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  تضحیات مصر من أجل القضیة الفلسطینیة

  عبد المنعم ابراھیم الجمیعى./ د       
   كلیة اآلداب بالفیوم–أستاذ التاریخ الحدیث 

تؤكد صفحات التاریخ أن مصر كانت وما تزال درع األمة العربیة وسیفھا، وما من مرة   

حتلت مكانتھا المرموقة على رفعت فیھا رأسھا إال ورفعت المنطقة المحیطة بھا رأسھا عالیا، وا

خریطة العالم، وما من مرة ھبت فیھا على مصر الزوابع وأحنت رأسھا إال واحنت المنطقة 

  .المحیطة بھا رأسھا وصارت نھبا لكل طامع

لقد وقفت مصر بجانب القضیة الفلسطینیة منذ ان برزت األطماع الصھیونیة، وساندتھا   

ن لھا مواقف بارزة إزاء ھذه القضیة خالل مراحلھا المختلفة  فكا١٩١٧انجلترا باصدار وعد بلفور 

لیس فقط للوزن التاریخى والسیاسى والحضارى الذى تشغلھ مصر فى العالم العربى أو لقدرتھا 

 دائرتھا العربیة ودائرتھا االفریقیة، ودائرتھا االسالمیة ولكن ایضا للتضحیات لعلى التأثیر داخ

ة بأغلى ما تملك وھو دماء ابنائھا الشرفاء الذین ضحوا بأرواحھم وھم التى بذلتھا، ومنھا التضحی

فى زھرة شبابھم من أجل القضیة الفلسطینیة واسترداد الحقوق الوطنیة للشعب الفلسطینى التى ظلت 

فى قلوب قطاعات عدیدة من القوى الوطنیة المصریة بكافة شرائحھا، وشغلت أفكار الرأى العام 

لسطین تشكل خط الدفاع االستراتیجى بالنسبة لمصر منذ معارك حطین المصرى خاصة وأن ف

  ).م١٢٦٠(وعین جالوت ) م١١٨٧(

إن متابعة الموقف المصرى الحكومى والشعبى تجاه القضیة الفلسطینیة یحتم تتبع اھتمام   

مصر بھذه القضیة منذ وعد بلفور وحتى الوقت الحالى فمصر قدمت للقضیة الفلسطینیة التى تعد 

زءا ال یتجزأ من نسیج المجتمع المصرى الكثیر خاصة وأن أمن فلسطین جزء ال یتجزأ من أمن ج

 وما أعقبھا من ١٩٦٧، ١٩٥٦، ١٩٤٨مصر القومى فحاربت مصر من أجل ذلك فى أعوام 

، كما ١٩٧٣حروب استنزاف حتى تحقق لھا النصر ومسحت عار الھزیمة بانتصارھا فى أكتوبر 

مشروعة للشعب الفلسطینى، وباألھداف الوطنیة التى یقرھا الفلسطینیون، تمسكت مصر بالحقوق ال

فھى تمارس منذ بدایة القضیة التضامن مع الشعب الفلسطینى وممثلیھ الشرعیین، وترفض الوصایة 

علیھ أو المزایدة على أى امكانیة لحل مشكلتھ ، وتطالب المزایدین بالقضیة أن یرتفعوا إلى مستوى 

یقفوا صفا واحدا وراء ما یریده الفلسطینیون حتى ال تضیع القضیة وسط المتاھات، األحداث، وأن 

ففلسطین فى قلب بشعب مصر . وحتى تتوقف الدماء التى تنزف من تقاتل الفلسطینین بعضھم بعضا

وضمیره ووجدانھ، وعلى أصحاب المغالطات وذوى الحناجر العالیة الذین یتكلمون وال یعملون، 

مل اآلخرون من أجل مصالح األمة العربیة العلیا ان یعلموا أنھم ال یستطیعون ویرفضون أن یع
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فرض واقع جدید یبعد مصر عن دورھا العربى بخلطھم األوراق، ومحاولة ترتیب أوضاع المنطقة 

  .لصالح قوى اقلیمیة معروفة

  :ونتیجة لذلك فقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى ثالثة محاور أساسیة  
 ویبرز مواقف القوى السیاسیة والرأى العام المصرى من ھذه القضیة منذ وعد بلفور :المحور األول

  .١٩٤٨ وحتى قیام دولة اسرائیل على ارض فلسطین ١٩١٧فى نوفمبر 

 ویشمل ثورة یولیو والقضیة الفلسطینیة، والمواقف السیاسیة والعسكریة التى :المحور الثانى

  .خاضتھا من أجل ھذه القضیة

 ویتطرق إلى موقف مصر من مساندة القضیة الفلسطینیة منذ حرب اكتوبر إلى :الثالمحور الث

  .الوقت الحالى، والتزامھا القوى الیجاد حل عادل لھذه القضیة

  : المحور األول-١
وبالنسبة للمحور األول یتضح أن القضیة الفلسطینیة كانت بمثابة البدایة السیاسیة والفكریة   

قد تالقت كافة االتجاھات حول ضرورة االھتمام بالقضیة الفلسطینیة على الكتشاف مصر لعروبتھا ف

ة صراع وطنى من أجل استقاللھا فقد استاء مالرغم من أن مصر فى ذلك الوقت كانت تعیش ملح

 إذ رأوا فیھ Balfour Declarationالمصریون استیاء شدیدا عند سماعھم بتصریح بلفور 

 ،)١(ق أھلھ، كما تم ارسال برقیات االحتجاج على ھذا التصریحاعتداء على قطر عربى وسلبا لحقو

 وادعى الیھود أن ھذا الحائط من آثار ١٩٢٩فى عام ) حائط المبكى(وعندما وقعت ثورة البراق 

فى ھیكلھم الزائل تحركت المشاعر الوطنیة لدى الشعب المصرى ووقف بجانب أھل فلسطین 

محمد على "، كما كلفت الحكومة المصریة )٢(میة المقدسةدعواھم أن ھذا الحائط من اآلثار االسال

للدفاع عن حقوق الفلسطینین فى أحقیة ملكیتھم لحائط البراق أمام لجنة ) المحامى" (علوبة باشا

من أجل " عبد الحمید سعید"شیخ العروبة و" احمد زكى"، فسافر إلى القدس ومعھ )٣(التحقیق الدولیة

 تم فیھ بحث الوسائل الكفیلة ١٩٣٠قد فى القاھرة مؤتمرا فى عام وإلى جانب ذلك ع. ھذا الغرض

بحفظ أرض فلسطین لشعبھا، كما شاركت مصر فى المؤتمرات التى عقدت فى فلسطین فى 

  .الثالثینات لبحث تطورات القضیة

بھدف الجھاد " عز الدین القسام" برئاسة ١٩٣٦وبعد ان نشبت الثورة الفلسطینیة عام   

قف الھجرة الیھودیة إلى فلسطین ومنع انتقال األراضى إلى الیھود أعربت مصر عن والدعوة إلى و

                                                   
  . ١٢٦، ص ١٩٧٠تصریح بالفور، القاھرة، دار الفكر العربى، : محمود منسى) 1(
  .١١، ص ١٩٨٩مصر وفلسطین، القاھرة، العربى للنشر والتوزیع : عواطف عبد الرحمن)  2(
  . ١/١/١٩٢٧السیاسة االسبوعیة فى )  3(
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تضامنھا حكومة وشعبا مع شعب فلسطین، كما أوضحت أنھا ال تستطیع أن تقف مكتوفة األیدى 

تجاه ما یجرى فى فلسطین، وانھا ال توافق على مشروع التقسیم ولم یقتصر األمر على الرجال بل 

ھدى "مصریة بجانب الثورة ونددت بالمظالم التى ترتكب ضد الفلسطینین فكتبت وقفت المرأة ال

