ر، (ب، �)، فلسطین بین مؤامرات الصهیون�ة واالستعمار حسین صبر� الخولي، 2

 .134ص  مرجع ساب�، علي ص�ح، 3

 .352ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 4

 .352ص  مرجع ساب�، ج�ارة، ت�سیر 5



 م1973الفصل األول: حرب أكتو�ر 

 

 
26 

و�ر�طان�ا  السوفییتيواإلتحاد الوال�ات المتحدة األمر���ة بر�:(وساطة الدول األر�عة الكـــ 

نحو  سا محادثات للدول األر�عة الكبر�، وسعواأین إقترحت فرن م،1968أفر�ل  16وفرنسا ) في

مع الوقت إلى حل سرائیل قلقة من هذا النشا� وتتخوف من أن یؤد� و�انت إ تسو�ة حق�ق�ة،

ة ض على إتفاق�ة توصل إلیها األر�عإذا جاء ل�فاو  أنها لن تستقبل �ار�نج،صرحت و   مفروض،

  . 1الك�ار

زمة على �أن تحل األ  م،1970ر الخارج�ة األمر���ة یونیووز� *م�ادرة ول�ام روجزــــ 

أن تتف� مصر وٕاسرائیل على جدول زمني إلنسحاب القوات اإلسرائیل�ة من أراضي  أساس

 08عت�ارا من م و�موجبها توقف إطالق النار ا 9671الجمهور�ة المحتلة منذ حرب 

 إذ �قیت إسرائیل على رفضها عوث �ار�نج إلى المنطقة دون جدو�،. وجاء الم�2م1970أفر�ل

  اء الفلسطینیین حقهم في وطن قومي،وعن إعط الء التام عن �ل األراضي العر��ةالج لف�رة

  .  3وهي تستند في ذلك إلى التأیید األمر��ي العس�ر� والمعنو� 

 قامت بها �عثة من رؤساء دول م،1971في نوفمبر  وساطة لجنة الح�ماء األفارقةـــ 

 حبذ القادة طلب منظمة الوحدة اإلفر�ق�ة، على بناءا نیجیر�ا،الكامرون،  زائیر،، السنغال

واتفاق�ة مؤقتة حول قناة السو�س والتدابیر األخر� المذ�ورة في  ستئناف مهمة �ار�نجاإلفر�قیون ا

                              

 .286ص  مرجع ساب�، سیدني بیلي، 1

م، 1973م ــ 1969م في مدینة نورفوك في وال�ة نیو�ورك, تولى منصب وز�ر الخارج�ة األمر���ة من1913یونیو 23ولد في  *

 ،2م.(أنظر:عبد الوهاب الك�الي،ج�2001بیرة إلحالل سالم دائم للصراع العر�ي اإلسرائیلي، توفي في ینایر  عمل �مجهودات

 .)838 ص مرجع ساب�،

 .49، ص 2012، بیروت، منشورات الجلیل الحقوق�ة، 1، �التار�خ الس�اسي للوطن العر�يخلیل حسین،  2

 .196ص  مرجع ساب�، رأفت غن�مي الشیخ، 3
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. وقد �انت مهمة الرؤساء األفارقة األر�عة �النس�ة لمصر عمال من أعمال 2421القرار 

 .2التضامن من جانب شق�قاتها اإلفر�ق�ات

 بباریس أبد� السفراء العربلقد . 3م1971ش�ا�/ف�فر�  04في  *م�ادرة الرئ�س أنور الساداتـــ 

�عد وفات  ،مصر من الصراع العر�ي اإلسرائیليإهتماما �بیرا بإم�ان�ات تطور الموقف في 

. 4الرئ�س أنور السادات رئاسة الجمهور�ة يوتول ،م1970سبتمبر  28الناصر في  الرئ�س عبد

تنسحب أن واستندت خطوته على  ،م�ادرته أمام مجلس الشعب المصر�  السادات علن أنورفأ

س للتجارة الدول�ة فتح قناة السو� مقابل أن تضمن مصر إعادة  ،�ضعة أم�ال سرائیل من سیناءإ

ج ما ��في من �مدد وقت إطالق النار مهلة تعطي الد�تور جونار �ار�نو  خالل ستة أشهر

عن طر�� وضع  ،مصر حر�ة المالحة في مضائ� تیرانتضمن ، �ما الوقت إلنهاء مهمته

وأعادت التأكید على أنها لن تنسحب  ،ل العرض المصر� ومع ذلك رفضت إسرائی .5قوات دول�ة

نشقاق عن الرت واشنطن من س�استها و�دأت في ام. حینئذ غی1967إلى حدود ما قبل یونیو

                              

 .292ص  مرجع ساب�، یلي،سیدني ب 1

 .265ص  مرجع ساب�، محمود د�اب، 2

م، �ان من أوفى رفاق الرئ�س المصر� جمال عبد الناصر، عین �1918انون األول25 ولد في قر�ة میت أبو الكوم *

م أنتخب في استفتاء شعبي 1970أكتو�ر  15م رئ�س لمجلس األمن ثم نائب لرئ�س الجمهور�ة، في 1964م إلى1960من

ناس�ة الذ�ر� الثامنة لحرب م في م1918أكتو�ر  2رئ�سا لجمهور�ة مصر خلفا للرئ�س الراحل جمال عبد الناصر، أغتیل في 

 .)15، ص 2002، دار نو�ل�س، لبنان، 2، �التفاق�ات العر��ة اإلسرائیل�ةم (أنظر: جوز�ف الخور� طوق، ا1973

، مر�ز دراسات الوحدة �1 ،اإلعالم والرأ� العام دراسة حول تطب�ع العالقات المصر�ة اإلسرائیل�ةعادل عبد الغفار جلیل،  3

 .144 ، ص2003، بیروتالعر��ة، 

 .92 ص، 1994، القاهرة ،دار المستقبل العر�ي، الصراع العر�ي اإلسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصر� طه الفرواني،  4

لدراسات، بیروت، مجد المؤسسة الجامع�ة ل، 1، �مأزق التسو�ة الس�اس�ة للصراع العر�ي اإلسرائیليعثمان العثمان،  5

 .41 ص، 2000
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ضمت إلى إسرائیل في رفض وان الذ� �انت قد دعمته سا�قا ،صف اإلجماع الدولي

 .2421القرار

إلى  ،م1973ستخدمته الدبلوماس�ة المصر�ة دعوة مجلس األمن في یولیوا�ان آخر سهم 

و�انت تأمل استصدار قرار من  ،� وصلت إل�ه المساعي لحل األزمةمناقشة المأزق الذ

نسحاب من األراضي المحتلة وحقوق الشعب في شأن اال 242یوضح و�عدل القرار المجلس 

ر�ة الالزمة سق� �ح� النقض الذ� �عد أن حاز األكث غیر أن مشروع القرار ،الفلسطیني

في المحافل الدول�ة  ستخدمته الوال�ات المتحدة األمر���ة. �ما نشطت الدبلوماس�ة العر��ةا

تعبئة الرأ� و  ،عمار�ة والعنصر�ةستة من أجل توض�ح طب�عة إسرائیل االات الثنائ�قومجال العال

حتلتها في حرب اسرائیل�ة من جم�ع األراضي التي نسحاب القوات اإلاالعام العالمي لدعم 

في مقدمتها حقه في تقر�ر  الفلسطیني حقوقه الوطن�ة الثابتةواستعادة الشعب العر�ي   ،م1967

 .2المصیر

العر�ي المنهزم ال�ائس على لعام م �ان الرأ� ا1967:" �عد ن��ة *قال �اسر عرفات

   ". 3نستعداد للتوق�ع على الصلح �أ� ثمن �اا

  

  

                              

 ص، 2007، القاهرة، نهضة مصر، 1، تر: عاطف معتمد عبد الحمید، �دالنظام العالمي القد�م والجدینعوم تشومس�ي،  1

387. 

 .352 ص مرجع ساب�، ،هیثم الك�الني 2

م �القدس، أنتخب رئ�سا للجنة المر�ز�ة لمنظمة التحر�ر 1929عرفات القدوة، ولد في  الحق�قي محمد عبد الرؤوف اسمه *

م، حاصره الج�ش اإلسرائیلي 1988م، أنتخب رئ�سا لدولة فلسطین عام 1975م، نال وسام السالم في 1973الفلسطین�ة في 

 .)383ــ  381ص ص:  مرجع ساب�، ،7م.( أنظر:عبد الوهاب الك�الي،ج2004في مقره رام الله، توفي في 

 .149 ص، منشورات دار النضال، بیروت، (ب، س، ن)، 1، �أضواء على الصراع العر�ي اإلسرائیليمفید عرنوق،  3
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  اع العس�ر�ةاألوضالمطلب الثاني: 

حتى شرعت الق�ادة العس�ر�ة  اء،الحال �القوات اإلسرائیل�ة في سین ما إن استقر

على الضفة  تحصیناتفتم إنشاء خ� من ال ة في مناقشة خطة الدفاع عن سیناء،إلسرائیل�ا

متداد مواقع محصنة و�حمي الخ� �له على اف�ه  )،02(أنظر الملح� رقم:السو�سالشرق�ة لقناة 

و�قوم �ل  التحصینات والشاطئ الشرقي للقناة،  ترابي �فصل بین خ� ) جدار�لم170القناة(

ئل وتتولى فصا �ل موقعین تغطي المسافة بین  موقع �المراق�ة تساعده في ذلك دور�ات دائمة

ذا الخ� خ� ثاني هو خ� ترابي آخر و�نشأ خلف ه ،وتتمر�ز خلف الخ� م�اشرة د�ا�ات

تتمر�ز ف�ه القوة المدرعة  لثو�لي ذلك خ� ثا �ات النس� الدفاعي الثاني،تتمر�ز عل�ه د�ا

تصال سلك�ة ووسائل ا الثالثة ش��ة من الطرق  وتصل بین الخطو� ،الضار�ةحت�اط�ة اال

سم رئ�س األر�ان للقوات اإلسرائیل�ة تجسد  في خ�" �ارلیف" نس�ة إلى ا وهذا ما والسلك�ة،

  .1"*الجنرال" حای�م �ارلیف

حتالل العس�ر� م تحت نیر اال�1967عد حرب حز�ران سقطت مرتفعات الجوالن 

الصهاینة  م أخذ1967وفي أغسطس/ أوت ،�2لم 1250بلغت مساحتها المحتلة رائیلياإلس

وأنشأت  م،1967ي أكتو�ر عامف القن�طرةینة ومر�زا عس�ر�ا في مد �عدون إلقامة مستعمرات

واستمر بناء  ن �یلومترا من دمش� في المرتفعات،قاعدة عس�ر�ة جو�ة على �عد أر�عی

                              

األر�ان وز�ر الصناعة والتجارة ورئ�س  م،1939م، هاجر إلى فلسطین في 1924عس�ر� وس�اسي صهیوني، ولد سنة  *

ما�  17توفي في  ،ة خ� التحصینات �محاذاة قناة السو�س عرف �اسمهأشرف على إقام م)،1971م,1967اإلسرائیلي(

 .)467 ص، مرجع ساب�، 1،جم. (أنظر:عبد الوهاب الك�الي1994

 .335 ص مرجع ساب�، ،هیثم الك�الني 1
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 21فتم إنشاء  وسعه وانتشاره في مطلع الس�عیناتالمستعمرات والنقا� العس�ر�ة متماد�ا في ت

  .1م1973مستعمرة حتى عام 

�ان  لكرامة،م الحتالل ا1768/رس/ ما21ل شن هجوم على األردن في ئیقررت إسرا

�ما  ستسالم منه،على الرضوخ لمطالبها وانتزاع اال سرائیل من وراء حملتها إرغام األردنهدف إ

شنت القوات اإلسرائیل�ة ف .�2ان هدفها الرئ�سي منع األردن من تأیید الفدائیین وشل نشاطهم

ألف جند� وأر�عة أسراب 15بج�ش قوامه أر�عة ألو�ة أ�  ة ص�احاالهجوم على الساعة الخامس

وحصد القوات  فأبلى الج�ش األردني �الءا حسنا ،من الطائرات الحر��ة والمدافع الثقیلة

فأعادت  نسحاب،رائیل�ة عن التقدم واضطرت إلى االاإلسرائیل�ة �المدفع�ة فتعطلت الد�ا�ات اإلس

  .3العربمعر�ة الكرامة الثقة إلى نفوس 

، م �حاجة إلعادة تسل�حها وٕاعادة الثقة لصفوفها�1967انت الجیوش العر��ة منذ ن�سة 

تطوعت ف�ه م 1967ر�ي �الخرطوم في آب/ أغسطس في هذه األثناء عقد مؤتمر القمة الع

لمساعدتها  المتضررة من العدوان اإلسرائیلي، الدول البترول�ة العر��ة بتقد�م مساعدة مال�ة للدول

. وفي مجال تعو�ض الخسائر في السالح إتجه 4ستعداد للمحار�ةعلى تعو�ض خسائرها واال

جمال عبد الناصر إلى اإلتحاد السوفییتي إلقناع القادة السوفییت �ضرورة تلب�ة طل�ات مصر 

 م،1967جوان 22/23 عبد الناصر مع السوفییت في یومي وخالل م�احثات .5من السالح

سرائیل مما �ستلزم دعم القوات تحقی� التوازن العس�ر� بین مصر وإ ر طلب الرئ�س عبد الناص

�ما طلب عبد الناصر ییت وخاصة في مجال الدفاع الجو�، المسلحة �األسلحة والخبراء السوف

                              

 .68 ص، 1989، بیروت، دار النفائس، 1، �التوسع في اإلستراتیج�ة اإلسرائیل�ةعدنان السید حسن،  1

 .59 ص، 1992، األردن، دار الكند�، 1، �دراسات في القض�ة الفلسطین�ةوآخرون،  عصام ارشیدات 2

  .354ص  مرجع ساب�، ت�سیر ج�ارة، 3

 .492ص  مرجع ساب�، خلیل حسین، 4

 .96ص  (تار�خ مصر...)، عبد الله عبد الرزاق إبراه�م، شوقي عطا الله الجمل، 5
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را في الدفاع لكي تشترك فو  21طر�� الجو عدد من طائرات المیجتزو�د مصر �صفقة عاجلة و�

حب بتعز�ز العالقات یونیو/ جوان أنه یر  29السوفییتي في  رد اإلتحاد الجو� عن الجمهور�ة،

 ن �ما فيیرسال مستشار�ن عس�ر�التعاون العس�ر� والموافقة على إ وازداد حجم بین الدولتین

وه�ذا بدأت القوات المسلحة في الحصول على األسلحة  ذلك خبراء الدفاع الجو� إلى مصر، 

و�ان لها األثر الكبیر والفعال في رفع الكفاءة القتال�ة  عدات من اإلتحاد السوفییتي ت�اعا،والم

 ) 03م (أنظر الملح� رقم:1973أكتو�ر وعدل میزان القو� لصالح العرب لتخوض حرب للقوات

  . 1ورفع الروح المعنو�ة

إیجاب�ة قررت الق�ادة الس�اس�ة والعس�ر�ة المصر�ة بدء تطبی� إستراتیج�ة عس�ر�ة  

م شنت القوات المصر�ة قصف 1969مارس  08.  ففي2ستنزافالعرفت �اسم حرب ا جدیدة،

 على الضفة الشرق�ة لقناة السو�س، متقطع وهجمات �ومندوس متفرقة ضد القوات اإلسرائیل�ة

سرائیل�ة  منذ یوم . ثم قررت الق�ادة اإل3من تحصینات خ� �ارلیف %60وأسفرت عن تدمیر 

إشراك الطیران في المعر�ة واستغلت فرصة حصولها على طائرات الفانتوم م 1969/جوان/20

م طلب عبد الناصر 1970وفي ینایر/جانفي  . وقامت �غارات العم� فوق مصر،4األمر���ة

أفر�ل شاهد الط�ارون اإلسرائیلیون ما لم  18وفي  ن السوفییت صوار�خ وطائرات حدیثة،م

فعاد الط�ارون إلى  بر خطر على حر�ة الفانتوم،تحمل أك �3شاهدوه من قبل صوار�خ سام

م �ان حوالي 1971. و�حلول أوائل عام 5قواعدهم ومن هذه اللحظة توقفت غارات العم�

و�ان هدف الروس من هذا �له هو  �شتر�ون في عمل�ات قتال�ة في مصر،روسي  2000

                              

 .492ص  مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 1

 .287ص  مرجع ساب�، سیدني بیلي، 2

 .167)، ص (تار�خ العالم العر�ي... عبد الله عبد الرزاق إبراه�م، شوقي عطا الله الجمل، 3

 .57ص  مرجع ساب�، عاطف الغمر�، 4

 .178ص  مرجع ساب�، أحمد عبد الرح�م مصطفى، 5
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ى إسرائیل خوفا من � األمر��ي علو�دأ الضغ إیجاد توازن بین العرب وٕاسرائیل، العمل على

. قبل الطرفان من خالل م�ادرة روجز 1حتمال حدوث مواجهة بینها و�ین اإلتحاد السوفییتيا

  . 2م1970جو�ل�ة 21وقف إطالق النار في 

حیث ظلت  ،*�التإغراق المدمرة اإلسرائیل�ة إ م1969نزافستوحدثت في فترة حرب اال

ال�حر وتكرر ذلك عدة مرات ثم تبتعد إلى عرض هذه األخیرة تدخل الم�اه اإلقل�م�ة لمصر فترة 

فتم تدمیرها بإطالق  ،القوة ال�حر�ة المصر�ة عن التصد�إلظهار عجز  ز�ةستفزاا�طر�قة 

 فهذه الحادثة .3م1967أكتو�ر 21صاروخان األول أفقدها توازنها والثاني أغرقها في مساء یوم

مة المتجددة على وقدرة مصر الدائ ر،عب العر�ي في مصأعدت رمزا ماد�ا ومعنو�ا لحیو�ة الش

  .4والثأر لكرامتها الجر�حة مهما تكالبت علیها قو� العدو النهوض �عد سقو�

م سب�ا في أن 1967لقد �ان الموقف األمر��ي نحو مصر والبلدان العر��ة �عد حرب 

الجهود  ومن ثم أخذت قوة،�سود إعتقاد الزعامات العر��ة �أن ما أخذ �القوة ال�سترد إال �ال

وٕارغام الوال�ات المتحدة  عس�ر�ة قادرة على هز�مة إسرائیل العر��ة تبذل من أجل بناء قوة

  األمر���ة على تغییر موقفها من مصر واألقطار العر��ة األخر�. 

