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تناولنا في الحلقة األولى الموقف العام للقوتين المصرية واإلسرائيلية على جانبي القناة قبل الحرب  ،تناولنا في الحلقة
الثانية القرارات الكارثية العسكرية التي اتخذها السادات ب مركز القيادة العامة أثناء الحرب وهو غير المؤهل لذلك ..
سنطرح هنا في الحلقة الثالثة مجموعة القرارات الكارثية التي اتخذها السادات على طاولة المفاوضات مع اليهود بعد وقف
المعارك والتي ال نبالغ في القول أنها فاقت في عمق ضررها باألمن القومي المصري بأكثر مما اتخذه من قرارات كارثية
أثناء المعارك العسكرية ..
يقول الفريق الشاذلي في مذكراته – مذكرات حرب أكتوبر – ما يلي :
" أن القرارات العسكرية الكارثية التي اتخذها السادات في غرفة القيادة العامة أثناا ساير المعاارك وأجبار القاادة الميادانيين ا
ما نشرته صحيفة واشنطن بوست في السابعينات إلا
تنفيذها قد دفعت خصوم السادات إل اتهامه بالخيانة معتمدين في ذلك
أنه كان يتقاض مرتبا من وكالة المخابرات المركزية األمريكية  CIAمنذ الستينات باإلضافة إلا ماا ذكار الصاحفي األمريكاي
األكثر شهرة  Bob Woodwardفي كتابه  The Secret Wars Of The CIAفي صفحة .. " 253
جاادير بالااذكر أن الصااحفي المااذكور كااان يعما فااي صااحيفة واشاانطن وها األكثاار شااهرة فااي العااالم ووضااه يااد  -فااي نااوفمبر
قائمة من مال وكالة المخابرات المركزية األمريكية  C.I.Aمن قادة الشرق األوسط وأ ن ن نيتاه نشار ت اك
- 7711
القائمة والتي كان ضمنها – كما ذكر هو في أكثر من موضه – أنور السادات ماه م اك رباي  (..كاان يط اق ياه فاي الادوائر
األمريكية المغ قة  ) Mr. No Beefورئيس ربي آخر ( تول قيادة ب د بانقالب مس ح وكان ال ينجب ) ..
م الرئيس األمريكي كارتر بما ينوى الصحفي القيام به فاتص به يرجو دم نشر ت ك القائمة لما قد تساببه مان مخااطر ا
نشر ت ك القائمة وهو ما فع ه وسبب حرجا ميقا ل بيت األبيض  ..وجاا ت نهاياة اام
األمن القومي األمريكي إال أنه أصر
 7717واقتحم الط بة اإليرانيون مقر السفارة األمريكية في طهران وأخرجوا منها وثائق ديدة تصب في هذا االتجا ..
لكن الفريق الشاذلي ال يتهم السادات بالخيانة ويع كوارث قرارات تطاوير الهجاوم التاي اتخاذها الساادات بهنهاا ترجاه إلا لوثاة
ق ية أصابته قب االنتصار المذه لقواتناا فاي أسابو الحارب األو و وقاد تعاود أساباب ت اك ال وثاة  -والكاالم ماازا ل فرياق
الشاذلي  -إل أيام الحرمان والجو التاي كانات فاي طفولاة الساادات وشاعور بالنشاوة فاي مركاز  71مان ساما ه ك ماة حاضار
ثالثة سنوات وف سالح فني بالقوات المس حة وهو اإلشارة ...
يافندم رغم ضحالة ثقافته العسكرية التي لم تزد
يددلل الفريددق الشدداذلي علددى ذلدك بمددا قالدده السددادات فدي كتابدده الددذي أصدددره بعدد الحددرب – البحددع عددن الدذات – حيددع قددال فيدده
السادات عن تلك الفترة " حكمتك يارب  ..كل الناس في العالم العربي بيأخذوا دلوقتى أوامدر مندى  ،أقدول أي شديء فيقولدون
حاضر يافندم " ..