رائدة الحركة النسائیة فى مصر تلوم الصمت الدولى ضد المجازر التى ترتكب فى " شعراوى

 لمساندة المرأة ١٩٣٨وإلى جانب ذلك قامت بعقد المؤتمر النسائى الشرقى بالقاھرة عام . فلسطین

 تطالبھ الوقوف ١٩٣٩ھا وأرسلت برقیة إلى مؤتمر المائدة المستدیرة بلندن عام الفلسطینیة فى نضال

  . بجانب الحق الفلسطینى

بتأیید ھجرة الیھود " ترومان"ونتیجة الشتداد الضغوط الصھیونیة وقیام الرئیس األمریكى   

 بالھجرة إلیھا إلى فلسطین، وفتح أبواب فلسطین للیھود النازحین من أوربا، والسماح لمئة ألف منھم

، وكان عنفھا وشمولھا تعبیرا عن موقف ١٩٤٥ نوفمبر ٢قاد الشباب المصرى المظاھرات فى 

الشعب الفلسطینى بقضایا المصریین المصریین المؤید للقضیة الفلسطینیة ومظھرا اللتحام قضیة 

  .األساسیة

ل أروقة األمم كما تابع الرأى العام المصرى جمیع مراحل بحث القضیة الفلسطینیة داخ  

 صداه الحاد فى الشارع المصرى ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩المتحدة، وكان لقرار التقسیم الذى صدر فى 

ة وبدأت االضرابات والمظاھرات ومنذ ذلك الحین بدأ شعارات الكفاح المسلح محیث شعر بالصد

  .نفسھ، بھدف تمكین الشعب الفلسطینى بالدفاع عن )١(تطرح على الساحة المصریة بشكل كبیر

 واالعالن بقیام ١٩٤٨ مایو ١٤نھاء انتدابھا على فلسطین فى اوبعد أن أعلنت بریطانیا   

دولة اسرائیل لم تجد مصر بدا من التدخل العسكرى فى فلسطین النقاذ أھلھا وعندما طلبت اسرائیل 

إن البیت الذى بجوارنا "من مجلس األمن التدخل لوقف الزحف المصرى أجاب مندوب مصر 

  )٢(".تسرع ألطفاء ھذه الناررق بسرعة ومن حق مصر والحالة ھذه، بل ومن أقدس واجباتھا أن یحت

وقد دخلت مصر الحرب بحماس شدید، فدعت القوى الوطنیة إلى الكفاح المسلح ضد   

الصھیونیة وتالفت كتائب الجھاد، وتسللت أفواج المتطوعین إلى سیناء وتشكل منھم ثالث كتائب، 

 الفعلى وقاموا بمھاجمة المستعمرات الیھودیة، وأخذ تیار التطوع یزداد تدفقا، وتشكلت وبداوا قتالھم

" الصاغ كمال الدین حسین"وأركان حربھ " القائمقام أحمد عبد العزیز"كتیبة من المتطوعین بقیادة 

اللواء "وبعض الضباط اآلخرین، واخذت فكرة التطوع یزداد انصارھا بین ضباط الجیش من بینھم 

الذى كان یرى ان الوسیلة المثلى للقتال فى فلسطین ھى حرب العصابات، ونجحت " محمد نجیب

                                                   
  .١٢ - ١١مرجع سابق، ص ص : عواطف عبد الرحمن)  1(
  .١٢٣، ص ١٩٤٨مة األمم المتحدة، دمشق الدول العربیة فى منظ: شاكر الدبس)  2(
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فى دك المستعمرات الیھودیة جنوبى القدس، وتمكنت قواتھ من االستیالء " احمد عبد العزیز"مدفعیة 

أرسلتھا على بئر السبع والقیام بتھدید المستعمرات الصھیونیة، كما تعاون مع القوات العربیة التى 

الجامعة العربیة بتشجیع من أمینھا العام عبد الرحمن عزام وقدم لھا مساعدات كبیرة، واشترك فى 

تھدید مواصالت الصھاینة وتكبیدھم خسائر فادحة وأبدى شجاعة نادرة فى قیادة رجالھ وازعاج 

قدر حیث قضاء و" عراق المنشیة "العدو، وظل احمد عبد العزیز یقاتل حتى استشھد فى منطقة 

  )١( .أطلقت على سیارتھ أعیرة ناریة بطریق الخطأ

كما قامت القوات المصریة بواجبھا بحماس شدید، وواصلت أھدافھا بنجاح فبعد ان اجتازت   

" العسلوج"و " العوجة"حدود فلسطین قامت بمحاصرة العدید من المستعمرات الیھودیة واحتلت 

طرة على الطریق المؤدى إلى المستعمرات الیھودیة ، واستطاعت السی"بیر السبع"ودخلت مدینة 

تل "الجنوبیة، وقطع الطریقین الممتدین من الشمال إلى النقب، كما استطاعت الوصول إلى مشارف 

، وبدأت بالغات الجیش المصرى العسكریة تتخذ لھجة االقتراب من تحقیق النصر، وفجأة " أبیب

 الضغوط الدولیة تتزاید فاقترح المندوب البریطانى بدأت أخبار ھذه االنتصارات تتباعد، وبدأت

إقامة ھدنة فى فلسطین مدتھا أربعة أسابیع یحظر خاللھا تصدیر السالح ألى من المتقاتلین وقد 

وخالل ھذه الفترة تمكن . وافق مجلس األمن على ذلك وبدأت الھدنة بعد ان قبلھا العرب والیھود

األسلحة والمعدات لھم رغم الحظر الذى فرضھ مجلس الیھود من استجماع قواھم، بعد وصول 

األمن، على حین التزم العرب بشروط الھدنة، كما قام الیھود بسلسلة من االعتداءات الغادرة التى 

وبعد أن استؤنفت الحرب حقق الصھاینة انتصارات متوالیة حتى . مكنتھم من اإلمساك بزمام األمور

واستیالء " والرملة اللد" بانسحاب القوات األردنیة من تمت النكبة خاصة بعد أن فوجئت مصر

 المصرى وانفراد الیھود بمواجھتھ وانسحابھ من شالصھاینة علیھا مما أدى إلى انكشاف میمنة الجی

وانھیار الجبھة " الفالوجا"المواقف التى كان یحتلھا وفى مقدمتھا بئر السبع والنقب ومحاصرتھ فى 

وبطولة على ومع ذلك استطاعت القوات المصریة بصمود .  منعزلةالمصریة وتمزقھا إلى جیوب

مدى أربعة أشھر عصیبة أن ترد االعتبار فرفضت كل عروض التسلیم واستمرت فى الصمود، 

وأصبح جیب الفالوجا شوكة فى جبین االسرائیلیین وتحدیا لھم ، وبعد ان نفذت الذخائر واألغذیة 

راق الحصار عبر منافذ وطرق صحراویة وانتھى األمر لدى القوات المحاصرة، تمكنت من اخت

                                                   
 ١ جـ٣٢/ س ج/ ٢٦ - ١ مجموعة ١٠ دوالب ٨وزارة الحربیة، مكتب المشیر، محفظة رقم )  1(

  . ٢٦/٨/١٩٤٨مصرع المرحوم البكباشى احمد عبد العزیز بتاریخ "وثیقة بعنوان 
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الیھود من وضع أیدیھم  وتمكن )١(١٩٤٩ فبرایر ٢٤بین مصر واسرائیل فى " رودس"بعقد ھدنة 

  :على فلسطین عدا منطقتین ھما

  .منطقة غزة وقد تمركزت فیھا القوات المصریة -١

 .منطقة غرب األردن التى انضمت فیما بعد إلى إمارة شرق األردن -٢

 . القدس وقد اقتسمت بین األردن وإسرائیل -٣

    وھكذا ھزت حرب فلسطین الشعوب العربیة كلھا وتبین لھا العدید من مواقع القصور فى 

  .مواجھة الموقف، وفى عدم معرفة قدرات العدو العسكریة

 بقیام دولة اسرائیل وتشتیت شمل الشعب ١٩٤٨وإذا كانت النكبة قد تجسدت فى عام   

ى فان التمزق العربى والصراعات الخفیة والظاھرة بین الزعامات العربیة كانت ظالال الفلسطین