 وه�ذا استمر الوضع في منطقة الصراع العر�ي اإلسرائیلي جامدا واستمرت حالة (الالسلم

التي قدمتها  رغم التنازالت، المنطقة ووصلت جهود التسو�ة السلم�ةوالالحرب) مس�طرة على 

                              

 .167 ص العر�ي...)، (تار�خ العالم ،شوقي عطا الله الجمل، عبد الله عبد الرزاق إبراه�م 1

 .196 ص، مرجع ساب� ،رأفت غن�مي الشیخ 2

م، ساهمت في عدوان 1955علیها الك�ان الصهیوني عام حصل  ن�ة من طراز أكس ــ زد البر�طاني،اسم مدمرة صهیو  *

ساب�، ، مرجع 1ر سعید.(أنظر:عبد الوهاب الك�الي،جم من طرف الوحدات ال�حر�ة في بو 21/10/1967أغرقت في  م،1967

 .)445 ص

 .185ص  مرجع ساب�، ،إیهاب �مال 3

 .141 ص ...)،�2(تحط�م اآللهة"،  عبد العظ�م رمضان، 4
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وأص�ح خ�ار الحرب هو الخ�ار المطروح أمام بلدان المواجهة  ،مصر إلى طر�� مسدود

  .وخصوصا بین مصر وسور�ا

مستندین إلى ثالث  التخط�� المشترك للمعر�ة المقبلة،وجدت مصر وسور�ا أن علیهما 

  دعامات أساس�ة:

 نطالقها �حماسة وٕا�مان.وتنتظر ا �ة �لها تؤ�د المعر�ة ضد إسرائیل،العر� األمة .1

 تخاذ قرار الحرب.ذ� توافر ذو مستو� ونوع �افیین الالتضامن العر�ي ال .2

 نطالق الحرب �م�ادرة مصر�ة وسور�ة �اف لرفع التضامن العر�ي إلى اإل�مان �أن ا .3

ستمرار المعر�ة قتصاد�ة الالزمة والكافي الة واإلمستو� التعبئة القوم�ة العس�ر�ة والس�اس�

  .1والنصر فیها

  :واالجتماع�ة قتصاد�ةلمطلب الثالث:األوضاع االا 

  األوضاع االقتصاد�ة: .1

في الضفة الغر��ة  ،م إلسرائیل الس�طرة على الموارد الطب�ع�ة1967أتاحت حرب 

من میناء و�ترول وثروات زراع�ة واستغالل رخص الید العاملة العر��ة  ،والجوالن وسیناء

 لتشغیلها في القطاعات الصناع�ة والزراع�ة اإلسرائیل�ة وقد أعطت تلك الحرب إلسرائیل مزا�ا

وفتح مضائ� تیران  ،ة شرم الشیخ في صحراء سیناءقالس�طرة على منطإستراتیج�ة جدیدة أهمها 

وحق� هدف  ، مما عزز دور میناء إ�التاإلسرائیل�ة نحو ال�حر األحمرأمام المالحة ال�حر�ة 

ووقوف الج�ش اإلسرائیلي عند موانع طب�ع�ة  جال التجارة والمواصالت الخارج�ةإسرائیل في م

                              

  .357ص  مرجع ساب�، هیثم الك�الني،1
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مما أوجد صعو�ات أمام الجیوش العر��ة  ،هي: قناة السو�س ونهر األردن ومرتفعات الجوالن

  .1السترجاع أمالكها

�س وقلت أو فلقد توقفت قناة السو  ،م1967عند العرب �عد ن�سة  قتصادتضرر اإل

ا�ع تكر�ر ودمر العدو من نا�ع البترول في األراضي المحتلة،وضاعت مانقطعت وفود الس�احة، 

�انت ضئیلة فاألجور والمرت�ات  ،وفي الداخل عانى الشعب أزمة إقتصاد�ة طاحنة البترول،

   .2أكثر السلع الضرور�ة في األسواقواختفت  نهارت أسعار العملةوا

من أهم األعمال التي تمت في هذه الفترة فك المصانع التي �انت موجودة في منطقة 

لمصانع ضلت تعمل في أصعب إذ أن هذه ا ،القناة ونقلها إلى أماكن متفرقة في الخلف

وتم تشغیلها في أماكنها الجدیدة  �ر البترول ومصانع السماد والورق ونقلت معامل تكر الظروف، 

في وقت معقول مما وفر الكثیر من األر�اح. وأعید النظر في میناء اإلس�ندر�ة وأص�ح �عتمد 

والمواصالت واستقرار  �ما تم إنشاء ش��ة من الطرق  ر،ستراد والتصدیتمادا �ل�ا في اإلعل�ه إع

العمل�ات الحر��ة على االحتفا�  الرأ� لمواجهة الظروف الطارئة ت�عا للز�ادة المتوقعة في

�احت�اطي من المخزون السلعي �الوقود والدقی� والحبوب والخدمات الالزمة للصناعة الحر��ة 

حت�اجات الدولة  والقوات وتوفیر المخزون من البترول الذ� �ضمن تلب�ة ا ،3وصناعة األدو�ة

  .4اإلمداد �الطاقة الكهر�ائ�ةو  ملةطر ضد األعمال المعاد�ة المحتوتأمین السدود والقنا المسلحة،

 

                              

 .145ــ  143ص ص: مرجع ساب�، عدنان السید حسن، 1

 .60 ص، 1975، القاهرة، م�ت�ة النهضة المصر�ة، 2، �م1973و 1967مصر بین حر�ین ، أحمد شلبي 2

: ص ص، 1975، بیروت، دار الطل�عة، 1، �م وعلى حرب اإلستنزاف1967أضواء على أس�اب الن�سة ، أمین هو�د� 3

 .137ـــ  136

 .209ص  مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 4



 م1973الفصل األول: حرب أكتو�ر 

 

 
35 

  األوضاع اإلجتماع�ة: .2

نحراف جتمع العر�ي فظهر ف�ه الفساد واالم على الم1967إنع�ست هز�مة حرب 

  .1واجتماع�اواضطرب الناس نفس�ا 

�احتالل إسرائیل ل�ق�ة األراضي الفلسطین�ة في تلك الحرب: القدس والضفة الغر��ة وقطاع 

آالف فلسطین و�ان السبب رغ�ة إسرائیل في تفر�غ األرض من  410جر على إثرها اه ،غزة

وعملت السلطات اإلسرائیل�ة على اتخاذ التدابیر الصارمة ولجأت إلى . 2س�انها الفلسطینیین

 ، حمالت اإلعتقال في داخل األرض المختلفة لكشف الخال�ا ونسف المنازل وتهجیر الس�ان

عر��ا  650امله وشردت حتالل القدس هدمت الجرافات اإلسرائیل�ة ح�ا ��ففي الیوم الرا�ع من ا

 ییر معالمها وتشر�د س�انها العرب،فقد بدأت خطة تهو�د المنطقة المقدسة بتغ من مساكنهم،

وتم هدم جم�ع المنازل المح�طة بجنوب وغرب  ،و�دأت أعمال الحفر حول المسجد األقصى

ه إسرائیل �م قرار دعا ف1968 /ما�/  21ألمن في وأصدر مجلس ا .3سور الحرم الشر�ف

على وجه السرعة وأعلن أن:" جم�ع اإلجراءات التشر�ع�ة واإلدار�ة والتصرفات التي اتخذتها 

هي إجراءات  �ما في ذلك نزع ملك�ة األرض والممتلكات فیها �قصد تغییر هذا الوضع، إسرائیل

غیر أن إسرائیل استمرت في تجاهل قرارات  ،�سعها أن تغیر هذا الوضع" الوتصرفات �اطلة 

مما  ،م1969/أوت/  21ببیت القدس في  ة ونجم عنه إحراق المسجد األقصىاألمم المتحد

ف المسلمین في جم�ع أنحاء ال�شعة عواط وأثارت هذه الجر�مة أد� إلى إصابته �أضرار �الغة

خمس  �و� المقدمة منبناءا على الش م1969/سبتمبر /15وأصدر مجلس األمن في  العالم،

�م�ن  ن �ل عمل تخر�بي لألماكن المقدسة،قرارا أشار ف�ه إلى أ وعشر�ن دولة عر��ة وٕاسالم�ة،

                              

 .61ص  المصدر الساب�، أحمد شلبي، 1

 . ص، 2014، د، ن)، بیت لحم، ب، (58،ع  مجلة ح� العودةسالمة سعید، في الذ�ر� السادسة والستین الن��ة مستمرة،  2

  .165ــ  164:صص  (تار�خ العالم العر�ي...)، ،شوقي عطا الله الجمل، عبد الله عبد الرزاق إبراه�م 3
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وأدان القرار إسرائیل المتناعها عن تنفیذ  ش�ل جد� السالم واألمن العالمیینأن �عرض للخطر �

 .1القرارات السا�قة

ومن أهمها  ،تجمعا س�ان�ا �شر�ا 241وقع تحت االحتالل اإلسرائیلي في الجوالن لقد 

وشرد نحو ألف شخص من س�ان الجوالن  ،مزرعة 101بلد�ة وقر�ة و 149مدینة القن�طرة و

  2آالف نسمة و�قي في الجوالن قرا�ة س�عة

وعلى ع�س التوقعات �عد تلك الهز�مة خرج الشعب المصر� ��ل فئاته وأعماره  وعلى 

وأنه  عالم أجمع أنه لن �ستسلم للهز�مةل�علن لل اته العقائد�ة،ه الس�اس�ة وانتماءاختالف اتجاهات

 الم في �عد أن فاجأ هذا األخیر شعب مصر والع جمال عبد الناصر،یرفض تخلي الرئ�س 

فقد اهتزت المدن والقر� المصر�ة  ،ودعا إلى تولي رئ�س جدید لل�الد /جوان بخطاب التنحي09

ب من جمال عبد وتطل ت ترفض قرار التنحي،رجت في مظاهرا�الجموع الحاشدة التي خ

رض السلی�ة وٕازالة آثار ستمرار في المعر�ة لتعو�ض الهز�مة واستعادة األالناصر ال�قاء واال

و�دأ فورا في العمل  ،ال �عد إصغاء جمال عبد الناصر إلرادة الشعبولم تهدأ الجموع إ العدوان،

وض المعر�ة التال�ة في الحرب مع ستعداد لخواال من أجل إعادة بناء الج�ش المصر� 

 .3إسرائیل

 

 

                              

ــ  334:ص، ص 2005، اإلس�ندر�ة، دار المعرفة الجامع�ة، في تار�خ العرب الحدیث والمعاصرعمر عبد العز�ز عمر،  1

335. 

 ص، 2002، لقاهرة، م�ت�ة مدبولي، ا1، �مفهوم الشرق أوسط�ة وتأثیرها على األمن القومي العر�يمحمد علي حوات،  2

158. 

 .143 ص، 2002، القاهرة، م�ت�ة الشروق الدول�ة، 1، �الصراع العر�ي اإلسرائیلي، عبد المنعم واصل 3
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  م1973و�رأك حربالم�حث الثاني: سیر أحداث 

 29و 28 في دمش� یومي *األسد حاف� جتمع الرئ�س أنور السادات مع الرئ�س السور� ا

م هو یوم بدء 1973أكتو�ر 06واتفقا على أن ��ون یوم السبت  م،1973أغسطس/أوت 

رك إذ یرفع من معنو�ات هذا الشهر ألنه یواف� رمضان الم�اخت�ار وترجع أس�اب ا .1الحرب

�ما أن إسرائیل تستعد إلى إجراء  ،**هو یوم عید الغفران أو یوم �یبور وهذا الیوم المقاتلین،

وتم تش�یل المجلس األعلى للقوات المسلحة المصر�ة السور�ة برئاسة ، نتخا�ات في الكن�سةا

 هجوم مصر�ة سور�ة سمیت "خطة بدر"، اق على خطة تفواال .2***المشیر أحمد إسماعیل

بتوج�ه  على الساعة الثان�ة �عد الظهر والتي تمثلت في أن تقوم القوات الجو�ة في الدولتین

وتحت ستر تمهید نیراني  في سیناء والجوالن،ضر�ة جو�ة لألهداف العس�ر�ة المعاد�ة 

  .�3المدفع�ة في �ل من الجبهتین

  

                              

م وحرب 1967م، وشارك في حرب 1966م �القرداح�ة في سور�ا، �ان وز�ر الدفاع السور� في 1930أكتو�ر 6ولد في  *

م. (أنظر: عبد 2000یونیو 10م،توفي في 2000م ــ 1971االستنزاف وأیلول األسود وحرب أكتو�ر، ترأس جمهور�ة سور�ا من 

 .)302، مرجع ساب�، ص 2الوهاب الك�الي،ج

 .270ص  مصدر ساب�، الجسمي،محمد عبد الغني  1

ف�ه عن  وهو یوم حزن �متنعون  جهون للكن�سة،هو یوم عید الغفران أو التو�ة �منع ف�ه الیهود عن الق�ام �أ� عمل و�تو  **

، �1، تر:بدر� الرفاعي، م)1982ــ1948الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة(ی�م هرتزوج، (أنظر: حا االستحمام والغسل والمسح.

 .)212 ص، 1993سیناء للنشر، القاهرة، 

 م،1967بهة المصر�ة �عد هز�مة لعب دورا �ارزا على الج د�م�ة فروتز العس�ر�ة السوف�ات�ة،عس�ر� مصر� خر�ج أكا ***

م.(أنظر: 27/12/1974توفي متأثرا �مرض السرطان في  م،1972س�ر�ة ثم وز�ر للحر��ة عام أص�ح رئ�س للمخابرات الع

 .)88 ص، مرجع ساب�، 1وهاب الك�الي،جعبد ال

 . 203ــ  120ص ص: مرجع ساب�، إیهاب �مال، 2

 .211ص ـ مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 3
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  األول: على الجبهة المصر�ة المطلب

 10المواف� لـ  م1973أكتو�ر  06في تمام الساعة الثان�ة وخمس دقائ� �عد الظهر یوم 

نفذت القوات الجو�ة المصر�ة ضر�ة جو�ة على األهداف اإلستراتیج�ة خلف  ،ه1393رمضان

ارات قواعد الجو�ة والمطمن مختلف الطائرة من أنواع مختلفة  �220عدد. 1قناة السو�س

و�ان للمفاجئة التي تحققت  ، هدفا56لتكون في وقت واحد فوق أهدافها التي بلغت  المصر�ة،

بینما لم تتعد  %90حیث أصابت أهدافها بنس�ة  ا الكبیر في نجاح الضر�ة الجو�ة،أثره

�عد  .2 %25فق� من إجمالي عدد الطائرات التي �ان مقدرا لها خسائر أكثر من  2%خسائرها

. وفي 3نطلقت نیران ألفي مدفع مصر� تصب قذائفها فوق حصون خ� �ارلیفا خمس دقائ�

قتحام قارب ا 1200مستخدمة  عبور القناةبدأت الموجات األولى لخمس فرق  14:20الساعة 

حصون خ� �ارلیف وجداره الترابي  على الضفة الشرق�ة للقناة وفوق فصار  مطاطي،

حتى اكتمل عبورها  موجة 12الفرق الخمس في ات ثم توالى عبور وحد جند�، 8000حوالي

  .)04(أنظر الملح� رقم: 4ستثناء الد�ا�ات والمدافع واآلل�ات�ا 19:30مع ق�ادتها في الساعة 

�عدما سق� خ� �ارلیف في أید� المصر�ین بدأت وحدات المهندسین عمل�ات تجر�ف 

 الضخم على الضفة الشرق�ة، الترابيالرمال �مدافع الم�اه لفتح الثغرات الالزمة في الجدار 

 فرق المشاة الخمس والد�ا�ات تبدأأكتو�ر  7-6 وفي لیلة .5ففتحت ممرات ونصبت الجسور

طائرة  70عدو اإلسرائیلي �حوالي أكتو�ر هاجم ال07ص�اح وفي  .6ومدافعها وآل�اتها العبور

                              

 .359 ص، 2003، سان فرانس�س�واألمر���ة، دار �حوث الشرق األوس� ، 4، �مذ�رات حرب أكتو�رالشاذلي،  الدین سعد  1

 .100ــ  98:ص، ص 1995، مصر، مطا�ع الهیئة المصر�ة العامة، أكتو�ر في مح�مة التار�خحرب عبد العظ�م رمضان،  2

 .179ص  مصدر ساب�، عبد المنعم واصل، 3

 .364ص  مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 4

 .497ص  مرجع ساب�، خلیل حسین، 5

 .62ص  مرجع ساب�، یوسف ع�وش، 6
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لجو� ع اولكنه لم ینجح في مهمته وقامت طائرات الدفا بهدف ضرب الطائرات المصر�ة،

قتراب من ة اإلسرائیل�ة ط�ار�ها بتحاشي االفأمرت الق�ادة الجو� طائرة له، 18المصر�ة بتدمیر 

. وما إن حل المساء حتى �ان معظم قالع خ� �ارلیف �1لم شرقا15القناة لمسافة ال تقل عن 

أكتو�ر 08خالل یوم . و وأص�حت عم� رؤوس الجسور حوالي ثمان�ة �یلومترات سقطت،د ق

ت جم�ع الهجمات المضادة اإلسرائیل�ة �الدروع وتم تدمیر معظم الد�ا�ات وقد حلت في هذا فشل

و�عود ذلك إلى النوع�ة القتال�ة الجیدة للقوات  هز�مة في تار�خ الج�ش اإلسرائیلي،الیوم أسوء 

 12و�عد ذلك تم توحید رؤوس الجسور وصارت �عم�  لمصر�ة واألداء الجید ط�قا للخط�،ا

و�ان خالل  د�ا�ة، 026من أكتو�ر حوالي  9و 8لقد خسر العدو خالل قتال یومي  .2ا�یلومتر 

الذ� �ان �عتمد  اقع المشاة �األسلوب القد�م نفسه،قتحام مو هذین الیومین �ستخدم د�ا�اته في ا

ولكن سرعان ما أكتشف أن  الصدمة النفس�ة لد� جند� المشاة،على سرعة التحرك وأحداث 

و�ما یتمتعون �ه روح معنو�ة عال�ة  لدیهم من أسلحة مضادة للد�ا�ات، �ما المشاة المصر�ین

 .3قادرون على سح� المدرعات التي تستخدم هذا األسلوب

أكتو�ر تطورات هامة في الموقف العس�ر� على  13إلى  �10ام األر�عة من شهدت األ

 .4ف�انت قوات الج�ش الثاني والثالث تقوم بتعز�ز رؤوس الك�ار�  الجبهة المصر�ة والسور�ة،

طائرة أمر���ة، خترقت المجال الجو� المصر� اكتو�ر أ 13لسبت یوم ا 13:05على الساعة و 

الفضاء العالي �سرعة تصل إلى ثالث مرات  �یلو متر سقف 25رتفاع على ا 21من طراز س

لمتوس� للهبو� في ستطالع�ة عادت إلى ال�حر ا. و�عد أن استكملت رحلتها اال5سرعة الصوت

                              

 .209ص  إیهاب �مال،مرجع ساب�، 1

 .62ص  مرجع ساب�، یوسف ع�وش، 2

 .273ــ  272ص ص: المصدر الساب�، الشاذلي، الدین سعد 3

 .377ص  مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 4

 .88 ص، 1985، بیروت، شر�ة المطبوعات للتوز�ع والنشر، 5، �عند مفترق الطرق محمد حسین ه��ل، 5
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 مصر�ة �تا�ا مفتوحا أمام إسرائیل،فأص�حت أوضاع وحجم القوات الجبهة ال قاعدتها �أور�ا،

  .1و�ان ذلك أول تدخل عس�ر� أمر��ي �طر�قة م�اشرة یتم لصالح إسرائیل

 دسةأكتو�ر بدأ الهجوم المصر� المنتظر نحو المضائ� على الساعة السا 14في 

أر�عة  ألو�ة مدرعة ولواء مشاة م��ان��ي في 4ستخدام و�انت خطة الهجوم تتضمن ا ص�احا،

  تجاه القطاع الجنو�ي.مدرع في الواء . 1 تجاهات مختلفة:ا

     تجاه القطاع الجنو�ي. لواء مشاة م��ان��ي في ا. 2                  

 اع األوس�.تجاه القطلواءان مدرعان في ا. 3                  

 . 2تجاه القطاع الشماليلواء مدرع في ا. 4                  

حیث قام العدو  مقابلة الهجوم،�ان ظاهر منذ البدا�ة أن القوات اإلسرائیل�ة مستعدة ل

د�ا�ة  في األلو�ة المدرعة  900فوصل عددها  زء األكبر من خسائره في الد�ا�اتبتعو�ض الج

�ذلك فإن سیل  جاهاته األساس�ة،تـمزود �معلومات مس�قة عن ا م. و�انالثمان�ة في األما

وهذا ما دفع إسرائیل مطمئنة إلى استعمال  ��ي إلسرائیل بدأ �صل إلى الجبهة،اإلمداد األمر 

 سود. فقدت مصر في هذا الیوم األ3حت�اطاتها اإلستراتیج�ة في المعر�ة دون ترددن امخزو 

القناة، مرة أخر� داخل رؤوس الك�ار� شرق  القوات ثم انسحبت ،400د�ا�ة من مجموع  250

ة غرب ولم ��ن لد� القوات المصر� ادات �عدما الح� الخسائر الجس�مة،�طلب من الرئ�س الس

قوم العدو �محاولة وهنا اختلت المواز�ن وأص�ح الموقف مثال�ا لكي � القناة سو� لواء مدرع واحد

                              

 .401ص  مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 1

 .273 ص، مصدر ساب� ،الشاذلي الدین سعد 2

 .447ــ  446:ص، ص 1998، القاهرة، مر�ز األهرام، 1، �السالح والس�اسة 1973أكتو�ر، محمد حسین ه��ل 3
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رف بنفسه على األثناء قام �ارلیف الذ� �ان �ش. في تلك 1الختراق مواقع القوات المصر�ة

 ة وزراء إسرائیلرئ�س *بإ�قاف الهجوم هو �ذلك, وطلب من جولدا مائیر القوات اإلسرائیل�ة

وافقت وأعطته ن ببدء الهجوم اإلسرائیلي المضاد والعبور إلى الغرب إن أم�ن، فإعطاء اإلذ

  .2اإلذن

ستطالع�ة أخر� فوق الجبهة والمنطقة اكتو�ر قامت طائرة أمر���ة برحلة أ 15وفي 

ها في مصر والوطن التي أسطلح على تسمیت . ومن هنا بدأت معر�ة الدفرزوار3الخلف�ة

فر�ز العدو على ضوء معلوماته ونتائج االستطالع الجو� مجهوده الرئ�سي في  العر�ي"الثغرة"،

والصوار�خ المضادة للد�ا�ات،  ع�ةونیران المدف اته المدرعة والقصف الجو� الكثیفذلك الیوم �قو 

. و�انت 4في منطقة الدفرزوار شرق القناة قوات الجنب األ�من للج�ش الثاني للق�ام بهجوم ضد

إسرائیل توجه هجمات مضادة أخر� في قطاعات أخر� لتثبیت القو� المصر�ة وجذب انت�اهها 

   .�5عیدا عن منطقة الثغرة

 أكتو�ر، 16ة على اختراق العدو یومالعامة المصر�وصلت المعلومات على مستو� الق�ادة 

و�أن  عدو في العبور إلى الضفة الغر��ة،و�ان ال�الغ �قول:" لقد نجحت جماعات صغیرة من ال

و�انت هذه  العدو،للطائرات قد هوجمت بواسطة د�ا�ات  ئب الصوار�خ المضادةاعدد من �ت

قف مانعا وعجزت ق�ادة و ف�ان الم ة،�یلومترا غرب القنا 15م� حوالي الكتائب تقع على ع

                              

