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جلسة خاصة

لقيادة أركان الجيش مع لجنة الوزراء للشؤون األمنية

2 حزيران 1967

تقديم:

 ،1967 حزيران  من  اخلامس  لعدوان   50 ـ  ال الذكرى  عشية 

احلكومة  رئيس  لديوان  )التابع  الرسمي  الدولة«  »أرشيف  أفرج 

الوثائق  من  كبيرة  مجموعة  عن  األخير،  أيار  في  اإلسرائيلية(، 

الرسمية اخلاصة بالعدوان، تلقي أضواء كاشفة على العديد من 

السيرورات، املداوالت والقرارات التي سبقت العدوان وهّيأت له، 

تخللته وأعقبته.   

إحدى أكثر تلك الوثائق أهمية هي الوثيقة التي ننشر هنا 

ترجمة حرفية لها؛ وهي عبارة عن محضر اجللسة املشتركة التي 

عقدتها »اللجنة الوزارية املوسعة للشؤون األمنية« مع أعضاء »هيئة 

األركان العامة« في اجليش اإلسرائيلي، صباح يوم اجلمعة، 2 

حزيران 1967، واستمرت ساعتني ونصف الساعة، من التاسعة 

وحتى احلادية عشرة والنصف صباحا.  

اخلالف  يعكس  للغاية«،  »سرّي  بأنه  املوسوم  احملضر،  هذا 

الذي كان قائما آنذاك، عشية بدء العدوان، بني القيادة السياسية 

)وخاصة رئيس احلكومة، ليفي أشكول، وعدد من الوزراء( التي 

التروي« وعدم االستعجال في شّن احلرب،  كانت ترى »ضرورة 

من جهة، وبني القيادة العسكرية )رئيس األركان، إسحق رابني، 

واجلنراالت اآلخرون، بدعم واضح ومباشر من وزير الدفاع، موشي 

ديان( التي كانت تضغط وتدفع نحو اإلسراع في إعالن احلرب. 

التوتر  من  أجواء  أن  يبدو واضحا، من تسجيالت احملضر، 

قليلة  التي شهدت مواجهات كالمية غير  خيمت على اجللسة 

بني الوزراء، الذين كانوا يتخوفون من نتائج احلرب وانعكاساتها، 

امليدانية والسياسية )ألنهم لم يكونوا على علم باملعلومات واخلطط 

التي في حوزة اجليش وجنراالته!( ففضلوا إتاحة املجال أمام حل 

املشكلة املركزية في نظرهم ـ إغالق مضائق تيران أمام املالحة 
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البحرية إلى إسرائيل ومنها ـ  بالطرق الدبلوماسية، واجلنراالت 

الذين بذلوا قصارى جهدهم إلقناع الوزراء بضورة اإلسراع في شن 

الهجوم )لكن من دون الكشف أمامهم عن معلومات استخبارية 

حيوية أو خطط عسكرية سرية( بالتخويف والتحذير من أن التردد 

وتنفيذه سيمنحان اجليش  احلرب  قرار  اتخاذ  في  املماطلة  أو 

وهو  وقواته،  وحتصيناته  مواقعه  لتعزيز  كبيرة  فرصة  املصري 

ما سيصّعب مهمة احلرب الحقا وسُيضاِعف اخلطر الوجودي 

على إسرائيل. 

في نهاية اجللسة، رفض رئيس احلكومة، ليفي أشكول، طلب 

طارئة  فورية  جلسة  بعقد  رابني،  إسحق  اجليش،  أركان  رئيس 

للحكومة من أجل اتخاذ القرار بشن احلرب، بل أعلن )أشكول( 

أن جلسة احلكومة سُتعقد في موعدها املعتاد، احملدد سلفًا ـ 

يوم األحد، الرابع من حزيران.  

غير أن قرار احلرب اتخذ في اليوم نفسه، اجلمعة 2 حزيران، 

في جلسة تشاورية عقدت في ساعات ما بعد الظهر، بدعوة من 

أشكول نفسه ومبشاركة كل من: وزير الدفاع موشي ديان، وزير 

اخلارجية آبا إينب، نائب رئيس احلكومة يغئال ألون )وزير العمل(، 

مدير ديوان رئيس احلكومة يعقوب هرتسوغ، ورئيس هيئة األركان 

إسحق رابني. في تلك اجللسة، أّيد قرار احلرب الفورية كل من: 

يبدأ  إينب(،على أن ال  يعارضه  )ولم  ألون ورابني  ديان،  أشكول، 

الهجوم قبل يوم 5 حزيران. 

القرار  استقر  حزيران،   3 السبت  التالي،  اليوم  مساء  في 

النهائي على شن احلرب )لكن القرار الرسمي اتخذ في جلسة 

احلكومة األسبوعية في الغداة، األحد 4 حزيران(. كان ذلك إثر 

عودة رئيس »املوساد«، مئير عميت، من »زيارة عمل« رسمية في 

واشنطن. فقد حتدث عميت عن انطباعاته من محادثات أجراها  

ـ »سي.  مع وزير الدفاع األميركي، روبرت ماكنمارا، ورئيس جهاز ال

آي. إيه«، ريتشارد هيلمس. وفي حديثه ذاك، طمأن عميت رئيس 

احلكومة، أشكول، بشأن أكثر ما كان يقّض مضجعه )أشكول(: 

عملية  على  جونسون  ليندون  الرئيس  إدارة  رد  سيكون  كيف 

إليها إسرائيل ضد مصر؟  وهو السؤال الذي  عسكرية تبادر 

تردد كثيرا على لسان أشكول نفسه ووزراء آخرين، وبصياغات 

مختلفة، في اجللسة التي ننشر ترجمة محضرها هنا.

ثمة حقيقة بارزة تطل برأسها من قراءة هذه الوثيقة )كما 

غيرها من الوثائق الرسمية املتعلقة بعدوان حزيران 1967، والتي 

أفرجت السلطات اإلسرائيلية عنها حتى اآلن(: كان البحث واجلدل 

حول احلرب يقتصران على اجلبهة املصرية فحسب... فقط، ال 

غير! لم ُيطرح على بساط البحث الرسمي، سواء لدى حكومة 

إسرائيل أو جيشها أو أي من قياداتها السياسية والعسكرية، 

احتمال / هدف احتالل الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية، 

واالستيالء على »حائط املبكى«!!

)ترجمة وتقدمي: سليم سالمة(

سري للغاية

0010/01

سكرتارية القيادة العليا

مكتب رئيس هيئة األركان

3 حزيران 1967

النسخة رقم 1 من أصل 5 نسخ

جلسة خاصة لقيادة أركان الجيش
مع لجنة الوزراء للشؤون األمنية

2 حزيران 1967

الحضور:

رئيس احلكومة، ليفي أشكول

الوزير زملان أران

الوزير آبا إينب

الوزير موشي ديان

الوزير مناحيم بيغن

الوزير يغئال ألون

الوزير يسرائيل غليلي

الوزير زيرح فيرهفطيغ

الوزير حاييم موشي شبيرا 

الوزير يسرائيل برزيالي

الوزير موشي كول

نائب الوزير تسفي دينشطاين 

الفريق إسحق رابني

اللواء حاييم بارليف

اللواء عيزر وايزمان
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اللواء أهارون يريف

اللواء ماتي بيلد

اللواء ش. إيال

اللواء س. هود

اللواء ش. أريئيل

اللواء ي. غفيش 

اللواء ع. نركيس

اللواء دافيد إليعيزر

اللواء ي. طال

اللواء أريئيل شارون

اللواء أ. يافه

اللواء أ. بيلد

اللواء رحبعام زئيفي

اللواء عاموس حوريف

السيد س. كشتي

العقيد ي. ليئور

العقيد ي. حوفي

العقيد ي. حيفتس

العقيد أ. متير

املقدم ر. إفرات

املقدم هـ. نيرل

املقدم أ. إيلون

الرائد م. سريغ

السيدة ياعيل عوزاي

السيدة ش. يافه

سري للغاية

الفريق إسحق رابني: سيدي رئيس الوزراء والسادة الوزراء، أنا 

سعيد بهذه الفرصة التي أتاحت لنا هذا اللقاء املشترك ليكون 

بإمكاننا عرض الصورة عليكم، كما تبدو لنا.

العرض الذي سنقدمه لكم سيتم على النحو التالي: أطلب من 

رئيس شعبة االستخبارات )»أمان«( أن يعرض، أوالً، صورة العدّو 

والصورة السياسية ---، على نطاق ضيق رمبا، كما نراها من 

خالل املواد املعروفة لنا.  

أعود وأؤكد: املواد التي نعرضها هنا هي من مصادر سرية 

للغاية وأنا أعتقد اليوم بأن بعض هذه املصادر ـ وجودنا مرهون 

بعدم الكشف عن املعلومات التي سيتم عرضها هنا، والتي مت 

استقاؤها من تلك املصادر.

 اللواء أهارون يريف: سيدي رئيس احلكومة، الوزراء احملترمون،

أجرينا  املاضي،  األحد  يوم  احلكومة  اتخذته  الذي  القرار  بعد 

تقييما للوضع ـ ماذا ميكن أن تكون دالالت وانعكاسات تميد 

الوضع وإبقائه على ما هو، ملدة اسبوعني ـ ثالثة أسابيع منذ 

يوم األحد املاضي.  

نظرًا جلدية املعلومات وأهميتها، سأسمح لنفسي بقراءتها 

من الورق: ستكون لتأجيل احلسم في األزمة اإلسرائيليةـ  املصرية 

وسياسية. عسكرية  مستويات،  عدة  في  إسقاطات   احلالية 

أن تميد  ـ  املباشرة  املواجهة  على صعيد  ـ  البارزة  النقطة 

الوضع لن يعود بأي فائدة فيما يتعلق بفرص حصول أي تغيير 

لصاحلنا في الوضع العسكري خالل هذه الفترة.

التشكيالت العسكرية المصرية:

تنظيمها،  القائم،  العسكري  التشكيالت  تبلور  توقع  ميكن 

زرع  اخلنادق،  حفر  )بواسطة  األرض  على  وتعزيزها  تسليحها 

األلغام وبناء التحصينات(.  

وتعزيزه،  الشيخ  في شرم  العسكري  التشكيل  تقوية  سيتم 

أكثر من سيناء رمبا. 

ميكن توقع تركيز قوات إضافية أخرى، بعد نقلها من اليمن 

وبواسطة إنشاء تشكيالت إضافية جديدة على نحو مستعجل، 

ميكن توجيهها تعزيزات إلى سيناء. 