وخالل . لھذه النكبة فبینما كانت اسرائیل تثبت أقدامھا فى فلسطین، كان العرب یتنافسون فیما بینھم

ذلك رأت الحكومة المصریة تكوین حكومة فلسطینیة تمثل الشعب الفلسطینى وتنطق باسمھ وتشمل 

زة والضفة الغربیة، على أن یكون مقرھا غزة وتسمى حكومة عموم فلسطین، وقد ھدفت مصر غ

من ذلك إلى ایجاد تشكیل سیاسى یقف امام اسرائیل، ویكون رمزا لكفاح بقایا ھذا الشعب النقاذ ما 

تبقى من فلسطین من أطماع الیھود، وعلى الرغم من مبادرة الجامعة العربیة باالعتراف بھذه 

، الذین سیتولون مصالح ما )٢(كومة لتمثیل عرب فلسطین واعالنھا أسماء الوزراء الفلسطینینالح

ملك األردن استشاط غضبا، ورأى فى اعالن ھذه " الملك عبد اهللا"اسمتھ باالدارة المدنیة فان 

 .الحكومة تحدیا ظاھرا لھ على اعتبار أنھا نشأت فى قطاع غزة الواقع تحت تأثیر الحكم المصرى

ونتیجة لذلك رفض االعتراف بامتداد سلطة ھذه الحكومة من غزة إلى المناطق الفلسطینیة األخرى 

وعین حاكما من قبلھ على الضفة الغربیة، كما رفض االعتراف بوزرائھا، ومن ھذا المنطلق أرسل 

رئیس وزراء مصر خطابا أوضح فیھ رفض بالده لحكومة عموم " محمود فھمى النقراشى"إلى 

ین وقد حاولت اللجنة السیاسیة فى الجامعة العربیة إقناع الملك باالعتراف بحكومة فلسطین، فلسط

یتسع مداه داخل أروقھ الجامعة، ولم یكتف ولكنھ أصر على موقفھ وأخذ جو التوتر والمشادات 

 ھاجم فیھ ١٩٤٨بذلك بل شجع على عقد مؤتمر فلسطینى فى عمان فى أكتوبر " الملك عبد اهللا"

                                                   
، ص ١٩٧٠یة، دراسات فى تاریخ العرب، بیروت، النھضة العرب: احمد عزت عبد الكریم )  1(

٤٧١ .  
شكلت ھذه الحكومة من احمد حلمى عبد الباقى رئیسا، وجمال الحسینى ورجائى الحسینى )  2(

وعونى عبد الھادى، واكرم زعیتر، والدكتور حسین الخالدى، وعلى حسنة ومیشل ابكاریوس ، 
  .ویوسف صھیون، وأمین عقل أعضاء

  . ٩١، ص ١، ص٥دیثة ، جـحول الحركة العربیة الح: محمد عزة دروزه: أنظر  
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أن یشمل عرب فلسطین بحمایتھ، ونتیجة لذلك " الملك عبد اهللا"تمعون حكومة غزة، وطالبوا المج

على عقد " الملك عبد اهللا"فى تحدیھ لحكومة غزة، وطالب بحلھا، كما شجع " الملك عبد اهللا"استمر 

 حضرة العدید من زعماء فلسطین، وفیھ قرر ١٩٤٨فى أول دیسمبر " اریحا"اجتماع بمدینة 

ونتیجة لذلك تعرض األردن النتقادات عنیفة . ملكا على فلسطین" الملك عبد اهللا"معون مبایعھ المجت

رسائل شفویة إلى ملوك " الملك فاروق"من مصر، واتھم بالتفریط فى فلسطین وعروبتھا كما ارسل 

ما جرى خاصة وأن أھل على الدول العربیة ورؤسائھا بشأن ما حدث أوضح فیھا اعتراضھ 

أصحاب القرار فى بالدھم لیسوا فى الوضع أو الظروف التى تسمح لھم بابداء رأى صادر فلسطین 

  )١( .عن حریة اختیار

موضحا أن مصر لم تضح بدماء ملكا على فلسطین " الملك عبد اهللا"كما استنكر مبایعة   

ل من ، وتبع ذلك سی"أریحا"أبنائھا لیلقى بمستقبل فلسطین فى أیدى المأجورین المجتمعین فى 

" مؤتمر أریحا"البیانات والبرقیات شدیدة اللھجة فى ھیئات مصر وشخصیاتھا وصحافتھا ضد 

رئیس وزراء مصر ما حدث فى " محمود فھمى النقراشى"وتشجیع األردن لعقده ، ووصف 

عند قرارھا الخاص باالعتراف بانھ مخالف للمنطق، وان الحكومة المصریة ستظل " أریحا"

ن، وان المصریین سیبقون دائما إلى جانب ھذه الحكومة، وأن للشعب بحكومة عموم فلسطی

، وأصدر مجلس العلماء فى الجامع األزھر بیانا وجھھ إلى )٢(الفلسطینى أن یقرر مصیره بنفسھ

قب تفتیت الوحدة واوحذر من ع" الملك عبد اهللا"ملوك المسلمین وشعوبھم ندد فیھ بما أقدم علیھ 

" األھرام "ء على عرب فلسطین وعن موقف الصحف المصریة فقد نددت العربیة والتمھید للقضا

وذكرت أنھ لیس من المالئم ان تنفرد أى دولة عربیة بعمل سیاسى یتعلق " أریحا"بما حدث فى 

ما اقدمت علیھ حكومة شرق األردن، وطالبتھا " المصرى"بمصیر فلسطین، وھاجمت جریدة 

والتعاون مع الحكومات العربیة فى استخالص ما تبقى من بالتریث فى االقدام على ھذه الخطوة، 

  .فلسطین

ھ           دم علی ا أق ة م دول العربی ة ال د اهللا  "وإلى جانب ذلك فقد عارضت جامع ك عب ت  " المل وطالب

اع     ى اجتم اھرة إل ى الق سطینیون ف ون الفل ا الالجئ ا دع سطین كم شأن فل ا ب رام قراراتھ بضرورة احت

  .وطالبوا بحق سكان فلسطین فى تقریر مصیرھم " اریحا "استنكروا فیھ قرارات 

                                                   
  ". مصر وقرارات أریحا" تحت عنوان ١٩٤٨ دیسمبر ١٢االھرام فى )  1(
 .ى عن مؤتمر اریحاش تحت عنوان حدیث محمود فھمى النقرا١٩٤٨ دیسمبر ١٤األھرام فى ) 2(
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د اهللا      "ونتیجة الصرار       ك عب ا          " المل سیاستھ، كم ة ل ة معادی ھ تزعمت مصر حرك ى موقف عل

ار ان ضمھا           ى اعتب ة عل تقدمت باقتراح إلى مجلس الجامعة العربیة یقضى بفصل األردن من الجامع

  )١ (.للضفة الغربیة یعتبر عمال توسیعا

د        وقد اختلف مو    ة فق ى اخراج األردن من الجامع ة مصر ف قف دول الجامعة فى مساندة رغب

د             یمن عن تأیی ساندتھا فى ذلك كل من سوریا ولبنان والسعودیة فى حین أحجمت كل من العراق وال

اع األصوات              . الموقف المصرى  دم فصل أحد األعضاء إال باجم ة یقضى بع انون الجامع ان ق ولما ك

روج األ  ف خ ر موق د تعث ة   فق ن الجامع صر م سحاب م ذر ان رت ن ا ظھ ة كم ن الجامع د . ردن م وبع

مشاورات واتصاالت ووساطات جرت بین الحكومات العربیة تم االتفاق على عدم فصل األردن من        

ى               ق عل ود والمواثی ى أن تؤخذ العھ د اهللا  "الجامعة إبقاء على وحدة الصف العربى عل ك عب أن  " المل ب