يذكر د .محمود جامع الطبيب الخاص للسادات وجليسه منذ طفولته ما يؤكد ضحالة الثقافدة العسدكرية عندد السدادات فدي كتابدة
" عرفت السادات " وذلك في موضعين :
األول :
يقو أنه في أ قاب ودت السادات إل الجيش في األربعينات بعاد فصا ه تقادم المتحاان الترقياة وذهاب إلا جماا باد الناصار
ومعه أسئ ة االمتحان ألنه لم يستطه اإلجابة يها وأ طا بد الناصر اإلجابة بخط يد ..
الثاني :
حاادث فااي  32ساابتمبر  7712فااي قريااة السااادات مياات أبااو الكااوم حيااث أخباار السااادات أن العبااور ساايتم فااي الفتاارة  2إلا 71
أكتوبر وقا له " لو أخبرت أحدا بهذا األمر فسوف أذبحك " و وكان د .جاامه حاضارا فاي الياوم الماذكور نادما أخبار الساادات
شقيقته الكبرى نفيسة بذلك أيضا وط ب منها أن تد هللا له بالنصار  ..ويضايف د .جاامه أناه أخبار العدياد مان الاوزرا بكاالم
السادات له ن مو د العبور قب ودته إل القاهرة ..
( الطبيعي أن يقوم الوزرا بنق الخبر إل منازلهم وكذلك إل الصف الثااني فاي كا وزارة و والطبيعاي أيضاا أن يفعا الصاف
الثاني نفس الشي وهكذا في متوالية ددية  ..وقد يفسر ذلك قيام وزير الطيران المدني أحمد نوح بوقف خطوط مصر ل طياران
يوم  5أكتوبر دون الرجو إل القيادة السياسية بعاد أن انتشار الخبار باين أ ضاا الحكوماة مماا كااد أن ياإدى إلا فشا العباور
وربما فنا الجيش المصري وتكرار سيناريو النكسة و وقد يفسر دم التحقيق مه الوزير نوح بعاد الحارب هاي الرغباة فاي ادم
كشف الكارثة التي تسبب فيها السادات ..
لقد ضرب السادات هنا رض الحاائط بهبساط قوا اد العساكرية بكتماان هاذا األمار الخطيار  ..وياذكر الفرياق الشااذلي فاي كتاباه
السابق أنه حت زوجته لم تكن تع ام أثناا وجاود خاارر مصار لج اب المساا دات العساكرية ألنهاا تعاودت ا غياباه باالمواقه
العسكرية لعدة أسابيه ) ..
أما ما فعله السادات أثناء المفاوضات مع اإلسرائيليين فيفوق فى أضراره ما فعله فدى غرفدة العمليدات وندذكر مثلد ىين علدى ذلدك
وردا فى كتاب المشير عبد الغنى الجمسى " مذكرات حرب  " 2293وهما ما يلى :
األول ذكره في ص : 281
اجتماه المشاير الجمسا فاي أساوان مااه كيسانجر فااي ديسامبر  7712لمناقشاة تفاصااي فاض االشاتباك وفااوجب مناه بمعرفااة أن
الساادات قاد اتفاق معاه – أي مااه كيسانجر  -ا تواجاد ل قااوات المصارية فاي ساينا بحجاام  21دباباة ماه  1آالف رجا فقااط و
انصرف المشير الجمس من الج سة لفترة بعد أن اغرورقتا ينا بالدمه ..
يقو المشير " لم يكن هناك ما يد و إل هذا التناز الكبير الذي يترتب يه تهديد أمن قواتنا و كنت أتوقه أن يستشاير الساادات
الفريق أحمد إسما ي أو يستشيرني ند وصولي إل أسوان إلبدا الرأي فاي الموضاو ات العساكرية  ..اقترحات ا الارئيس
استد ا الفريق أحمد إسما ي من القاهرة ورد بهنه لن يستد يه وأن اتفاقه مه كيسنجر يجب االلتزام به " ..