على عتبة انتهاء هذه الفترة، يحتمل انضمام جزء مما اشترته 

وإن  املصرية،  التشكيالت  إلى  السوفييتي  االحتاد  من  مصر 

بطريقة ارتالية، متسرعة وغير كاملة. 

في اجلو ـ ستتيح هذه الفترة الزمنية االنتظام بكفاءة عالية 

جدا، مما يعزز قدرات سالح اجلو املصري الهجومية وقدرته على 

االمتصاص، على حد سواء. كل يوم إضافي ميّر سيقلل، كثيرا، 

من فرص حتقيق إسرائيل التفوق اجلوي. 

وسيكون  نسبيا،  أكبر،  بسرعة  تصل  قد  اجلوية  املقتنيات 

باإلمكان استخدامها وتشغيلها بصورة مستعجلة. 

تشديد خاص - على احلرب اإللكترونية.

سيكون للمدة الزمنية القصيرة، نسبيا، تأثير ضئيل في البحر. 
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خليج  في  البحرية  التشكيالت  انتظام  يتوقع    - ذلك  ومع 

العقبة )الغردقة، الطور وشرم الشيخ(. ورمبا تكون هنالك بعض 

اإلضافات، أيضا، أو استبدال بعض القطع. 

للتفاصيلـ  أنظر امللحق أـ  تطور التشكيالت في البر والبحر؛ 

وامللحق ب ـ تطور التشكيالت اجلوية.

االنعكاسات البين ـ عربية:

كلمات استمرت األزمة، يتصاعد تأثير األذى ملكانة إسرائيل 

والواليات  عامة،  الغرب  موقف  وعلى  ردعها  وهيبتها، ملصداقية 

املتحدة بشكل خاص، في املنطقة. 

موجة احلماس القومي تتاح جماهير الشعوب العربية ويزداد 

اخلطر في األردن خاصة، على نظام امللك حسني. كلما استمر 

هذا الوضع، تقلص هامش املناورة املتاح أمام حسني واخلطوة 

األخيرة التي أقدم عليها ـ التوجه إلى عبد الناصر وطلب لقاء 

اتاه  على  تدل  ـ  قومية  إقامة حكومة  بغية  معه  فوري وسري 

محتمل وخطير للتطورات املقبلة. 

ثمة مجال بنيـ  عربي خطير آخر هو مسألة األعمال التخريبية 

العدائية:

ميكن االفتراض بأن املصريني سيواصلون، خالل الفترة احلالية 

االمتناع عن  تبني خط  أسابيع،  ثالثة  إلى  هذه، بني أسبوعني 

املبادرة إلى شن عمليات تخريبية عدائية تنطلق من قطاع غزة. 

هذا، رغم احتمال اعتماد توجه آخر مختلف على املدى البعيد. 

التخريبية  العمليات  تصاعد،  ورمبا  استمرار،  توقع  ميكن 

العدائية، وإن بصورة متفرقة. أيـ  عمليات مببادرات ذاتية تطلقها 

التنظيمات الفلسطينية املختلفة التي ستبدي جاهزية أكبر للعمل 

على خلفية احلماس الشعبي من جهة، وتدني استعداد حكومتي 

األردن ولبنان لقمع وجلم املتسللني من جهة أخرى.  

في  حتى  املستقل،  السوري  املوقف  ضوء  وعلى  وأخيرا، 

السوريون  يلجأ  أن  املستبعد  من  فليس  اليوم،  القائم  الوضع 

توريط مصر  بهدف  العدائية  التخريبية  العمليات  إلى تشجيع 

من جهة، واملضي في طريقهم األساسي ـ طريق حرب التحرير 

الشعبية، من جهة أخرى. 

تد  قد  سينشأ،  الذي  عربي  ـ  البني  الوضع  خلفية  على 

الواليات املتحدة نفسها، بعد أسبوعني ـ ثالثة أسابيع، معزولة 

متاما في املنطقة )سوية مع إسرائيل(. في حالة كهذه، قد يقل 

للتحرك بصورة مستقلة وحازمة من أجل فّك  استعدادها: 1.  

واختراق احلصار على املالحة؛ 2. لنجدة إسرائيل وتقدمي املساعدة 

لها، إذا ما تورطت عسكريا. 

الجيوش األخرى:

ليس من املتوقع، بشكل عام، حصول تغييرات كبيرة، ال في 

قوة اجليوش املختلفة وال في انتشارها. 

ومع ذلك، ميكن اعتبار األمور التالية محتملة:

حتركات عراقية نحو وإلى داخل األردن وسورية )في البّر   -

واجلوّ(.

في  دعمًا ملصر،  أردنية،  لعملية عسكرية  متزايد  احتمال   -

حال حصول تدهور.

بالنسبة للجيش السوري ـ أمتنع عن التفصيل.   -

اإلجنازات  سلسلة  وأخيرا،  ملصر:  بالنسبة  األفضل  الفرصة   -

املصرية املتتالية، دون أي تشويش، قد متنح قادتها شعورًا بأنه 

من املمكن مواصلة اعتماد أسلوب العمل املبادر بنجاح )وإن 

كان من املرجح أن هذا لن يجري في غضون الفترة املعنية(:

التحريض على إطالق النار وإخراج عمليات فدائية إلى  أ. 

حيز التنفيذ، تقف إسرائيل عاجزة حيالها. 

توجيه ضربة لتدمير دميونا، ورمبا املطارات أيضا. ب. 

لن أطيل عليكم بالتفاصيل. سأنتقل إلى اخللفية السياسية.   -

واسمحوا لي أن أشير إلى وجود خالفات في وجهات النظر 

في هذا املوضوع وأعتقد أن الوضع جدي ومعقد مبا يكفي 

مجرد  ليس  املوضوع،  حول  أفكارنا  طرح  لنفسي  ألجيز 

انطباعات فقط، وإمنا بناء على الدراسة، مع اعتمادنا احلد 

األقصى املمكن من الصراحة واملوضوعية.

نحن نرى أن الواليات املتحدة ال تنوي التحرك بجدية لفك   -

احلصار البحري بالقوة. كما أنها ال تنوي، أيضا، اتخاذ 

حل  أجل  من  القريبة  الفترة  خالل  األثر  بعيد  خطوات 

الوضع الذي نشأ بيننا وبني مصر. هذا من جهة أولى. 

ومن جهة ثانية، نحن نعتقد بأن الواليات املتحدة تدرك 

أننا مجبرون على التحرك واتخاذ خطوات عملية وأننا 

نؤمن بأنه حتى لو أرسلوا إلينا إشارات هنا وهناك، إال 

أننا ملزمون بالتحرك الفعلي. أنا ال أستطيع استغالل 

وقتكم اآلن وهنا، لكن األمر يستلزم حتليال موسعا وعميقا 

جلميع اخلطوات واإلجراءات، ملاذا وصلت هذه الرسالة أو 

تلك في ذلك اليوم أو سواه.
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سأقرأ أمامكم بعض الوثائق فقط وإن كانت لديكم أي تساؤالت 

أو استفسارات، سأجيب عنها بسرور.  

أيار عن  يوم 26  أميركا  األنباء في  قالته وكاالت  لنبدأ مما 

تصريحات أدلى بها سكرتير دين راسك )وزير اخلارجية األميركي 

بني 1961 و 1969ـ  املترجم( الذي وصل إلى أيوا في 26 أيار. فقد 

نقلت الوكاالت، ضمن ما نقلته، أنه قال ما يلي:

)يقرأ اقتباسات من الورقة(.

في 29 أيار، أجرى سفير إسرائيل في واشنطن محادثة مع 

األميركية  اخلارجية  وزارة  في  الكبير  املوظف  روستوف،  يوجني 

إن  أخرى،  أشياء  ضمن  من  قال،  شؤوننا.  في  عمل  والذي 

األميركيني حصلوا على معلومات تفيد بأن  املشاكل اللوجستية 

في مصر آخذة في التفاقم، وخاصة في كل ما يتعلق بتزويد 

املياه وما إلى ذلك.  

وبالنظر إلى الضغط املالي واالقتصادي الواقع علينا، تقرر أن 

تقوم حكومة الواليات املتحدة بوضع خطة طوارئ لتقدمي معونات 

اقتصادية إضافية. 

قوات  املصري  اجليش  تركيز  من  بالرغم  إنه  أيضا،  وقال، 

كبيرة، إال أن األميركيني يعتقدون بأن إسرائيل قادرة على حتقيق 

االنتصار في املعركة )رمبا قَصد تهدئتنا وطمأنتنا بأنهم ال ينوون 

مهاجمتنا(، لكن من األفضل لنا أن يكون املصريون هم املبادرون 

إلى شن الهجوم، أوالً.     

في يوم 29 أيار، نشرت وكالة »يو. بي« )يونايتد بِرس( محادثة 

مع جونسون في تكساس وأقوال املتحدث باسم البيت األبيض 

)يقرأ اقتباسات من الورقة، باإلجنليزية(. 

وفي 29 أيار، أيضا، نشرت وكالة »يو. بي«، معلومات باسم 

يعتمد  والذي  هناك،  األوساط  تلك  من  املقرب  الكبير،  مراسلها 

على تلك األوساط. قال، في نهاية حديثه: معنى هذا، أنه ليس 

هنالك تشجيع لنا لشن الهجوم، ولكن لن يكون ثمة تهديد خطير 

علينا إن فعلنا ذلك.    

لنا  لقد اقتبسَت  القول، حتى اآلن: وماذا تقول أنت؟  ميكن 

من صحف ووكاالت أنباء ومحادثة مع روستوف، قال فيها: ميكن 

التصرف على هذا النحو، وميكن التصرف على نحو  آخر. 

في  املتحدة  الواليات  مندوب  بني  محادثة  عن  تقرير  هنالك 

األمم املتحدة وممثلنا نحن هناك. في تلك احملادثة، قال مندوب 

الواليات املتحدة إنه ال يستطيع أن يأخذ على عاتقه مسؤولية 

تقدمي املشورة لنا حول ما إذا كان ميكننا شن الهجوم ومتى. 

إنه قرار حكومتنا نحن، حكومة إسرائيل. لقد قرأ، في األثناء، 

التقرير الكامل عن محادثة وزير اخلارجية مع الرئيس وعاد، ثانية، 

إلى طرح السؤال عما إذا كنا واثقني من حصولنا على تصريح 

واضح بالعمل وفق ما نفكر به.   

وهو يلفت انتباهنا إلى حقيقة أن الرئيس كان قد قال إنه 

يحتاج إلى تأييد الكونغرس. لقد حتدث مع الرئيس، في الصباح، 

حول الوضع في مجلس األمن ولم يبق لديه أي شك في أنه لن 

يتم تفعيله )مجلس األمن(، بل سيكون أداة للمماطلة العربية. 