  )٢( . یؤثر على التسویة النھائیة لفلسطینضمھ شرق فلسطین إلى األردن لن

رارة         ة وم سوة المحن ن ق الرغم م ى فب ف العرب بط الموق سطینیة تخ اة الفل شفت المأس ذا ك وھك

ى       سطینیة ف المأساة فان شعب فلسطین لم یسلم من المھاترات بین الحكام العرب مما أدخل القضیة الفل

بعض و   ة بكل        غمار الصراعات بین الدول العربیة بعضھا ال سطین ھم ضحایا الكارث اصبح عرب فل

  .مراراتھا وآالمھا

دوا               م یع نھم ل انبھم، ولك ھ بج ون أن الحق كل م یؤمن حقیقة لقد دخل العرب جمیعا المعركة وھ

دخ افى ل داد الك سھم االع زال ،   وأنف ال والھ ى االھم ة ف ضیة غای الجتھم للق ت مع ل كان ة ، ب ل المعرك

ود     وكانت اجتماعاتھم تعقد لمجرد ال     كالم والخطب الضخمة الجوفاء إال من التھدید والوعید بالقاء الیھ

ام    ض الحك ا أن بع ین، كم د النصر المب ب بع ل أبی اطئ ت ى ش ة عل وة العربی رب القھ ى البحر، وش ف

العرب استغل القضیة فى تقویة مركزه أو تدعیما لمنصبھ ، یضاف إلى ذلك اختالف سیاسات بعض            

اء المعر  ة أثن دول العربی م       ال صیة بھ سیاسیة والشخ واء ال ت األھ ل لعب دا ب فا واح اتلوا ص م یق ة فل ك

ضیة اعوا الق اء   )٣(فأض رجین والغوغ سطینین أن المھ ظ الفل وء ح ن س ھ م ك فان ب ذل ى جان ، وإل

م                     غ بھ ل بل ل ب ة وتعق ستحق من أھمی ا ت ى األمور بم ى عدم النظر إل والمتطرفین لعبوا دورا كبیرا ف

                                                   
 . ١٩٥٠ مایو ١٥المصرى فى ) 1(
 . ١٩٥٠ یونیو ١٤المصرى فى ) 2(
حقائق عن قضیة فلسطین صرح بھا سماحة المفتى محمد أمین : مكتب الھیئة العلیا فلسطین ) 3(

 .  ١٧٢ - ١٧٠الحسینى مفتى فلسطین ورئیس الھیئة العربیة العلیا ، القاھرة ، ص 
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صقون تھم ذوا یل ر أن اخ ة  األم ى أم ب ف یس بعجی ذا ل اول وقف النزیف ، وھ ن یح ل م ة بك ة الخیان

  .)١(اختلطت علیھا المفاھیم

  

  :المحور الثانى-٢
روز                 سطینیة فمن المعروف ان ب و والقضیة الفل ورة یولی وبالنسبة للمحور الثانى والخاص بث

ادة یولی         یناء جعل ق ة س ى حاف ة اسرائیل عل ود دول ى وج ل ف ة  الخطر الصھیونى المتمث ذ اللحظ و من

صرى            یش الم د الج ق تزوی ن طری ھ ع تعداد لمواجھت الون االس ر، ویح ذا الخط دركون ھ ى ی األول

دنیین              ن الم ر م دد كبی حیتھ ع ذى راح ض زة ال ى غ رائیلى عل داء االس د االعت ة بع سالح خاص بال

ذه األحد         ألوالعسكریین ثم توالت ا    ة ھ ى مقدم ى وف اث حداث التاریخیة التى أبرزت وجھ مصر العرب

 وھى  ١٩٤٨حرب العدوان الثالثى على مصر والذى ثبت من خاللھ انھا لم تكن منفصلة عن حرب        

د     ١٩٧٣ وموصولة بحرب ١٩٦٧ایضا شدیدة التواصل مع حرب       ة األمر تع  فھذه الحروب فى حقیق

ة وان كانت حرب           ة العربی ى المنطق واحدة، وھدفھا الصراع على الشرق األوسط وغرس اسرائیل ف

و                داعد ب السویس ت  ورة یولی ھ ث ذى قادت وطنى ال تقالل ال ى واالس ین مشروع التحرر العرب یة الصدام ب

ى عام         ووالمشر ام اسرائیل ف ذى تجسد بقی سطینین والوصول     ١٩٤٨ع الصھیونى ال ى إشالء الفل  عل

ازل الصحراوى                   ق توسیع الع ك عن طری ى المحیط االقلیمى، وذل إلى حدود آمنة تضمن لھا البقاء ف

سالح، ووضع مصر داخل حدودھا         بین مصر    یناء منزوعة ال رة س واسرائیل أى أن تكون شبھ جزی

  )٢( .بما یؤمن مصالح اسرائیل ومصالح الدول الكبرى، وحرمان مصر من مزایاھا االستراتیجیة

سطین عام         ة جیش        ١٩٤٨وكنتیجة مباشرة لما حدث فى فل و إقام ورة یولی داف ث ان من أھ  ك

د رفض             وطنى قوى وتسلیحھ تسلیحا    شرقیة بع ة ال سالح من الكتل ب ال ى طل  حدیثا، والتجاء مصر إل

ع اسرائیل ،                شرق األوسط والصلح م ة لل سویة عام د ت سالح إال بع داد مصر بال الوالیات المتحدة إم

بن                      ت ل د الناصر، وكان قاط عب ى اس د مصر وتعمل عل ة ض ى ضربة وقائی مما جعل اسرائیل تفكر ف

ذلك انتھزت          جوریون أھداف استراتیجیة فى      سا ل را وفرن ع انجلت ضرب مصر عن طریق التحالف م

تعانة               ب االس ى طل دولتین إل اتین ال سویس ولجوء ھ اة ال د الناصر لقن ال عب أمیم جم اسرائیل فرصة ت

وات االسرائیلیة               وم الق أن تق ك ب القوة، وذل اة ب باسرائیل للقیام بعملیة عسكریة ضد مصر الستعادة القن

                                                   
تاریخ األردن فى القرن العشرین، عمان، الطبعة األولى، : الماضى وسلیمان موسىمنیب )  1(

 . ٤٧١، ص ١٩٥٩
ونیة فى شبھ جزیرة سیناء، دراسة ضمن كتاب خمسون عاما األطماع الصھی: الفت الخشاب ) 2(

 .  ١٩، ص ٢٠٠٧على العدوان الثالثى على مصر، القاھرة، المجلس األعلى للثقافة 
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ى التاسع والعشرین    " الكونتال"على القوات المصریة فى سیناء أمام نقطة   بشن ھجوم واسع النطاق      ف

وبر   ن اكت سویس       ١٩٥٦م اة ال ة قن ى منطق ول إل صرى والوص یش الم الت الج ع مواص دف قط  بھ

وم          ى الحك التوازى إل داء ب سیة ن ین المصریة واالسرائیلیة   توبعدھا توجھ الحكومتان البریطانیة والفرن

ال         یتضمن وقف جمیع األعما    سافة عشرة أمی ى م ل الحربیة ، وسحب القوات المسلحة من الطرفین إل

عید         ن بورس ل م ى ك سیة ف ع رئی احتالل مواق سیة ب و فرن وات االنجل ام الق اة وقی ن القن دا ع بعی

تم     ى ی ین المتحاربین حت ام بالفصل ب ا والقی رور بھ ة الم مان حری ة ض سویس بحج ماعیلیة وال واالس

ة      ات نھائی ا عشر ساعة             الوصول إلى ترتیب داء خالل اثنت ذا الن ة لھ وات المتحارب ستجیب الق م ت  وإذا ل

  )١( .فان القوات البریطانیة الفرنسیة سوف تستخدم القوة الالزمة لتنفیذ شروط االنذار

شتركة              ان خیوطا م ذار ك ھ أن التحرك االسرائیلى واالن ذار یتضح ل والمتفحص لشروط االن