 .247، ص مصدر ساب�الشاذلي،  الدین سعد 1

 را�ع رئ�سوهي م، 1912علمین ثم هاجرت لفلسطین في تخرجت من �ل�ة المم في مدینة �ییف األمر���ة، 1906ت ولد *

، م ودفنت في القدس.(أنظر: عبد الوهاب الك�الي1978د�سمبر  8توفیت في  م)،1974ــ1969وزراء الح�ومة اإلسرائیل�ة(

 .)618 ص ،مرجع ساب� ،5ج

 .449 ص...)، 1973(أكتو�ر، محمد حسین ه��ل 2

 .279 ص ،مصدر ساب�، الشاذلي الدین سعد 3

 .410 ص ،مصدر ساب� ،محمد عبد الغني الجسمي 4

 .139 ص ،1998 ،القاهرة ،دار الشعب ،�2 ،المدفع�ة المصر�ة خالل حرب رمضان ،محمد عبد الحل�م أبو غزالة 5



 م1973الفصل األول: حرب أكتو�ر 

 

 
42 

وفي تلك األثناء ألقى الرئ�س أنور السادات  .1الج�ش عن تحدید حجم وم�ان القوة المعاد�ة

وسوف تقاتل لتحر�ر أراضینا التي خطا�ا أمام مجلس األمة وجاء في خطا�ه" إن قواتنا قاتلت 

نسحاب القوات على أساس القبول وقف إطالق النار ستعداد وأن مصر على ا احتلها العدو،

  .2اإلسرائیل�ة من األراضي العر��ة فورا

ودفع  �عنف، أكتو�ر یدور 16أخذ القتال عند محور عبور القوات اإلسرائیل�ة طوال لیلة 

ار�ات الصوار�خ محاوال مع القوات البر�ة تدمیر �ط ل قواته الجو�ة إلى تلك المنطقةالعدو ج

أكتو�ر �انت  17في و  .3ي منظومة الدفاع الجو� المصر� فأحدثت ثغرة ف المضادة للطائرات

وفقا لرأ� الفر�� أحمد إسماعیل  لقناة تقوم �سد الثغرة الدفرزوار،القوات المصر�ة في شرق ا

أحد  (الج�ش الثاني) بدفع 21الذ� واف� عل�ه السادات. و�انت الخطة �أن تقوم الفرقة المدرعة 

مدرع في  25ث بدفع اللواء الوقت �قوم الج�ش الثال وفي نفسلواءاتها في اتجاه الجنوب، 

لتي عبرت م��ان���ة �الهجوم ضد قوة العدو ا 23وفي نفس الوقت �قوم لواء من الفرقة  الشمال،

مدرع أثناء تقدمه شماال من قطاع الج�ش الثالث شرق ال�حیرات  25فتعرض اللواء  إلى الغرب،

� �بده األمر الذ من من مدرعات العدو،على جن�ه األ�لقصف جو� شدید وهجوم مضاد 

 .4و�التالي لم یتم سد الثغرة من الشرق  خسائر �بیرة واضطر للتوقف

ول �و�ر� له في منطقة الدفرزوار أكتو�ر نجح العدو في بناء أ 17/18وفي خالل لیلة      

ر �انت للعدو غرب القناة  فرقتان أكتو� 18و�حلول فجر  وعبر عل�ه لواءان مدرعان،

قتة بین أكتو�ر �حث �وسجین مع السادات إقتراحا بإقامة هدنة مؤ  18 ص�اح. و 5مدرعتان

                              

 .279ص  مصدر ساب�، الشاذلي، الدین سعد 1

 .107 ص (تار�خ مصر...)، ،عبد الله عبد الرزاق إبراه�م شوقي عطا الله الجمل، 2

 .63 ص ،مرجع ساب� ،یوسف ع�وش 3

 .416 ص ،مصدر ساب� ي،عبد الغني الجسم محمد 4

 .284 ، صمصدر ساب� ،الشاذلي الدین سعد 5
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م على 1967ماألولى عودة إسرائیل إلى خطو� الهدنة قبل عا الطرفین على أساس نقطتین،

لسالم ینظر �قض�ة فلسطین برمتها والثان�ة الموافقة على عقد مؤتمر ا جم�ع الجبهات العر��ة،

�فة من المشاة �مقاومة عن أكتو�ر 19في  قو�لت الفرقتان .1وشامال لها و�ضع حال عادال

أكتو�ر قامت  21و20وفي یومي تحملت خسائر فادحة فأوقفت مهمتهم، و  والمدفع�ة المصر�ة

  .2القوات الجو�ة اإلسرائیل�ة بإسقا� تسع عشرة طائرة مصر�ة

، )05:نظر الملح� رقم(أ338أكتو�ر واتخذت قرار22ة یوم جتمعت هیئة األمم المتحدا

م وم�اشرة ال�حث �الحل �1967ناءا على هذا القرار الذ� تضمن العودة إلى حدود ما قبل عامو 

و�ان هذا لمصلحة  ،طلبت �ل من أمر��ا وروس�ا الم�اشرة بتنفیذ القرار بت�ادل األسر�  ،النهائي

 .3إسرائیل نظرا لوجود عدد �بیر من األسر�( أسر� خ� �ارلیف)

 رائیل أن تبذل جهدا �بیرا لتحقی� قدر من الم�اسب الس�اس�ة أو العس�ر�ة قبلقررت إس

 22/23فدفعت إسرائیل �قوات جدیدة إلى غرب القناة لیلة  أن تلتزم �قرار وقف إطالق النار،

ثم استمرت في القتال وتقدمت من  تعز�ز قواتها في منطقة الدفرزوار،أكتو�ر ل 23/24ولیلة 

. 4ست�الء على مدینة السو�سطع الطر�� واالول إلى مؤخرة الج�ش الثالث لققواتها جنو�ا للوص

أ�  101قطة وصلت إلیها على طر�� السو�س ـــ القاهرة تقع عند نقطة الكیلو و�انت أقصى ن

  .�5لم شرق القاهرة101على �عد 

                              

 .327ص  ،صالح الشرع، مرجع ساب� 1

 ,292ص  ،الشاذلي، مصدر ساب� الدین سعد 2

 .328 ص صالح الشرع، مرجع ساب�، 3

 .327 ص مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 4

 .368ص  ،مرجع ساب� هیثم الك�الني، 5
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علن�ة �ا �صفة وهاجم  أمر� سرائیلإلتحاد السوفییتي إنتقد اأكتو�ر ا 24وفي ص�اح یوم 

رار وقف إطالق النار فإنها تشجع واتهمها �أنها بینما تتظاهر �أنها تؤ�د ق في األمم المتحدة،

سنجر �. فأبلغت روس�ا �1ملیون دوالر 2200وتمدها �أسلحة بلغ ثمنها سرائیل في اعتداءاتها إ

 .2المتحدةئیل لمواقعها عن صدور قرار األمم اإذ لم تعد قوات إسر  ،�أنها ستدخل الحرب م�اشرة

الج�ش الثالث ومدینة السو�س نتیجة قصف الطیران والمدفع�ة خالل الفترة من لقد بلغت خسائر 

  .3جر�حا 42شهیدا و 80أكتو�ر حوالي  24/27

أكتو�ر  28من یوم  11:00عة توقف إطالق النار �صورة نهائ�ة فعل�ة في السا 

لطوار� الدول�ة لتشرف على ووصلت قوات ا 338تنفیذا لقرار مجلس األمن رقم  م،1973

بین الجانب المصر� واإلسرائیلي تحت الرعا�ة  م�اشرة وقد بدأت جهود التسو�ة السلم�ة .4تنفیذه

حیث توصل الجان�ان �عد مفاوضات  م م�اشرة،1973تشر�ن األول/أكتو�ر األمر���ة �عد حرب 

إلى اتفاق�ة فصل القوات  *��سنجر هنر�  شاقة ورحالت م�و��ة عدیدة لوز�ر الخارج�ة األمر��ي

ونصت هذه االتفاق�ة على وقف  م،1974جانفي في �انون الثاني/ 101في محادثات الكیلو

تفاق�ة خطوة أولى في طر�� تحقی� السالم وتعد هذه اال قوات األمم المتحدة،الجانبین �مساعدة 

  .5الشامل

                              

 .300 ص مصدر ساب�، الشاذلي، الدین سعد 1

 .328ص  ،صالح الشرع، مرجع ساب� 2

 .302ص  ، مصدر ساب� الشاذلي، الدین سعد 3

 .368 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني،4

 (ایزنهاور، عمل مستشار لعدة رؤساء أمر��یین م، أول یهود� أمر��ي یتولى منصب الخارج�ة األمر���ة،1923ولد سنة *

م، تحصل على جائزة 1973جونسون) وجه إهتمامه للشرق األوس� ولعب دورا �ارزا في وقف إطالق النار أثناء حرب  �یند�،

 .)45 ص ،1موسوعة الیهود والیهود�ة والصهیون�ة،ج ( أنظر: عبد الوهاب المسیر�، نو�ل للسالم في نفس السنة.

مر�ز دراسات الوحدة  ،�1 ،دراسة حول تطب�ع العالقات المصر�ة اإلسرائیل�ةاإلعالم والرأ� العام  عادل عبد الغفار جلیل، 5

 .147 ص ،2003 ،بیروت العر��ة،
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  المطلب الثاني: على الجبهة السور�ة

م 1973أكتو�ر  6من یوم السبت  14:05الساعة  سا�قا ي نفس التوقیت المتف� عل�هف

نقضت على أهدافها المقررة طائرة سور�ة وا 100قامت  ، ه1393المواف� العاشر من رمضان 

تصال والمواقع الدفاع�ة والحصون ضمنها: مواقع الق�ادات ومراكز اال من ،في هض�ة الجوالن

مدفع  �1000ما هدرت نیران أكثر من  �،حت�اد الجبهة و�العم� ومواقع تحشد االعلى امتدا

جتازت خ� الهدنة فرقتان و�عد ساعات من بدء الهجوم ا والن،مختلفة الع�ار في جبهة الج

وفي الوقت  ق من المشاة المنقولة من اآلل�ات،د�ا�ة وت�عتها ثالث فر  800مدرعتان قوامهما 

وعائالتهم خوفا من  أطفالهمقة واد� األردن �طنفسه هرب س�ان المستعمرات الیهود�ة في من

   ).06(أنظر الملح� رقم .1جت�اح المنطقةا

الء على �ستأكتو�ر من اال 07لجوالن وتم�ن في واصل الج�ش السور� تقدمه في ا      

بهذا هتمت برغم أن إسرائیل ا  ،*القاعدة العس�ر�ة اإلسرائیل�ة الواقعة على �تف جبل الشیخ

عد الظهر �انت وفي الثالثة � ،ادة �صال�ة طب�عة الجبل نفسهستفالموقع وقامت بتحصینه مع اال

هجوم السور� أسلوب وقد ات�ع ال المواقع اإلسرائیل�ة في القن�طرة،خترقت القوات البر�ة قد ا

اعت القوات السور�ة في هذا طواست تقدم �حر�ة سر�عة في أرض الجوالنفقد  الحرب الخاطفة،

وهنا  األرض التي تس�طر علیها إسرائیل، �لم في 20م� �لم إلى ع 15الیوم أن تتقدم �عم� 

                              

 .64 ـــ 61ص: ص مرجع ساب�، یوسف ع�وش، 1

ومن الشمال عجم وٕاقل�م ال�الن وهض�ة الجوالن، �حده من الشرق والجنوب منطقة واد� ال هو جبل �قع في سور�ا ولبنان، *

�ة لقسم الجنو�ي الغر�ي الواقع في هضوتحتل إسرائیل ا سهل ال�قاع وواد� الیتم في لبنان،والغرب القسم الجنو�ي من من 

 .)550 ص مرجع ساب�، ،5محتلة.(أنظر: عبد الوهاب الك�الي،جالجوالن ال
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أحست الق�ادة اإلسرائیل�ة بخطورة الموقف فقررت التصعید على الجانب السور� �طلعات جو�ة 

  .1متكررة

فتلقت سور�ا ضر�ة �بیرة  عندما  لقوات اإلسرائیل�ة زمام الم�ادرة،أكتو�ر أخذت ا 08في 

بدأت الطائرات اإلسرائیل�ة بتنفیذ هجمات محددة على مراكز منظومة الصوار�خ المضادة 

أكتو�ر ضد  09. وحدث تطور سیئ عندما وجهت إسرائیل هجماتها الجو�ة یوم 2للطائرات سام

ومة یومي بهجمات عز . واستمرت القوات السور�ة في الق�ام �3عض األهداف اإلقتصاد�ة السور�ة

عت�ارا د العدو اإلسرائیلي على الجوالن ا ندفاع توقف نتیجة تر�یز جهأكتو�ر ولكن زخم اال 8/9

  .4أكتو�ر 10من 

وتصد  �ة تقاتل �عناد عند تخوم الجوالن،أكتو�ر �انت القوات السور  �10حلول یوم 

. ورغم هذا 5إلسرائیليالهجمات اإلسرائیل�ة المضاعفة وتتصد� للجزء األعظم من الطیران ا

یر جزء �بیر من األسلحة حیث استطاع تدم ان القو� لصالح الج�ش اإلسرائیلي،تحول میز 

 التي خسرتها في الیومین األولین، ستعادة األراضيواستطاعت إسرائیل في هذا الیوم ا السور�ة

 . 6و�دأت تهدد دمش� م1967لى خ� وقف إطالق النار عام ووصلت إ

                              

 .105 ص ، (حرب أكتو�ر...) ،عبد العظ�م رمضان 1

 .317 ص ،مرجع ساب� سیدني بیلي، 2

 .366 ص مصدر ساب�، ،محمد عبد الغني الجسمي 3

 .66 ص ،مرجع ساب� ،یوسف ع�وش 4

 .371 ص ،مرجع ساب� ،هیثم الك�الني 5

6 A Mitchell.G.Bard,Myths and facts a guide to the Arab-Israel conflict,Amirecan Israelh 

cooprative entreprise,united statesof america,2012,p62.                                         
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�ان معدل الهجوم السور� قد بدأ ینخفض نتیجة شدة المقاومة من جانب أكتو�ر  11في 

. فاخترق العدو في القاع الشمالي من خ� وقف إطالق النار على الجبهة السور�ة 1العدو

ى مطارات وقواعد وقام �قصف جو� عل �لم وتم�ن من عمل ثغرة احتراق، 5 إلى 3و�عم� من 

ة السور�ة للتفرغ الس�طرة على الموقف في الجبهو�حاول العدو إتمام  وأهداف حول دمش�

  .2طائرة في هذه الهجمات 23وأسق� للعدو  للجبهة المصر�ة،

فقد وصلت العناصر المتقدمة من  أكتو�ر، 12في الجبهة السور�ة یوم لقد استقر الوضع 

ي القتال اشتر�ت ف. 3فرقة مشاة م��ان���ة) إلى الجبهة السور�ة +فرقتین عراقیتین ( فرقة مدرعة

. أما 4ة ومنعه من تطو�ر هجومه شرقادو وتوج�ه ضر�ة مضادأكتو�ر في تثبیت الع 11یوم 

وقد �اشرت القوات العراق�ة واألردن�ة  أكتو�ر، 12ردني فقد دخل سور�ا في األ 40رع داللواء الم

وهذا ما  ات مضادة على القوات اإلسرائیل�ة وخصوصا في القطاع الجنو�ي،عمل�اتها بهجم

  .5ساعد على ث�ات الجبهة وصموها

اعد الجو�ة أكتو�ر صبت المدفع�ة اإلسرائیل�ة نیرانها على المنشآت الصناع�ة والقو  13في 

واشتد القل�  طائرة الهلیو�و�تر شمال شرق دمش��ما نفذت غارة �وماندو بواسطة  في سور�ا،

�أن شنت هجوما جدیدا استجابت مصر لطلب األسد لعر�ي على الوضع في هض�ة الجوالن، فا

�عد أن ش�ل الموقف العس�ر� في الجبهة  .6في سیناء لتخفیف الضغ� على الجبهة السور�ة

سماعیل �صفته ات س�اس�ا وعلى الفر�� أول أحمد إالسور�ة عامل ضغ� على الرئ�س الساد

                              

  .132 ص ساب�،مصدر  ،محمد عبد الحل�م أبو غزالة 1

 .420 ص ...)،1973(أكتو�ر  ،محمد حسین ه��ل 2

 .276 ص مصدر ساب�، الشاذلي، الدین سعد 3

 .420 ص مصدر ساب�، ...)،1973محمد حسین ه��ل، (أكتو�ر 4

 .371 ص ساب�،مرجع  هیثم الك�الني، 5

 .324 ص مرجع ساب�، سیدني بیلي، 6
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إلى الجبهة  �ة واألردن�ة. و�وصول القوات العراق1القائد العام لقوات الجبهتین المصر�ة والسور�ة

وتوقف العدو إعت�ارا  وأخذت تقوم بهجمات مضادة مستمرة،  السور�ة استعادت الجبهة توازنها،

 �10/13ان القتال مستمرا خالل فترة الوقفة التعبو�ة ( . إذا2أكتو�ر وٕالتزم الدفاع 14من یوم 

بینما طورت  ،�د سور�ا ومصر �األسلحة والمعداتأكتو�ر ) و�ان اإلتحاد السوفییتي بدأ بتزو 

  .3قصر وقتالسالح األمر��ي إلى إسرائیل في أأمر��ا خطتها لنقل أكبر �م�ة من 

ت العر��ة أكتو�ر حصلت مناوشات بین القوات اإلسرائیل�ة والقوا 17و 16و 15وفي یوم 

. ولكن في الیومین 4نسحاب �ضعة أم�المما دفع القوات العراق�ة �اال المختلطة شرق القن�طرة،

أكتو�ر وأثناء الهجومات حدث خلل داخل القوات العر��ة المختلطة �سبب عدم تناس�  19و18

  .5فقد تعرضت الد�ا�ات األردن�ة لهجوم من القوات العراق�ة والسور�ة ،الهجمات األردن�ة والعراق�ة

لمضاد اإلستراتیجي األردن�ة ) في الهجوم ا ستمرت القوات العر��ة ( السور�ة، العراق�ة،ا

ثم متا�عة الهجوم  والذ� نتج عنه رد القوات اإلسرائیل�ة من جیب سعسع أكتو�ر، 20یوم 

على الرغم من األسلحة الكثیرة والحدیثة التي تلقتها إسرائیل  املها،لتحر�ر هض�ة الجوالن ��

أكتو�ر وقعت معارك في جبل الشیخ,  �21حلول یوم و . 6آنذاك من الوال�ات المتحدة األمر���ة

 .7قاذفة ومستودع الذخیرة 11طائرات هیلیو�و�تر و 3د�ا�ة و 30إسرائیل حوالي  فبلغت خسائر

                              

 .378 ص مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 1

 .78 ص مرجع ساب�، یوسف ع�وش، 2

 .381 ص مصدر ساب�، محمد عبد الغني الجسمي، 3

 .325 ص مرجع ساب�، سیدني بیلي، 4

 .358ـــ  735ص ص: مرجع ساب�، حای�م هرتزوج، 5

 .372 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 6

 .360 ص ،مرجع ساب� حای�م هرتزوج، 7
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جم�ع القوات المتواجدة للق�ام بهجوم عام منس� مشترك ل خط�وضعت الق�ادة السور�ة ال

مجلس األمن م قرار 1973أكتو�ر  22. إال أن جاء یوم 1یذو�ان على وشك التنف في الجبهة،

فاضطرت للقبول هي األخر�  فوجئت سور�ا �قبول مصر القرار، قدو  بوقف إطالق النار 388

م, وأص�حت األحوال على الجبهة 1973أكتو�ر  23وأبلغت مجلس األمن بذلك فعال في مساء 

السور�ة هادئة بینما واصلت القوات اإلسرائیل�ة ضغوطها على الجبهة المصر�ة مستهدفة الج�ش 

  .2الثالث

ثم تطورت  ى الجبهة السور�ة،فت األعمال القتال�ة عللم تكد الحرب تنتهي حتى استؤن

حیث تر�ز القتال �ش�ل  م،1974آذار/مارس  13ستنزاف في حتى اتخذت ش�ل حرب اال

الم�ارزة األساس�ة �النیران، خاص في القطاع الشمالي من الجبهة وفي جبل الشیخ. و�انت أداة 

الم�ارزة  ولم تقتصر قوات المحمولة جوا،ت المحدودة �الغارات والكمائن والهجمامع استخدام ال

وذلك  ،بل شار�ت فیها القوات الجو�ة التي لم تستطع تحقی� الحسم على الوسائ� البر�ة�النیران 

ت القوات السور�ة من خالل حرب وسع دفاعات األرض�ة المضادة للطائرات�سبب �ثافة ال

  ستنزاف بلوغ النتائج التال�ة:اال

 .وال�شر�ة �قوات العدو یوم�ا إلحاق الخسائر الماد�ة .1

 خل� حالة انعدام األمن �النس�ة إلى المستعمرات اإلسرائیل�ة في هض�ة الجوالن . .2

 منع العدو من تحصین مواقعه أو تحسین خطوطه القتال�ة داخل جیب سعسع. .3

                              

 .66 ص مرجع ساب�، یوسف ع�وش، 1

 .372 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 2
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تي �انت یوما بید الق�ادة السور�ة ال 80و�قیت الم�ادرة من خالل هذه الحرب التي دامت 

و�انت إسرائیل ترد على التصعید  من تصعید إلى آخر �حسب مقتض�ات الموقف،تنتقل 

  .1بتصعید مضاد

�حث في إم�ان�ة تحقی� فصل القوات، وهي نجر إلى دمش� لی�سم سافر �1974في ما� 

إلى أن تم  یوم، 23رائیل لمدة تنقل بین األقطار العر��ة وٕاس جولته الخامسة في المنطقة،

ر�ة م بجنیف في إطار مجموعة العمل العس�1974ما�  31قوات في تفاق على فصل الاال

و�حضور اإلتحاد  مثل عس�ر� سور� إلى الوفد المصر� نضمام مالمصر�ة اإلسرائیل�ة, وذلك �ا

  تفاق على:وتم اال األمر���ة وممثل األمین، السوفییتي والوال�ات المتحدة

 م.1973نسحاب إسرائیل من جیب سعسع المحتل عام ا )1

م إلى خ� جدید �قع على مسافة 1967المحتلة عام  نسحابها من القن�طرة،ا )2

 �لم. 300

متر منزوعة السالح ما عدا أسلحة القوات  500/4000إنشاء منطقة عرضها  )3

 الدول�ة.

