حرب أكتوبر وضرورة لجان التحقيق المستقلة
نظرة عامة على الجيشين حول القناة ( ) 5 -1
بقلم  :رائف محمد الويشى

 3أكتوبر 9002

نقدم فى الحلقة األولى من تلك السلسلة نظرة عامة على الوضع العسكري للطرفين المصري واإلسرائيلي حول قناة السويس
قبل بدأ المعارك  ،وذلك ب طرح حجم القوات العسكرية المصرية ومثيلتها اإلسرائيلية قبل بدء المعارك ظهر يوم  6أكتوبر
:1293
عدد القوات المصرية :
يبلغ تعداد القوات المصرية  2.1مليون مقاتل ويتم توزيعهم كما يلى :
 054ألف مقاتل بصورة مباشرة فى أفرر القروات المحرل،ة ن مر هم  044ألرف مقاترل ي،تشردون ىلرى قرا راة الحروي الر يبلرغ
اولهررا  274كررم ومررن ا ر ا الررر م حرريعبر  01ألررف ر ررل فررب رروار مااايررة فررى الحرراىات ابولررى لبرردأ ال،ررر ،رراملين اعررامهم
وأحررل،تهم الدرديررة  ..بي مررا ا ررا  754ألررف مقاتررل بصررورة ايررر مباشررر ن بعاررهم كقرروات ا،تيرراا وبعاررهم يقرروم بتر مين قارروا
ال مواصالت للقوات المحل،ة فب كل ااىاتها وك ل ت مين الموا ع ال،حاحة الم تشرة فى مصر مثل الكبار ..
عدد القوات اإلسرائيلية :
يبلغ ىدد القوات العاملة فب بهة حي اء  15ألف مقاتل وتصل إلى  254ألف مقاتل بعد احتدىاء اال،تياا ..
قوات الدفاع الجوى المصري :
يقو داا اللواء م،مد ىلى فهمب ن ت،توى ىلى ىدة فرق من بااريات الصرواري وت تشرر بكثافرة ىلرى قرا الق راة البربرب وبعمرق 5
كم ن وك ل ،ول الحد العالب وبصورة أ ل ،ول القواىد ال وية فب أ ،اء ال مهورية والقاارة ..
يمثل اراز حام  1ن حام  0ابالبية الحا،قة من تل الصواري واما صاروقان دفاىيان كو هما فب واىد قرحا ية ثابتة ن و رد
أ،اررت مصررر اررراز حررام  6بررل ال،رر بقليررل وب ىررداد م،رردودة واررو صرراروج م،مرول ىلررى ى ررالت مت،ركررة  ..تباررى تلر
اب وا الثالثة مدى  14كم ،ول الق اة واى ب ل تكدل ال،ماية لقوات العبور داقل حي اء بمدى  14 / 25كم فقا ..
قوات الدفاع الجوى اإلسرائيلي :
كا ت أحاحا مكو ة من صواري ارو وارى ا وميرة كو هرا م،مولرة ىلرى ى رالت وتت،رر مرع القروات البريرة ن لكرن ىبر ،مايرة
الحماء من الاائرات المصرية كان ملقى ىلى القوات ال وية اإلحرائيلية لكداءتها العالية فى العدد والعدة ن وىليه فإ ا يمك را القرول
أن كداءة وات الدفا ال وى المصرى كا ت أكد من مثيلتها اإلحرائيلية ..
القوات الجوية المصرية :
يقوداا اللواء ،ح ى مبار ن وتتكون من ،روالب  584ارائرة حروفيتية قديدرة ومرن اررازات مري  12ن مري  27ن حروقوى  7ن
حوقوى  ( 14وز ها بكامل الحالح والو ود فب ،دود  1ان )  08 +ارائرة ا فرة حروفيتية مرن ارراز  TU-16ن اليوشرن +
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القوات الجوية اإلسرائيلية :
اب ىماد وفقر العحكرية اإلحرائيلية و راىها الاويل ن تتكرون مرن  644ارائرة مقاتلرة ىلرى ال بهترين المصررية والحرورية وارى
من ارازات أمريكية مثل حكاى او ( وز ها بكامل ،مولتها فى ،دود  0ان ) ومثل الدرا توم  ( F4وز هرا بكامرل ،مولتهرا فرى
،دود  7ان ) وك ل فر حية من اراز ميراج  5ن ميحتير ن حوبر ميحتير ( وز ها بكامل ،مولتها فى ،دود  0ان أو أ ل ) ..