سافة          فى نسیج واحد ھدفھ طعن مصر من ال          ى م ا إل سحب مصر قواتھ ى أن ت یس من المنطق ف فل خل

م              ة ألراضیھا ، ث وات االسرائیلیة الغازی ة لصد الق عشرة أمیال غرب القناة ، وتوقف األعمال الحربی

ا وراء         ى م العودة إل رائیل ب ذار اس تم إن ان یح ادل ك ق الع ل المنط یناء ب احتالل س رائیل ب افئ اس تك

  )٢( .الحدود

در      وخالل ذلك كثفت       ى ص اه حت دوان ونوای ة الع مصر جھودھا السیاسیة لكشف وفضح حقیق

سان                ى ل ت عل د اعلن ا اسرائیل فق دین أم سحاب المعت ون    "قرار مجلس األمن بان ن جوری د ب ا  " دیفی م

ام            ع مصر ع ة م ة الھدن د انتھت،   ١٩٤٩یكشف عن حقیقة أطماعھا التوسعیة ، حیث ذكر أن اتفاقی  ق

ین مص ة ب دود الدولی رة  وان الح بھ جزی ى ش سیادة المصریة عل ة، وان ال رائیل اصبحت الغی ر واس

ا   زءا ال یتجزأ منھ ا ج رائیل واعتبارھ ن ضمھا الس قطت ، واعل د س یناء ق رار . س ام االص ن أم ولك

دد                 ذى ھ ذار الروسى ال ام االن ع األراضى المصریة ، وام سحاب اسرائیل من جمی األمریكى على ان

  )٣( .انسحاب من سیناء٥لصلف االسرائیلى ، وقامت اسرائیل بالبتسویة اسرائیل باألرض تراجع ا

ھ                وھكذا دخلت اسرائیل المعركة الستدراج الجیش المصرى داخل أعماق سیناء لقلب اتزان

سیة         ة والفرن وات االنجلیزی  .االستراتیجى ، وایجاد حالة فراغ تجعل احتالل منطقة القناة سھلة امام الق

)٤(  

                                                   
، القاھرة، ھیئة البحوث العسكریة ، ص ١حرب العدوان الثالثى على مصر ، جـ : وزارة الدفاع ) 1(

٦٢  . 
 . ٢٩٢، ص ١٩٩٢ریخ الحدیث والمعاصر، القاھرة، مصر فى التا: عبد المنعم الجمیعى ) 2(
 .٣٥مرجع سابق، ص : الفت الخشاب )  3(
عواقب العدوان الثالثى على مصر ، دراسة ضمن كتاب العدوان الثالثى : عبد المنعم الجمیعى )  4(

 . ٢٨٩على مصر، اعمال ندوة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة ، ص 
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ى         ساعدھا ف سا لت وكانت الجائزة التى حصلت علیھا اسرائیل من المعتدین ھى انھا ابتزت فرن

ة            یج العقب تح خل ا ف ان أھمھ دوان ك ذا الع إنشاء مفاعلھا النووى، كما أنھا حققت بعض المكاسب من ھ

وات       ة ق ى مرابط افة إل ر باالض ر األحم ى البح ا عل ا مخرج ل لھ ا جع رائیلیة مم ة االس ام المالح  ام

طوارئ دولیة على الجانب المصرى من الحدود تمنع ممارسة العمل الفدائى ضد الوجود الصھیونى           

  .من األراضى المصریة

انى مصر                  ا معظم أم ز تجمعت فیھ ؤرة تركی سویس ب ة ال ت معرك د كان أما بالنسبة لمصر فق

شعب المصرى ط          شف ال الم ، واكت ین دول الع ھ وتحرر   فى االستقالل الوطنى، فارتفع رصیدھا ب اقات

م تتوقف     . من سیطرة راس المال األجنبى      تعمار والصھیونیة ل وعلى أى حال فان المعارك ضد االس

رب     اءت ح الیبھا فج رت أس سویس، وان تغی رب ال د ح ى   ١٩٦٧بع یناء ف ر س رب تحری ا ح  واعقبھ

م تت             ١٩٧٣اكتوبر   اریخ ال تنقطع ، ول ة الت الخطر الصھینى خاصة وأن حرك وقف  ، وما زلنا نشعر ب

  )١( .وال تعرف الفجوات فى مسارھا

ى              رة عل ى االسرائیلى لفت وبعد العدوان الثالثى اقتصرت المشكلة الفلسطینیة والصراع العرب

ة                    ام الجمعی د آخر أم ا بع والى عام رارات والتوصیات تت ذت الق اردة وأخ استخدام اسالیب الحرب الب

ین        العامة لألمم المتحدة تدعو الطرفین إلى تسویة سلمیة      م لمصیر الالجئ ى ایجاد حل مالئ ا وإل  بینھم

ة    ة لجول دات الالزم لحة والمع دث األس ى أح صول عل ى الح ز عل ذت اسرائیل ترك سطینین، واخ الفل

ة           ن الحكوم دة، ولك م المتح ت إدارة األم عھا تح زة ووض اع غ دویل قط ى ت ت عل ا عمل ة ، كم قادم

ست خاضعة          ى غزة ، وأعلنت أن غزة لی للوصایة حیث توضع تحت إدارة     المصریة اعترضت عل

  .األمم المتحدة، وان الحكومة المصریة تدیر شئونھا حتى تتم التسویة النھائیة بشأن فلسطین

الف         ى االح دخول ف رة ال ضت فك اد، ورف ة الحی صر سیاس ت م دوان انتھج اب الع ى أعق وف

د الناصر ف          ا ، ورفض عب ى منوالھ سیر عل ة بال دول العربی ى    رك واقنعت العدید من ال راغ ف ة وجود ف

ایر       ى ین ى ف ة التضامن العرب ع اتفاقی ى توقی شرق األوسط ، وعمل عل د  ١٩٥٧ال دت ذروة الم ، وامت

ر                ى فبرای ین مصر وسوریة ف ام الوحدة ب رة قی ك الفت ورة    ١٩٥٨القومى العربى فشھدت تل ام ث م قی  ث

و ١٤ ة  ١٩٥٨ یولی ى كماش ین فك ع اسرائیل ب ى وض اعد عل ا س راق مم ى الع الل .  ف دات وخ ك ب ذل

د             ع عب ا دف ب مم ى صحراء النق اسرائیل فى تنفیذ مشاریع تحویل مجرى نھر األردن ، ونقل میاھھ إل

ایر        ى ین اھرة ف ى الق ى ف ھ عرب ؤتمر قم د م ى عق ر إل ى   ١٩٦٤الناص صراع العرب ذ ال الى اخ  وبالت

ى          د الناصر دورا حاسما ف ان ت   االسرائیلى فى التصاعد خاصة بعد ان لعب عب نظیمى  ظھور اول كی

اء                 ة أحی ا بمثاب ان ظھورھ ى ك سطینیة والت ر الفل ة التحری ى منظم معاصر للشعب الفلسطینى مجسدا ف
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ة   ھ نكب ذى عصفت ب سطینى ال سیاسى الفل ان ال سلح  ١٩٤٨للكی سطینى الم اح الفل ة الكف ة مرحل  وبدای

ة  ة العربی ن األنظم ستقل ع ص   )١(الم ى ال ا عل سطین وحیویتھ ضیة فل ى ق ة عل ل المحافظ ن أج عید ، م

ا           ودة ثالث قاطھا والتمسك بحق الع وطین واس شاریع الت . الدولى أوال ومن أجل التحریر ثانیا ، وفض م

ى       ھ عل راز كیان سطینى وإب شعب الفل یم ال ادة تنظ ت باع د أوص صریة ق ة الم ت وزارة الخارجی وكان

ة، وتع     دول العربی ى ال سطینى ف شاء جیش فل ا أوصت بإن دولى ، كم ومى وال ل ین یالصعیدین الق ممث