 رجل. 12500وضع قوات دول�ة برعا�ة األمم المتحدة مؤلفة من  )4

 ساعة. 24 یوم وت�ادل األسر� خالل 20نسحاب إسرائیل خالل أن یتم ا )5

وتم تنفیذها في أر�ع  تفاق�ة،على الجبهة السور�ة فور توق�ع االف إطالق النار یتم توق

حبت إسرائیل من جیب سعسع المحتل نسوا م،1974یونیو/ جوان  26خرها في مراحل �ان آ

                              

 .391ــــ  390ص ص: مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 1
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حتلتها في حرب من األرض السور�ة التي �انت قد ا ومن أجزاء أخر�  ومن مدینة القن�طرة

 .1م1967

على المجال الدولي:( الدول العر��ة,الوال�ات المتحدة األمر���ة, المطلب الثالث: 

 اإلتحاد السوفییتي)

 الدول العر��ة  .أ

ؤول�ة مواجهة م صدرت قرارات مجلس الدفاع العر�ي �أن مس1973جانفي  في ینایر/

ضارة  هي مسؤول�ة عر��ة مشتر�ة, ورفض الحلول الجزئ�ة بإعت�ارها العدوان اإلسرائیلي،

م على الجبهتین المصر�ة 1973أكتو�ر 06وعندما بدأت العمل�ات في  �القض�ة الفلسطین�ة،

والسور�ة سارعت دول المساندة العر��ة إلى إرسال وحداتها البر�ة والجو�ة لإلشتراك في المعر�ة 

 .  2القوم�ة على الجبهتین

لواء  مدرع لیبي،لواء  �ان،لمصر�ة: سر�ان عراق�ان، لواء مدرع وآخر مشاة جزائر الجبهة ا .1

حیث أعلنت  .�3تی�ة مشاة �و�ت�ة وأخر� تونس�ة مشاة و�تی�ة وحدات خاصة سودان�ان،

رجل إلى  900تونس على لسان زع�مها بورقی�ة إعتزامها إلرسال �تی�ة تونس�ة قوامها 

 .4الجبهة المصر�ة وأنها ستتحرك في أ�ة لحظة

 ، 21ثالثة أسراب( م�غ فرقتان مدرعتان، ثالثة ألو�ة مشاة، ة السور�ة: تحشدتالجبه .2

                              

 . 352ـــ 351:صص  ،مرجع ساب� هیثم الك�الني، 1

 .247 ص ،1989 ،القاهرة المستقبل العر�ي،دار  ،�2 ،م1973حرب أكتو�ر عام  محمد فوز�، 2

 .251 ص مصدر ساب�، ،الشاذلي الدین سعد 3

 .353 ص ،1997 ،بیروت المصر�ة،الهیئة  ، �)،( د ،حرب الساعات الست عبد الستار طو�لة، 4
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ة لواءان مدرعان وق�ادة فرقة مدرعة و�تی�ة مدفع�ة وسر� ) جم�عها من العراق،7وسر�ان سوخو� 

�النس�ة للسعود�ة فوج مدرعات وفوج مظالت وفوج  مهام خاصة مقدمة من طرف األردن،

عات والمدفع�ة والمغاو�ر. وقد ر دل لواء من المد...وقدمت الكو�ت قوات مجهزة �ما �عا�ةمدفع

السور�ة سب� جم�ع هذه القوات تجر�دة من المغرب (لواء مشاة م��ان��ي) وصلت إلى الجبهة 

  .1م1973ما�  15تفاق�ة وقعها المغرب وسور�ا في تنفیذا ال م،1973في جوان 

) على الجبهتین عملت القوات الفلسطین�ة (قوات المقاومة وج�ش التحر�ر الفلسطیني

فعلى الجبهة المصر�ة �انت  ود اللبنان�ة وفي فلسطین المحتلة،وعبر الحدالمصر�ة والسور�ة 

قوات عین جالوت تعمل بإمرة الق�ادة العس�ر�ة المصر�ة. أما في الجبهة السور�ة فقد عملت 

  .2خمس �تائب من المقاومة وثالث �تائب من ج�ش التحر�ر بإمرة ق�ادة الجبهة

 العراق األس�ق�ة بین الدول العر��ة في الجبهتین معا على مستو� القوات البر�ة و نالت

عراقیین في �ین . فاشترك أول سر�ین جو 3الجو�ة التي قدمتها للمعر�ة العر��ة ضد إسرائیل

�ما أن العناصر المتقدمة من القوات البر�ة قد بدأت تصل إلى الجبهتین  أكتو�ر، 08القتال یوم 

ف�مجرد  �ة الد�مقراط�ة الشعب�ةوترتب في المرت�ة الثان�ة الجمهور�ة الجزائر  ،أكتو�ر من 11یوم 

، 21ي إلى الجبهة المصر�ة: سرب میجندالع الحرب قامت الجزائر بإرسال الدعم التالا

 12رع ( من م) لواء مد1973من أكتو�ر  11،10،9 (وصلت أ�ام 18  سرب میج ،7سوخو� 

�ان للرئ�س هوار� بومدین  عالوة على الدعم العس�ر� فقد .4م)1973أكتو�ر  17إلى 

اتصاالت �ثیرة مع رؤساء وملوك الدول الصد�قة لحثها على دعم القض�ة العر��ة، �ما قام 

                              

 .360 ص مرجع ساب�، ،هیثم الك�الني 1

 .361 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 2

 .21 ص الساب�، المصدر محمد فوز�، 3

 .224الشاذلي، مصدر ساب�، ص  الدین سعد 4
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بز�ارات عدیدة ل�عض تلك الدول خاصة اإلتحاد السوفییتي و�وغسالف�ا، ف�انت أول ز�ارة للرئ�س 

و�ر من أجل حث اإلتحاد السوفییتي على تسل�م أكت 15و 14هوار� بومدین لموس�و یومي 

سافر  .1دوالر أمر��يملیون  200مصر شحنة األسلحة المتف� علیها، وسدد في المقابل ثمن 

 200حیث دفع لإلتحاد السوفییتي  م،1973ومدین إلى موس�و في نوفمبر الرئ�س هوار� ب

ملیون  100وذلك �معدل  ر�ا،أو ذخائر تحتاج إلیها مصر وسو ملیون دوالر ثمنا أل�ة أسلحة 

مته للمعر�ة لث من حیث الدعم العس�ر� الذ� قدفي المر�ز الثاتأتي لیب�ا و  دوالر لكل منهما.

  .�2عد العراق والجزائر

ثم خ� العرب خطوة أخر� �انت عظ�مة النتائج, فقد قرروا تخف�ض ضخ البترول بنسب 

جتماع وتم عقد ا � لوزراء النف� العربر جتماع طافدعت الح�ومة الكو�ت�ة إلى عقد ا .3معینة

في تخف�ض إنتاجهم من  وقد قرر المجتمعون �أن �شرع م،1973أكتو�ر  17في الكو�ت في 

وذلك إلى حین جالء القوات اإلسرائیل�ة عن  .4 %5النف� بنس�ة ال تقل في �ل دولة عن 

عرب والتي تمارس و�شمل هذا التخف�ض جم�ع الدول الصد�قة والمؤ�دة لل األراضي المحتلة

  .5ضغطا على أمر��ا وٕاسرائیل

                              

، 2، السنة716ع النصر، الرئ�س بومدین �قوم بز�ارة مفاجئة لموس�و وعزم الطرفان على تدع�م صمود الجبهة العر��ة، 1

  .13، ص1973

 .219ص   ساب�، مصدر الشاذلي، الدین سعد 2

 .271 ص مصدر ساب�، أحمد شلبي، 3

           ,Les pays arabes reduiront chaque moisde 5% leur proudction de Philippe simonnot  4

,NO 8948 anne ,Le monde obtenu satistactio d Israel lisaient qu’brut jusqu a ce  pétrole

30eme,19 octobre 1973,p04. 

  .369 ص المصدر الساب�، عبد الستار طو�لة، 5
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قتدار وذ�اء في مرونة إن الدول العر��ة المنتجة للبترول قد أدارت معر�ة البترول �ا

في تحدید األسعار �حیث فقد ط�قوا خططهم في خفض اإلنتاج وفي تضیی� األعداء و  واع�ة،

  .المطلوبالهدف  تحق�

  الوال�ات المتحدة األمر���ة:  .ب

اإلم�ان�ات اإلسرائیل�ة في األ�ام األولى من الحرب ورفعت الق�ادة اإلسرائیل�ة تبخرت 

حیث أرسلت  ت من الوال�ات المتحدة األمر���ة،تطلب تعو�ض المعدا شعار"أنقذوا إسرائیل" وهي

م رسالة إلى ��سنجر تقول فیها:" إننا 1973أكتو�ر  12رئ�سة وزراء إسرائیل جولدا مائیر یوم 

   ."1المساعدة الیوم ألن المساعدة تص�ح عد�مة الجدو� في الغدنحتاج إلى 

تخاذ �أن أمر��ا ست�اشر �ا ألمر��ياأكتو�ر أبلغ ��سنجر بنفسه البرلمان  12في 

ما یلزمها من المتطل�ات وٕامدادها ��ل  والمستعجلة للوقوف بجانب إسرائیلاإلجراءات العمل�ة 

من مختلف القواعد بنقل  ئرات األمر���ة الناقلةأكتو�ر بدأت الطا 13وفي ص�اح  العس�ر�ة،

�انت حموالت هذه الطائرات تنقل رأسا إلى الجبهة  والمدفع�ة وذخائرها إلى إسرائیل، الد�ا�ات

طن من اإلمدادات  22395رحلة  566لقد نقل األمر��یون خالل  .2المصر�ة في غرب سیناء

جو� األمر��ي �شمل طائرات �ان هذا الجسر ال ،141سي ،5مستخدمین الطائرات سي

�ما زودت  .3وأحدث أنواع المعدات الخاصة �الحرب اإللكترون�ة m60الهیلو�و�تر ود�ا�ات

                              

b report Nahar ara-El ,The october war, N.Atralls and Dunia H.NahasPiad 1 

books,Beirut,1973,p25                                                               

 .326 ص مرجع ساب�، صالح الشرع، 2

 .183 ص مصدر ساب�، الشاذلي، الدین سعد 3
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قل �ثافة أ وهي ،21أمر��ا إسرائیل �طائرات الفانتوم بینما لم یتعد� تسل�ح مصر طائرات المیج

  .1من الفانتوم األمر���ة الصنع

مساندة إسرائیل ��ل الوسائل  واتصل وز�ر الخارج�ة نتفضت الوال�ات المتحدة األمر���ة ا

هنر� ��سنجر �السادات مهددا �أنهم:" لم �سمحوا للسالح السوفییتي التفوق على السالح 

". و�قول الرئ�س أنور السادات:" إذ 2األمر��ي الذ� تستخدمه إسرائیل مهما �انت العواقب

تدخلت تدخال �امال وأقامت جسرا جو�ا أص�ح واضحا أن أمر��ا طرف أساسي في المعر�ة إذ 

  ."3هائال إلى سیناء

بل  ألسلحة والمعدات فق�لم تقتصر المساعدات األمر���ة في المجال العس�ر� على ا

فقد �انت الوال�ات المتحدة األمر���ة تزود إسرائیل  ستطالع والمعلومات أ�ضا،شملت اال

و�انت  ع واألقمار الصناع�ة األمر���ة،الستطت والصور التي تلتقطها طائرات اال�المعلوما

من أجل  بهتین المصر�ة والسور�ةالق�ادة اإلسرائیل�ة تستخدم المعلومات والصور عن أوضاع الج

    .4تخط�� عمل�اتها العس�ر�ة وتعدیلها لحسب تطور تلك األوضاع

  ج. اإلتحاد السوفییتي:

التي أفرغت الروس�ة ل السفن بدأت اإلمدادات العس�ر�ة السوفییت�ة لمصر وسور�ا من خال

م األول من بدء اإلس�ندر�ة والالذق�ة منذ الیو  ان من األسلحة والذخیرة في مینائيآالف األطن

 .5م بدأ الجسر الجو� السوفییتي لمصر وسور�ا1973أكتو�ر  9وفي یوم  العمل�ات الحر��ة،

                              

 .79 ص مرجع ساب�، حسین محمد أحمد حمودة، 1

 .127 ص ،2013 بیروت، الدار العر��ة للعلوم، ،�1 ،دور روس�ا في الشرق األوس� وشمال إفر�ق�ا ،ناصر ز�دان 2

 .272 ص مصدر ساب�، أحمد شلبي، 3

 .374 ص مرجع ساب�، هیثم الك�الني، 4

 .324 ص ،مرجع ساب� ،الشرعةصالح  5
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طن من المعدات  15000ها نقل خالل 22وأنتنوف 12رحلة بواسطة طائرات أنتنوف �900عدد 

لكو�ر� وسائل الدفاع الجو� والذخائر وأرسل أكثر من نصف او  واألسلحة، وقد شمل الد�ا�ات

إضافة  سر جو� في تار�خ السوفییت الحر�ي،وهو �عتبر أكبر ج الجو� إلى الجبهة السور�ة،

لمصر  السوفیت�ةطن و�ذلك تكون جملة اإلمدادات  63000إلى النقل ال�حر� حیث وصلت 

  . 1طن 78000وسور�ا 

سرائیل لقنابلها قمار الصناع�ة السوفییت�ة تجهیز إم �شفت األ1973أكتو�ر  13وفي 

إلى  ةولذلك أ�حرت السفینة الروس� أرسلتها إلى قواعدها في الجوالن، الذر�ة الثالثة عشر التي

( ب) الموجودة صوار�خ سو�ود میناء اإلس�ندر�ة وهي تحمل رؤوس نوو�ة لیجر� تر�یبها على

وحینما �شفتها أجهزة التجسس  لى ضرب العم� الس�اني اإلسرائیلي،والقادرة ع �مصر

  . 2فوجهت الوال�ات المتحدة األمر���ة تحذیرا للروس خوفا من وقوع الحرب بینهما ،األمر���ة

أكتو�ر موقفا  23فقد وقف یوم  ،�اإلضافة إلى المساعدات التي قدمها اإلتحاد السوفییتي

 وقف إطالق النار احترامامها على سرائیل وٕارغا �ان له أثر واضحا في ��ح جماح إحازم

                .3عندما تجاهلت إسرائیل قرار وقف إطالق النار �التنسی� مع ��سنجر

                              

 .182 ص ،مصدر ساب� الشاذلي، الدین سعد 1

 مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ،�2 ،الصراع العر�ي اإلسرائیلي بین الرادع التقلید� والرادع النوو�  أمین حامد الهو�د�،2

 .125 ص ،1987 ،بیروت

 .183 ص ،، مرجع ساب�لشاذليا الدین سعد 3



 

  الفصل الثاني

م وانع�اساتها على الصراع العر�ي 1973نتائج حرب أكتو�ر

 اإلسرائیلي

  

  م1973حرب أكتو�ر : نتائج األول الم�حث

  المطلب األول: على العرب

  الك�ان الصهیونيالمطلب الثاني: على 

  على المستو� العالمي المطلب الثالث:

  العر�ي اإلسرائیليعلى الصراع  انع�اساتها :الثاني الم�حث         

  على الجانب العر�ي المطلب األول:                 

  صهیونيعلى الجانب ال المطلب الثاني:              
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 م1973: نتائج حرب أكتو�ر الم�حث األول

 المطلب األول: على العرب

حققت مصر وسور�ا المفاجأة �موجب خطة مدروسة ومنسقة على المستو�ین الس�اسي ـــ 

الذ�  ،محل�ا ودول�ا وأخفت نوا�اها وقدراتها عن العدو االنط�اعوالعس�ر� بتدابیر مختلفة أعطت 

. �انت هذه الحرب 1فوجئ بنوع جدید من المقاتلین و�أسلحة حدیثة لمقاومة الد�ا�ات والطائرات

أول حرب مارس فیها العرب مقدرتهم على الق�ام �الهجوم وانتزاع الم�ادأة من إسرائیل �حیث 

/ 5ان المشؤومة بتار�خ العر�ي �عد ن�سة حز�ر أعادت هذه الحرب الثقة إلى المقاتل 

  .�2قهر و�ذلك تم القضاء على أسطورة ج�ش إسرائیل الذ� ال  ،م1967جوان/

جت�ازها الساتر الترابي اة وإ استطاعت القوات المصر�ة تحقی� المعجزة �عبور القنـــ 

لیف الدفاعي م وتهاوت دفاعات خ� �ار  10/20الممتد على طول القناة بإرتفاع  االصطناعي

وقد تهاو� ذلك  .3حصنا والذ� �ان الیهود یرددون أنه أقو� خ� دفاعي عالمي 22المؤلف من 

مته القو� اإلستعمار�ة حول العرب. ونقصد جدار الجدار السم�ك العازل الذ� أقامته ودع

الحضار� والتكنولوجي  ق وغل�ة الشعور �التدني في مواجهة التفو  الخوف وفقدان الثقة �النفس

  . 4بإعت�ارها �ما قیل رافد من روافد الحضارة الغر��ة في المنطقة العر��ة،  لإلسرائی

وهي أقل ��ثیر  ت نجاحا حاسما �أقل خسائر مم�نة،�انت معر�ة العبور هائلة وحققـــ 

 شهیدا 280د�ا�ة و 20طائرات و 5ا مما حسب حسا�ه في الخطة و�لغت خسائر مصر فیه

ل�عازر رئ�س او�ان الجنرال  د�ا�ة وعدد آالف من القتلى، 300و طائرة  30سر العدو وخ

                              
 .68 ص ،مرجع ساب�یوسف ع�وش،  1

 .62 ص مرجع ساب�، وآخرون،رشیدات اعصام  2

 .169 ص، (تار�خ العالم...)، عبد الله عبد الرزاق إبراه�مشوقي عطا الله الجمل، 3

 .349 ص، مرجع ساب�عمر عبد العز�ز عمر،  4
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أنه لكي تستط�ع مصر عبور قناة  "ئیل�ة خالل حرب أكتو�ر قد ذ�ر:أر�ان القوات اإلسرا

 ". 1السو�س واقتحام خ� �ارلیف فإنه  یلزم تدع�مها �سالح المهندسین الروسي واألمر��ي معا

 وترنخ القادة العس�ر�ون الصهاینة، ت السور�ة الق�ضة الحدید�ة اإلسرائیل�ة أسقطت القواـــ 

المواجهة الشعب�ة وأهم�ة  ة القن�طرة وعدد من القر� المجاورة،فتحرر جزء من الجوالن وف�ه مدین

 .2ورفضهم الهو�ة اإلسرائیل�ة وتمس�هم بهو�تهم العر��ة السور�ة ألهالي الجوالن

معنى الوحدة العر��ة واختال� الدم العر�ي فقد حارب على الجبهة أبرزت هذه الحرب ـــ 

المصر�ة قوات عراق�ة وجزائر�ة وسودان�ة وفلسطین�ة وعلى الجبهة المصر�ة قوات لیب�ة مغر��ة 

. فلقد �ان التأیید العر�ي للمقاتلین ودخول سالح البترول دل�ال قو�ا 3وسعود�ة وأردن�ة و�و�ت�ة

 .4وحید الجهود والتضامن وقت المحنةعلى قدرة العرب على ت

فقد دخلت الدول  لس�اس�ة والدبلوماس�ة ضد إسرائیل،قلبت معر�ة البترول المواز�ن اـــ 

 فت الدخول البترول�ة �صورة �بیرة،العر��ة المنتجة للبترول عصر التحر�ر اإلقتصاد� وضاع

ودعما للعمل العس�ر�  م1973سالحا فعاال في حرب أكتو�ر والتالي فإن معر�ة البترول �انت

و�انت من نتیجتها أن أعادت الدول األور��ة وال�ا�ان تقی�م عالقاتها مع الدول العر��ة وٕاسرائیل 