في برقية من يوم 31 أيار، هنالك محادثة بني روستوف الثاني، 

إنه  البيت األبيض، وممثلنا، عبرون. قال روستوف  املوظف في 

سيطرح االستنتاج في املوضوع الذي يريد عرضه معه )مشكالت 

في عمليات الشراء والتزود وفي مسائل أخرى(، لكن الرئيس طلب 

منه تبليغ عبرون شخصيا بأنه يشعر بالقلق حيال نص األمور 

التالية في رسالة رئيس احلكومة إليه من يوم أمس، أي )يقرأ 

الفقرة املقصودة، باللغة اإلجنليزية(. 

قال إن الرئيس غير مخول بإعطاء تعهد كهذا. 

النص املذكور ال ينسجم متاما مع ما قاله لوزير اخلارجية، 

ولذا فهو يرى أن من واجبه لفت نظر رئيس احلكومة إلى ذلك. 

وقال روستوف إن الرئيس كان في صراع مرير مع نفسه قبل 

محادثته مع وزير اخلارجية وإن ما قاله له اليوم يستند على ما 

الرئيس  تسلمناها.  التي  البرقية  في  الواردة  القواعد  تضمنته 

يعايش املشكلة ليل نهار ولم يغير من رأيه أو موقفه خالل محادثته 

مع وزير اخلارجية، لكنه ال يستطيع قبول النص املذكور أعاله. 

في ختام البرقية، رد روستوف، بعد أن أوضح عبرون بأن األمر 

خطير والتأجيل أيضا خطير، وقال إن األمور التي قالها روستوف يجب 

الرهان على سالح اجلو: بدأت احلرب بضربة جوية خاطفة.
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أن تثير خيبة أمل مريرة وما إلى ذلك ـ وإن هذا التلخيص دقيق جدا 

ومنصف متاما وال يجوز لنا تأويل تلك األقوال وكأنها متثل انسحابا 

وتراجعا عن أقواله السابقة، وإمنا هو ال يستطيع التصريح بصورة 

شاملة ومطلقة، كما ورد في برقية رئيس احلكومة. 

في أعقاب لقاء عقد بني عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ونائب 

ليست هنالك  بأنه  السيد دين راسك  الرئيس األميركي، صرح 

خطط فورية لفك احلصار املصري عن املضائق بالقوة.   

أسئلة  على  رده  في  وردت  كما  راسك  دين  أقوال  )يقرأ 

للصحفيني، حسب خبر نشرته وكالة »يو. بي« من يوم 1 أيار(. 

في برقية من يوم 27 أيار، ثمة وصف حملادثة بني السيد فاينبرغ 

والرئيس جرت صباح يوم 27 أيار، قال فيها للرئيس إنه مييل إلى 

االعتقاد بأنه ينبغي على إسرائيل أن تتحرك، سواء ألسباب عاطفية 

أو بسبب الشعور بأن عامل الزمن هو عامل حاسم هنا. 

كان رد الرئيس بأنه سيتعني على إسرائيل أن تقرر بنفسها 

ماذا عليها أن تفعل وما إذا كان عامل الوقت حاسما ومقررا 

هنا، وأنها ال تستطيع االنتظار أكثر.

أقّر بأنه ميكن إعطاء أجوبة عمومية على األقوال التي أوردُتها. 

أستطيع تقدمي أجوبة عمومية على ادعاءات عمومية، لكن على 

نهاية  في  كما حصل  األمور  تطور  وعلى ضوء  ضوء تربتنا 

األسبوع املاضي، كان لدينا شعور بأن الواليات املتحدة ال ترغب 

في اقتحام هذه القضية بالقوة والتورط فيها. ليس هنالك تطابق 

بني جميع وجهات النظر واملواقف في الواليات املتحدة. ثمة هناك 

توجهات مختلفة. نحن واثقون من أن الواليات املتحدة، إجماال، ال 

تريد التورط هنا، ألسباب واضحة. 

كان يبدو لنا أن عددا غير قليل من األشخاص املسؤولني في 

مواقع مهمة مختلفة في الواليات املتحدة كانوا سيعتبرون عملية 

)عسكرية( إسرائيلية مبثابة حل مريح للواليات املتحدة للخروج 

من هذا املأزق برمته. 

سيغضب الرئيس وسينددون بنا، لكن إذا ما أحسّنا التصرف 

بحكمة وبسرعة، فبناء على تقديراتنا وعلى تلميحات شتى وردت 

إلينا )لم أذكرها جميعا هنا(، قد ال تشكل الواليات املتحدة العقبة 

الرئيسية أمام عمليتنا.    

بل قد أقول أكثر من هذا حتى: أعتقد بأنه محظور علينا 

التعامل مع الواليات املتحدة وكأنها معطى ثابت. وكذلك األمر 

أكثر صعوبة، ألن  الوضع  فرنسا  في  أيضا.  لفرنسا  بالنسبة 

فيها اجلنرال ديغول. أما في الواليات املتحدة، فبإمكاننا ممارسة 

التأثير. إذا كان ثمة مكان في العالم ميكننا القيام بذلك فيه، 

االستخباري  التحليل  ضوء  وعلى  لذلك،  املتحدة.  الواليات  فهو 

اخلالص للوضع، فإن ما قلناه عن الوقت الذي ميضي واستنادا 

إلى تقديراتنا لألمور وفق تطوراتها على الصعيد السياسي وعلى 

الرغم من وجود »ثقوب« في ما أقول، إال أنني أعتقد بأن ال الواليات 

املتحدة كدولة عظمى، ال اإلجراء احلالي وال املفاوضات التي دارت 

بيننا وبينهم في الفترة األخيرة يجب أن تشكل عقبة أمام عملية 

سريعة وكاسحة يقوم بها اجليش اإلسرائيلي. 

الفريق إسحق رابني: أقترح أن تكون األسئلة موجهة إلى رئيس 

ّي أنا، سويةً. شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( وإل

تقف دولة إسرائيل اليوم أمام مشكلتني ميكن ربطهما معاً، 

لكنني أراهما منفصلتان.  املشكلة األولى هيـ  مشكلة املضائق؛ 

واملشكلة الثانية هيـ  التطور السياسي والعسكري الذي يتشكل 

حولنا والذي ال يعمل فيه الوقت لصاحلنا نحن. 

ال أريد التطرق اآلن إلى مشكلة املضائق. إننا نشهد عملية 

متسارعة من: أ( ـ بناء قوة عسكرية مصرية، كلما مرت األيام 

تتعزز وتتكرس أكثر فأكثر في منطقة سيناء وفي املطارات. 

قد تكون في املستوى الدفاعي فقط في هذه املرحلة. لكنني 

ال أستطيع التعهد بأن يكون هذا هو احلال في نهاية املطاف 

أيضا. وفوق هذا: ثمة لإلجناز املصري إسقاطات وانعكاسات 

على املنظومة العربية بأسرها. إسقاطات ليست ملرة واحدة 

فقط، بل في سيرورة تشّكل. جند التعبير عنها اآلن في األردن: 

اتفاقية الدفاع املشترك )التي وقعت عليها مصر واألردن في 

30 أيار 1967 ـ املترجم(. 

ال ميكنني التعهد بأن تكون هذه هي النهاية. سمعنا أن )امللك( 

حسني قال أنه أتى بالشقيري إليه لفترة قصيرة. قد تكون هذه فترة 

قصيرة حقا، لكنني ال أعرف ملن ـ حلسني أم للشقيري. إننا نشهد 

حتركا عراقيا، في اجلو وفي البر، في اتاه األردن. إننا ندخل في 

فيه  يتعزز  عسكرية،  لقوات  شامل  بتركيز  يتميز  عسكري  وضع 

التعاون ويتعمق. وكلما مّر الوقت دون أن تتحرك إسرائيل بعمل ما، 

تتعزز الثقة العربية بأّن إسرائيل، إذا لم تتحرك بسبب قضية كانت 

ناحية  من   )Casus belli( للحرب  سببًا  تشكل  بأنها  وصفتها  قد 

سياسية أو عسكرية ـ فليس في مقدورها مواجهة هذه املشكلة.   

إلى ماذا تقود االستنتاجات، إْن قبلنا بهذه الفرضية؟ هنالك 

عدة احتماالت:

استئناف  تخريبية،  عمليات  محدود،  هجوم  هنالك  أ. 

أعمال احلرف والتحويل؛ يوم األربعاء القادم، يجب أن 

ال  )جبل سكوُبس(.  املشارف  جبل  إلى  قافلة  تتوجه 

أعرف ماذا سيكون مصيرها. 
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تلقينا، أمس، بالغا حول إغالق سّد اليرموك. أي أننا   

في خضم عملية تعاظم عسكري، توجه نحو تعزيز 

التعاون البنيـ  عربي، حتريك قوات وانتظام قوات، مما 

يشكل تهديدا متعاظما على إسرائيل. 

هذا الطاقم، وأنا أوله، وكذلك القيادة العسكرية العليا   

أعتقد  احلرب.  أجل  من  احلرب  يريد  مّنا  أحد  ال  ـ 

بأننا قد نتورط في وضع عسكري نفقد فيه الكثير 

من نقاط تفوقنا وقد نتدهور إلى وضع ال أرغب في 

وصفه بكلمات قاسية، لكنه سيشكل خطرا جديا على 

وجود إسرائيل. ستكون احلرب قاسية، شرسة وكثيرة 

الضحايا واخلسائر. 

ما الوضع اليوم؟ اجليش املصري منتشر في سيناء،   

انتشارا متسرعا حتى اآلن وكلما مرت األيام، تزداد 

هناك التحصينات وتتعزز الثقة بالنفس لدى جيشهم. 

وإذا ما احتجنا إلى توجيه ضربة لهم، فسيكون األمر 

من حيث  بالذات،  هذا صحيح،  بكثير.  قساوة  أكثر 

اجلو العام. وأنا على استعداد لعرض الصورة كاملة 

عما يتعلق بسالح اجلو، الحقا.   

ثمة خطر آخر آخذ في التبلور والنشوء، أيضا، يتمثل  ب(. 

في حصول تغيير في الوضع السياسي في األردن وقد 

ُتضاف فرقة عسكرية عراقية أيضا. نعلم، بالتأكيد، 

أنها في طريقها إلى األردن. 

على  للبقاء  مستعدين  السوريون  يكون  أن  أتوقع  ال  ج(. 

احلياد والتزام الصمت، نظرا العتبارات خاصة بهم. 