كانت القوات الجوية المصرية تمثل الحلقة األكثر ضعفا فى القوات المصرية ويوجد بها أربع من المشاكل :
أوال  :ىدم توا د اائرة مقاتلة تصل إلى العمق اإلحررائيلب بحرب م،دوديرة قرزان الو رود فرى الارائرة الحروفيتية ن بي مرا كران لردى
إحرائيل تل الاائرة ..
ثانيا  :ىدم كداءة المقاتالت الحوفيتي ة لدى مصر من ،يث التحليح والقدرة ىلى الم اورة مع مثيلتها ابمريكية لدى إحرائيل ..
ثالثا  :لة ىدد الايارين المصريين ،يث يو د ايار لكل اائرة ن بي ما يو د اياران لكل اائرة لدى إحرائيل ..
رابعا  :لة قبرة الايار المصر ،يث أن أالبهم كا ت تقل ىدد حاىات ايرا ه ىن ألف حاىة ن بي ما اب أكثر مرن ألدرى حراىة
لدى الايار اإلحرائيلب ..
وقد تغلب الفريق الشاذلي على أغلب تلك المشكالت كما يلي :
 -2ا تهز و ود وزير دفا كوريا الشمالية فب صيف ىام  2770وفات،ة – دون ىلرم القيرادة الحياحرية – فرب إمكا يرة و رود قبرة
من اياريه ل،ماية حماء مصر فوافق الوزير الكور وحافر الدريق الشا لب إلى ا را ىلرى الدرور و راء فرب أاحرا  2770مرا
م موىه  04ايارا كورى شمالب ىلى كداءة ىالية ن وكان لهم دور كبير فب ،ماية الدلتا وتصدوا للعديد من اله مرات اإلحررائيلية
ىلى القواىد ال وية أث اء ال،ر ..
 -1حافر الشا لى إلى العراق وأ،ار حربا من اائرة اوكر ا تر باياريه (  15اائرة )..
 -0حافر الشا لى إلى ال زائرر و ابرل اروارى بومردين  -ارد رابرة الحرادات  -وأ،ارر حرر مري  12وحرر مري  27وحرر
حوقوى  75 ( 7اائرة )  +لواء مدر ( اللواء الثامن ) ن ووصلت إلى مصر  144دبابة من اراز  T 62بعرد اليروم القرام
للثبرة ) كان يرابض م ال كحة وبالقر من اإلحماىيلية اللواء  21مشاة ميكا يكى مع وات صاىقة زائرية ) ..
 -0أ،ارت ليبيا حربين من اائرات ميراج  5ولواء مدر ووصلت إلى مصر  254دبابة ليبية فى اليوم الثالث للثبرة مرع مردافع
اتية ال،ركة ..
 -5حافر الشا لى إلى المبر و ابل المل ال،حن  -اد رابة الحادات  -وأ،ار لواء مشاة ..
 -6حافر الشا لى إلى تو و ابل الرئي بور يبة وأ،ار كتيبة مشاة ..
وكان متوا رد بمصرر لرواء مشراة مرن الحرودان ن وعقرر صراىقة فلحراي ى ووصرلت إلرى مصرر  205دبابرة يو وحرالفية فرى اليروم
الحاد للثبرة ..
كما كان الدريق الشا لب  -بحب توااع القوات ال وية المصرية أمام مثيلتها اإلحرائيلية  -صا ،رار احتقدام القروات المصررية
ال وية كقوات قاصة – وربما حاىده فى ل قبرته لكو ه مقاتل مظالت – أى تدا العدو بالاربة ابولى ثرم تقتدرب مرن حرماء
المعرك ة وترمى بوظيدتهرا ابماميرة ىلرى أكتراف روات الردفا ال روى وتكتدرب بوا باتهرا قلرف القروات فرى ،مايرة حرماء مصرر مرن
اائرات العدو  ..لقد ،ت قاته إلى ،د بعيد و،مى ب ل اائرات ا من الزج بها فب معار تؤدى إلى تدميراا ..