  .�5حیث تحولت وتطورت هذه العالقة لتكون في صالح الموقف العر�ي

قد أعاد الثقة إلى الشارع العر�ي وهز العرب ومالهم سرورا �ان إنتصار حرب أكتو�ر ـــ 

وأخذت الصحف تتحدث عن اإلنتصارات قائلة:  أنفسهم �ابوسا �ان ثق�ال ومر�را، وأزال عن

                              
 .76 ص، مرجع ساب�یوسف ع�وش،  1

 .70، ص مرجع ساب�عدنان السید حسن،  2

 .62 صعصام آرشیدات وآخرون، مرجع ساب�،  3

 .109 صتار�خ مصر...)، ( ،عبد الله عبد الرزاق إبراه�م،عطا الله الجملشوقي  4

 .450 ص، مصدر ساب�محمد عبد الغني الجسمي،  5
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ا وحق� أ�طالنا... و�قول الزع�م بورقی�ة:"إن حرب أكتو�ر م�نتنتخطى ج�شنا واستطاع رجالنا 

ولوال معونة أمر��ا إلسرائیل في هذه الحرب لمنیت  م،1967من رفع رؤوسنا �عد هز�مة 

لذ� �ان لقد �سرنا الجمود ا" و�قول المرحوم المشیر أحمد إسماعیل: ،إسرائیل بهز�مة ساحقة "

رنا صورتنا أمام العالم �له، ف�عد أن �ان �ضننا جثة هامدة لقد غی �ح�� �أزمة الشرق األوس�،

ولكن  تغیر صورة مصر وحدها أمام العالم،ولم تنتصار، �ن على الحر�ة والقتال واالرآنا قادر 

  ".1تغیرت صورة األمة العر��ة �لها

أن منظمة التحر�ر  م،1974ي السا�ع في الر�ا� في عام أقر مؤتمر القمة العر�ـــ 

  .2الفلسطین�ة هي الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني واعترفت الدول العر��ة بها

  الك�ان الصهیوني ب الثاني: علىالمطل

م أن نظر�ة األمن اإلسرائیلي القائم على القوة 1973أثبتت إنتصارات حرب أكتو�رـــ 

قد عاد والج�ش اإلسرائیلي الذ� رسموا له صورة غیر قابلة للهز�مة  .3سراب ول�ست حق�قة

و�انت خسائر  التي ظلت تهدد العرب سنوات طو�لة،فاختفت األسطورة  لمستواه الحق�قي

م 1956ثي ائیل في القوة ال�شر�ة في هذه الحرب أكثر مما تحملته في حرب العدوان الثالإسر 

وقد وصف هذا وز�ر الدفاع األمر��ي ج�مس شلزنجر �قوله: " لقد  م،1956وحرب یونیو/جوان 

 فشلت نظر�ة األمن اإلسرائیلي... واإلسرائیلیون اآلن یدر�ون أن أمنهم ال �م�ن أن یتحق�

." �ما 4وقد أص�حت هالة الدولة التي ال تقهر موضع تساؤل ا� �التفوق العس�ر�،�مجرد اإلحتف

م: " 1975جو�ل�ة  22حدد أنور السادات نتائج معارك أكتو�ر �قوله في المؤتمر القومي یوم 

                              
 .269ــــ  267ص:  ص، مصدر ساب�أحمد شلبي،  1

 .140 ص، مرجع ساب�، إسماعیل أحمد �اغي 2

 .501 ص، مرجع ساب�خلیل حسین،  3

 .447ص، ساب� مصدرالجسمي، محمد عبد الغني  4
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وتصدیر أزمة الشك والتمزق وعدم  ك إنه�ار نظر�ة األمن اإلسرائیليإن من نتائج هذه المعار 

�أن إسرائیل لم تعد سالح واقتناع العالم  العر�ي إلى المجتمع اإلسرائیليم الثقة من العال

الذ� �ستخدم ضد العرب و�حمي المصالح الخارج�ة... وأن هذه المصالح ال �حمیها  االرهاب،

  ."1إال التفاهم مع العرب

ها ي لم ��ن معتقدا أبدا أن�انت إسرائیل مشحونة �التوتر و�س�طر علیها ش�ح الحرب التـــ 

ة الذ� عاشت ف�ه نتیج ر�ة للخروج من ممر الظالم المعتم،تحاول اآلن خوض مع ستحدث

  . 2واحتمال تجدد النزاع فقدان الثقة في قواتها المسلحة

و�تعاون مع أجهزة  امتالك إسرائیل جهاز مخابرات جیدأثبتت حرب أكتو�ر أنه رغم ـــ 

إال أنها  وأقمار تجسس ومعدات تجسس،ن مصادر مخابرات أجنب�ة لدول �بر� �ما تملك م

ام االستخ�ارات المصر�ة م أم1973فشلت في الحصول على حقائ� �املة عن حرب أكتو�ر

ا و�ین وعززت التعاون بینه م1967خیرة خطوة متقدمة منذ حرب حیث خطت هذه األ والسور�ة،

ا فشلت المخابرات �م في األمن العس�ر� إلى درجة �بیرة،ونجحت  األجهزة األخر� في الدولة

و�ان السبب الرئ�سي في ذلك هو تدابیر  م القدرة العر��ة على خوض القتال،اإلسرائیل�ة في تقی�

أدرك اإلسرائیلیون أن نجاح و  .3الخدعة الطو�لة المح�مة التي ط�قتها �ل من مصر وسور�ا

لل في تقدیر لم ینجم عن خ قه من دقة وتمو�ه وتدابیر خداع�ة،خطة الهجوم العر�ي وما راف

الناجمة  �سي عن الثقة �النفس الم�الغ بها،بل نتج �ش�ل رئ ستخ�ارات اإلسرائیل�ة وفق�جهاز اال

 .   4م1967عن اإلنتصار السهل والكاسح الذ� حققوه في حرب 

                              
 .267 ص، مصدر ساب�أحمد شلبي،  1

 .284 ص، مرجع ساب�محمود د�اب،  2

  .71 ص، مرجع ساب�یوسف ع�وش،  3

 .42 ص، 2008، لبنان، دار الفرابي، 1، ت�:الرئ�س نب�ه بر�، �الشرق األوس� تحوالت إستراتیج�ة محمد خواجة، 4
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فقد إنهارت جولدا مائیر رئ�سة  م،1973إسرائیل�ة جراء حرب أكتو�ر سقطت شخص�اتـــ 

. 1أ�ام من بدء القتال على إثر إخطار موشي د�ان �حق�قة الموقف وزراء إسرائیل �عد أر�عة

رب أكتو�رـــ أما هذه الحرب ـــــ �قصد ح �انت الحروب السا�قة سهلة �س�طة، وقال موشي د�ان:"

رب في هذه الحرب وأن المش�لة الحال�ة هي الخالف بین الع فمختلفة فالقتال فیها شدید وثقیل

�انوا عل�ه في  أضعاف ما ح�ة القوة  �انوا في حرب أكتو�ر ثالثافمن ن والحروب السا�قة،

ل األف..." وق 300فتعداد قوتهم في الحرب األخیرة ملیون جند� في مقابل  حرب األ�ام الستة

وما  ت �مثا�ة زلزال تعرضت له إسرائیل،" إن حرب أكتو�ر �ان: م1974أ�ضا في د�سمبر 

  ."2وأظهر لنا ما لم ن�ن نراه من قبلها العیون الحرب قد أزال الغ�ار عن  حدث في هذه

�اعت�ار أن  ،إلى ال�حر األحمر المضائ� المؤد�ة بب إغالقتأثر اإلقتصاد اإلسرائیلي �ســـ 

ول�س إقتصاد  لى إفر�ق�ا وآس�ا و الشرق األقصى،هذه المضائ� هي المنفذ الوحید إلسرائیل إ

�ان �ل یوم �مر من العس�ر� �عتمد على النف� فتحر�ها العدو هو الذ� تأثر فحسب إذ أن 

مالیین دوالر لم تكن  8لقد �لفت الحرب إسرائیل . 3الحصار �مثال شلال جدیدا في هذا التحرك

  .4لدیها وٕانما دفعتها لها أمر��ا

هذه الحرب صدمت المجتمع اإلسرائیلي وهزته هزا عن�فا من الداخل �عد أن فقد ثقته في ـــ 

  .5قیدة التوسع �القوة وفرض األمر الواقع على العرب�ومته التي غرست ف�ه عشه وشع�ه وحج�

  

                              
 .182 ص ، مرجع ساب�،حسین محمد أحمد حمودة 1

 . 447 ص، ، مصدر ساب�الجسميمحمد عبد الغني  2

، (ب، �)، دار الوفاء المنصورة، (ب، 3"، جالطر�� إلى بیت المقدس"القض�ة الفلسطین�ة، جمال عبد الهاد� محمد مسعود 3

 .95 صس، ن)، 

 .284 ص مرجع ساب�،، محمود د�اب 4

 . 447 محمد عبد الغني الجسمي، مصدر ساب�، ص 5
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  المطلب الثاني: على المستو� العالمي

أن األمة وأ�قن الرأ� العام العالمي  أجمع،ستطاع العرب أن ینتزعوا احترام العالم اـــ 

دعي بذلك أمر��ا ول�ست دوال متجاورة تتحدث اللغة العر��ة �ما ت العر��ة أمة قتال وجهاد

  .1ور�یبتها إسرائیل

اهتز العالم وأخذت  الح البترول مع وحدة الصف العر�ي،عندما لوحت األمة العر��ة �ســـ 

�عد أن �انت التكترث �العرب  إلى نصرة الح� العر�ي، �ثیر من الدول تراجع س�استها وتتحول

خذ العالم یدرك قوة األمة العر��ة وه�ذا أ خیرات �الدهم وتؤ�د �اطل عدوانهم،المتفرقین تأخذ 

وتن�رت  ا فرض على العدو العزلة الس�اس�ةمم نظرته إلیها و�ضطر إلى احترامها، و�غیر من

. فاشتد اهتمام أورو�ا الغر��ة �الصراع �2ثیر من الدول الصد�قة له وأص�ح صدی� ثقیل الظل

ورو�ا الغر��ة �أمن را من أحیث بدا واضحا تأث م،1973اإلسرائیلي �عد حرب أكتو�ر العر�ي 

فأصدرت دول المجموعة األورو��ة  تصاد أورو�ا �النف� العر�ي وه�ذا،وارت�ا� اق الوطن العر�ي

وقف على و�نت هذا الم م حول موقفها من الصراع1973تشر�ن الثاني/ نوفمبر  06ب�انا في 

مع إضافة محدودة هي أخذ الحقوق المشروعة للفلسطینیین في  ،242قرار مجلس األمن رقم 

. وهذا ما عبر عنه الرئ�س الفرنسي في ذلك الوقت 3الحس�ان من أجل بلوغ سالم دائم وعادل

 بومبیدو �قوله:" نحن نعرف أن العرب هم الذین بدؤوا القتال, ولكن من الذ� �ستط�ع أن یلوم

  ."  4ؤهعداطرفا �قاتل لتحر�ر أرضا احتلها أ 

                              
  .62 ص وآخرون، مرجع ساب�،عصام أرشیدات  1

 .174یوسف ع�وش، مرجع ساب�، ص  2

، مؤسسة الدراسات الفلسطین�ة، 1، �مسیرة الشعب الفلسطیني وآفاق الصراع العر�ي اإلسرائیلي، أحمد صدقي الدجاني3

 .10 ص، 1980بیروت، 

 .581 ص ...)،1973(أكتو�ر محمد حسین ه��ل، 4
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م واف� 1974أكتو�ر14ففي  ل تأثیر خطیر على المجتمع الدولي،لقد �ان لحرب البترو ـــ 

صوت على قبول منظمة التحر�ر ممثلة شرع�ة ووحیدة للشعب  137من  105أغلب�ة األصوات 

و�الرغم من نشا� إسرائیل فلقد جاءت النتیجة صدمة  الفلسطین�ة،الفلسطیني أثناء نظر القض�ة 

إلسرائیل فلقد إقترعت إلى جانب العرب دول �انت تعتبر تقلیدا إلى جانب إسرائیل مثل: 

ولم �صوت لصالح  ا وامتنعت هولندا و�ندا والنرو�ج،نیوز�لندا وأیرلندا  وٕا�طال�ا وفرنسا والنمس

  .1اإسرائیل إال أمر��ا والدومن��ان و�ول�ف�

�اعت�ارها الممثل الشرعي والوحید  عالمي لمنظمة التحر�ر الفلسطین�ةتنامي التأیید الـــ 

للشعب الفلسطیني, فقد أص�حت دول العالم الثالث والمنظمات التا�عة لها �منظمة الوحدة 

إلى اإلفر�ق�ة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ودول عدم اإلنح�از... تقف أكثر من أ� وقت مضى  

الشرعي والوحید  وتعلن �أن منظمة التحر�ر الفلسطین�ة هي الممثل القض�ة الفلسطین�ة، جانب

را�ا من مواقف �ما ازداد اإلتحاد السوفییتي والدول اإلشتراك�ة األخر� اقت للشعب الفلسطیني،

�عد أن د أحرزت انتصارا دبلوماس�ا �بیرا، أما على صعید األمم المتحدة فق القض�ة الفلسطین�ة،

م على إدراج 1974افقت الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في دورتها التاسعة والعاشرة عام و 

م في 1974سبتمبر  02فأدرجت في �بند مستقل عن أزمة الشرق األوس�،القض�ة الفلسطین�ة 

  . 2جدول أعمال الجمع�ة العامة

 لى األسلحة�ة عأثبتت هذه الحرب أن المعر�ة ستزداد تعقیدا �سبب التطورات الفنـــ 

لقد  ن عظ�م التأثیر على أحداث القتال،و�ستمر الس�اق في سبیل التفوق التكنولوجي الذ� س��و 

استخدمت �ل من الوال�ات المتحدة واإلتحاد السوفییتي األقمار الصناع�ة للحصول على 

                              
 .293ص، مرجع ساب�محمود د�اب، 1

 .472ـــ 471:ص، ص 2008، القاهرة، الشر�ة العر��ة المتحدة، فلسطین والقض�ة الفلسطین�ةنخ�ة من المتخصصین،  2
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. فلقد تدخل اإلتحاد السوفییتي لیوضح أن التعا�ش السلمي واإلنفراج الدولي 1المعلومات

فا أنسب لعزل وتدمیر بل بوسعه أن یوفر ظرو  رضان مع دعم حر�ات التحرر الوطني،الیتعا

أما الوال�ات المتحدة األمر���ة فلم �قتصر هدفها على حما�ة إسرائیل والدفاع عن  بؤر العدوان،

بل أنها �انت تهدف �ذلك إلى استثمار الحرب  سالحها في وجه السالح السوفییتي، سمعة

م إلى 1973وه�ذا أدت حرب أكتو�ر  إلستراتیج�ة على المستو� العالمي،ها الدعم مصالح

  .2دخول أزمة الشرق األوس� عصر االنفراج الدولي

لم وراح الكل �مد ید العون واهتزاز العا م ضعفت ثقة أمر��ا1973ار أكتو�ر و�عد انتصـــ 

ألمر���ة الوال�ات المتحدة ا فإذا �انت .3فأخذت أمر��ا دور الق�ادة في الوصول إلى حل للعرب،

لة إلیجاد المنطلقات األساس�ة والضرور�ة نحو تسو�ة سلم�ة عاد قد بدأت بتحرك دبلوماسي

لتي تنفذها فإنها لم تندفع لهذا التحرك �سبب س�اسة الوفاق ا ودائمة في منطقة الشرق األوس�،

حل األزمة منذ بدأت ترسي  وٕاال لكانت قد تخلت عن تصلبها وتعنتها من مع اإلتحاد السوفییتي

ولكنها اندفعت في الحق�قة �سبب تخوفها  ییتي دعائم هذا الوفاق منذ سنوات،مع اإلتحاد السوف

لتص�ح مقاطعة إقتصاد�ة عر��ة شاملة  اءات الخطر البترولي العر�ي ضدها،من تصاعد إجر 

قناع جم�ع األطراف . ف�ان من النتائج القو�ة لحرب أكتو�ر إ4تخسر من ورائها الشيء الكثیر

فاإلدارة األمر���ة  ل الصراع الدائر في الشرق األوس�،�اللجوء الفور� إلى التسو�ة السلم�ة لح

�ذلك إن التحرك  .5اقتنعت تماما أن القوة العس�ر�ة اإلسرائیل�ة لم تضمن لها االستقرار

الدبلوماسي األمر��ي یرجع إلى عامل ال �م�ن أن نقلل من أهمیته وخطورته، هو تقل�ص النفوذ 

                              
 .73 ص، مرجع ساب�یوسف ع�وش،  1

  .205 ص، مرجع ساب�أحمد عبد الرح�م مصطفى،  2

 .278 ص، مصدر ساب�أحمد شلبي،  3

 .350 ص، مرجع ساب� عمر عبد العز�ز، 4

  .146  مرجع ساب�، ص ،الغفار جلیلعادل عبد 5
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السوفییتي في الشرق األوس� وتخوفهم من خسارة النف�، وهذا ما ورد في إجتماع رجال األعمال 

ي في المنطقة، إننا نستط�ع أن نقلل من النفوذ السوفییت"الذ� عقد بواشنطن في شهر نوفمبر:

ونستط�ع أن نرفع الحصار النفطي إن استطعنا أن نحق� برنامج معتدل، ولسوف نحققه، وٕاال 

س�ضطر العرب للعودة إلى أحضان السوفییت وستحسر النف�، وس��ون العالم �أسره ضدنا، 

   ."1ولن نحصل على صوت واحد من األمم المتحدة إلى جانبنا

  على الصراع العر�ي اإلسرائیلي الم�حث الثاني:انع�اسات الحرب 

 المطلب األول: على الجانب العر�ي

ففي سبتمبر  م،�1973ر لقد تواصلت جهود التسو�ة السلم�ة في أعقاب حرب أكتو 

أجزاء أخر� من ش�ه  جدید انسحبت �موج�ه إسرائیل منتفاق مصر� إسرائیلي م وقع ا1975

عهدت �ل من الدولتین �عدم االلتجاء إلى �ما ت جز�رة سیناء واستردت مصر آ�ار من البترول،

وسمح للبواخر غیر الحر��ة اإلسرائیل�ة �المرور  م استخدام القوة لمدة ثالث سنواتالتهدید وعد

لقد بدأ التوجه في س�اسة مصر نحو اإلمبر�ال�ة األمر���ة والصهیون�ة ،  .2في قناة السو�س

ئم وذلك بتأزم عالقاته مع �عض األنظمة حیث عمل السادات على تهیئة المناخ الس�اسي المال

قام السادات �عدوان عس�ر� على  م1977جو�ل�ة  20لتسو�ة، مثال في العر��ة الرافضة لمنهج ا

األراضي اللیب�ة، �الرغم من أن اإلتحاد العر�ي الثالثي لم یزل قائما بین الدول الثالث (مصر، 

س�اسة مصر الخارج�ة والقوم�ة أظهر ف�ه  سور�ا، لیب�ا)، فقد �ان هذا الهجوم نقطة تحول في

م 1977وفي نوفمبر .3األوس�لى الق�ام بدور الدر�ي في الشرق أنور السادات قدرته الفائقة ع

                              

1 H Kissinger, Memoires a la maison blanche, tome4, imprime Wachinton, 1982, P 616.  

 .63عصام ارشیدات وآخرون، مرجع ساب�، ص  2

ماجستیر، ، رسالة 1980الس�اسة األمر���ة في الوطن العر�ي من الحرب العالم�ة الثان�ة إلى سنة عمار بن سلطان،  3

 .289ص  ،1980معهد العلوم الس�اس�ة، جامعة الجزائر، 
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ى خطا�ه أمام الكن�ست وألق لوال�ات المتحدة األمر���ة القدسزار السادات بتشج�ع من ا

وتكون أكثر  �ي اإلسرائیلي،لتكون هذه الز�ارة عالمة تحول �ارزة في الصراع العر  اإلسرائیلي،

. وجاء 1األوسا� الغر��ة بهذه الز�ارةرحبت وخطورة في التار�خ العر�ي الحدیث فالقرارات إثارة 

حیث أبدت �ل من سور�ا والعراق والجزائر وال�من الد�مقراطي ولیب�ا  رد فعل العرب �الرفض،

 *ورغم هذا قام مناح�م ب�غن .2التحر�ر الفلسطین�ة موقف معارض على هذه الز�ارةومنظمة 

لمسؤولین رئ�س وزراء إسرائیل بز�ارة مصر واستمر ت�ادل الز�ارات والمفاوضات بین ��ار ا

م بین السادات ومناحی�م 1977ف�ان لقاء اإلسماعیل�ة في د�سمبر المصر�ین واإلسرائیلیین، 

وطرحت ف�رة الح�م الذاتي  ل تصورها للسالم في الشرق األوس�،رائیوف�ه طرحت إس ب�غن

ر الزاو�ة في إطار السالم التي أص�حت ف�ما �عد حج الفلسطیني في الضفة الغر��ة وغزة،

فتم إقناع السادات بإم�ان�ة  ،تم تش�یل لجان س�اس�ة وعس�ر�ة الستمرار الم�احثاتو  الشامل

ل أن العالقات بین النظام المصر� واألنظمة العر��ة م منفرد مع إسرائیل من خالعقد سال

وأختتمت اللقاءات بین الطرفین في مفاوضات �امب د�فید برعا�ة  .3األخر� قد تدهورت �ثیرا

أین وقع  )،07: (أنظر الملح� رقمم1978سبتمبر  19 في **الرئ�س األمر��ي ج�مي �ارتر

                              
 .148عادل عبد الغفار جلیل، مرجع ساب�، ص  1

، أمانة عمان 1)، �1946,1990القض�ة الفلسطین�ة في مؤتمرات القمة العر��ة(عبد الحل�م مناع أبو العماش العدوان،  2

 .170، ص 2009الكبر�، عمان، 

م أسس حر�ة 1948رائیل في م، من مؤسسي حر�ة المقاومة  الیهود�ة، �عد إنشاءه دولة إس1913ولد في بولندا عام  *

م تكل الل��ود وتزعمه وأص�ح وز�ر 1973، أنتخب عضوا في الكن�ست األول، أنشأ سنة 1949ص�ح زع�مها في أحیروت و 

م، توفي 1979م، نال جائزة نو�ل للسالم �عد �امب د�فید 1977ام ع انتخا�اتالوزراء في إسرائیل �عد فوز حزب الل��ود في 

 .27م. (أنظر: جوز�ف الخور� طوق، مرجع ساب�، ص 1993في 

 .149ـــ  148عادل عبد الغفار جلیل، مرجع ساب�، ص ص: 3

م امتهن الزراعة م، ث1953م، تخرج من األكاد�م�ة ال�حر�ة وعمل في سالح ال�حر�ة حتى عام 1924ولد في جورج�ا  سنة  **

م، وهو الرئ�س 1970م، وأص�ح حاكما لوال�ة جورج�ا سنة 1966م إلى 1962وانتخب شیخا في مجلس شیوخ الوال�ة من 

م. (أنظر: عبد الوهاب الك�الي وآخرون، مرجع 1977جانفي  20التاسع والثالثون للوال�ات المتحدة األمر���ة تولى مهامه في 

 . 22...)، ص5ساب� (ج
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والثان�ة �عنوان "إطار معاهدة  الشرق األوس�"�عنوان "السالم في األولى  على وث�قتینالسادات 

رغم من المعارضة الشدیدة من و�ال .)08: (أنظر الملح� رقم "1السالم بین مصر وٕاسرائیل

أدت إتفاق�ات �امب د�فید  إلى توق�ع  ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة، البلدان العر��ة األخر� 

القوات اإلسرائیل�ة من سیناء في  وانسحبت م1979مارس  26م بین البلدین في معاهدة سال

   . 2م1982أفر�ل 

إن اتفاقات �امب د�فید تخرج عن �ونها اتفاقا دول�ا بین مصر وٕاسرائیل لتصیب مصالح 

  شعوب المنطقة العر��ة واألمن القومي العر�ي �الضرر الفادح.