  .لفلسطین فى الجامعة العربیة وخالل ذلك تم اختیار احمد الشقیرى لھذا المنصب

ا             سھیالت وابرزھ د من الت شأتھا العدی ذ ن ر من ة التحری سلطات المصریة لمنظم دمت ال د ق وق

د              ا استثمر عب ور، كم ى الن سطینى إل ان الفل ى اخراج الكی ى ساعدت عل ائل االعالم المصریة الت وس

یده ت   الناصر رص ى كان ة الت دول العربی ى بعض ال ى الضغط عل ى ف ستوى العرب ى الم شعبى عل  ال

سبة للقضیة                 ھ بالن ان یخطط ل ا ك ى م ة عل اعھم بالموافق ى اقن ر، ونجح ف ة التحری ام منظم تعارض قی

ر                  . الفلسطینیة   ة التحری ر المشروط لمنظم ل وغی دھا الكام د الناصر تأیی ادة عب ت مصر بقی د اعلن وق

سطینیة قلب  ل         الفل ن العم زأ م زءا ال یتج سطینى ج ر الفل یش التحری ة وج رة أن المنظم ا معتب ا وقالب

  )٢( .العربى المشترك لخوض المعركة المصیریة الشاملة ضد اسرائیل

ة والجیش االسرائیلى                  وش العربی ین الجی وعلى الرغم من كل ذلك فقد كانت الفجوة واسعة ب

ا كا          ة، كم ادئ الحرب الحدیث ق مب ان یطب ان         الذى ك دھا، وك ى أش ادة العرب عل ین الق ات ب ت الخالف ن

ك ھددت اسرائیل             ھ، وخالل ذل تنزفت معظم قدرات الجیش المصرى مشغوال فى حرب الیمن التى اس

دفاع      ة ال ا التفاقی سوریة ، وطبق دود ال ن الح دھا م ة ض ات المقاوم سرب حرك ة ت وریة بحج زو س بغ

وات المصریة   المشترك ھبت مصر لمساندة سوریة ضد الحشود االسرا     ئیلیة على حدودھا، وبدأت الق

ا         دوان، كم وریة ألى ع ت س رائیل إذا تعرض د إس ة ض وض المعرك تعدادا لخ یناء اس ى س ع ف تتجم

ى        ى األراض ا عل اء وجودھ یناء وانھ ى س ودة ف ة الموج وارئ الدولی وات الط حب ق ت مصر س طلب

ة       ت الحكوم ل اعلن د ب ذا الح د ھ ف عن صعید الموق ف ت م یتوق صریة ول ث  الم ى الثال صریة ف  الم

ة االسرائیلیة، وحظر مرور البضائع       قب اغالق خلیج الع   ١٩٦٧والعشرین من مایو     ة فى وجھ المالح

  .االستراتیجیة إلى اسرائیل

وات المصریة                 سوریا وحشد الق د ل ع اسرائیل من قضیة تھدی ونتیجة لذلك تحول الصراع م

ان   فى سیناء إلى قضیة اغالق أحد الممرات البحریة فى و   أ مك جھ المالحة االسرائیلیة، واتخذ ھذا النب
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ررات               ا السرائیل األسباب والمب ة ضد مصر، وھی ة اعالمی ا بحمل الم مقترن ى صحف الع الصدارة ف

رب      تعداد للح ى اس ا عل ك بأنھ ى ذل د ردت مصر عل رب وق رار الح اذ ق ى اتخ ا ف تندت إلیھ ى اس الت

صریة   الم الم زة االع دأت أجھ ا ب رائیل كم ة اس شن طومواجھ ھ  ب ت ربة مباغت ى ض رب ، وف ول الح

و      ن یونی امس م ى الخ صریة ف ارات الم ى المط ة عل ارات مكثف رائیلیة بغ ة االس وات الجوی ت الق قام

اب          ١٩٦٧ ى أعق ى األرض ، وف ة عل  نجحت خاللھا فى تدمیر معظم الطائرات المصریة وھى جاثم

سحب الجیش   ار شامل وان یناء بانھی ى س ال ف ات القت ك اصیبت جبھ سحابا ذل یناء ان ى س صرى ف الم

ى ھضبة الجوالن               وات االسرائیلیة من االستیالء عل ت الق باھظ الثمن ، وعلى الجبھات العربیة تمكن

  )١( .السوریة ، والسیطرة على مدینة القدس العربیة ، والضفة الغربیة لنھر األردن

رار  وبعد أن عقد مجلس األمن دورة استثنائیة عاجلة تم بحث الموقف وصدر ال         ذى  ٢٤٢ق  ال

و          سببت حرب یونی ذا ت ار وھك ة ال     ١٩٦٧یطالب بالوقف الفورى الطالق الن ة العربی ة لألم ى مھان  ف

ة           . تزال تتجرع من كاسھا      رة حالك شعب المصرى ، والفت ت ال ى انتاب م الت شاعر األل الرغم من م وب

وس    السواد التى عاشتھا مصر فى أعقاب الحرب فقد فشلت كل محاوالت االحباط فى ا   ى نف سرب إل لت

المصریین، فرفض االنسان المصرى الھزیمة واصر على الصمود والنضال من أجل استرداد الحق       

ھ                  ذى دفع ود ال ة الوق ھ بمثاب ى انتابت م الت شاعر األل ت م ى أھدرت ، وكان ة الت المسلوب واعادة الكرام

ا             سلحة م وات الم ى الق دخل إل ة ، ف م باألم ذى أل ار ال ونى شاب     للعمل من اجل محو الع د عن ملی یزی

ى    القوة وإل سترد إال ب القوة ال ی ذ ب ا اخ ین ان م شاقة واثق دریبات ال سالح وصھرتھم الت ى ال وا عل درب

ة          سلیح المقاوم ى ت ل ف رین تمث ا كبی دا ودعم سطینیة تأیی ة الفل صر للمقاوم دمت م د ق ك فق ب ذل جان

  .وتزویدھا بالخبراء فى حرب العصابات

رائیلى      ت االس ة للتعن اف        ونتیج ن احج ھ م ا یحمل ل م ع بك ر الواق رض األم ى ف ھ ف ورغبت

ى        ع اسرائیل ف تنزاف م شن حرب اس وم ب ا جعل مصر تق سلمیة مم سویة ال ود الت تحطمت شتى جھ

  .١٩٧٠ ویولیو ١٩٦٨الفترة ما بین سبتمبر 

ى            ر ف دأ التفكی ة ب ة الجمھوری سادات رئاس ور ال ولى أن ر وت د الناص رئیس عب اة ال د وف وبع

اة     ١٩٧١ة سلمیا فاعلن الرئیس السادات فى الرابع من فبرایر    تحریك القضی  تح قن تعداد لف ى اس  انھ عل

اة        ر القن السویس للمالحة العالمیة مقابل انسحاب جزئى للقوات االسرائیلیة تبدأ مصر خاللھا فى تطھی

ة  )٢(وإعادتھا للمالحة  ین استمرت    . ، ولكن إسرائیل تمسكت باحتاللھا لألراضى المحتل مصر  وفى ح

ت             سئولیاتھ عزم دولى لم ع ال ل المجتم ق تحم ة عن طری ادل فى المنطق ق سالم ع فى جھودھا لتحقی
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ل        دأ القائ ا اخذ   "إسرائیل على فرض سیاسة األمر الواقع مما جعل القیادة المصریة تتقین صحة المب م

  ".بالقوة ال یسترد إال بالقوة

  

  :المحور الثالث-٣
ة    ن الدراس ث م ن المحور الثال ا ع ضیة   أم ساندة الق ن م ف مصر م ى موق رق إل ذى یتط  وال

ھ            ذكر أن ادل للقضیة ن الفلسطینیة منذ حرب اكتوبر إلى الوقت الحالى والتزامھا القومى الیجاد حل ع