الثاني ذكره في ص : 500
كان في  31ديسمبر  7711أثنا اجتما ه كوزير ل حربية ل مرة األول مه زرا وايزمان فاي جنااك يس و فاوجب الجمسا مناه
بمعرفة أن السادات كان قد أ ط بيجين " و دا " بعدم تواجد أي قاوات ل جايش المصاري شارق ممارات الماتال والجادي وحتا
الحدود مه إسرائي وه مسافة تقدر بـ 751كم ..
يقو المشير " كانت دهشتي كبيرة وصدمتي أكبر ألن الرئيس السادات لم يخبرني مسبقا بذلك قب بدأ المفاوضاات ولام يكان مان
م بو د قطعه رئيس الدولة باسم مصر في هاذا الموضاو العساكري الهاام  ..كاان
المستساغ أن أبين لوايزمان أنني لست
المفروض بحكم منصبي كوزير ل حربية وقائد ام ل قوات المس حة أن يإخذ رأيي في هذا الموضو "  ...كما ياذكر المشاير أناه
حاو المماط ة في مقابالته مه وايزمان التي ت ت ذلك بحجاة أن الساادات لايس رجاال ساكريا إال أن وايزماان رفاض ب صارار
ما فع ه المشير الجمس معه بقولاه "
تغيير ما و د به السادات و ويقو وايزمان في كتابه " المعركة من أج السالم " ردا
المطالبة لنفسه بحق خرق و د قدمه الرئيس المصري نفسه و لقد دار نقاش بيننا شديد" ..
لم أتصور أن يجرأ أي مصري
لم يقتصر األمر على ما ذكره المشير الجمسدى بدل تعدداه لدى البندود السدرية التدي كاندت ملحقدة فدي اتفاقيدة كامدب ديفيدد  ،تلدك

البنود التي تفاجأ المصريين بين الحين واألخر بالجديد فيها ..
نذكر بهذه المناسبة القرار الكارثى الذي اتخذه السادات منفردا في فبراير  2298بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بد 00
فرد من قوات الصاعقة لى مطار الرنكا بقبرص لمحاولة القبض على الفلسطينيين الذين قتلوا يوسف السباعي أثنداء تواجدده
في المطار المذكور ثم احتجزوا المجموعة المصرية المرافقة له ..
فقددد ثبددت فيمددا بعددد أن الخارجيددة المصددرية حددذرت السددادات مددن مغبددة الهبددوط فددي قبددرص بقددوات مصددرية مددن دون موافقددة
حكومتها  ،كما كرر اللواء نبيل شكري قائد قوات الصاعقة وقائد المجموعة المهاجمة نفس التحذير أثناء وجوده فدي المجدال
الجوى القبرصي وفوق المطار عندما الحظ كثافة الحشد للقوات القبرصية حول المطار  ،وقد هددده السدادات علدى التليفدون –
تماما كما فعل مع الفريق الشاذلي عندما نصحه بعدم الهجوم دون وقفدة لدراسدة الموقدف – وصدرخ قدائ للدواء شدكري " أندا
ه علمك شغلك ؟  ...نفذ األوامر " ..
ونفددذ اللددواء شددكري أوامددر السددادات وأسددفر ذلددك عددن عشددرات القتلددى مددن القددوات المصددرية علددى أيدددي القددوات القبرصددية
المحاصرة للمطار وتدمير حدى الطائرتين من جراء قذيفة من دبابدة قبرصدية وقعدت علدى بعدد أمتدار مدن اللدواء شدكري الدذي
كان في كابينة حداها وأسفرت عن مقتل طاقمها ..