القوات البحرية لدى الطرفين :
يقوداا اللواء فؤاد أبو كرى وكا ت تتمتع فى ،رر  2770برالتدوق ىلرى مثيلتهرا اإلحررائيلية ن لك را حر ت اوز ال،رديث ى هرا لردى
الارفين كون تل القوات لم يكن لها الدور المؤثر فى حير المعار فى تل ال،ر ..
قوات المدفعية لدى الطرفين :

يقوداا اللواء م،مد حعيد الما،ى  ..أمد اإلت،اد الحوفيتب مصر بمدفعية كا ت ىلى كداءة ىالية وكا ت تشركل ردا ويرا فرب موا هرة
مثيلتها اإلحرائيلية ن كا ت ت تشر ىلى قا الق اة  204كتيبة مدفعية مصرية ت،توى ىلى أكثرر مرن ألدرى مردفع مرن ىيرارات مقتلدرة
وكا ت اى أام حالح لدى ال يش المصرى فى إتمام العبور بعد الدفا ال وى ..
أما المدفعية اإلحرائيلية فكا ت وية وت،توى ىلى الكثير من بااريرات اتيرة ال،ركرة ن لك هرا – رارم لر – لرم تكرن بقروة المدفعيرة
المصرية ن ربما بن ابيعة حالح المدفعية ت،تاج إلى اا م كبير من المقاتلين وارو مرا ير قس إحررائيل ن و رد ىوارت ار ا الر قس
بالمدفعية الاائرة ( أى حالح ال و اإلحرائيلى ) ..
القوات المدرعة المصرية :
يقوداا اللواء كمال ،حن ىلى وتتكون من  2744دبابة من ارازات حوفيتية مقتلدة كما يلى :
  144دبابة من  T62وىيار مدفعها  105مرم –  654دبابرة مرن اررازى T55ن  T54وىيرار مردفعها  244مرم –  744دبابرةمن اراز  T34وىيار مدفعها  75مم –  254دبابة برمائية من اراز  PT 76وىيار مدفعها  76مم ..
أما توزيع تلك الدبابات على مستوى الجيش فكان كما يلى :
خط النسق األول  :ويبدأ من ال،افة البربية للق اة وبعمق  5كم ا،ية البرر وبره  744دبابرة ارمن  5فررق مشراة ( ال ريش الثرا ى
ثالث فرق وال يش الثالث فر تان ) ..
خط النسقق الثقانى  :يو رد ىلرى بعرد  15كرم مرن ال،افرة البربيرة للق راة وبره  054دبابرة ن وامرا الدر تران المردرىتان  12فرى ظهرر
ال يش الثا ى والدر ة الرابعة فى ظهر ال يش الثالث ..
قطاع البحر األحمر  :وبه لواء مدر ب ،م  244دبابة وبعاها موز بم ااق قارج ا ا القاا ..
لواء مدرع كاحتياطي إستراتيجي  :او اللواء  10بالقاارة وبه  204دبابة ..
لواء الحرس الجمهوري  :واو بالقاارة وبه  214دبابة واو اللواء  17مدر ..
القوات المدرعة اإلسرائيلية :
تتكون من  1054دبابة ىلى ال بهتين المصرية والحورية ن وكان متوا دا م ها ىلرى ال بهرة المصررية ،روالب  2044دبابرة ن مرع
إمكا ية زيادة العدد ا ا أوا ا ابقا للتاورات الميدا ية ..
كا ررت الرردبابات اإلحرررائيلية مررن ارررازات إم  ( 08أمريكيررة ) ن إم  ( 64أمريكيررة ) ن ح ر توريون ( إ ليزيررة ) ..تتحرراوى ميررع
الدبابات اإلحرائيلية بعيار  245مم وتتمتع أياا بكداءة ىالية فى الحرىة ن ابام من ل أ ها مدربة يردا ىلرى القترال ىلرى ،رر
الدبابات وبت اام الت حيق مع القوات ال وية اإلحرائيلية واو ما تدتقده المدرىات المصرية ..