الليلة  في  أمس:  ذلك  أصداء  سمعنا  بأننا  أعتقد 

املاضية، وقعت حادثة لقواتنا على احلدود السورية وقد 

سقط قتيالن من جنودنا، بينما سقط لهم قتيل واحد. 

كان ذلك إثر محاولة تسلل سورية إلى داخل األراضي 

اإلسرائيلية، بهدف جمع معلومات استخبارية. 

أنا أشعر، بل أكثر من مجرد شعور، بأن احللقة العسكرية ـ 

السياسية تضيق حول خناق إسرائيل وال أؤمن بأن أحدا آخر 

ميكن أن يفتحها ويزيلها. 

)أمان(  العسكرية  االستخبارات  شعبة  رئيس  يتحدث  لم 

عن املوضوع، لكن في حوزتنا معلومات عن أنه إذا لم يتدخل 

األميركيون، وإذا ما بنينا العملية بطريقة صحيحة، فليس ثمة 

خطر بأن يتدخل الروس عسكريًا ضدنا.   

فوق هذا: من شأن هذا الوضع على املدى البعيد ليس أن يعزز 

قوة الطرف اآلخر فحسب، بل ال أرى كيف ميكن لنا نحن أيضا 

تعزيز أنفسنا. ليست بني أيدينا اليوم تعهدات باحلصول على 

أسلحة ووسائل ميكنها تغيير الوضع القائم. وحتى لو حصلنا 

مقابل  العسكرية  قيمتها  بأن  أعتقد  إضافية،  دبابة   100 على 

احتمال  وهو  ـ  بعملية  القيام  واحتمال  اليوم  القائم  االستعداد 

متوفر اليومـ  ال حتمل أي إضافة نوعية ميكن أن تعطي أفضلية 

في الوضع العسكري احلالي. 

وعليه، وبعد أن حّدد العرب هدفهم بالعودة إلى العام 1948 

مؤكدين أن األمر، من جهتهم، واضح ومحدد بالضبط متاما، فال 

يجوز لنا، في رأيي، االنتظار حتى ينشأ وضع يكون أكثر ثقاًل 

وصعوبة، إن لم يكن أكثر. وال أريد اإلفصاح عما ميكن أن يحدث 

إذا لم نتحرك ولم نقم بعمل ما فوراً.  

ما من شك في أن هدفنا األساسي ينبغي أن يكون توجيه 

ضربة قاصمة إلى عبد الناصر. هكذا ميكن أن ُنحدث، برأيي، 

تغييرا في كل املنظومة الشرق أوسطية. وإذا ما قمنا بذلك وحدنا 

هذه املرة، فأعتقد بأن األمر سيكون ذا داللة تختلف عما كان في 

سنة 1956. ليس معنى هذا أنني كنت سأعارض أن يقوم طرف 

آخر بهذا العمل بدال منا نحن، لكنني ال أؤمن بأن طرفا آخر 

سيقوم باملهمة نيابة عنا. 

أؤمن بأننا نستطيع القيام بذلك، ال سيما إذا كان زمام املبادرة 

في أيدينا. وفي اجلو، ثمة ملسألة »من هو املبادر« أهمية مصيرية 

في نتائج املعركة. للمعركة اجلوية أهمية، ال أقول إنها مصيرية، 

لكنها حاسمة بالنسبة لنتائج احلرب في البر والبحر. 

الذي  الهدف  يلي:  ما  اآلن  وأقول  أمس  األمور  هذه  شرحُت 

نقترحه نحن اليوم هو ليس شرم الشيخ. صحيح أنني لم أحتدث 

مع وزير الدفاع اجلديد حول املوضوع حتى اآلن، إال أنني أعتقد 

بأن هذه تشكل ذريعة وسببا، حقا، لكن املشكلة اليوم هي في 

توجيه ضربة قاصمة للجيش املصري وتركيز اجلزء األكبر من 

قواتنا، وخاصة في اجلو واملدرعات. 

 أعتقد بأننا نستطيع اليوم القيام بذلك. سنحتاج إلى اللجم 

واالمتصاص في اجلبهتني السورية واألردنية. ال نستطيع شن 

الهجوم على كل اجلبهات دفعة واحدة وفي الوقت ذاته. 

الوزير ز. أران: ما معنى »امتصاص«؟  

أن نكون في حالة دفاعية. سيجري قصف البلدات، في اليوم 

األول على األقل. البلدات مستعدة لذلك. رمبا يضطر األردنيون 

أيضا إلى القيام بعمل ما. وباملناسبة، ثمة لدينا على اجلبهة 

غير  كان هذا  وإن  مدفعية،.  مائة سبطانة  نحو  اليوم  السورية 
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دقيق، فأرجو أن يصححني قائد املنطقة العسكرية الشمالية.  

 200 نحو  الشمالية  العسكرية  املنطقة  لدى  إليعيزر:  )اللواء 

العدد نفسه من السبطانات،  سبطانة مدفعية(. وهم ميتلكون 

أيضا. أفترض أنه بعد حتقيق التفوق اجلويـ  الذي أؤمن بقدرتنا 

على حتقيقه خالل يوم واحد فقط ـ ستكون لهذه املسألة )كمية 

السبطانات( أهمية أقل بكثير.  

لن تكون هذه عملية سهلة، مثل عملية سيناء. أعتقد بأننا 

ندخل اليوم في وضع ال راّد له وال مفّر منه، حسب رأيي. الوقت 

أربعة  أو  ثالثة  اثنني،  أو  أسبوع  وبعد  غير صاحلنا  في  يعمل 

أسابيع، سيكون الوضع أسوأ. إلى هنا مداخلتي.  

الوزير م. بيغن: أطلب االستماع إلى قائد سالح اجلو.

الفريق إسحق رابني: أقترح عدم الدخول في بحث اخلطط اآلن. 

في  الدخول  دون  األمر من  اللواء س. هود: سأحاول عرض 

تفاصيل اخلطة. 

اليوم في 10 قواعد، باستثناء  سالح اجلو املصري منتشر 

الغردقة التي هي خارج نطاق نشاطنا اآلن. إنه مستعد في 4 

قواعد في سيناء، في كل منها سرب واحد من الطائرات: ميغ 

17، ميغ 16، ميغ 19 وميغ 21. لدينا األرقام الدقيقة متاما. 

وزير الدفاع موشي ديان: مبا أنه لم تتوفر لي فرصة احلديث 

أقترح  علناً:  ذلك  فسأفعل  املوضوع،  هذا  في  األركان  هيئة  مع 

أن ُيقال كل شيء عن قوات العدو. أما عن خططنا نحن، كيف 

سنضرب العدو - فال ُيقال أي شيء. 

اللواء س. هود: املركز األكبر الثاني لسالح اجلو املصري هو 

في منطقة القناة ويشمل ثالث قواعد. القاعدة الثالثة ال تزال، حتى 

اليوم، خالية. إنها مهيأة وجاهزة الستقبال الطائرات. باإلمكان 

عرض تفاصيلها، حني يقرر سالح اجلو املصري القيام بذلك. 

في أبو زعير قاذفات إيل- 28؛ في ـ ميغ 21،  في الفايد 

ميغ 21 وميغ 19. املركز الثالث هو في منطقة القاهرة، وهناك 

أيضا تتوزع القوة على الدفاعات اجلوية مع ميغ 21 ـ سربان من 

الطائرات؛ القاهرة ـ غرب، وهناك نصف عدد القاذفات وطائرات 

ميغ 21 للدفاع اجلوي.

ثمة قاعدة أخرى للقاذفات موجودة على طول نهر النيل، وفيها 

النصف الثاني من القاذفات املصرية. 

في املجموع، نرى أن املصريني ميتلكون، في األول من حزيران، 

213 طائرة مؤهلة  للمشاركة في هذه احلرب، فيما ميكن من بينها 

تفعيل 156 طائرة حربية و 65 طائرة قاذفة. وهذا أقل بقليل من 

مجموع الطائرات التي في حوزتنا نحن. 

هذه هي تشكيلة القوات املصرية حتى هذه اللحظة، تقابلها 

تشكيلة القوات اإلسرائيلية: 192 طائرة نفاثة قابلة لالستخدام، 

يضاف إليها 42 طائرة فوجا مسلحة، بينما لدينا فائض طيارين 

على الطائرات التي بحوزتنا.

في الفايد هنالك طائرات سوخوي، وليس ميغ 17، كما ذكرت 

من قبل. توجد هناك 16 طائرة، مع العلم بأن سوخوي هي طائرة 

فهي  وبذلك،  والوقود.  الذخائر  األسلحة،  مؤهلة حلمل  هجومية 

تستطيع الوصول من منطقة القناة حتى قواعدنا نحن، ذهابا 

وإيابا. إنها طائرة حديثة في مصر، نسبيا، وكل أسبوع إضافي 

عداد  في  فأكثر  أكثر  واالنتظام  االنخراط  على  يساعدها  مير 

أسراب الطائرات املصرية. حتى هذه اللحظة، هنالك سرب واحد 

يشارك في تدريبات كاملة، بينما الثاني في مرحلة االستعداد. 

من  ثانيا  سربًا  أيديهم  بني  سنجد  أسابيع،  ثالثة  خالل 

طيارون  ولديهم  الطائرات  ميتلكون  ألنهم  سوخوي،  طائرات 

مؤهلون لقيادتها. 

نحن مستعدون في حالة االمتصاص. 

القتال، سيكون  اليوم. بعد يوم من  هذه هي موازين القوى 

بإمكاننا توكيل سالح اجلو بتنفيذ مهمات إضافية أخرى. 

بالنسبة مليغ 21، نحن نعلم بأن هنالك طلبًا مصريًا للتزود 

بـ 40 طائرة إضافية أخرى من هذا الطراز. هنالك بالغ أولي عن 

موافقة يوغسالفيا على ذلك. في العام 1948، قمنا نحن بنقل 

)طائرات( سِبتفاير من تشيكوسلوفاكيا إلى البالد، وهذه املرة 

سيقوم املصريون بذلك ولكن في اتاه معاكس، علما بأنه من 

املمكن الطيران من يوغسالفيا إلى البحر املتوسط من دون احلاجة 

إلى التوقف. ميكن االفتراض بأن هذا الطلب سيتحقق في غضون 

األيام القليلة القادمة. أي: سيكون في حوزة املصريني 40 طائرة 

ميغ 21 أخرى على األقل، تضاف إلى تشكيلة قواتها احلالية. 

نحن نعلم بوجود طلب مصري للحصول على طائرات ميغ 

21 وقد تكون هذه غير وحيدة وحصرية، بل ُتضاف إليها قطع 

ومعدات أخرى. 