لدم تخطددأ الحكومددة القبرصددية  ،فقددد كانددت تدددافع عددن سدديادة بلدددها وكددان بإمكددان قواتهددا الجويددة سددقاط الطددائرتين المصددريتين
بسهولة بالغة  ،لكنها تحلت بصبر بالغ وكانت تظن أن الدرئيس المصدري لدن يقددم علدى ارتكداب خطدأ كدارثى علدى المسدتويات
الددث ع السياسددية والدبلوماسددية والعسددكرية  ..وقددد عددين السددادات اللددواء نبيددل شددكري مددديرا للكليددة الحربيددة عقددب الحددادع
كمحاولة الحتواء القرار الكارثى الذي اتخذه ..
أسئلة تبحع منذ عقود عن جابة !
* أصبح من الثابت اآلن لجميع المراقبين والمتخصصين  -وأخص منهم القيادات العسكرية وبالذات اللواء فؤاد نصار مدير
المخابرات الحربية وقت الحرب  -أن السادات كان قد أخبر الملك حسين قبل أسبوعين من حرب أكتوبر بيوم الهجوم وحدد
ساعة الصفر له بأنها ستكون السادسة قبل المغرب وهو يعلم مسبقا بأن هذا الملك سيخبر أصدقاءه فى سرائيل بذلك وهو ما
حدع  ،كما أخبر السادات أيضا أشرف مروان نفس الرواية قبل الحرب وأسر مروان بالخبر لى رئيس الموساد في  5أكتوبر
الذي طار لى لندن خصيصا للقاء به ( مع افتراض النوايا الوطنية لدى مروان وأنه كان فع يعمل مزدوجا لصالح مصر ) ..
إننا نسه ن الهدف اإلستراتيجي مما فع ه السادات هنا ؟!  ..سمعنا الكثير من مطب وراقصي النظام بهن ذلك كان يندرر
ضمن خطة الخدا اإلستراتيجي ولكننا نود أن نسمه شرحا من متخصصين مستق ين ن قائد يخبر أ دا بيوم هجومه !! ..
السادات نفسه رفض إ طا القادة العرب الراغبين في إرسا قوات أي مع ومات ن سا ة الصفر ولو تقريبية و هوارى
قوات
بومدين حاو دة مرات معرفة ذلك ولو تقريبيا و وكان مستعدا إلرسا ك الجيش الجزائري واإلبقا فقط
الشرطة إذا أ ط الوقت الكافي و وهو ما كان سيغير معالم أشيا كثيرة بالمنطقة و ف ماذا يب غ السادات إسرائي بيوم الهجوم
ولم يب غ به بومدين ؟! .
* ذا كان السادات يعلم مسبقا بأن الخروج من المظلة الدفاعية الصاروخية والتي مداها  10 /25كم شرق القناة سيعنى
تدمير قواتنا – وهو ما حدع بالطبع  -فإن المحقق المحايد البد أن يطرح األسئلة التالية :
النحو الذي ذكرنا في الح قة الثانية ؟! ..
 لماذا أمر بتطوير الهجوم  71أكتوبر وتدمير قواتنا ألم يكن مقنعا له أن تدمير ال وا األو مشاة في يومي  73 /11أكتوبر كان بسبب خروجه من المظ ة الدفا ية الصاروخية؟! ..
 من أصدر قرار الخرور لهذا ال وا من المظ ة الجوية ؟! و .. ألم تعط الط عة األمريكية في  72أكتوبر السادات وكذلك المخابرات الحربية شعورا كافيا بهن اإلسرائي يين يبحثون – نطريق األمريكيين – ن ثغرة ل نفاذ إل غرب القناة وتنفيذ الخطة غزالة ؟! ..
 لماذا لم تإخذ تحقيقات المخابرات الحربية مه العقيد ساف ( قائد ال وا المدر  ) 771في  8أكتوبر مهخذ الجد وي غتطوير الهجوم و ت ك التحقيقات التي أكدت وجود صاروخ مضاد ل دبابات أمريكي لدى إسرائي ال مثي له في العالم ومدا 2
آالف متر وهو ما يفوق مدى الدبابة ؟! ..