وكما واجه الفريق الشاذلي الحلقة األكثر ضعفا فى قواتنا الجوية وتغلب على أغلبها  ،نجده هنا أيضا يتغلب على المشكلة الثانيقة
فى قواتنا المسلحة وهى تواضع إمكانيات الدبابة المصرية :
دبابات ا الت مع والدقول فى ،ر دبابات مع العدو بل تتوا د مرع روات المشراة ويرتم توزيرع المهرام

ال الدريق الشا لب أن تت
ىلى أاراف ثالثة كما يلى :
الطرف األول او ابىداد الكثيدة من ود المشاة مع ما ي،ملون من صواري ماادة للدبابات ..
الطرف الثاني او المدفعية المصرية بإىاائها المحافات الد يقة من أفراد االحتاال لتدمير الدبابات اإلحررائيلية أو تشرتيتها لتحرهيل
مهمة صائدى الدبابات ..
الطرف الثالث او الدبابة المصرية بإمكا اتها المتوااعة كمدفعية وليحت كدبابة ..
دم القائد الد الشا لب بقاوته ا ه أفال ال،لول للتبل ىلى التدوق اإلحررائيلى فرى الردبابات والر ى كران يهردف إلرى رر الردبابات
المصرررية إلررى ،ررر دبابررة أمررام دبابررة  ..لقررد ،ققررت قاترره تررائ برراارة حرريظل شررع مصررر ي،ررتدظ بهررا فررب اكرترره مهمررا ،رراول
المقادىون تشويه حمعته ..
قوات الحشد المصرية وتتكون من الجيش ْين الثانى والثالث :

* قوات الجيش الثاني الميداني  :يقوده لواء مدرىات حرعد مر مون ن وي،ترل أماك ره مرن شرمال الق راة ،ترى الدفرحروار ويتكرون مرن
قاين كما يلى :
خط النسق األول  :يو د ىلى ،افة الق اة البربية وبعمق  5كم ا،ية البر واو ي،توى ىلى  544دبابة مع ثالث فرق مشراة كمرا
يلب :
 -2الدر ة  28مشاة وتقع ىلى يحار ال يش الثا ب ويقوداا العميد فؤاد االى ..
 -1الدر ة الثا ية مشاة وتقع فب وحا ال يش الثا ب ويقوداا العميد ،حن أبو حعده ..
 -0الدر ة  26مشاة وتقع ىلى ال ا ب ابيمن لل يش ويقوداا العميد ىبد ر ال بب ،افظ ..
خط النسق الثاني  :يو د ىلى بعد  15كم من ،افرة الق راة البربرب وارو ي،تروى ىلرى الدر رة المدرىرة  12ويقودارا العميرد إبرراايم
العرابى وكر ل الدر رة  10مشراة ميكرا يكى ك،لقرة وصرل برين القارين ويقودارا العميرد أ،مرد ىبرود الزمرر ( أحتشرهد فرى يروم 27
أكتوبر ) ..
* قققوات الجققيش الثالققث الميققدانى  :يقرروده لررواء مرردرىات ىبررد الم ر عم واصررل ن وي،تررل أماك رره مررن الدفرحرروار و،تررى مي رراء قلرري
الحوي ويتكون من قاين كما يلى :
خط النسق األول  :يو د ىلى ،افة الق اة البربية وبعمق  5كم واو ي،توى ىلى  044دبابة مع فرر تين مشراة ولرواء مردر محرتقل
كما يلى :
 -2الدر ة  7مشاة وتقع ىلى ال ا ابيحر لل يش الثالث ويقوداا العميد أ،مد بدوى .
 -1الدر ة  27مشاة وتقع ىلى ال ا ابيمن لل يش الثالث ويقوداا العميد يوحف ىديدى .
 -0اللواء مدر  15المحتقل .