في النهاية، سأسجل مالحظة واحدة: بالنسبة خلطط سالح 

تأثير عظيم  اجلو اإلسرائيلي مقابل سالح اجلو املصري، ثمة 

ـ 24 القريبة. األهمية للساعات ال

سيكون في مقدورنا تنفيذ مهمتنا وأومن بأننا سنكون قادرين 

على القيام بذلك، حتى لو تقرر تأجيل التنفيذ، لكن في تلك احلالة 

سيكون األمر مختلفا. سنضطر إلى بذل مجهود أكبر، سنحتاج 

إلى وقت أطول وستكون خسائرنا أكبر من أجل حتقيق الهدف 
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نفسه الذي ميكن حتقيقه اليوم أو غدا. سالح اجلو جاهز للتحرك 

والعمل، فورا. ال يحتاج إلى االنتظار، وال حتى 24 ساعة أخرى، 

من أجل االنطالق في حترك فوري. 

الوزير م. بيغن: هل ترافق طائرات إليوشني طائرات حربية 

مقاتلة؟  

اللواء س. هود: في النهار، حتتاج إلى مرافقة من الطائرات 

احلربية املقاتلة. أما في الليل، فال. ميكن مرافقتها بطائرات ميغ 

21، الرابضة بالقرب من القناة، مبا في ذلك في جميع قواعدهم 

املرافقة حتى رمات  اجلنوبية. ليس في وسعهم احلصول على 

دافيد. ميكنها احلصول على املرافقة إلى تل أبيب، بسهولة فائقة.  

الوزير م. شبيرا: ما هي الوسائل حلماية مدننا من القصف؟ 

اللواء هود: كانت لدينا احلماية األفضل حتى اليومـ  قوة الردع 

التي ميتلكها سالح اجلو، وهي كذلك اليوم أيضا.

الفريق إسحق رابني: احلماية األفضل في وجه أي هجوم هي 

ـ ضرب سالح اجلو املصري.

اللواء هود: تخوفنا هو من أننا نفقد قدرة الردع التي ميتلكها 

وحماية  إسرائيل  عن  الدفاع  ميكن  ال  اإلسرائيلي.  اجلو  سالح 

حدودها، كما هي اآلن، من دون هجمات من اجلو. من أجل حماية 

إسرائيل ـ من الضروري ضرب القاذفات، أو أن يقرروا أنها غير 

قادرة على الوصول إلينا.

باإلضافة إلى هذا، نحن منتلك كل الوسائل التقنية، محطات 

عالوة  نهار،  ليل  الردع،  وتوفر  الوقت  طوال  تعمل  التي  الرادار 

على املقاتالت االعتراضية، اربعة أسراب طائرات تقف على أمت 

االستعداد، ناهيك عن الوسائل االستخبارية املتشعبة التي تتيح 

تلقي التحذيرات مسبقا.    

الوزير م. ديان: أنا مستعد لإلفصاح عن أمرين اثنني: 

الطائرات  قبل  من  اختراقات  كانت  وأين  وكم  متى   .1

املصرية إلى داخل حدودنا خالل الفترة األخيرة؛

ما هي الوسائل اإللكترونية التي ميتلكها العدو ولها   .2

تأثير على منظومة الرادارات خاصتنا. 

اللواء هود: جنحنا في منع اختراقات العدو ألجوائنا، حتى 

األسبوع األخير. في األسبوع األخير، نفذوا أربع عمليات تصوير 

فوق األراضي اإلسرائيلية. عندما وصلت طائرة ميغ 21 في رحلة 

غير مباشرة، التفافية، حلقت على ارتفاع 65 ألف قدم، ثم توجهت 

بسرعة نحو احلدود األردنية ومنها إلى سيناء. 

املدة التي قضتها الطائرة فوق أراضينا كانت أقل من أربع 

دقائق واستخدمت، في طيرانها، تقنية التحليق إلى ارتفاع كبير 

جدا واخلروج من مجال راداراتنا اجلنوبية، بينما لم يكن لدينا رادار 

في الشمال يستطيع اكتشافها ورصد حتركها. بعد هذه احلادثة، 

نصبنا منظومة رادار توفر لنا تغطية كاملة في هذا املجال. 

بعد مضي  4- 5 أيام، مت تصوير الهدف نفسه مرة أخرى، 

وكان التقدير بأن األمر قد مت بالدوافع نفسها، إثر عدم جناح 

كان  قدم.  ألف   55 ارتفاع  من  التصوير  مت  األولى.  التجربة 

االستعداد واالنطالق من منطقة ال يزال الطيران فيها مشروعًا وال 

يثير منظومة الكشف عن حتليق مضاد. وقد مت تنفيذ التمرين 

نفسه مرة أخرى بسرعة 1.7 ماخ )»عدد ماخ« - عدد دون وحدة 

الّصوت في  ما وسرعة  ملائع  الّسرعة احمللّية  بني  الّنسبة  مُيّثل 

نفس ذلك املائع. وعليه، يقال أّن الطائرة حتلّق بسرعة ماخ-1 

إذا كانت سرعتها مساوية لسرعة الّصوت، وأّنها حتلّق بسرعة 

ماخ-2 إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الّصوت، وهكذا - املترجم( 

ثم غادرت وخرجت من منطقتنا، مرة أخرى. 

حينما  النقب،  راس  في  إيالت،  في  كانتا  األخريان  املرتان 

دخلت الطائرات على ارتفاع منخفض،  دخلت ثم خرجت على 

اإلسرائيلية  احلدود  داخل  في  قضتاها  التي  املدة  كانت  الفور. 

أقل من دقيقة واحدة. مثل هذه األمور ال ميكن منعها متاما، إال 

إذا قررنا وضع حماية على هذه النقطة احملددة بوسائل تالئم 

طريقة التصوير هذه. 

لدى املصريني،  بالثقة  الشعور  بدافع  جرت هذه االختراقات 

وهو ما يشجع على التحركات التي تدور من حولنا، بينما نحن 

نشكل هدف هذه التحركات.  

بالنسبة إلمكانيات اإلغالق واملنع اإللكترونية ـ نحن ننطلق 

من فرضية أن املصريني ليسوا غير  متطورين في هذا املجال، 

لكننا سنكون قادرين على سّد ومنع بعض الوسائل اإللكترونية. 

ميكننا النظر باألمر واستخدام محطات أخرى ووسائل أخرى، 

كي ال تكون سيطرتنا على سالح اجلو مرهونة بهم.  

سؤال:  أليس بإمكانهم القيام بذلك بواسطة سفينة 

من البحر؟   

الفريق إسحق رابني: طبقا للمعلومات التي في حوزتنا، أحد 

الطلبات املصرية للمساعدة كان في هذا املوضوع حتديداً. ال أعرف 

وال أستطيع التكهن كم من الوقت يحتاج هذا األمر، لكن إذا ما 

أراد الروس، فبإمكانهم تقدمي مساعدة لهم في ذلك.

تركنا  ما  إذا  وحاسما،  خطيرا  األمر  يكون  قد  هود:  اللواء 

ذي  غير  يكون  قد  لكنه  املصري.  اجلو  يدي سالح  بني  املبادرة 
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ليست  مبادرتنا  ألن  نحن،  أيدينا  بني  املبادرة  بقيت  إن  أهمية 

مرهونة براداراتنا نحن. 

الوزير ز. أران: ما هي النسبة املعقولة من اخلسائر في حال 

مبادرتنا نحن إلى شن هجوم وغارات على مطاراتهم؟ 

اللواء هود: في حرب فيتنام، التي تشكل اليوم مرجعية للنشاط 

اجلوي والدفاع اجلوي، والتي هي أكبر بكثير من عمليات سالح 

اجلو املصري، تبلغ نسبة اخلسائر اليوم نحو 4%. أعتقد بأنه 

كلما أسرعنا في تنفيذ ذلك، كانت اخلسائر أقل. 

الوزير ز. فيرهفطيغ: وماذا عن الطيارين؟ إذا حصلنا على 

لدينا عدد كاف من  الطائرات اإلضافية، هل سيكون  عدد من 

الطيارين لتشغيلها؟  

اللواء هود: ميكننا احلصول على 35 طائرة إضافية أخرى 

دون أن تكون لدينا اي مشكلة. الطائرات األخرى ستكون مبثابة 

إلى استبدال طائرات قد  تقني، في حال اضطرارنا  احتياطي 

تتعرض لإلصابة. 

ـ 40 من طراز ميغ 21 لسالح اجلو املصري  بالنسبة للطائرات ال

ـ لن يكون مبقدورهم تشغيل هذه الطائرات، لكنها ستكون في 

االحتياط الستبدال تلك التي سننجح في تدميرها. 

الوزير ز. فيرهفطيغ: هنالك معلومة عن ميغ 23 مت تسليمها 

لسورية.

اللواء هود: ليست هنالك معلومات حقيقية جدية عن تسليم 

ميغ 23 لسورية، لكن هذا لن يغّير من الوضع القائم أصالً. 

اللواء ع. وايزمان: حتى عندما يتم استالم الطائرة، مير وقت 

طويل نسبيا حتى يكون باإلمكان البدء بتشغيلها واستخدامها. 

الوزير ز. فيرهفطيغ: ما هي مدة تدريب الطيارين عندنا؟ 

الفريق إسحق رابني: تأهيل الطيارين يستغرق سنتني. 

اليوم، نحن غير قادرين على  التأهب  اللواء هود: في حالة 

تدريب طيارين. 

اللواء ع. وايزمان: سيدي، ليست لدينا مشكلة طيارين. 

الفريق إسحق رابني: ال يعطوننا طيارين.

اللواء ع. وايزمان: حتى 40 طائرة إضافية أخرى، ال تخلق 

لنا مشكلة طيارين.  

اللواء هود: في عملية كاديش )حرب سيناء/ العدوان الثالثي 

ـ أكتوبر 1956 ـ املترجم(، في أكبر يوم لسالح اجلو اإلسرائيلي، 

نفذنا نحو 100 طلعة جوية في ذلك اليوم. في  اليومني األولني، 

حاربنا بدون أي تدخل فرنسي. 

بالقوة التي في حوزتنا، ميكننا تنفيذ ألف طلعة جوية في 

اليوم األول. وإذا ما كنا نحن البادئني، فقد تكون هذه ألف طلعة 

متتالية، الواحدة تلو األخرى، طوال اليوم كله.   