 حت لو كانت القوات المصرية في نطاق ا لمظ ة الجوية و ألم يكن من الواجب اتخاذ التدابير الميدانية ل تعام مه ما ظهر منتحقيقات بوجود هذا الصاروخ ؟ ..
 ثبت أن األردن كان لديه هذا الصاروخ قب بدأ الحرب ( أو لديه المع ومات الكافية نه حيث أكدوا الحقا أنهم تدربوا يهقب الحرب ) و فهين كان دور المخابرات العامة المصرية  -ومنها المخابرات الحربية  -التي ثبت أنها فوجئت بما حص ت يه
من العقيد اإلسرائي ي ساف ؟
* ذا كانت الحجة هي أن تطوير الهجوم كان بغرض رفع الضغط عن السوريين  ،فإننا نسأل سؤالين :
 ه يعن إنقاذ سوريا أن ندمر قواتنا ؟! .. لماذا لم يقتنه السادات ب غة األرقام التي ذكرها الفريق الشاذلي في  73أكتوبر والتي أكدت أن الجبهة السورية الصغيرة كانتفي أوضا ميدانية أفض بكثير من الجبهة المصرية الواسعة ؟! ..
* ذا كان السادات يعلم بتفاصيل الخطة اإلسرائيلية قبل الحرب والمتمثلة بإحداع ثغرة في مفاصل الجيش وااللتفاف منها
لتطويق الجيشين الثاني والثالع  ،فإننا يجب أن نطرح األسئلة التالية :
الفرقتين المدر تين  1و  37غرب القناة كما هو متفق يه ؟! ..
 لماذا لم يبق لماذا رفض إ ادتهما بعد الخسائر التي تكبدها الجيش كما طالب بذلك الفريق الشاذلي في  75أكتوبر و خاصة بعد المذبحةالتي تعرضت له المدر ات المصرية في  71أكتوبر ؟! ..
 لماذا صرخ في وجه الفريق الشاذلي في  72أكتوبر رغم تفاقم الثغرة وهدد بالمحاكمة العسكرية إذا ذكر ك مة " انسحاب "مرة أخرى ؟!
 لماذا لم يستجب السادات إل ندا ات رئيس أركانه والقادة الميدانيين في  71أكتوبر بسحب ال وا المدر المستق  35إلالغرب وتوجيه ضربة إل الثغرة – التي كانت متوسطة القوة حينها !! – من الغرب وليس من الشرق كما أصر هو و وهو ما
أدى إل تدمير ال وا المذكور ؟!
* كان سيتبقى للجيش المصري في سيناء  -في حال استجاب السادات لطلب الفريق الشاذلي وسحب أربعة ألوية مدرعة لى
غرب القناة – ما مجموعه  200ألف مقاتل  2000 +دبابة وهم قوات النسق األول  ،وهنا نسأل ما يلي :
 لماذا رفض السادات في  31أكتوبر سحب أربعة ألوية من الشرق إل الغرب رغم مه بوجود ثالث فرق مدر ة ل يهودغرب القناة وهو ما أدى إل حصار الجيش الثالث وكاد أن يإدى إل حصار الجيش الثاني أيضا وفتح الطريق إل القاهرة ؟!
..
 لماذا رفض ط ب الشاذلي بينما هرو وقدم " و دا " – الحظ النص ال فظي الذي ذكر المشير الجمس وكرر أكثر من مرة 21دبابة و 1آالف رج ؟! ..