ر             سالح لتحری ود الموقف ال یكسره إال استخدام ال بعد فشل كافة الجھود الداعیة للسالم اتضح أن جم

سالم ال ق ال ة وتحقی ى المحتل شوداألراض ادل المن شودة  . ع ا المن دت مصر خططھ ك أع ن أجل ذل وم

د            ة  الصعوبة والتعقی للحرب ، فاستمرت القوات المسلحة فى تدریباتھا الشاقة العنیفة فى ظروف بالغ

درات         ى ق شكیك ف اول الت سى، وتح اب النف غوط االرھ ة ض ارس كاف ت تم رائیل كان ة وأن اس خاص

وات االسرائیلیة        مصر وامكانیاتھا لدفعھا إلى التخلى عن      ك كانت الق ب ذل ى جان وطنى، وإل واجبھا ال

ى           ة یضاف إل الحرب االلكترونی لحة الخاصة ب التزال تتمتع بمیزة التفوق الجوى وتتزود بأحدث األس

ود  ك وج ارلیف  "ذل ط ب ى  " خ ساتر التراب وات     . وال راد الق ع أف د اقتن ك فق ل ذل ن ك رغم م ى ال وعل

ة ، ومحو       المسلحة بأن القتال ضرورة حتمیة    وق المغتصبة واسترجاع األرض المحتل السترداد الحق

ة     ل التضحیات                 . عار الھزیم ة لتقب ة الداخلی داد الجبھ ى إع ادة المصریة ف دأت القی ك ب ب ذل ى جان وإل

ادة        ت القی المى قام ام الع راى الع ة ال ن تھیئ ى یمك سلحة ، وحت وات الم ة للق وط الخلفی ة الخط وحمای

  )١(. توضیح التعنت االسرائیلى ورفضھ لكل المحاوالت السلیمةالسیاسیة بتكثیف جھودھا ل

ف     ورة الموق ت ص د أن تكامل ادة     و، وبع دات القی سكریة ب سیاسیة والع ود ال ة الجھ ذلت كاف ب

سریة               ى اطار ال ر األرض ف داد خطط الھجوم لتحری ى إع سوریة ف ادة ال ع القی المصریة باالشتراك م

ت   داع اس ل خ ك العم احب ذل د ص ة، وق احبة التام ات ص ة الجھ ھ كاف اركت فی وى ش راتیجى وتعب

صفر          اعة ال د س ب لتحدی ت المناس ار التوقی ة اختی ة عملی م دراس ك ت اب ذل ى اعق صاص ، وف االخت

ار               م اختی ا وت سوریة مع ور  "بالنسبة للجبھتین المصریة وال وم كیب د     " ی ر عن ران أو التفكی وم الغف أى ی

ار       الیھود وكان یوافق السادس من أكتوبر موعدا ل   ع اختی ة، ویرج ر األرض العربی اة وتحری ور القن عب

ى نفس                 ھ ف ا أن ام ، كم شلل شبھ ت ى اسرائیل ب ھذا الیوم بالذات إلى انھ الیوم الذى تصاب فیھ الحیاة ف

سلمین فضال                  ى الم وى عل وى الق اثیر المعن شھر صاحب الت ك ال الوقت یوافق العاشر من رمضان ذل

أة حیث یصو       وات المصریة         عما یمكن تحقیقھ من مفاج ام الق ھ قی دو فی ع الع سلمون وال یتوق ھ الم م فی
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ة    حھ بدای ى وض ار وف ب النھ ر قل أة أختی ل المفاج ى تكتم دو حت داع الع ى خ ادة ف ھ، وزی الھجوم علی ب

ددت           ى الغروب فتح شروق أو آخر ضوء ف ى ال للعبور ولیس كما ھو متبع فى الحروب أول ضوء ف

دأت       الساعة الثانیة وخمس دقائق بعد الظھر    شرارة ، وب ت ال ث انطلق ساعة للصفر حی در  " ك " خطة ب

ر العسكریین     ى                )١(حسب تعبی ا طائرة عل ر والبحر فقامت مائت ى الجو والب دو ف ت المفاجأة للع ، وكان

ة              ى سیناء ، ومائ ؤثرة ف دو الم ع ومطارات الع ع مواق ارتفاع منخفض جدا بالضربة األولى على جمی

داد        طائرة بالضربة األولى على الجبھة       ى امت ة عل ا المتالحق در بطلقاتھ ة تھ السوریة ، وقامت المدفعی

ان          اء وصرخة االیم ى الم الجبھة للتمھید للعبور، ثم بدأ الھجوم األول بنزول اطقم اقتناص الدبابات إل

ر  "المدویة   ر               " اهللا أكب وارب المطاط وتعب ى ق زل إل وات المصریة تن اقى الق ذت ب م أخ تھز األجواء ث

اتر    ران    سیناء تحت س ى صد            .  من النی ارلیف ف ا الحصینة بخط ب دو من نقاطھ ة الع نجح مقاوم م ت ول

دافع        دو بالم اط الحصینة للع الھجوم بل أذھلتھا المفاجأة وأخذت القوات المصریة تواصل اقتحامھا للنق

الح   ن س ك تمك ا وخالل ذل الم المصریة علیھ ع األع وم برف ا وتق ة وتحررھ ل الیدوی ة والقناب الرشاش

داف                 المھندس ة لضرب اھ وات البحری دبابات، وتحركت الق ا ال رت علیھ ى عب اء الجسور الت ین من بن

یع     نالعدو البحریة على شواطئ البحری    ق وتوس ى تعمی  األحمر والمتوسط، وبدأت القوات المصریة ف

ل            سین ألف مقات ر من خم ى اكث د  . وضم رءوس الكبارى حتى تزاید عدد الجنود العابرین للقناة إل وق

ت  دو     نجح ات الع شلت ھجم ا ف ة ، كم دو الجوی ات الع د ھجم ى ص وى ف دفاع الج واریخ ال ة ص مظل

صریة   وات الم ف الق ف زح ضادة لوق ھ    )٢(الم ن إرباك ھ ، وزاد م رس توازن دو المتغط د الع ا افق ، مم

اة ، ونجحت             شرقى للقن وأعاد لألمة الجریحة شرفھا بعد أن سیطرت القوات المصریة على الجانب ال

ینا  ور س ى عب اج     ف ادة االنت ل لزی ى العم تمرت ف ة ، واس ة الداخلی ك الجبھ ك ازداد تماس الل ذل ء وخ

اتلین             ات المق ز طاق ى حف ر عل ك استخدم    . واستعدت لتقبل التضحیات مما كان لھ أكبر األث وخالل ذل

سریعة ، وجعل                 ة ال ى الحرك ود إل ل القضیة من الجم ا نق العرب سالح البترول بفاعلیة ألول مرة مم

رب ی  اءھم   وستردالع ستعیدون كبری سھم وی ى أنف تھم ف ن دورة   . ن ثق س األم د مجل ذلك عق ة ل ونتیج

در            ى ص شة الموقف حت وبر لمناق امن من أكت ى الث رار  (طارئة ف انى والعشرین من     ) ٣٣٨الق ى الث ف

وبر  ورا        ١٩٧٣أكت ات ف دء المفاوض ى ب ة إل راف المعنی وة األط ال ، ودع ف القت ضمن وق ذى ت  وال

  . عادل ودائم فى الشرق األوسطبھدف إقامة سالم

ا              سلحة المصریة باحتیازھ وات الم وفى النھایة یمكن القول أن االنجاز الضخم الذى حققتھ الق

ة موضع فخر                    ال القادم داد األجی ى امت سوف یظل عل ارلیف ل ا خط ب ائى ، وتحطیمھ انع م اصعب م

                                                   
 .  حدیث للفریق أول احمد اسماعیل١٨/١١/١٩٧٣االھرام فى ) 1(
 . ٥٤٨وثائق حرب اكتوبر ، القاھرة ، المكتب المصرى الحدیث ، ص : موسى صبرى )  2(
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ل المصرى، و              ى استخدام     واعتزاز وتقدیر ألنھا عكست وبحق إرادة وتصمیم المقات ھ عل ت قدرت أثبت