خط النسق الثانى  :يو د ىلى بعد  15كم من ،افة الق اة البربى وي،توى ىلى الدر ة المدرىة الرابعة ويقوداا العميد ىبرد العزيرز
ابيل وك ل الدر ة  6مشاة ميكا يكية ك،لقة وصل بين القاين ويقوداا العميد أبو الدتح م،رم .
قوات الحشد اإلسرائيلية وتتكون مما يلى :
 -1خط النسق األول  :يتكون من لواء مشاة يحمى لواء القد (  0444 / 1444ر رل ) وي،تمرى أفرراده قلرف حرد ترابرى يرتدرع
إلى  14مترا ي،توى ىلى فت،ات تص ،مم ابالم تشعل مياه الق اة بال ار فى ،الة العبور ويالرق ىليره خ قرا برارليف خ  ..يتروز
أفررراد ار ا اللررواء ىلررى  05قاررة ،صرري ة موزىررة ىلررى قررا الق رراة الممتررد إلررى محررافة  274كررم مررع لررواء دبابررات ( اللررواء المرردر
اإلحرائيلب يتكون من  214دبابة بي ما مثيله المصرى يتكون من  74دبابة ) ..
 -9خط النسق الثاني  :يتكون من لواء مدر ىلى بعد ،والى  7كم من ،افة الق اة الشر ية ..
 -3خط النسق الثالث  :يتكون من لواءين مدرىين ىلى بعد ،والى  15كم من ،افة الق اة الشر ية ..
 -4خط النسق الرابع  :يتكون من  8ألوية مدرىة ويتوا د فى العمق كمعدات ىلى أن ي رى احتدىاء وات اال،تياا لتشربيل تلر
الدبابات فى ،الة اشتعال المو ف ..
الخطة المصرية :
مرت القاة المصرية لت،رير حي اء ب ربع مرا،ل كما يلى :
* جرانيت  : 1وارع تداصريلها الدريرق ىبرد المر عم ريراض رئري ابركران فرب ىرام  2767مرع قبرة مرن رادة ال ريش ن وتقتارى
بعبور الق اة واال،تداظ برؤؤ الكبار بعمق  24كم داقل حي اء ن واو المدى ال كا ت تحمح بره ،ي ئر مظلرة صرواري الردفا
ال وى المصر ..
* جرانيت  : 9واع تداصيلها الدريق أول م،مد فوزى وزيرر ال،ربيرة فرب ىرام  2774وترتلقس فرب ىبرور الق راة والوصرول إلرى
الممرات واو ما يقدر بـ  54 / 04من قا الق اة  ..و د ،صل وزير ال،ربية ىلى موافقة الرئي ىبد ال اصر ىلى تل القاة فرب
أاحا  2774وأث اء ر،لة العودة معه ىلى القاار من ماروح ..
كا ت القاة أكثر تداؤال من حابقتها وتدحير ل ربما يعود إلى شعور القيادة الحياحية ىلى ر موافقة الحوفيت ىلى إمداد مصرر
بالاائرة المقاتلة اويلة المدى وأىداد كافية من صواري حرام  6ن وارى ال تررتبا بقواىرد قرحرا ية ثابترة مثرل حرام  1ن حرام  0برل
تت،ر م،مولة ىلى حيارات ..

لقد مثل ىام  - 74بعد زيارة ىبد ال اصر الحرية إلى موحكو فى ي اير  -مرة التعراون مرع الحروفيت إلرى ،رد وصرل إلرى إ،ارار
فر ة كاملة من صواري حام  0ب اقمها من الحوفيت  0 +ألوية وية (  75اائرة ) من مقراتالت مري  12باياريهرا الحروفيت +
 0رادارات  B-15لرفع كداءة اإل ار ال وى ن وا ا كله يعد حابقة حوفيتية م ال،ر العالمية الثا ية ..
* الخطة  : 41واعت فى ىام  2772واى حقة مكررة من را يت  1المتدائلة وكا ت معل ة للحوفيت لقرداىهم ببررض لر
مزيد من العتاد م هم بعد أن حاءت العال ات بي هم وبين أ ور الحادات ..