تزام السادات وهذا ما بدا واضحا �ال دائرة الصراع العر�ي اإلسرائیلي، نمانسحبت مصر ف 

�عدم االرت�ا� �أ� تحالف أو إلتزام من شأنه أن یتعارض مع مضمون  حسب بنود االتفاق�ة

أو أ� تحالف عس�ر�  الدفاع المشترك،المعاهدة وهذا �قود إلى التنصل من اإللتزام �معاهدة 

اضي مستق�ال من أ� دولة عر��ة بهدف التصد� للعدوان اإلسرائیلي أو المشار�ة بتحر�ر األر 

  .3المحتلة العر��ة

�عني امتناع مصر عن مساندة  املة بین مصر وٕاسرائیل،ٕانهاء حالة الحرب �صورة �و  

وتوقفها عن مساندة المقاومة الفلسطین�ة وعدم  ال قتال�ة ضد إسرائیلأ� طرف عر�ي في أعم

  .4السماح �التحر�ض على المواجهة العس�ر�ة مع إسرائیل

م�انتها لكنها قد خسرت  م،1979عاهدة السالم عام یناء في ملقد استرجعت مصر س

بل لقد غرقت في مش�الت داخل�ة ضد اإلرهاب والجماعات اإلسالم�ة  عر��ا ودول�ا وٕاسالم�ا،

                              
 .60ـــ  58ص ص: مرجع ساب�، ن العثمان،عثما 1

 . 115ص  ،2011 دار البدا�ة،عمان، ،�1 ،فلسطین بین القانون الدولي واالتفاق�ات الدول�ة�شیر شر�ف یوسف،  2

 .45 ص، 210، بیروت، دار المنهل اللبناني، 1، �قضا�ا عر��ة ودول�ة معاصرة، موسى إبراه�م 3

 .44 ص ،نفس المرجع موسى ابراه�م، 4
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و�اتت هذه المش�الت قیدا على أ�  مش�التها االقتصاد�ة واالجتماع�ةالمتطرفة, فضال عن 

  .1تحرك أو تأثیر عر�ي أو إقل�مي

قبول و�التالي فإن جز�رة سیناء من السالح الثقیل والمطارات العس�ر�ة،  تجر�د ش�هوأ�ضا 

النظام العر�ي �الشرو� المجحفة التي فرضتها �امب د�فید تمنع مصر من إنشاء المطارات 

العس�ر�ة في سیناء �لها، �ما أنها التسمح بدخول أ� فرد من أفراد الج�ش �الز� العس�ر� 

�یلومتر شرق القناة، بل إن هذا الشر� قد  50ر� في حدود وتحدد التواجد العس�ر� المص

إقترن �شر� آخر أكثر إجحاف وهو السماح بتواجد أكثر من فرقة عس�ر�ة في هذه المنطقة 

وأعطت النصوص الح� للقوات الدول�ة التواجد �سیناء والتفت�ش عن قوات األمن المر�ز� 

تسر�ون بجنس�ات لب القوات الدول�ة یهود یم �أن غاوٕاحصاء ذخیرتهم من آن إلى آخر، مع العل

)،  وه�ذا بدال من أن تص�ح سیناء قاعدة عس�ر�ة مغروسة �القالع 9000مختلفة(حوالي 

العس�ر�ة ومحشودة �المقاتلة في مواجهة العدو تطاله بیدیها وتحمي مصر، إذ بها وقد نزع 

  .2ى �ق�ة د�ار العالم العر�يسالحها وأخلى الطر�� أمام العدو ل�عبرها �سهولة دون عوائ� إل

�ان مجرد تنازل وهمي  ، إال أن هذامنح الح�م الذاتي في الضفة الغر��ة وقطاع غزةولقد 

قدمه اإلسرائیلیون لتخفیف رفضهم القاطع إلقامة دولة فلسطین�ة، وفي الواقع فإن إطار الح�م 

راءه إسرائیل هدفها النهائي الذاتي الذ� قبله السادات في �امب د�فید �ان غالفا رق�قا تخفي و 

  .3وهو ضم الضفة الغر��ة وغزة

طیني من غیر تفو�ض أو إن تفرد الجانب المصر� �فرض وصایته على الشعب الفلس

أد� إلى رفض الفلسطینیون والدول العر��ة األخر� ص�غة الح�م الذاتي وس�اسة �امب  تكلیف،

                              
 .193ـــ  192ص  ص:  ،2009، دار النهضة العر��ة، لبنان، عاما من السالم30مستقبل التسو�ة ، مجد� حماد 1

 .138ــ  137 ص: ص مرجع ساب�،جمال عبد الهاد� محمد مسعود،  2

 .346 ص، 2000، القاهرة، دار الشروق ، 1، �س�و التفاوض من أجل السالم في الشرق األ ، إسماعیل فهمي 3
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وأعلنوا رفضهم التسو�ات  م،1978/نوفمبر/02لمنعقد في �غداد د�فید في مؤتمر القمة العر�ي ا

 وتعلی� عضو�تها المصر� والعالقات الدبلوماس�ة مع مصر المنفردة ومقاطعة النظام الس�اسي

. وهذا ما تم 1ونقل مقر جامعة الدول العر��ة من القاهرة إلى تونس في جامعة الدول العر��ة

عندما عقد وزراء  م،1979/مارس/26صلح مع إسرائیل في فعال �عد أن وقعت مصر معاهدة ال

  . 2م1979/مارس/31ـــ  27الخارج�ة العرب إجتماعا في �غداد في الفترة من

الدول العر��ة أمام إسرائیل عس�ر�ا و على �ل الجبهات سواء من ناح�ة الكم  تان�شفلقد 

أو النوع في األسلحة و العتاد، و هذا في إطار التزام الدول العر��ة �اتفاق�ات ض�� التسلح و 

استنادها لمصداق�ة الوال�ات المتحدة األمر���ة في حف� وحدة أراضیها، و لألسف أ�ضا �حجة 

ذر�عة خرق هذه االتفاق�ات، �ل هذا أد� إلى تحقی� اله�منة العس�ر�ة  إعطاء إسرائیل

  .3اإلسرائیل�ة على المنطقة و إلى منع الدول العر��ة من تطو�ر قدراتها العس�ر�ة

یل إلى والتي �انت في الخ� الثاني من المواجهة مع إسرائ دخول الدول العر��ة المساندة

وٕام�ان إسرائیل دخول في حرب شاملة مع  لیج...دول الخ العراق، الخ� األول مثل: السعود�ة،

والتي �انت تش�ل عبئا ثق�ال وحمال �بیرا على  عد سحب قواتها من الجبهة المصر�ة،العرب �

 ،ت العر��ةمعینة في الس�اسا أة وتقو�ة أنما�تسبب االنعزال المصر� في نش. �ما 4إسرائیل

�ما ترتب  م الدور الق�اد� في النظاموسور�ا االضطالع �مها تمثلت في محاولة �ل من العراق

                              
 .45 صموسى إبراه�م، مرجع ساب�،  1

 .188 ص عبد الحل�م مناع أبو عماش العدوان، مرجع ساب�، 2

، مر�ز اإلعالم العر�ي، 1)، �م2001ــ  1937مشار�ع التسو�ة السلم�ة للقض�ة الفلسطین�ة(محسن محمد صالح،  3

   .108 ص، 2002، مالیز�ا

 . 39ـــ  38 :ص، ص 1981،عمان، شر�ة المطا�ع النموذج�ة،التوازن اإلستراتیجي في الشرق األوس�یوسف ع�وش،  4
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ولكن أ�ضا على عالقات �ل  �س فق� على العالقات بین القطر�ن،على هذا التنافس من آثار ل

   .1منهما بإیران ومنطقة الخلیج

من الصراع العر�ي اإلسرائیلي  �عد خروج مصر في المغرب العر�ي فقدان الدول العر��ة

من إسرائیلي و�سد الطر��  الذ� یتهددها لة عر��ة)،ت�ار أن مصر �انت أقو� دو (�اع األمن

ف�ما إذا نشب قتال مع العدو  �دها للدول العر��ة �قوات عس�ر�ةفي إم�ان�ة تزو  أمامها

من التقدم  فبدال ضع�فا للغا�ة من جراء المعاهدات، فأص�ح أمن العالم العر�ي .2الصهیوني

على  ،فرض نظام أمنها على منطقةتحاول الوال�ات المتحدة األمر���ة صوب تعز�ز نظام أمنها 

یجعل مصر و�ل الدول العر��ة  ائیل وٕانشاء قوة اإلنتشار السر�عتفاق استراتیجي مع إسر أساس ا

   .3أكثر عجزا

ودخول أكثر  أفقدتها النظر لألخطار الخارج�ة أدخلت الدول العر��ة في صراعات داخل�ة

األطراف الفاعلة في الصراع العر�ي اإلسرائیلي في صراعات هامش�ة خارج�ة مفروضة أفقدتها 

وعدم تم�نها من التصد�  ض�ة الفلسطین�ة عس�ر�ا أو س�اس�ا،فعالیتها في التوجه لحل الق

 ،د التعبیر عنه �صور مختلفة أهمهاووج حیث بدأ التوتر ینمو في مصر .4لألخطار الخارج�ة

وأخذت موقفا معاد�ا ضد س�اسة السادات من نمو جماعات دین�ة معارضة لس�اسة السادات 

أكتو�ر  06ف�ان مقتل السادات في  .5إسرائیل والتنازالت المهمة التي قدمها تحت ستار التطب�ع

   .6الداخل�ةتأجیج الحرب اللبنان�ة على أید� أحد اإلسالمیین,  و�ذلك  م،9811

                              
 ,232 ص مرجع ساب�،، مجد� حماد 1

 .197 ص المرجع الساب�، ،أبو العماش العدوان عبد الحل�م مناع 2

 .352 ص ،المصدر الساب�إسماعیل فهمي،  3

 .207 ص، مرجع ساب�أبو العماش العدوان،  عبد الحل�م مناع 4

 .345 صمصدر ساب�، إسماعیل فهمي،  5

 . 132صناصر ز�دان، مرجع ساب�،  6
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من حیث تقصیر الدول العر��ة واإلتحاد  العس�ر�ة للمنظمة الفلسطین�ةن�ة ضعفت الب�ما 

ت وتشتتوا في ثمان�ة وأجبر الفلسطینیین مغادرة بیرو  ییتي في تقد�م الدعم للفلسطینیینالسوف

 قتراب من مصر واألردنلسطینیین نحو الحلول السلم�ة واالفتوجه �عض القادة الف بلدان عر��ة، 

وقد أضرت هذه  ي المنظمة وخصوصا داخل منظمة فتح،لداخل�ة فوتنامي اإلختالفات ا

  .1ختالفات �الوضع المعنو� للمنظمة على الصعید الدولياال

لم تكد تمضي عشر سنوات إال و�انت حیث  الهز�مة العر��ة الكبر� � انع�س ذلك أ�ضا

لك على مراحل وقد تم ذ بإسرائیل،األنظمة العر��ة تعمد إلى الهرولة على نفس درب االعتراف 

ؤتمر القمة العر��ة في خاصة م مؤتمرات القمة العر��ة  عدة أهمها تلك التي تمت من خالل

الذ� �عترف ضمن�ا بدولة إسرائیل وذلك �أول  م،  أین أقر مشروع السالم العر�ي1982فاس 

دما عقد و�انت الخطوة التال�ة في نها�ة عقد الثمانینات عن مرة على مستو� النظام العر�ي ��ل،

من ثم فتح  ودة مصر إلى جامعة الدول العر��ة،فقرر ع م1989ؤتمر القمة غیر العاد� عام م

بلدان عر��ة من موقف �ما تم�ن من تغییر مواقف  اسعا أمام إنجاز �امب د�فید عر�ي،�اب و 

ثم انعقد �الفعل  سالممعارضة التسو�ة إلى موقف اإلعتراف بإسرائیل في إطار مؤتمر دولي لل

:" هناك ولقد لخصت مجلة نیو�ورك تا�مز مغز� هذه الخاتمة �قولها م،1991در�د عام ممؤتمر 

وٕان  أنه لم تعد هناك أمة عر��ة واحدةفهو یدل على  ما یجعل مؤتمر مدر�د  أكثر بروزا،شيء 

    ".2هو الذ� اضطلع الهز�مة � �ان في مد� الید في حرب العبورالغدر �النصر الذ

وق�ام عالقات مع الوال�ات المتحدة األمر���ة إلى  تفاق�ة مع إسرائیلؤد� توق�ع االیلم 

بل سارت الظروف االقتصاد�ة إلى وضع أكثر  ه�ة والرخاء الذ� وعد �ه السادات،تحقی� الرفا

                              
 .347 ص، مرجع ساب�اإلمام الخمیني،  1

 .218 ص مجد� حماد، مرجع ساب�، 2
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ففي مجال الزراعة فتح الطر�� أمام البذور  البن�ة اإلقتصاد�ة لألمة العر��ةفدمرت . 1سوءا

 الحة والهرمونات الزراع�ة الضارة بل واألمراض الزراع�ة الفتاكة،فاسدة المبیدات غیر الصال

 ،ودمرت خال�ا عسل النحل ألول مرة في تار�خ مصر ر�ت زراعة الطماطم والقطن والقمحفض

م 1978ین حیث تعرض جنوب لبنان بین یل الزراع�ة وجرف ال�ساتوتم إتالف المحاص

قسما من أراضیها واستغلت إسرائیل الم�اه السور�ة و  اعتداءات إسرائیل�ة متكررة م إلى1985و

ذلك �حرمان األمة  واقترن  ست�طان الهادفة إلى التوسعسة االفي إطار س�االزراع�ة الخص�ة، 

وضرب شر�ات توظیف  ب�ع�ةستفادة من طاقاتها ال�شر�ة وثرواتها ومواردها الطالعر��ة من اال

لتأثیر على حر�ة الح�اة ل الطرقات البر�ة والمرافئ ال�حر�ة�مت قوات االحتالل �وتح .2األموال

 .3م طر�� بیروت ــ دمش� �ل یوم سبت28/01/1983فأعلنت أنها ستقطع في یوم الیوم�ة، 

على انتقال عادات اجتماع�ة  ساعدت حر�ة الس�احة المت�ادلة مع الك�ان الصهیونيإن 

هزت المفاه�م التر�و�ة العر��ة و اإلسالم�ة لد� الش�اب خصوصا سلب�ة إلى المجتمع العر�ي، 

ما یتعل� بترو�ج المخدرات و الزنا و التحرر االجتماعي، و أحسن األمثلة على هذا �انت في 

�اإلضافة إلى استجالب الكتب و الدور�ات والبرامج و األفالم  ،مصر �عد �امب د�فید

�اتها الكثیر من الفساد، و لم ��تف الصهاینة بهذا الحد اإلسرائیل�ة الصهیون�ة التي تحمل في ط

وص في بل عمدوا إلى إرسال ش��ات فساد إسرائیل�ة و �ائعات الهو� إلفساد الق�م �الخص

و ضی� مصادر الرزق  ألسر� ازد�اد التحلل االجتماعي و او  ،المجتمع المصر� و األردني

                              
 .152 ص ساب�،مرجع  عادل عبد الغفار جلیل، 1

 .29 ص مرجع ساب�، جمال عبد الهاد� محمد مسعود، 2

 .156 ص مرجع ساب�، عدنان السید حسن، 3
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فتاح على الصهاینة وتفشي التحلل وارتفاع معدل الجر�مة �الخصوص في مصر نتیجة االن

  .1االجتماعي وانتشار المخدرات

إعادة ص�اغة العقل المصر� والعر�ي لیتقبل ما �سمى (أرض الم�عاد) ومن أجل �ما تم 

 تدور حول عدة محاور: بنود ملحقة �اتفاق�ة �امب د�فید، تحقی� هذا وضعت

  .فتح الحدود أمام إسرائیل وت�ادل المعلومات والثقافة والعلوم معها ضرورة .1

 .ضرورة مراجعة البرامج الدراس�ة في �ال الجانبین لتحسین صورة إسرائیل .2

 ضرورة إزالة المفاه�م السلب�ة تجاه إسرائیل في اإلسالم.  .3

  .2وقد قامت مصر �التزام هذه المحاور

  طلب الثاني على الجانب الصهیونيالم

�ما �شمل هذا من إقامة عالقات  اإلعتراف القانوني الكامل، لىحصلت إسرائیل علقد 

ور في قناة السو�س وخلیج العق�ة، دبلوماس�ة مع التنقل العاد� للممتلكات واألفراد وحر�ة العب

  .3تزال الدول العر��ة األخر� في حالة حرب مع إسرائیل بینما ال

�معنى  لشعوب العر��ة لتنظ�م �امب د�فید،واترو�ض �ق�ة األنظمة و�ذلت �ل ما بوسعها ل

ح الطر�� أمامه لتطب�ع العالقات مع ط�قات التسل�م للیهود المغتصب �أنه صاحب فلسطین وفت

                              
، ص 2003، مصر، مر�ز اإلعالم العر�ي، 1، �فلسطین دراسات منهج�ة في القض�ة الفلسطین�ة محمد صالح، محسن 1

507. 