الوزير كول: كيف يفسر رئيس شعبة االستخبارات العسكرية 

)أمان( املقاطع التي قرأها على مسامعنا، وما هي املعلومات التي 

بحوزته حول السفن احلربية، األميركية والبريطانية، القادمة إلى 

هذه املنطقة؟ 

اللواء يريف: لم أخض في التفاصيل. وقد كان شرحي ناقصا 

في بعض النقاط. أوال، بالنسبة لألميركان، هنالك نقطة مهمة: 

ليس هنالك توجه واحد موحد في أميركا حول املوضوع.  أ. 

ثمة هناك جلان مختلفة.

حتى في التوجه غير املوحد، ثمة بني التوجهات املختلفة  ب. 

قاعدة واحدة مشتركة: حذار من أن تظهر أي إشارة 

على وجود مؤامرة بني الواليات املتحدة وإسرائيل. 

ما قاله الرئيس جونسون إلد فاينبرع )يهودي كان صديقًا   

مقربًا من الرئيس األميركي ليندون جونسون ـ املترجم( 

يقول، في رأيي، أشياء كثيرة جدا. لم يكن من املمكن أن 

يقول هذا لإلسرائيليني، وال بحال من األحوال.  

تطور  ما  أن  النحو:  هذا  على  األمر  فهم  ينبغي  ت. 

ينحصر  ال  اآلن،  يتطور  ما  او  مصر،  وبني  بيننا 

في إطار موازين القوى الشرق أوسطية، بل يتعداه 

مصالح  ثمة  العاملية.  القوى  موازين  إطار  إلى 

كبيرة لالحتاد السوفييتي في هذه املنطقة، وتدور 

اآلن لعبة شطرجن يريد كل طرف فيها أن يضمن 

بني  فالصدام  وصدام.  مواجهة  دون  من  مصاحله 

لعبة  النتائج. في  العظمى قد يكون كارثي  القوى 

الشطرجن هذه هنالك بيادق )أضعف قطعة في لعبة 

البيادق.  نحن  املترجم(.  ـ  عددا  وأكثرها  الشطرجن 

هي  ـ  اللعبة  هذه  في  ومهمة  جدية  أدوات  هنالك 

البحر  في  السادس  األسطول  البحرية.  األدوات 

األبيض املتوسط، وكذلك  األسطول السوفييتي غير 

الصغير. املشكلة ليست في موازين القوى احلقيقية 

وبني  املتوسط  البحر  في  السادس  األسطول  بني 

األسطول السوفييتي، وإمنا في لعبة الشطرجن هذه 

ـ هل سيكون مبقدور األسطول السوفييتي التأثير 

على هذا اإلجراء أو ذاك، أو على األميركان بحيث 

ميتنعون عن تنفيذ عمل ما. ونظرا ألن هذا الصراع 

يشمل، أيضا، صراعا على مصالح دولية، فإن ما 
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مشكلة  األحمر،  البحر  مسألة  هو  إسرائيل  يهم 

شرم الشيخ ومسألة العربية اجلنوبية التي ال يجوز 

إغفالها، أيضا )»العربية اجلنوبية« أو »جنوب اجلزيرة 

العربية«، هو مصطلح استشراقي يشير إلى جنوب 

غرب شبه اجلزيرة العربية، والذي يشمل اليوم اليمن، 

في  وظفار  السعودية  في  وجنران  جيزان  عسير، 

سلطنة عمان. وتشمل حدود جنوب اجلزيرة العربية 

متحدثي اللغة العربية اجلنوبية القدمية ـ املترجم(.   

يجب أن يكون واضحا أنه إذا ما قررت الواليات املتحدة   

كان  أيا  ـ  مصر  مع  مفاوضات  إلى  اليوم  الدخول 

موضوع هذه املفاوضاتـ  وهو ما تبدو بعض املؤشرات 

على احتمال حدوثه،  فستكون البارجة حاملة الطائرات 

إنتربيد، التي تتجول في املنطقة، ورقة مساومة ذات 

قدرة على الردع أو التأثير على املصريني. 

بالنسبة الستعداد الواليات املتحدة الستخدام هذه الورقة من أجل 

فتح املضائق ـ لن أقول، وال بحال من األحوال، إن الواليات املتحدة 

قد حزمت أمرها واتخذت قرارها النهائي على عدم استخدام القوة 

لفتح املضائق، لكنني أقول إنني ال أعرف متى ستصل إلى النقطة 

التي ستكون فيها مستعدة للتحرك والقيام بذلك. 

أنا أقصر حديثي عن املضائق فقط، ألن احلديث مع الواليات 

املتحدة يدور حول املضائق فقط وال يتطرق إلى املشكلة املبدئية.

مر  كلما  يجوز تاهلها.  ال  التي  املهمة  النقاط  بعض  ثمة 

الوقت، تتواصل سيرورتان اثنتان:

األولى ـ ثمة تيارات مختلفة في الواليات املتحدة، من بينها   -

تيار ال يزال قويا وكان يدعي كل الوقت بأن العنصر الذي 

ينبغي على الواليات املتحدة التعويل عليه في بناء الشرق 

األوسط هو مصر. وهذا التيار يقول اآلن: انتظروا حلظة 

واحدة؛ قد ينشأ هنا وضع نخسر فيه كل شيء، بسبب 

إسرائيل؛ قد نخسر فيصل )ملك السعودية( وحسني )ملك 

األردن(، ورمبا النفط أيضا. ثمة عالمات منذ اآلن على أن 

رجال النفط ينشطون هناك. ثمة عالمات على أنهم يجسون 

النبض لدى عبد الناصر ويحاولون استيضاح إمكانيات 

التفاوض في هذا الشأن. أنا أعتقد بأن أندرسون )روبرت 

أندرسون، وزير اخلزانة/ املالية األميركي حتى أوائل 1961 

- املترجم( قد سافر لفحص الوضع واملوضوع، رغم أنني 

ال أدعي بأنه سافر كي يعقد حتالفا مع مصر. 

والثانيةـ   مسألة النفط. ما الذي نريد نحن نقله، بني أشياء   -

أخرى، عبر املضائق؟ إنه النفط. نحن نرى أن ضغطا ينشأ 

ويشتد على مصر في اتاهني، قد يكونان خطيرين: 1. 

بدأت مصر بتجنيد كل الدول العربية من أجل الضغط على 

فارس )إيران ـ املترجم( للتوقف عن تزويدنا بالنفط. إنهم 

يقولون: قولوا لفارس إن تصريحاتها بأنها ال تزود إسرائيل 

التوقف عن نقل  بالنفط ليست كافية، وإمنا يجب عليها 

حاويات النفط. 2. ثمة ضغط قوي جدا متارسه مصر على 

الدول العربية املزّودة للنفط بأن تستغل هذه الورقة في وجه 

الواليات املتحدة. وتقضي التعليمات مبمارسة كل الضغوط 

املمكنة على الواليات املتحدة وتهديدها بالتوقف عن تزويدها 

بالنفط، وذلك من أجل عزل إسرائيل والتأثير على أي عملية 

حازمة في املنطقة من جانبها. 

املشكلة  إن  األركان  هيئة  رئيس  يقول  برزيالي:  ي.  الوزير 

املركزية هي في توجيه ضربة قاصمة للمصريني. رئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية حتدث عن التيارات املختلفة في الواليات 

املتحدة، لكن االحتاد السوفييتي راهن بجميع أوراقه على مصر 

وسوري. والسؤال: في حال جناحنا في إنزال الضربة األولى على 

املطارات املصرية، أليس من املعقول أن تظهر، على الفور أو في 

أقرب وقت، صحوة منظمة يصاحبها تنيد من طرفهم؟ 

أعلن  ما  إذا  بأن هذا قد يحصل.  أعتقد  الفريق ي. رابني: ال 

االحتاد السوفييتي احلرب على إسرائيل، فأنا أعتقد بأن إسرائيل 

ليست عاجزة عن مواجهة االحتاد السوفييتي. وأنا مستعد للقول 

إنه إذا ما اقتضت احلاجة نقل طائرات من االحتاد السوفييتي إلى 

يوغسالفيا، فإن املدة الزمنية الالزمة للقيام بذلك من شأنها أن تتيح 

أجد من  وبحراً، على حد سواء.  الضربة جّوا  توجيه  إمكانية  لنا 

الصعب االفتراض بأن االحتاد السوفييتي سيتدخل عسكريا وأنا 

مقتنع بأن جهودا مشتركة، أميركية وروسية، سوف ُتبذل من أجل 

وقف القتال واملعارك خالل وقت قصير. ال ميكنني التكهن بالفترة 

الزمنية التي ستستغرقها هذه العملية، لكنني أقّدر بأننا في حاجة 

إلى 72 ساعة من أجل توجيه ضربة محققة وذات أثر. 

الوزير م. شبيرا:

أال تعتقد بأن الوقت األكثر مالءمة للهجوم هو حني   )1

في  واملشتغلني  األميركيني  مع  مشغولة  تكون مصر 

مضائق إيالت؟

حتى لو بدأنا مبصر، في سيناء، بينما هنالك مائتا   )2

دبابة مستعدة من كال الطرفني، من الواضح أنك لن 

تستطيع إعطائي جوابا تفصيليا اآلن، لكن حتى لو 

جنحنا في هذا الهجوم ـ إلى أي مدى ميكننا إعداد 

تشكيلة كهذه من الدبابات؟ 
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الفريق ي. رابني: أؤمن بقدرتنا على توجيه الضربة لهم. ال 

الفرقة  التكهن كم دبابة بالضبط ستبقى. إذا هربت  أستطيع 

الرابعة، على سبيل املثال، إلى مصر، فإنني أرّجح بأن سالحنا 

اجلوي سيتمكن من تدبر أمرها. من الصعب علي اآلن وضع 

تقدير بشأن عدد الدبابات التي ستتعرض لإلصابة، لكنني أعتقد 

بأن ثالث فرق مصرية ستتعرض إلصابات قاسية جدا. وأعتقد 

بأن اإلصابة ستطال جزءا كبيرا من قوة املدرعات املصرية.  

بالنسبة للسؤال الثاني، أعتقد بأن االستعداد املصري احلالي 

هو نفسه في سياق النظر إلى املشكلة األميركية ـ البريطانية 

أيضا وأنا أخشى )إْن جاز لي التقدير( أن يكون جزء كبير من 

األسطول املصري موجودا حتت )وإن كنت مخطئا، فليصححني 

شلومو أريئيل( }لواء في اجليش اإلسرائيلي وقائد سالح البحرية 

آنذاك ـ املترجم{. وكما أشار قائد سالح اجلو، فهنالك نحو 20 

طائرة موجودة في الغردقة. ال شك أن لدى مصر ما يكفي من 

احلكمة لتجنب التورط في حرب مع الواليات املتحدة، إذا ما بادرت 

األخيرة إليها، وهو ما أستبعده متاما.  