* خطقة المقنذن العاليققة ( الخطقة بقدر )  :واررعت فرب هايررة  2771بواحراة اللرواء حررعد الشرا لب رئري ابركرران ن وارى القاررة
الحرية والدعلية للقوات المحل،ة ن واى حقة من را يت  2مع تعديل بحيا وارو زيرادة ىمرق القروات المصررية داقرل حري اء إلرى
 14 /25كم بدال من  24كم ن ربما يعدو ل إلى وصول اررازات معدلرة مرن حرام  1ن حرام  0ن ىلمرا أن حرام  6كران رد بردأ فرى
الوصول إلى مصر وإن كان ب ىداد ليلة ..
نسققتطيع القققول إذن أن القيققادة المصققرية كانققت قققد اسققتقرت علققى خطققة المققنذن العاليققة ( أو بققدر كمققا يطلققق عليهققا فققى بعق
األحيقان )  ،مققع مالحظقة هامققة وملخصقها االحتفققاظ بققوة إحتيققاطى إسقتراتيجي فققى غقرب القنققاة للتصقدى ألى محاولققة إسققرائيلية
للعبور إلى الغرب لتطويق القوات المصرية  ،لقد تدرب الجيش المصرى على تلك الخطة وحدد ثالث مناطق كانقت يحتمقل لليهقود
العبور منها  ،كانت إحداها منطقة الدفرسوار !!
كا ت قاة خ المآ ن العالية خ تتوافق تماما مع تو هات القيادة الحياحية المصرية واى اررورة التوا رد فرى حري اء ولرو ىلرى رزء
بحيا من ابرض ن كان الحادات كثيرا ما يردد أمام ادة ال يش ب ه ال يريد أكثر من ىشرة حر تيمترات فرى حري اء بن ،رب را ارى
خ ت،ري خ ولي خ ت،رير خ بحب ف وة الحالح مع إحرائيل ..
الخطة اإلسرائيلية :
ورد بعض تداصيلها فى م كرات الدريق ىبد المر عم واصرل والر ى كران ،ي هرا ائردا لل ريش الثالرث وتحرمى خ البزالرة خ  ..ترتلقس
تل القاة فى امتصاس الاربة ابولى لقوات العبرور المصررى ثرم إ،رداث اقترراق فرى أ،رد مداصرلها وىبرور الق راة إلرى البرر
،يث ت قحم فى ار الق اة إلى حمين ..
يت ه القحم ابول واو فر ة مدرىة ىلى اب ل شماال بمحاىدة القوات ال وية لم،اصر وات ال يش الثا ى بي ما يت ه القحرم الثرا ى
واو فر ة مدرىة ىلى اب ل وبا بمحاىدة القوات ال وية لم،اصرة ال ريش الثالرث  ..تترولى القروات اإلحررائيلية البريرة وال ويرة
تدمير ال يشرينن الم،اصررينن مرن القلرف وابمرام تردميرا تامرا ثرم ت تظرر صردور ابوامرر الحياحرية ن وارى إمرا التو ره إلرى القراارة
وإحقاا ال ظام ىلى الاريقة ابلما ية فى فر حا فى ال،ر العالمية الثا ية أو البقاء فى ار الق اة وت ظيم المال،ة فى اة الحروي
بعد ال،صول ىلى ىمق إحتراتي ى ار الق اة أو العودة إلى حي اء ..
جدير بالذكر أن إسرائيل كانت تحرص على توصيل تفاصيل الخطة غزالة إلى القيادة السياسقية المصقرية كنقوع مقن الحقرب
سققالم الرعققب عليهققا  ،ربمققا كققان ذلققك هققو مققا دفققع القيققادة المصققرية إلققى اسققتخدام اإلحتيققاطى اإلسققتراتيجي
النفسققية وفققر
المتمثل فى الفرقة الرابعة المدرعة والفرقة المدرعة  91كقوة ال تغادر حافة القناة الغربى بعد إتمام العبور ..
إلى اللقاء فب ال،لقة القادمة ن إن شاء هللا ..
رائف م،مد الويشى
حا ت لوي – ميزورى – أمريكا
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تابع مقاالت حابقة لكات المقال ىلى مدو ته خ ثوار مصر خ وى وا ها كما يلى :
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