 .135 ص، مرجع ساب�جمال عبد الهاد� محمد مسعود،  2

 ص، دار الجماهیر، لیب�ا،(ب، س، ن)، 1،تر:عبد الح��م األر�د، �اللع�ة الكبر� المشرق واألطماع الدول�ةهنر� لورانس،  3

431. 
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والقضاء على القو� الوطن�ة المعارضة  األمر���ة الیهود�ة على المنطقة وتحقی� اله�منة األمة

 .1لكامب د�فید

ه حرب أكتو�ر لتحقی� ثالث ائیل إلى �سر التحالف العر�ي الذ� حققتسعت إسر ولقد 

 عر��ة ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة،مصر عر��ا وتفتیت األقطار ال عزلأهداف تتلخص في 

ة إلى و�ذلك تحق� مبدأ مهم في الس�اسة اإلسرائیل�ة األمر���ة وهو تحو�ل الطاقة المحار�ة العر��

وذلك  .2ل العر��ة واالتحاد السوفییتيوزرع الش�وك �استمرار بین الدو  صراعات عر��ة ــــ عر��ة

مما یهدد مصالح  المم�ن أن یخ�م على الشرق األوس�،من خالل التلو�ح �الش�ح السوفییتي 

 .3و�دعوا دول المنطقة إلى االعتماد على الوال�ات المتحدة األمر���ةالخلیج 

نالح� بدا�ة فتح المجال للتفاوض مع حیث  ،تكر�س للتشتت العر�يإسرائیل على  توعمل

إسرائیل بدال من األمم المتحدة و التفاوض �ش�ل فرد� من قبل �ل دولة عر��ة و إسرائیل على 

إسرائیل و�ل دولة  و�ش�ل ثنائي بین ن تتم التسو�ة على دفعات متتال�ةتسعى إسرائیل أ .4حد�

بنود تؤ�د تحسین العالقات السلم�ة ثنائ�ة تتضمن  �اتفاق�اتوأن تنتهي  عر��ة على حد�

نسحاب من األراضي الدول�ة والعر��ة الداع�ة لال القرارات . و�انت إسرائیل ترفض5الجدیدة

تفاق�ة �حیث أص�ح متعذرا حتى ال ب موقفها تجاه القض�ة الفلسطین�ة،وتصل العر��ة المحتلة

وجود وحدة عس�ر�ة  �امب د�فید أن تكون صالحة للتسو�ة في نظر إسرائیل في ظل عدم

و�دون هذه الوحدة ال �م�ن أن  یر�دونها،وس�اس�ة عر��ة حق�ق�ة تم�نهم من فرض التسو�ة التي 

                              
 .110ص  مرجع ساب�، جمال عبد الهاد� محمد مسعود، 1

 .223ص  مرجع ساب�، مجد� حماد، 2

 .179ص  مرجع ساب�، مفید عرنوق، 3

 , 87،88العدد ، مجلة شؤون فلسطین�ة ،اتفاق�ة �امب د�فید ما� إلى 13نقالب ظاهرة االرتداد في مصر من ا �ر�م مروة، 4

   .103 ص ،1979

 .225 ص مرجع ساب�،حماد، مجد�   5
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أو ترضى �أ� حل للقض�ة  سرائیل �أ� حل للقض�ة الفلسطین�ة أو تقف عند هذا الحدتقبل إ

  .1خارج إطار إتفاق�ات �امب د�فید أو یتنافى مع إستراتجیتها للسالم

فقد طور  بتطو�ر أسلحته وقدراته القتال�ة، �ستغل الوضع المتدهور لد� العرب العدوأخذ 

بل إنه  نال من أ� بلد من ال�الد العر��ة،) وأص�ح في مقدوره أن ی2(أر�حا سالح الصوار�خ

وٕان الوال�ات المتحدة األمر���ة تقدم له الدعم  ك�م�ائ�ة والجرثوم�ة بل والنوو� �طور أسلحته ال

اإلسرائیل�ة و تطورها التكنولوجي جعل من  ةنمو ترسانة األسلح نو�التالي إ ،وال�شر�  الماد�

إسرائیل مع مرور الوقت تتحول إلى قوة عظمى ضار�ة في الشرق األوس� لها الكلمة األولى 

 .2رةواألخی

�عد  أرض عر��ة جدیدة واحتالل توسع على الجبهات العر��ة األخر� إسرائیل �ال قامت

�عد تكثیف إسرائیل اعتداءاتها  دم تم�نها من التدخل لصالح العرب، وذلكوعمصر,انسحاب 

والمز�د  راضي من الضفة الغر��ة وقطاع غزةوضم أ ول العر��ة وق�امها �ضم الجوالنعلى الد

وتهو�د  ز�ادة المستوطنات إلى ثالث أضعافو  ءات التعسف�ة ضد المواطنین العربمن اإلجرا

تجهت الح�ومة اإلسرائیل�ة إلى إقامة مستعمرات جدیدة على سبیل المثال إف .3المناط� العر��ة

مستعمرة  32فبلغ مجموع المستعمرات  م،1982م حتى �1973عد حرب أكتو�ر  في الجوالن

  .4متتال�ةمشار�ع إسرائیل�ة  فیها وظهرت

                              
 .199 ص مرجع ساب�، عبد الحل�م مناع أبو العماش العدوان، 1

 .138ص  مرجع ساب�،� محمد مسعود، جمال عبد الهاد 2

 .75ـــــ  74، ص ص: 1984، القاهرة، (ب، �)، دار المستقبل، مصر وٕاسرائیل خمس سنوات من التطب�عمحسن عوض،  3

 70ص  مرجع ساب�، ،عدنان السید حسن 4
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وأص�حت تشمل  ورت من خالل إتفاق�ات �امب د�فیدأما نظر�ة األمن اإلسرائیلي فقد تط

  .1من �اكستان وحتى التشاد والمناط� الواقعة بینهما ملة،مناط� الشرق األوس� �ا

عملت إسرائیل �طر�� م�اشر في وضع مصر في �فة الدول المعاد�ة للمح�� العر�ي, 

وحدث أن أصدر الصدی� العز�ز للسادات مناح�م ب�غن أوامره, لتدمیر المفاعل النوو� العراقي 

وهو �ش�ل رصید  , في ظروف إنشغال العراق في حر�ها مع إیران,م1981 رانحز� 07 في

�عد  ب عن حما�ة أمنهم في أ� بلد عر�يلتؤ�د عجز العر  إستراتیجي وعس�ر� لألمة العر��ة،

مواجهة وفي حالة أن عبرت الطائرات اإلسرائیل�ة أجواء وأراضي ثالث دول عر��ة تعتبر دول 

وهي حق�ة اله�منة  علنا إلى حق�ة جدیدة في تار�خ الصرا و�هذا وص عداء مع إسرائیل،

 .  2اإلسرائیل�ة

 نان�ة والفلسطین�ة على أرض لبنان،تحرش التطرف اإلسرائیلي �القوات الوطن�ة اللبلقد 

إسرائیل وأطماع التطرف بهدف احتالل لبنان وضرب �ل القو� الوطن�ة التي تقف في وجه 

لینال  ه العس�ر�ة ضد الثورة الفلسطین�ةفتم�ن العدو من توج�ه آلت. 3اإلسرائیلي في أرض لبنان

د بلغ عدد المدن والبلدات وق والقر� المؤ�دة للثورة في لبنان، من قواعدها ومن مخ�مات الالجئین

ل �اجت�اح فقامت إسرائی .4مدینة و�لدة وقر�ة 46التي قصفتها القوات اإلسرائیل�ة جوا و�را  والقر� 

وخالل ذلك  .5وأخرجت المقاومة الفلسطین�ة بإتجاه تونس والجزائر م1982ران لبنان في حز�

قر�ر اللجنة �ما ثبت ذلك في ت یل مذا�ح إنسان�ة في مخ�مي صبرا وشت�ال،إسرائ رتكبتا

                              
 .197ص  مرجع ساب�، عبد الحل�م مناع أبو العماش العدوان، 1

 .182 ص، مرجع ساب�جمال عبد الهاد� محمد مسعود،  2

 .129 ص، مصدر ساب�طه الفرنواني،  3

 .487 ص، مرجع ساب�، هیثم الك�الني 4

 .539 ص، مرجع ساب�خلیل حسین،  5
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 حیث قام الرأ� العام اإلسرائیلي �أكبر مظاهرة في تار�خ إسرائیل ضد اإلسرائیل�ة للتحقی�

 .1التي شارك فیها حوالي أر�عمائة ألف إسرائیلي ،المذا�حح�ومته احتجاجا على هذه 

سسات إلى الس�طرة على المؤ  عالقات مع الجانب العر�يیهدف العدو من وراء تطب�ع ال

ستثمار الیهود� في د�ار وسائل اإلنتاج لخدمة االبهدف تملك  االقتصاد�ة وشرائها إن أم�ن،

االقتصاد� اإلسرائیلي في ال�الد العر��ة أكثر، حیث فامتد التغلغل  .2العالم العر�ي واإلسالمي

تم إنشاء مناط� مؤهلة لالستثمار المشترك مع إسرائیل فمنحت هذه المشار�ع المشتر�ة 

 . 3 األمر���ة تسه�الت �املة في السوق اإلسرائیل�ة و

إن إقامة مشروع س�ة حدید�ة بین القاهرة و تل أبیب ّم�ن إسرائیل من ض�� حر�ة 

دل التجار� العر�ي و تقییدها �ما ورد في اتفاقات �امب د�فید في إطار معاهدة السالم الت�ا

لحدید بین دولتیهما إن الطرفین س�عیدان فتح الطرق و خطو� س�ك ا"المصر�ة اإلسرائیل�ة: 

لى ش� سننظر في إنشاء طرق و خطو� س�ك حدید جدیدة �ما أننا سنعمل عوص�انتها، و 

و�التالي غزت  ...". 4األردن �القرب من إ�التسرائیل و إ مصر و طر�� رئ�سي یر�� بین 

راد العر��ة على . وتشج�ع �عض األف5ال الزراعةفي مج ت اإلسرائیل�ة األسواق العر��ةالمنتجا

م تم إفتتاح سوق تجار� 1978أفر�ل  20ففي  ،وقبول الت�ادل االقتصاد� معها الت�ادل التجار� 

حصة إسرائیل من الم�اه العر��ة السطح�ة  ادتازد �ما .6في لبنانل�ضائع والمنتوجات الزراع�ة 

                              
 .135 ص، مصدر ساب�طه الفرنواني،  1

 .117 ص، مرجع ساب�عبد الهاد� محمد مسعود،  جمال 2

، 44برهان الدجاني، القض�ة الفلسطین�ة والصراع العر�ي اإلسرائیلي الواقع والتحد�ات، مجلة الدراسات الفلسطین�ة، العدد  3

 .53، ص 2000

  .349 ص مصدر ساب�, إسماعیل فهمي, 4

 .129 ص، مرجع ساب�، جمال عبد الهاد� محمد مسعود 5

 .158 ص، مرجع ساب�عدنان السید حسن،  6
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في الضفة و القطاع حیث أثر هذا �السلب على الدخل القومي ة المح�طة و الم�اه الجوف�

  .1العر�ي من الزراعة

فما إن بدأت جولة المفاوضات  ل م�اشرة من النف� العر�ي الرخ�ص،استفادة إسرائیلقد 

حیث  ث شروخ متتال�ة في الموقف العر�ي،المتحدة األمر���ة من إحداحتى تم�نت الوال�ات 

حق� أ� هدف من األهداف قبل أن یت النف� �مساعدة أنور السادات نفسهحققت رفع حظر 

و�التالي تم�نت  دوالر وهي أقل تكلفة في العالم) (حیث �لفة البرمیل الواحد أقل من العر��ة،

 . 2نولوجيإسرائیل من تطورها الصناعي والتك

نقطة تعتبر  ،�امب د�فیدتفاق�ات السالم في م وما نتج عنها من ا1973ب أكتو�ر إن حر 

على االعتراف  ن�اعت�ارها تجبر العرب و الفلسطینیی التحول في الصراع العر�ي اإلسرائیلي

 العر�ي و �طر�قة م�اشرة �الك�ان الصهیوني و إلى تضیی� الخناق أكثر فأكثر على الشعب

طالب و أرجح الكفة لصالح مر الذ� انع�س على مجر�ات األحداث و غیر الماأل ،الفلسطیني

  إسرائیل.

 

                              
، مر�ز اإلمارات للدراسات و 1، �التسو�ة السلم�ة للصراع العر�ي اإلسرائیلي و تأثیرها على األمن القوميهیثم الك�الني،  1

  .28، ص  1996ال�حوث اإلستراتیج�ة، أبو ظبي، 

 ,456 ص، مرجع ساب�، هیثم الك�الني 2
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  خاتمة

 

م أو حرب التحر�ر �ما �سمیها العرب، وحرب �یبور أو حرب یوم �1973انت حرب أكتو�ر 

، قد بدأت �قوة من الجانب المصر� والسور� محدثة زلزاال عن�فا الك�ان الصهیونيالغفران �ما �سمیها 

، نظرا للتعاون الوثی� بین القوتین المصر�ة والسور�ة تحت ق�ادة واحدة ودقة المجتمع الصهیونيداخل 

الس�اسي والعس�ر� بتدابیر مختلفة، وهذا التخط�� وذلك �موجب خطة مدروسة ومنسقة على المستو�ین 

  ما أر�ك الق�ادة اإلسرائیل�ة وجعل رد فعلها �طیئا.

م لم یدم طو�ال، فقبلت مصر دون علم 1973أكتو�ر  06إن هذا التقدم الذ� أحرزته حرب 

م من خالل القرار رقم 1973أكتو�ر  22سور�ا وقف إطالق النار الذ� أقرته هیئة األمم المتحدة في 

م، وم�اشرة ال�حث �الحل النهائي من خالل الدخول 1967الذ� تضمن العودة إلى حدود ما قبل  338

أكتو�ر، في المقابل �انت سور�ا ترفض هذا القرار ولكن لم  28ي في مفاوضات، فتوقف إطالق النار ف

  م.1974ما�  31تستطع فعل شيء فوقعت هي األخر� فصل القوات في 

أكثر الحروب تجسیدا لقوم�ة المعر�ة من خالل الدعم العر�ي الذ�  م 1973حرب أكتو�ر  �انت

�ان على مستو� المعر�ة، حیث ساهمت معظم الدول العر��ة بدعم مالي وعس�ر� وحتى س�اسي، وهو 

القوة والتضامن في استخدام سالح النف� ألول مرة و�صورة جد�ة لم � �مثل عنصر هام من عناصر

�حسب لها ألف م یتحدث عن العرب �ما لو �انوا قد أص�حوا قوة فعل�ة دول�ة �سب� لها مثیل، و�دأ العال

  .رادة التحر�ر العر��ة وزادت من توطید عالقات الغرب �العربحساب وأكدت للعالم إ

م �اد أن یؤد� إلى حرب عالم�ة ثالثة، حیث 1973تنافس القو� العظمى خالل حرب أكتو�ر 

�ل جهدها لتقدم للك�ان الصهیوني الدعم الكافي من خالل تدخلها في الوال�ات المتحدة األمر���ة �سعت 

الحرب بجسر جو� لم �سب� له مثیل في العالم �حمل أسلحة متطورة و��م�ات �بیرة، من أجل القضاء 

على العرب ورعا�ة مصالحها في الشرق األوس�، في المقابل �ان اإلتحاد السوفییتي حر�صا دائما على 
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ر ف�ان الذراع األ�من للجانب العر�ي في تقد�م الدعم والمعونة ��م�ات �بیرة زادت دعم حر�ات التحر 

  ي المحتلة ودحر الك�ان الصهیوني.العرب شجاعة وحماسا على استرداد األراض

�انت نتائج الحرب إیجاب�ة، من خالل تم�ن القوات المصر�ة من إحراز إنجاز �بیر تمثل في 

�ارلیف وتحر�ر جزء من األراضي العر��ة المحتلة في سیناء في ظرف عبور قناة السو�س واقتحام خ� 

قصیر جدا، ونجحت سور�ا من جهتها تحر�ر جزء من هض�ة الجوالن، من خالل اعتماد العرب على 

تكت��ات وأسلحة عس�ر�ة جدیدة متطورة, �ما �ان االعتماد على عنصر المفاجأة السر�ة في الیوم األول 

  ، فعادت الثقة إلى الشعب العر�ي.یر في رفع القدرات القتال�ةمن الحرب الدور الكب

�ان الك�ان الصهیوني قد هزم هز�مة لم ��ن یتوقعها، فلقد فشلت نظر�ة األمن اإلسرائیلي واختفت 

فأثبتت هذه الحرب ضعف الجند� اإلسرائیلي وعدم قدرة الك�ان  �قهر، أسطورة الج�ش الذ� ال

وأص�حت إسرائیل تعاني من مشاكل وتمزقات حادة،  اف طو�لة،الصهیوني في دخول حرب استنز 

  لرأ� العام العالمي لصالح العرب، عندما لوح العرب �سالح البترول.تحول ابخاصة 

 تلم بین العرب إال أن نتائجها فرقت بینهم، عندما دخ1973على قدر ما جمعت حرب أكتو�ر 

�دور الوس�� المنفرد في حل النزاع في الشرق األوس�، غیر أن هذا التدخل  الوال�ات المتحدة األمر���ة

�قبول  و�دأت مصر �عد هذه الحربلم یؤد� في النها�ة سو� دفع مصر إلى تسو�ة منفردة مع إسرائیل، 

 إذ تفاق�ات �امب د�فید،اشرو� �انت قد رفضتها قبل وأثناء الحرب وهذا ما حدث خاصة في توق�ع 

  رة ظهرت انع�اسات هذه الحرب على الصراع العر�ي اإلسرائیلي.�عدها م�اش

لقد أخذ الصراع العر�ي اإلسرائیلي منحى جدید في طر�� التسو�ة السلم�ة، فشهد الصراع تحوال 

ملموسا في أسلوب المواجهة بترج�ح الخ�ار الدبلوماسي على الخ�ار العس�ر�، حیث ظهر مفهوم السالم 

م من فرض واقع جدید أد� إلى اختالل  1973م�نت إسرائیل �عد حرب ، فت�مصطلح مناقض للحرب

  .مواز�ن القو� بین الطرفین
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  01ملح� رقم: ال

  م1967المناط� العر��ة المحتلة في حرب                

  

  

 .351إبراه�م خلیل أحمد، مرجع ساب�، ص  المصدر:                
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  02الملح� رقم: 

 

 بناه العدو على طول الشاطئ الشرقي لقناة السو�س رسم تخط�طي یبین الساتر الترابي الذ�

 

 

 .339الشاذلي، مصدر ساب�،  المصدر: سعد الدین             
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         03 الملح� رقم:

  م1973معدالت القتال الرئ�س�ة المه�أة لحرب أكتو�ر             

  إسرائیل    سور�ا     مصر        

  القوة العس�ر�ة ال�شر�ة

  فرقة مدرعةد�ا�ات/ 

  مشاة/ فرقة آل�ة

  ألو�ة منفصلة

  د�ا�ات متوسطة

  ناقالت جنود مدرعة

  ملم)100مدفع�ة (فوق 

  قاذفات صوار�خ مزدوج

  مدافع هلون 

  قواذف صوار�خ  أرض/ أرض

  قواذف صوار�خ أرض / جو

  مدافع مقاومة الطائرات

  مقذوف ضد الدروع

  صوار�خ ضد الدروع

  مدافع ضد الدروع

  الطائرات المقاتلة
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  .60المرجع: یوسف ع�وش،(الدروس...)، ص                    
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  04الملح� رقم: 

  م1973أكتو�ر  06خطة الهجوم المصر� یوم 

  

    .369المصدر: عبد المنعم واصل، مصدر ساب�، ص                   



 �مالح

 
88 

 

  05الملح� رقم: 

               

  م1973سنة  338قرار مجلس األمن رقم                 

  إن مجلس األمن:  

إطالق للنیران، وٕانهاء �ل نشا� یدعوا جم�ع أطراف القتال الحالي إلى وقف �ل  .1

ساعة من لحضة اعتماد هذا القرار وذلك في  12عس�ر� فورا في فترة التتجاوز 

 المواقع التي �حتلونها حتى اآلن.

 

و�دعو األطراف المعنیین إلى البدء فور وقف إطالق النار في تنفیذ قرار مجلس األمن  .2

 م ��ل أجزائه.1967سنة  242

 

بین األطراف المعنیین تحت و�قرر أن یبدأ فور وقف إطالق النار إجراء المفاوضات  .3

  الرعا�ة المناس�ة إقرار سلم عادل ودائم في الشرق األوس�.

  

  

 

      .302المصدر: طه الفرنواني: مصدر ساب�، ص         
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  06الملح� رقم: 

 م على الجبهة السور�ة1973مواقع حرب أكتو�ر 

 

  .370 هیثم الك�الني، (اإلستراتیج�ات...)، صالمرجع: 
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  07: ملح� رقم

  : اللقاء بین میناح�م ب�غن، أنور السادات، ج�مي �ارتر1978اتفاق�ة �امب د�فید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .312ص )، ...مشار�ع التسو�ة السلم�ة(المصدر: محسن محمد صالح،          
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  08 الملح� رقم:

  اتفاق�ات �امب د�فید:

  . الوث�قة األولى: إطار السالم في الشرق األوس�

، 338، 242توصلت مصر وٕاسرائیل إلى تسو�ة شاملة تستند إلى قرار� مجلس األمن رقم 

  وجاء في هذه الوث�قة:

مثلوا الشعب ین�غي أن تشترك مصر وٕاسرائیل واألردن وم :فة الغر��ة وقطاع غزة: الضأ

ا، ولتحقی� هذا الهدف المش�لة الفلسطین�ة ��ل جوانبهات الخاصة �حل الفلسطیني في المفاوض

  ات المتعلقة �الضفة الغر��ة وغزة ین�غي أن تتم على ثالث مراحل:فإن المفاوض

  وغزة. الغر��ة أوال: تتف� مصر وٕاسرائیل على إقامة ح�م ذاتي لس�ان الضفة

فة �ة في الضي المنتخثان�ا: تتف� مصر وٕاسرائیل واألردن على وسائل إقامة سلطة الح�م الذات

غزة أو  الغر��ة والقطاع، وقد �ضم وفد مصر واألردن فلسطینیین من الضفة الغر��ة وقطاع

نسحاب لقوات إسرائیل وستكون هناك إعادة توز�ع للقوات اإلسرائیل�ة فلسطینیین آخر�ن، وسیتم ا

  التي ست�قى في مواقع أمن معینة.