في اجلنوب هجومية  كانت تشكيالتنا  إذا  بيغن:  م.  الوزير 

وسيتم تفعيلها، بينما التشكيالت في الشمال هي دفاعية، فما 

هي أخطار حصول اختراق باملدرعات في الشمال؟ 

في  هذا  تأخذ  واستعداداتنا  تقديراتنا  رابني:  ي.  الفريق 

احلسبان. لدينا من الدبابات ما يكفي للرد على  هذه املشكلة. 

العراقيون، أيضا، سيتقدمون ويصلون قريبا جدا من احلدود 

أكثر  الوضع  ثالثة أسابيع سيكون  أو  وبعد أسبوع، أسبوعني 

صعوبة وتعقيدا بكثير. 

 الوزير ز. فيرهفطيغ: هل تشمل خططنا احتمال تعرّضنا نحن 

للهجوم، أوالً؟ أي أنني ال أريد أن نكون نحن البادئني بالهجوم. 

الفريق ي. رابني: ال أنصح بالبحث في هذه الهيئة حول كيفية 

عرضنا األمور. 

رئيس احلكومة، ليفي أشكول: لدي سؤاالن. األول لرئيس شعبة 

االستخبارات العسكرية والثاني لرئيس هيئة األركان. وسأطرحهما 

مبثابة رأي: هل ميكن، برأيك، تفسير األمور على النحو التالي: نحن 

نتحدث مع الواليات املتحدة ونقّسم املوضوع إلى مسائل. نتحدث 

عن مسألة ما ونقول: دعونا نرى. سننتظر بضعة أيام أخرى لنرى. 

)الوزير م. بيغن: عشرة أيام قد مرت، حتى اآلن؟(. نعم. هذا سؤال 

للبحث: هل ميكن تقسيم ذلك ليس من ناحية عسكرية، وإمنا من 

حيث املنطق والعالقات. وينبغي أن يعرف وزير اخلارجية أو احلكومة 

ما إذا كنا سنقرر في هذا على حدة وفي ذاك على حدة أخرى. 

لم  الزمالء  أن  قلَت هنا شيئًا أستغرب  لقد  الثاني:   واألمر 

يضغطوا ملناقشته وإجراء بحث حوله. قلَت إن أسبوعا، أو اثنني 

أو ثالثة أو أربعة قد تكون حاسمة هنا. ذلك أن ثمة فرقًا بني 

أسبوع واحد وثالثة أسابيع، أو أربعة. 

الفريق ي. ر ابني: أنا أقول إن كل يوم مير يصّعب علينا تنفيذ 

املهمة ويجعله يوما ثمينا. 

اللواء غبيش: أريد عرض ثالث وضعيات للجيش املصري، من 

حلظة اإلعالن عن إغالق املضائق، وما هي داللة وأهمية كل يوم مير. 

األول  اليوم  في  الوضعية  كانت  هذه  اخلارطة(  على  )يشير 

الذي أعلن فيه إغالق املضائق. كانت هنالك فرقة واحدة في اخلط 

الدفاعي قبالتنا. وكانت هنالك قوات صغيرة في اجلبهة الداخلية، 

في منطقة حامد. في منطقة ناحل ـ كتيبة من حرس احلدود. 

كانت هنالك قوة من فرقتني وصلتا إلى املنطقة وكانت في حركة 

دائمة )سالح املشاة، الفرق 3 - 6(. كان هذا هو الوضع وفي 

اليوم الذي جرى فيه إغالق املضائق. 

لو أننا انتقلنا إلى الهجوم في ذلك اليوم، لكان األمر مبثابة 

نزهة بالتأكيد، لكّنا كأمنا جندنا خمسة ألوية من الدبابات على 

احلدود. هذه وضعية أولى.

وضعية ثانية: كانت تلك في اليوم الذي تقرر فيه عدم تنفيذ 

الهجوم )يوم السبت(. إلى جانب هاتني الفرقتني، أضيفت إلى 

سيناء أيضا الفرقة الرابعة املدرعة. كما أضيف لواءانـ  األول في 

كونتيلة على احلدود، على هيئة مركبات تسير.

وصلت إلى سيناء قوة عمل مبهمة خاصة. أطلق عليها اسم 

موشي ديان في مؤمتر صحافي ثالث ايام احلرب.
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قوة شيزلي، تضاهي قوتها قوة 4 كتائب من الدبابات، كانت 

يوم  الوضع  هو  هذا  كان  القطاع.  مهاجمة  من  منعنا  مهمتها 

في  فرق   6 التالي:  هو  فالوضع  أمس،  يوم  منذ  أما  السبت.  

التالي: فرقة واحدة عند  النحو  سيناء مستعدة ومنتشرة على 

اخلط الدفاعي؛ فرقة ثانية اختبأت مقابل إيالت ـ كونتيلة، مع 

كل لوائها؛ فرقة ثالثة ترابط في احلسنة. فرقة رابعة في اخللف. 

فرقة خامسةـ  قوة املنع نفسها، تلقت أمرا بالتحرك نحو األسفل 

وحلت مكانها الفرقة السابعة، مع لواء من الدبابات، وهذا إضافة 

إلى الفرقة املرابطة في القطاع. 

كانت لدينا ست فرق أمس، مقابل اثنتني كانتا في املنطقة 

يوم إغالق املضائق. 

إلى جانب ذلك، هذا هو وضعنا منذ 15- 16 يومًا وإذا كنا 

قد وجدنا فرقة واحدة في القطاع في مرحلة ما، فإن عددا من 

األولوية في طريقها من اليمن إلى مصر، عالوة على لواءين من 

االحتياط يتحركان سوية مع لواء واحد من املدرعات، لكن هذه 

ليست قوات كبيرة. أنا أحتدث هنا عن مصر فقط.

على مدى 15 - 16 يوما، نحن موجودون في وضع فيه الفرقة 

السابعة نفسها، التي وصلت إلى تشكيلة لم تكن جاهزة أبدًا 

بها  بينما حتيط  ولواء مدرعات،  فرقتني  إلى جانب  رفح،  قبالة 

كيلومترات من حقول األلغام. فقد وصل إلى القطاع 32.000 لغم 

ويبقى زرعها في األرض مسألة وقت فقط. 

الدبابات التي كانت مركزة في غزة وخانيونس تربض اآلن في 

مواقع متقدمة على طول احلدود. قوة العمل اخلاصة التي كانت 

هنا موجودة في حالة حركة دائمة، أمهلناها مدة يومني ونصف 

اليوم فوصلت إلى هدفها، بينما لو نفذنا الهجوم لوجدنا قوة من 

مائة دبابة تتحرك، وهو الوضع األفضل، من غير التطرق إلى 

الضربات اجلوية، التي تشكل شرطا للنجاح بالطبع. ألن املطلوب 

والصحيح هو تنفيذ الهجوم اجلوي، أوال. 

في األثناء، يستمر حتّصن هذه القوات حتى هذه اللحظة. ال 

أقول إننا غير قادرين على شن الهجوم، لكن السؤال هو: متى؟ 

سأعطي مثاال: لواء املدرعات الرابع عشر، الذي كان متمركزا في 

اجلنوب. تلقينا، صباح اليوم، بالغا بأنه يتحرك إلى حتت. هذا 

وضع عسكري مثالي للهجوم. يبقى السؤال متى نهاجم وكيف 

سيكون حال القوة في يوم الهجوم. يجب أن نأخذ في احلسبان 

أن احلديث يدور عن أيام وليس عن أسابيع. فلو استطعنا شن 

الهجوم غدا، لكان املعنى مختلفا عنه فيما لو كان بعد أربعة أيام، 

إذ ستكون النتائج واالنعكاسات أكثر أهمية بكثير. 

اللواء يريف: بالنسبة للعدو في سيناء، سأضيف كلمتني: إنها 

قوة كبيرة جدا. لقد شرح قائد املنطقة العسكرية اجلنوبية ما يجري 

من تطورات هناك. ولكن، لتجسيد ما يحدث، تقول أنباء متوفرة لدينا 

ـ وهي أنباء موثوقة متاما، ال ميكن أن يكون أكثر منها موثوقية ـ 

إن القاهرة تدفع، على وجه السرعة، بقوات إلى داخل سيناء، كما 

يتم إرسال أشخاص إلى سيناء. في بعض احلاالت لم يحصل هؤالء 

على الطعام والشراب طوال 48 ساعة. االرتباك والفوضى كبيران 

جدا هناك. هذا ليس سيئا بالنسبة لنا، وتبقى املسألة مسألة وقت. 

في إحدى احلاالت، وصل األشخاص إلى هناك بجالبيبهم، 

ألن املالبس )العسكرية( لم تتوفر لهم. 

كانت اليد اإللهية ضالعة في أنه من بني 44 دبابة كانت في 

القطاعـ  19 دبابة لم تكن صاحلة لالستخدام. وفي التقرير األخير 

ـ 10 فقط بقيت غير صاحلة لالستخدام. أي أن هنالك حالة من 

الفوضى الكبيرة الناجمة عن السرعة الفائقة في إدخال القوات 

من جهة، وعن نشاطنا وعملنا نحن من جهة ثانية. لكن حالة 

االستعجال ستنتهي وسيكون لنشاطنا الذي يدفعهم إلى التخبط 

تأثير أقل ومتراجع، من يوم إلى آخر. 

ميتلك املصريون مخازن كبيرة جدا على امتداد منطقة سيناء كلها. 

الفريق ي. رابني: سيدي رئيس احلكومة، ها قد عرضنا األمور 

أمامكم. والسؤال هو: ماذا يريد رئيس احلكومة أن يجري هنا، 

في هذه الهيئة؟ 

بتركيز  رأيكم،  املصريون، حسب  قام  م. شبيرا: هل  الوزير 

فماذا  كذلك،  األمر  كان  إذا  ـ  سيناء؟  في  تقريبا  جيشهم  كل 

سيكون الفرق إذا ما مت التنفيذ بعد أسبوع أو عشرة أيام؟ فهم 

قد أصبحوا متمركزين هناك. في املقابل، قد نخسر نحن في 

املعركة السياسية في هذا الشأن، إذ ما بادرنا إلى شن الهجوم 

بصورة فورية اآلن. وعليه، فالسؤال هو: ما الداعي امللّح اآلن؟ 

املعركة  من  نتوقعه  ما  معرفة  ميكننا  هل  بيلد:  م.  اللواء 

السياسية؟ 

للتمترس  يوم  هو  إضافي  يوم  كل  رابني:  ي.  الفريق 

والتحصن، ما يعني املزيد من التحصينات والدفاعات، املزيد 

من إصالح األضرار الناجمة عن التحركات واملزيد من تعزيز 

املواقع والثقة بالنفس. 