– إل زرا وايزمان أثنا المفاوضات ب خال سينا من الجيش المصري واإلبقا فقط
* كثر الحديع عن عدم كفاءة وزير الحربية الفريق أحمد سماعيل لمنصبه  ،فقد طرد من الخدمة مرتين بعد النكسة ( مرة
عقب النكسة مباشرة وأخرى عقب حادع الزعفرانة في  ، ) 2202وكان معروفا أن تعيينه كوزير حربية كان فقط لتحقيق
أمن السادات الشخصي بسبب العداء القديم – والذي وصل على حد التشابك باأليدي في الكونغو – بين الوزير ورئيس
األركان ..
وزير الحربية الفريق أو
سنهم ك هذا  -رغم أهميته  -ونسه السإا الذي نرا أكثر أهمية  :لماذا أبق السادات
إسما ي في منصبه رغم مه قب الحرب بسنتين – وهو ما صرح به السادات نفسه في خطاب له في الربه األخير من
اتخاذ القرار ؟
السبعينات  -بهنه مريض بالسرطان وف درجة متهخرة وغير قادر
* بعد أن ثبت – طبقا للبنود السرية  -أن السياح اإلسرائيليين  ،والكثير منهم من الموساد  ،يدخلون سيناء بدون تأشيرة ،
وبعد أن ثبت أن سرائيل تحصل على الغاز المصري بسعر يقل عن دوالرين للوحدة وفى اتفاق يسرى لمدة تصل لى عشرين
عاما علما أن سعره العالمي يدور " اآلن " حول  23دوالر للوحدة  ،فإنه يحق لنا أن نسأل ما يلى :
ت ك البنود السرية كان بمثابة خيانة ل وطن ؟ ..
 ه التوقيه ه كان يع م ك أفراد الوفد المصري في كامب ديفيد بت ك البنود السرية ؟ ..منا بك البنود السرية أم أن األجيا القادمة ستفاجه بالمزيد ؟ ..
-ه

 نعرف أن يون اليهود تتجه بر الني و فه ميا الني ضمن ت ك البنود السرية ؟ .. لماذا سمح المفاوض المصري بتصدير س عة إستراتيجية نادرة كالغاز في مصر إل إسرائي ؟! .. إذا كان " أوالد العم " من محبي السالم كما يرور لهم مبارك وزمرته من فئران السفينة و لماذا رفض اإلسرائي يون إرساطا المحمو إل نجيب سايروس الذي قدم سعرا مغريا ؟..
 ألم يقولوا أن قطا االتصاالت ندهم هو ضمن أمنهم القومي وسايروس – رغم صداقته لهم – ال يإتمن يه ؟ ..توقيه قد الغاز لهذ المدة الطوي ة ولم يشترط أن تكون المدة سنوية كنو من دفه
 لماذا وافق المفاوض المصريمفاوضات السالم وانتزا الحقوق المس وبة وانتظارا لألسعار العالمية ؟ ..
 ه أهمية الغاز اإلستراتيجية أق من أهمية قطا االتصاالت؟ .. أين المنطق في تصدير الغاز بثمن بخس – كما أس فنا – إل إسرائي ثم استيراد بالسعر الع مي ل مواطنين من الجزار ؟! ه يعان السوق من كثرة الزبائن حت نوقه هذا العقد مه اإلسرائي يين ؟.. ه قد الغاز بهذا الثمن البخس وبهذ المدة الطوي ة يعن أنه هناك صفقة تبادلية بين حسن مبارك وأمريكا نظير مسا دتهاله في خالفة ابنه جما والوسيط اإلسرائي ي قبض أتعابه مقدما ؟
سنتناو في الح قة القادمة – إن شا هللا  -موضو ا هاما آخر أقب السادات
خطورته و ف ل ال قا ..
الباحثين والمراقبين و رغم توافر األدلة
رائف محمد الويش
سانت لويس – ميزورى – أمريكا
elwisheer@yahoo.com
تابه مقاالت سابقة لكاتب المقا
www.thowarmisr.com

مدونته " ثوار مصر " و نوانها كما ي ي :

اتخاذ أيضا رغم خطورته وأ تقد أنه حير