س سنوات عندما تقوم سلطة ح�م ذاتي في الضفة والغر��ة الفترة االنتقال�ة ذات الخم ثالثا تبدأ

  وقطاع غزة وإلبرام معاهدة سالم بین إسرائیل واألردن في نها�ة الفترة االنتقال�ة.

  : مصر وٕاسرائیلب

 تتعهد �ل من مصر وٕاسرائیل �عدم التهدید �القوة واستخدامها لتسو�ة النزاعات. .1
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ما بینهما على التفاوض بهدف توق�ع معاهدة یواف� الطرفان من أجل تحقی� السالم ف� .2

السالم خالل ثالثة شهور من توق�ع هذا اإلطار بینما تتم دعوة األطراف األخر� في 

 النزاع للتفاوض وٕابرام معاهدة سالم.

على الموقعین أن �ق�موا ف�ما بینهم عالقات طب�ع�ة �تلك القائمة بین الدول التي هي في  .3

 حالة سالم.

  الخطوات التي تتخذ في هذا الش�ل على:  و�جب أن تشمل

 إلغاء المقاطعات االقتصاد�ة. -اعتراف �امل.        ب  -أ

تنسحب القوات اإلسرائیل�ة من سیناء على مراحل خالل ثالث سنوات، على أن ت�قى  .4

 مجردة من السالح.

 وضع قوات دول�ة بین الطرفین على الجانب المصر�. .5

  .ٕاسرائیلو مصر بین  السالم معاهدة إطار الوث�قة الثان�ة : 

حرب بین الطرفین و�قام السالم بینهما عند ت�ادل وثائ� التصدی� على تنتهي حالة ال .1

 هذه المعاهدة.

 تسحب إسرائیل قواتها المسلحة إلى ما وراء حدود مصر الدول�ة. .2

 �قر الطرفان سالمة أراضي الطرف اآلخر واستقالله الس�اسي. .3

تنسحب إال �قرار من مجلس األمن أو  وال المناط� المحددةول�ة في تتمر�ز قوات د .4

 موافقة الطرفین.

إقامة العالقات الطب�ع�ة بینهما، و�تضمن ذلك االعتراف الكامل والعالقات الدبلوماس�ة  .5

قتصاد�ة والحواجز المفروضة على األفراد وٕانهاء المقاطعة االواالقتصاد�ة والثقاف�ة 

 والسلع.

 یل�ة �ح� المرور الحر في قناة السو�س ومداخلها.تتمتع السفن اإلسرائ .6
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 �عتبر الطرفان أن مضای� تیران وخلیج العق�ة من الممرات الدول�ة المفتوحة لكل الدول. .7

 .تفاق�ةیتعهد الطرفان �عدم الدخول في أ� إلتزام یتعارض مع هذه اال .8

 2،1ألح�ام المادة  یتم إخطار األمین العام لألمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجیلها وفقا  .9

 من میثاق األمم المتحدة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 304ـــ  303ص: : طه الفرنواني،مصدر ساب�، صبتصرف المصدر
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                                                                                                                             المصادر والمراجع:قائمة 

  والمراجع العر��ة المصادرأوال: 

 المصادر:  .أ

، دار الشعب، 2، �المدفع�ة المصر�ة خالل حرب رمضانمحمد عبد الحل�م،  أبو غزالة/ 1

  .1975القاهرة، 

، �1، ي وآفاق الصراع العر�ي االسرائیليمسیرة الشعب الفلسطین، أحمد صدقيالدجاني / 2

  . 1980 ،بیروتمؤسسة الدراسات الفلسطیني، 

، دار �حوث الشرق األوس� األمر���ة، سان 4، �أكتو�رمذ�رات حرب ، الدین الشاذلي سعد/ 3

  . 2003فرانس�س�و، 

م�ت�ة النهضة المصر�ة، القاهرة،  ،�2 ،1973و  1967مصر في حر�ین  / شلبي أحمد ،4

1975.  

دار المستقبل  ،الصراع العر�ي اإلسرائیلي في ضمیر دبلوماسي مصر� ، طه الفرواني/ 5

  . 1994، العر�ي، القاهرة

  .1997، (ب، �)، الهیئة المصر�ة، بیروت، حرب الساعات الستعبد الستار،  طو�لة/ 6

، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 2، �1973حرب أكتو�رمحمد عبد الغني الجسمي، / 7

  .1998القاهرة، 

  .1989، دار المستقبل العر�ي، القاهرة، 2، �1973حرب أكتو�رعام، محمد فوز� / 8
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 ،القاهرة ،دار الشروق  ،�1 ،التفاوض من أجل السالم في الشرق األوس�فهمي إسماعیل،  /9

2006.  

، القاهرة، مر�ز األهرام، �1، السالح والس�اسة 1973أكتو�ر، محمد حسین ه��ل  /10

1993.  

  .1985، بیروت، شر�ة المطبوعات، �5، عند مفترق الطرق ، ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) /11

، م�ت�ة الشروق الدول�ة، القاهرة، 1، �الصراع العر�ي االسرائیلي واصل عبد المنعم، /12

2002.  

 المراجع  .أ

  .2010، دار المنهل اللبناني، بیروت، 1، �قضا�ا عر��ة ودول�ة معاصرةابراه�م موسى،  / 1

الفلسطین�ة في مؤتمرات القمة العر��ة القض�ة أبو العماش العدوان عبد الحل�م مناع، / 2

  .2009، أمانة عمان الكبر�، عمان، 1،  �م)1990م ـ1946(

، (ب، �)، دار العهد الجدیدة، (ب، ب، ن)،  إسرائیل فتنة األج�الأحمد ابراه�م خلیل،  /3

  (ب، س، ن).

ن، ، دار الكند�، األرد1، �دراسات في القض�ة الفلسطین�ةعصام وآخرون،  أرشیدات/ 4

1992 .  

،(ب �)، دار النهضة الشروق، القاهرة، تار�خ مصر الحدیث والمعاصرال�حیر� ز�ي، / 5

1996. 

، م1973إسرائیل والوال�ات المتحدة األمر���ة وحرب حز�ران/یونیوالبرصان أحمد سل�م، / 6

  .2000، مر�ز اإلمرات للدراسات وال�حوث اإلستراتیج�ة، أبو ظبي، �1
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، دار 1، تر: ال�اس فرحان، �الحروب العر��ة االسرائیل�ة وعمل�ة السالمبیلي سیدني،  /7

  .1992الحرف العر�ي، بیروت، 

، 1، تر: عاطف معتمد عبد الحمید، �النظام العالمي القد�م والجدیدتشومس�ي نعوم، / 8

  .2007نهضة مصر، القاهرة، 

، دار 1طفى غن�م، �، تر: محمد مصأمر��ا والسالم في الشرق األوس�تشیرجي دان، / 9

  .1993الشروق، القاهرة، 

  .1998، دار الشروق، عمان، 1، �تار�خ فلسطینج�ارة ت�سیر، / 10

االعالم والرأ� العالم دراسة حول تطب�ع العالقات المصر�ة ــ جلیل عادل عبد الغفار، / 11

  .2003،  مر�ز دراسات الوحدة العر��ة،  بیروت، 1،  �اإلسرائیل�ة

،  1، �تار�خ العالم العر�ي الحدیث والمعاصروقي عطاالله ، عبد الرزاق ابراه�م، الجمل ش/ 12

  .2007الم�تب المصر�، القاهرة، 

، (ب تار�خ مصر الحدیث والمعاصرالجمل شوقي عطاالله، عبد الله عبد الرزاق ابراه�م، / 13

  .�1997)، دار الثقافة، القاهرة، 

، منشورات الجلیل الحقوق�ة، بیروت،  1، �للوطن العر�يالتار�خ الس�اسي خلیل،  حسین/ 14

2012.  

دار النهضة العر��ة،  (ب، �)، ،عاما من السالم 30مستقبل التسو�ة مجد�، / حماد 15

   .2009لبنان، 

، الزهراء لالعالم العر�ي، 1، �صفحات من تار�خ مصرحمودة حسین محمد أحمد، / 16

   .1985القاهرة، 
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، 1، �مفهوم الشرق أوسط�ة وتأثیرها على األمن القومي العر�ي حوات محمد علي،/ 17

  . 2002م�ت�ة مدبولي، القاهرة، 

  .1996(ب، �)، دار الوسیلة، بیروت،  ،، القض�ة الفلسطین�ةالخمیني االمام /18 

، دار 1، ت�: الرئ�س نب�ه بر�، �الشرق األوس� تحوالت إستراتیج�ةخواجة محمد، / 19

  (ب، س، ن).الفراب�ة، لبنان، 

�)، دار  ،(ب ،فلسطین بین مؤامرات الصهیون�ة واالستعمارالخولي حسین صبر�، / 20

  .1986التحر�ر، القاهرة، 

، دار الشعب، الصهیون�ة العالم�ة والّرد على الف�ر الصهیوني المعاصرد�اب محمود، / 21

  القاهرة، (ب، س، ن).

، (ب، �)، (ب، اإلسرائیل�ة في ال�حر األحمرالمواجهة المصر�ة عبد العظ�م، رمضان / 22 

  .1982د، ن)، (ب، ب، ن)، (ب، س، ن)،  

، م�ت�ة مدبولي، 2، �م1967تحط�م اآللهة"قصة حرب یون�ةرمضان عبد العظ�م، / 23

  .1988القاهرة،  

، م�ت�ة مدبولي، القاهرة،  1، �2، جتحط�م اآللهة"قصة حرب یون�ة"عبد العظ�م، رمضان / 24

1986.  

�)، مطا�ع الهیئة المصر�ة  ،، (بحرب أكتو�ر في مح�مة التار�خعبد العظ�م، رمضان / 52

  .1995العامة،  مصر، 

 ، تر: ناصر عف�في، (ب، �)، الكتاب الذهبي، حرب فلسطینایوجین، شل�م آفي، روجان / 26

  القاهرة، (ب، س، ن).
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، الدار العر��ة للعلوم ، �1، فر�ق�اور روس�ا في الشرق األوس� وشمال إدز�دان ناصر، / 27

  .2013بیروت، 

، مر�ز 3، �ال�حر األحمر والصراع العر�ي اإلسرائیليالسلطان عبد الله عبد المحسن، / 28

  .1989دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، 

، دار النفائس، 1، �التوسع في اإلستراتیج�ة اإلسرائیل�ةالسید حسن عدنان، / 29 

  .1989بیروت،

  .�1996)، روائع مجدالو�، عمان،  ،، (بفلسطین الحق�قة والتار�خالح، الشرع ص/ 30

، عین للدراسات 1، �صرأمر��ا والعالم في التار�خ الحدیث والمعاالشیخ رأفت غن�مي، / 31

  .2006نسان�ة واالجتماع�ة، القاهرة، وال�حوث اإل

ر المنهل ، دا2، �1995ـــ  1945النزاعات اإلقل�م�ة في نصف قرن ص�ح علي، / 32

  .2006اللبناني،  بیروت، 

مر�ز  ،�1 ،فلسطین دراسات منهج�ة في القض�ة الفلسطین�ة، صالح محسن محمد/ 33

   .2003 مصر، اإلعالم العر�ي،

 م)2001.2937مشار�ع التسو�ة السلم�ة للقض�ة الفلسطین�ة(، صالح محسن محمد/ 34 

  .2002 مالیز�ا، مر�ز اإلعالم العر�ي، ،�1 ،

، تر:ناصر عف�في، (ب، �)، الكتاب الذهبي، القاهرة، حرب فلسطینعبد المنعم محمد، / 35 

  (ب، س، ن).

، 3ج الطر�� الى بیت المقدس"القض�ة الفلسطین�ة"،مسعود محمد، عبد الهاد� جمال، / 36

  ن). ،س ،�)، دار الوفاء، المنصورة، (ب ،(ب
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، مجد المؤسسة 1، �العر�ي االسرائیليمأزق التسو�ة الس�اسة للصراع العثمان عثمان، / 37

  .2003الجامع�ة للدراسات، بیروت، 

، منشورات دار النضال،  1، �أضواء على الصراع العر�ي اإلسرائیليعرنوق مفید، / 38

  .1975بیروت، 

شر�ة المطا�ع  (ب، �)، ،التوازن اإلستراتیجي في الشرق األوس�، یوسفع�وش / 39 

  .1981النموذج�ة، عمان، 

، 1986ـــ1947الدروس المستفادة من الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة ع�وش یوسف، / 40

  .1987، جمع�ة عمال المطا�ع التعاون�ة، عمان، �1

�)، دار المعرفة  ،، (بفي تار�خ العرب الحدیث والمعاصرعمر عبد العز�ز عمر، / 41

   .2005الجامع�ة، اإلس�ندر�ة، 

 دار المستقبل،(ب، �)،  ،سنوات من التطب�ع مصر وٕاسرائیل خمس ،عوض محسن/ 42

  .1984 القاهرة،

�)، مر�ز الدراسات العس�ر�ة،  ،، تر: محمد سم�ح السّید، (بإسرائیلغرل نوتی�ه برنار، / 43

  .1984دمش�، 

  ، (ب، �)، (ب، د، ن)، (ب، ب، ن)، (ب، س، ن).خفا�ا الن�سةالغمر� عاطف، / 44

  . 2011، دار الحامد، األردن، 1، �الوطن العر�يتار�خ الفاعور� ابراه�م، / 45

�)، منشورات إتحاد  ،، (بالمسألة الفلسطین�ة والموقف العر�ي السور� صابر، فلحو� / 46 

  .1971الكتاب العر�ي، دمش�، 



           قائمة المصادر والمراجع

 

 
101 

، دار ال�شیر،  1، �غاز� الر�اع�ة,الحروب العر��ة ـــ اإلسرائیل�ةقاسم عبد الستار، / 47

  .1997عمان، 

، (ب، �)، ه�ة النیل العر��ة، عاما من الصراع العر�ي اإلسرائیلي �60مال إیهاب، / 48

  .2008الجیزة، 

 ،التسو�ة السلم�ة للصراع العر�ي اإلسرائیلي و تأثیرها على األمن القوميالك�الني هیثم، / 49

  .1996أبو ظبي،  مر�ز اإلمارات للدراسات و ال�حوث اإلستراتیج�ة، ،�1

، 1، �1988ـــ194االستراتیج�ات العس�ر�ة للحروب العر��ة اإلسرائیل�ة هیثم، الك�الني  /50

  .1989مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، 

، 1عبد الح��م األر�د، �: ، تراللع�ة الكبر� المشرق واألطماع الدول�ةلورانس هنر�، / 51

  ن). ،س ،دار الجماهیر، لیب�ا، (ب

، (ب، �)، عالم الوال�ات المتحدة األمر���ة والمشرق العر�يمصطفى أحمد عبد الرح�م، / 52

  .1978المعرفة، الكو�ت، 

نخ�ة من المتخصصین، فلسطین والقض�ة الفلسطین�ة، الشر�ة العر��ة المتحدة، القاهرة،  / 53

2008.  

، 1، تر: بدر الرفاعي، �م)1982م ـ 1948الحروب العر��ة اإلسرائیل�ة(هرتزوج حای�م،  /54

  .1993للنشر، القاهرة،  سیناء

، دار 1، �م وعلى حرب االستنزاف1967أضواء على أس�اب ن�سةهو�د� أمین، / 55

  .1975بیروت،  الطل�عة، 



           قائمة المصادر والمراجع

 

 
102 

، مر�ز 2، �الصراع العر�ي اإلسرائیلي بین الرادع التقلید� والرادع النوو� هو�د� أمین، / 56

  .1987دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، 

  .1978، دار القدس،,بیروت، 1، تر:میخائیل الخور�، �القرار اإلسرائیلي وغنر أبراهام ،/ 57

، دار المر�خ، 3، �الجذور التار�خ�ة للقض�ة الفلسطین�ة�اغي إسماعیل أحمد، / 58 

  .1983الر�اض، 

، دار البدا�ة، 1، �فلسطین بین القانون الدولي واالتفاق�ات الدول�ةیوسف �شیر شر�ف، / 59

  .2011عمان، 

  ثان�ا: المصادر والمراجع األجنب�ة

  المصادر:  .أ

tome4, imprime, , Memoires a la maison blancheHKissinger/ 1   

Wachinton, 1982             

 2 /Piad N.Atralls and Dunia H.Nahas,The october war,El-Nahar arab 

report books,Beirut,1973 . 

  المراجع:  .ب

1/A Mitchell.G.Bard,Myths and facts a guide to the Arab-Israel 

conflict,Amirecan Israelh cooprative entreprise,united statesof 

america,2012  

  والدور�ات ثالثا: المجالت



           قائمة المصادر والمراجع

 

 
103 

 �العر��ة  .أ

مجلة  القض�ة الفلسطین�ة والصراع العر�ي اإلسرائیلي الواقع والتحد�ات،/ الّدجاني برهان، 1

  .2000 ، د، ن)،ب( ،44 ، عالدراسات الفلسطین�ة

، ب( ،58ع ، مجلة ح� العودة سالمة سعید، في الذ�ر� السادسة والستین الن��ة مستمرة، /2

  .2014د، ن)، بیت لحم، 

مجلة ، اتفاق�ة �امب د�فید ما� إلى 13نقالب ظاهرة االرتداد في مصر من ا ،مروة �ر�م/ 3

  .1979ن)،  ،د ،ب(، 8، ع شؤون فلسطین�ة

 :�الفرنس�ة  .ب

 1 / Philippe simonnot ,Les pays arabes reduiront chaque moisde 5% 

leur proudction de pétrole brut jusqu’a a ce qu’ilsaient obtenu 

satistactio d Israel ,Le monde,NO 8948 anne 30eme,19 octobre 1973. 

  : الجرائدرا�عا

هوار� بومدین �قموم بز�ارة مفاجئة لموس�و عزم الطرفان على تدع�م ، (الرئ�س جر�دة النصر

  .1973، د، ن)، ب، (716صمود الجبهة العر��ة)، ع

  خامسا: الرسائل الجامع�ة

الس�اسة األمر���ة في الوطن العر�ي من الحرب العالم�ة الثان�ة إلى عمار بن سلطان، / 1

  .�1980ة، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیر، معهد العلوم الس�اس1980سنة 

  

  



           قائمة المصادر والمراجع

 

 
104 

  الموسوعاتسادسا: 

  .2002، دار نو�ل�س، لبنان، 2، �االتفاق�ات العر��ة اإلسرائیل�ة/ طوق جوز�ف الخور�، 1

 ،ب، (ب �)، دار الهد�،  بیروت، (الموسوعة الس�اس�ة/ الك�الي عبد الوهاب وآخرون، 2

 ن). ،س



 

 

 

 فهرس

 المحتو�ات
  

  

 

  



 فهرس المحتو�ات

 

 
106 

 فهرس المحتو�ات

  الموضوع                                                       الصفحة

  ..................................................................اإلهداء

 .............................................................عرفانش�ر و 

  ........................................................قائمة المختصرات

  زأ ــ ...................................................................مقدمة.

  م1973اإلسرائیلي قبل حرب الفصل التمهید�: نبذة عن الصراع العر�ي 

  9ص.م.......................................................1948أوال: حرب 

  14ص..................................م..........1956ثان�ا: العدوان الثالثي 

  18ص................................م......................1967ثالثا: حرب 

  .م1973ألول: حرب أكتو�ر الفصل ا

  24ص.م..............1973حرب أكتو�ر  الم�حث األول: األوضاع الممهدة لق�ام

  24.ص................................المطلب األول: األوضاع الس�اس�ة........

  29.ص...............................المطلب الثاني: األوضاع العس�ر�ة........

  33المطلب الثالث: األوضاع اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة..........................ص



 فهرس المحتو�ات

 

 
107 

  37ص...............................الم�حث الثاني: سیر أحداث الحرب.........

  38المطلب األول: على الجبهة المصر�ة......................................ص

  45ص...الثاني: على الجبهة السور�ة.................................... المطلب

  51ص.المطلب الثالث: على المجال الدولي......................................

  وانع�اساتها علىم 1973كتو�ر الفصل الثاني: نتائج حرب أ

  يالعر�ي اإلسرائیلالصراع                         

  58ول: نتائج الحرب..............................................صالم�حث األ

  58المطلب األول: على العرب................................................ص

  60المطلب الثاني: على الك�ان الصهیوني....................................ص

  63الثالث: على المستو� العالمي....................................ص المطلب

  66ص .الم�حث الثاني: انع�اسات الحرب على الصراع العر�ي اإلسرائیلي.........

  66...ص.المطلب األول: على الجانب العر�ي...................................

  74ص............................المطلب الثاني: على الجانب الصهیوني.......

  81ص...خاتمة................................................................

  84ص.................................مالح�.................................



 فهرس المحتو�ات

 

 
108 

  95ص...قائمة المصادر والمراجع..............................................

  106ص...............................فهرس المحتو�ات........................

  

 