ة األمن االسرائیلى       شل نظری األسلحة الحدیثة بمقدره ومھارة ھذا إلى جانب ان حرب اكتوبر اثبتت ف

ضمن            د ال ت ة ق دود اآلمن دركون ان الح رائیلیین ی ت االس ر، وجعل ى ال تقھ رائیل الت طورة اس وأس

نھم   ر انتصار حرب    . بالضرورة ام وبر أكب ذا كان نصر أكت ذلك    بالمىوھك ة ل سكریة ونتیج اییس الع ق

شاركة       ى بم ؤتمر دول ضور م ى ح ة إل راف المعنی دعت األط دة ف م المتح ة األم ات ھیئ شطت فعالی ن

ة             رت مدین سوفیتى واختی اد ال ؤتمر ،     " جنیف  "الوالیات المتحدة واالتح اد الم ر النعق سریة كمق السوی

م       مصر عن استعدادھا لتنفیذ كل االلتزامات المتبترعوخالل ذلك ا   رار مجلس األمن رق ى ق رتبة عل

)٢٤٢.(  

ة              ة المتبادل دام الثق سالم وانع ة حول ال ونتیجة الختالف وجھات نظر بعض األطراف العربی

وفمبر                ى التاسع عشر من ن دس ف ارة الق سادات بزی  بھدف  ١٩٧٧بین أطراف الصراع قام الرئیس ال

رأى          ام ال ھ أم ى تحقیق ة مصر ف المى  تحریك مساعى السالم وإثبات رغب ام الع ون   )١(الع ل التلفزی ، ونق

ة من أجل             ود الدولی المصرى على الھواء مباشرة وقائع ھذه الزیارة وفى غضون ذلك استمرت الجھ

ى سبتمبر   " كامب دیفید"تنشیط عملیة السالم حتى انعقد مؤتمر   ان سمیت     ١٩٧٨ف ھ وثیقت در عن  وص

ى  ط "األول شرق األوس ى ال سالم ف ار ال ة " إط میت الثانی ین مصر "وس الم ب دة س رام معاھ اطار الب

د،     أمما  " واسرائیل ثار ردود فعل واسعة النطاق وبدأت منطقة الشرق األوسط تدخل فى منعطف جدی

انوا یعارضونھ            نجح من ك م ی دفا ل ت ھ سالم كان وقد ثبت أن السادات كان سابقا لعصره وان قضیة ال

وا اآلن    وقتھا ان یحققوه حتى اآلن بالمزایا التى كان السادات          یبغى فى تحقیقھا، وان من عارضوه قبل

  )٢( .باقل مما عرضھ السادات وقتھا

سطینیة           ضیة الفل ى الق ة ف سئولیة الكامل دور األول والم احبة ال صر ص ت م ذا كان وھك

ل             ر ممن یحاولون النی ر بكثی ة وستظل أكب العتبارات عدیدة منھا الجغرافیا والتاریخ والحجم والمكان

  . وا شیئا مفیدا للشعب الفلسطینى وقضیتھ منھا دون أن یقدم

د جزءا ال یتجزأ من أمن مصر               أن أمن فلسطین واستقرار أھلھا وإنشاء دولة مستقلة لھم یع

ارس              ا تم ا انھ سطینى كم شعب الفل ة لل داف الواقعی القومى ، كما أن مصر حكومة وشعبا ترحب باألھ

ھ    ع ممثلی شعب وم ذا ال ع ھ ضامن م ضیة الت ة الق ذ بدای ى  من اوالت الت ستجب للمح م ت شرعیین، ول  ال

رفض              ا ت ا وانھ ى إصالح أمورھ دال من العمل عل ر ب ة التحری تطالب باعادة النظر فى شرعیھ منظم

ساومة        ضة والم ضیة للمقای ل الق زة وتحوی داث غ د إح سطینى بع اط الفل بعض لالحب تغالل ال اس

                                                   
 .٣١٣مرجع سابق، ص : ى الجمیع)  1(
 . ٤السادات المفترى علیھ ، القاھرة ، دار النشر ھاتیھ ، ص : محمود فوزى )  2(
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ا    وض مغ ى خ ا إل صر، ودفعھ وریط م اوالت ت ى مح ا، وإل اجرة بھ ر  والمت سوبة أو غی ر مح مرة غی

ا حدث عام        د الحشود االسرائیلیة         ١٩٦٧مأمونة العواقب كم ساندة سوریة ض دما ھبت مصر لم  عن

ة             رار الحرب متھم على حدودھا مما ھیأ السرائیل األسباب والمبررات التى استندت إلیھا فى اتخاذ ق

دولى    انون ال رق الق شعارات ا . مصر بخ ھ بال ادة المصریة ال تأب شھداء،  فالقی أرواح ال ستخف ب ى ت لت

ب         تدراج مصر لعواق سمح باس زاز وال ت وتتاجر بدماء الجرحى ومعاناة المدنیین وال تخضع أبدأ لالبت

رجین      اكن المتف ى أم ا ف ون دائم ة یقف اجر العالی حاب الحن دین وأص ة وأن المزای سوبة خاص ر مح غی

  .ویریدون من مصر دخول الحرب إلى آخر جندى مصرى

ى مواصلة             لقد أوضح ال       سئولیة مصر ف ة م سئولیتھ كرئیس للجمھوری م م ارك بحك رئیس مب

ضافة             زة، واست ى غ ار ف الق الن ف اط ت وق سطیین وتثبی ین الفل وطنى ب اق ال ق الوف ود لتحقی الجھ

دا لمصر             المؤتمر الدولى العادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطینى، إال أن األولویة ستظل أوال وأب

االلتزام             وفوق كل اعتبار ، وان     زام ب ا اسرائیل االلت ا بادلتن ھ طالم سالم وتحرص علی زم بال  مصر تلت

م المساس              ى أرضنا أو ت ع عدوان عل ویبقى أبناء قواتنا المسلحة مستعدین لرد الصاع صاعین إن وق

  .بسیادتنا أو بمصالح الوطن العلیا

سطی                  سطینى، والقضیة الفل شعب الفل أمن ال رتبط ب ة   إن األمن القومى لمصر ی نیة ال زالت حی

ى     اة غزة الت ع مأس شعبى م ل الرسمى وال حھ التفاع ا أوض و م ى نح ادة عل عبا وقی ب مصر ش ى قل ف

ت        ى أسرع وق تح وحماس ف ھزت القلوب ، كما أن مصر تعمل على تجاوز االنقسام الفلسطینى بین ف

ى      ذا االتجاه ولكن    ألن استمراره یھدد كیان القضیة الفلسطینیة بأكملھا، كما أن جھودھا لم تتوقف ف  ھ

شمل من ھ         ع ال ى جم د من    ن األمر یحتاج من الجمیع إلى المرونة، لذلك تعمل مصر عل دثت العدی ا ح

ا مصر،    ود ان تتابعھ وج الجھ ى یت راق حقیق ق اخت صائل لتحقی ادة الف ین ق اھرة ب ى الق االجتماعات ف

سارھا وصوال القا               ى م ائى إل سالم حول قضایا الوضع النھ سطینیة    ویعید مفاوضات ال ة الفل ة الدول م

رارات         ة ، وق شرعیة الدولی ة وال سالم العربی ادرة ال ار مب ى إط ادل ف سالم الع سویة لل ق ت ستقلة وف الم

ل                    دأ األرض مقاب دمتھا مب ى مق د ، وف ى مدری م وضعھا ف ى ت سالم الت األمم المتحدة وأسس ومبادئ ال

    )١( .السالم

  

  عبد المنعم الجمیعى. د                

                                                   
 . ٨- ٣، ص ٢٠٠٩حدیث الرئیس مبارك فى حواره لمجلة الشرطة عدد فبرایر )  1(