معنى هذاـ  املزيد من القوات. لقد نوه رئيس شعبة االستخبارات 

العسكرية إلى إحضار ألوية عسكرية من اليمن وإلى أمور أخرى. 

كما أشار، أيضا، إلى التطورات في سالح اجلو. لم يتم التطرق إلى 

العراقيني، لكنهم سيأتون هم أيضا، في نهاية املطاف.  
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اللواء أ. يافه: أجلس في القنب منذ 14 يوما، مع الوحدات 

عن  أحتدث  ال  )وأنا  هناك  السائد  الشعور  االحتياط.  وجنود 

في  املقاتلني  واستعداد  نحن  استعدادنا  عن  وال  التحصينات 

امليدان(ـ شعورنا هو عدم املبادرة من طرفنا على طول اجلبهة. 

أعتقد بأن هذا ليس املكان املالئم للحديث عن الهجوم.

ينبغي علينا إخراج زمام املبادرة من أيدي املصريني. مّر 14 يوما 

حتى اآلن. كل ما أبديناه من املبادرة متثل في سفر وزير اخلارجية 

إلى الواليات املتحدة وأماكن أخرى مختلفة. املبادرة يجب أن تخرج 

منا نحن، ألن انعدام املبادرة املطلق من طرفنا يؤدي إلى زيادة قوة 

عبد الناصر وتعاظم جيشه، ليس بالدبابات والرجال فقط... وليكن 

هجوما ينفذه سالحنا اجلوي، ألن مثل هذا العمل فقط هو الذي 

يجب القيام به. ال أعرف إن كان يجب ضرب كل القوات )املصرية( 

اآلن، ولكن لزاما علينا أن نفعل شيئا ما، أن نقود املبادرة وُنحدث 

تغييرا في الوضع احلالي، بينما نرى الغيوم تتراص وتقترب فيما 

نحن جالسون دون أي حراك، مقابل ترك املبادرة بني يديه هو )عبد 

الناصر(... آن األوان إلخراج املبادرة من يدّي عبد الناصر!  

القادة  من  كواحد  أنا،  األولى:  النقطة  شارون:  أ.  اللواء 

العسكريني املسؤولني عن القوات في اجلنوب، ميكنني القول إنه 

منذ زيارة رئيس احلكومة إلى املنطقة قبل أسبوع، ومنذ البحث 

الذي جرى في هيئة األركان العامة قبل بضعة أيامـ  قوات اجليش 

اإلسرائيلي مستعدة، كما لم تكن مستعدة يوما من قبل، وقادرة 

على صّد وتدمير أي هجوم مصري. 

هدفنا ليس أقل من إبادة املصريني إبادة تامة ونهائية، لكن 

بسبب التردد وجر الوقت فقدنا عنصر الردع املركزي الذي كان 

في حوزتنا، وهو خوف الدول العربية مّنا.    

لم يحدث أن ترأوا على تميع وتركيز قوات عسكرية، ألنهم 

يعرفون جيدا أن باستطاعتنا مهاجمتهم. قوة الردع لدينا كانت 

ونخربه  هذا  نهدم  لكننا  جيشنا،  من  الدولة،  هذه  من  خوفهم 

يوما بعد يوم. 

قضية  املضائق.  إغالق  قضية  من  بكثير  أبعد  األمر  هذا 

األهّم.  القضية  ليست  لكنها  املضائق هي قضية مهمة، حقا، 

فقدان قوتنا الردعية هو القضية األكثر أهمية. 

من  وقلقا  تخوفا  هنالك  أن  الوزراء  أسئلة  من  فهمت  لقد 

حجم اخلسائر.

ميكن تدمير اجليش املصري ثم مواجهة األردنيني والسوريني.  أ.( 

تقديراتنا تقول إن األردنيني لن يتدخلوا وأن تدخل السوريني 

سيكون أقل فأقّل، كلما سارعنا إلى التحرك والعمل. 

هنالك ما يبرر، أخالقيا، قرار القيادة السياسية بشأن شن   

عملية )عسكرية( منوطة بخسائر كثيرة.

منذ حرب االستقالل، لم نواجه حالة مبثل هذه اخلطورة.   

ولهذا، فهي عملية منوطة بقدر أكبر من اخلسائر وعلينا 

املضي قدما، ألن ال مفّر أمامنا منه. 

أي تعاون بيننا وبني دول عظمى أخرى، سيكون خطأ فادحا.   

هدفنا هو االهتمام بأن يفقد املصريون الرغبة في محاربتنا 

خالل العشر سنوات ـ العشرين سنة القادمة. أي تعاون 

بيننا وبني دول عظمى، ولو حتى حول أهداف ثانوية وليس 

ـ سُيظهرنا  املصري  اجليش  إبادة  ـ  املركزي  الهدف  حول 

وكأننا ضعفاء.  وقد كان هذا الضرر األساسي في عملية 

سيناء )العدوان الثالثي 1956 ـ املترجم(، ألنه كان بإمكاننا 

القيام بذلك بأنفسنا ولوحدنا. تعاوننا مع آخرين ُيظهرنا 

وكأننا عاجزون. كلما واصلنا االنتظار، ستكون هذه احلرب 

أقسى وأصعب، كما شرح من قبل قائد املنطقة العسكرية 

اجلنوبية، رئيس هيئة األركان ورئيس شعبة االستخبارات. 

ثمة نقطة ثانية، أيضا، هي التي ستحسم إن كنا سنحافظ   

وهي  ال،  أم  طويلة  زمنية  لفترة  هنا  ووجودنا  بقائنا  على 

فتراكضنا  عنها.  والدفاع  بحقوقنا  التمسك  على  قدرتنا 

)ولن أستخدم كلمة استعطاف( بني الدول العظمى ونداءات 

االستغاثة ليست مشمولة في قضية التمسك بحقوقنا. إن 

كنا نرغب في البقاء هنا ومواصلة العيش ألمد طويل، فنحن 

ملزمون بالتمسك بحقوقنا واإلصرار على صونها. 

حرية املالحة هي أحد حقوقنا ونحن نكسر، بأيدينا، الغصن   

الذي جنلس عليه. 

الشعب  أسبوعني.  منذ  النقب  في  القوات  مع  أقيم  أيضا  أنا   

الواقف خلفنا هو شعب رائع ولم أر تاوبا كهذا الذي نراه لدى 

هذا الشعب اآلن. اجليش أكثر استعدادا، مما يبدو، للحرب. إنه 

مستعد وجاهز أكثر من أي وقت سابق ويتمتع بروح قتالية عالية 

جدا. َمن غيرنا نحن مؤهل إلبالغكم بأن اجليش جاهز للحرب؟

ونقطة أخرى، تتعلق باألسئلة التي ُطرحت هنا: أعتقد بأن   

املفتاح في احلرب بيننا وبني العرب ال يكمن في القضية 

ـ دبابة مقابل دبابة وطائرة مقابل طائرة. إن ما  العددية 

في  الهجوم وسرعته.  وتيرة  هو  العرب  مع  احلرب  يحسم 

هذا تتمثل أفضليتنا وتفوقنا حني يصدر القرار، كما يثبت 

تاريخنا العسكري كله.  من اخلطأ عرض أعداد الطائرات 

والدبابات لدى طرف مقابل الطرف اآلخر. املفتاح يكمن في 

سرعة القرار وسرعة التنفيذ. 
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اجليش اإلسرائيلي جاهز حلرب من هذا القبيل. أي محاولة 

للتأثير وتأجيل موعد هجومنا، على أمل أن نحصل على 100 

دبابة إضافية أخرى وطائرات من هذا الطراز أو سواه، هي خطأ 

فادح جدا. ليس هنالك تأثير اليوم سوى لقرار سريع وشجاع 

تتخذه احلكومة في الوقت الصحيح واملناسب. كل األمور األخرى 

ميكن تركها لقواتنا في امليدان. 

أستطيع التعهد أمامكم بأن التنفيذ سيكون بأفضل صورة 

ميكن توقعها في مثل هذه احلالة.  

أن ممثلي اجليش حتدثوا عن اجلانب  ديان: مبا  م.  الوزير 

اإليديولوجي، سأحتدث أنا عن اجلانب، او اجلزء، التقني. 

بالنسبة لسؤال الوزير شبيرا بشأن عامل الوقت، هنالك ثالثة 

أمور: األول ـ موضوع اخلسائر. في عملية التحصني والتمترس، 

ثمة فرق حينما تأتي وحدة عسكرية فتتحصن وتزرع األلغام، ثم 

تغطي موقعها باإلسمنت املسلح وتقيم، بعد ذلك، غطاء من فوقها. 

من أجل مهاجمة ثكنات كهذه، ينبغي الوصول إلى هناك أوالً، 

ثم االنطالق إلى العملية، حتت النيران، فيسقط عدد ال نهائي 

من األشخاص.    

التي نفذناها نحن، وصلنا إلى مثل هذا  الرّد  في عمليات 

الوضع، حني كنا ندفع ثمنا باهظا تراوح بني أربعني وخمسني 

قتيال من أجل اقتحام الثكنة األولى فقط. 

ولهذا، فكل أسبوع هو فترة حاسمة هنا، ألن كل أسبوع معناه 

املزيد من التحصينات لديهم. عملية التحصن قد تستغرق أشهرًا 

طويلة، مما يعني وقوع عدد من الضحايا أكبر بكثير مما كان 

ميكن أن يسقط قبلها. 

املوضوع الثاني يتعلق باستكمال العملية وإمتامها. إذا كنا 

محدودين من ناحية الوقت، أي لدينا 3- 4 أيام أو خمسة، مثال، 

سنكون مضطرين بعدها إلى التوقف ألسباب شتى، فمعنى ذلك 

أننا نستطيع ـ إذا كانوا هم غير مستعدين أو إذا كان مبقدورنا 

نحن تنفيذ االقتحام بسرعةـ  إجناز العملية وإمتامها في املرحلة 

األولى نفسها. إذا كانت العملية تهدف إلى هزم هذا اجلزء، املركزي، 

من القوة املصرية هناك، فمعنى ذلك أن يهرب البعض ويسقط 

اآلخرون. وهكذا تنتهي احلرب. إذا كانت االستعدادات لهذه املعركة 

جيدة، أو جيدة جدا، لكننا ال نستطيع ضرب طائراتهم التي ال 

تزال موزعة، فتعود إلى استئناف نشاطها املعتاد بينما ال وقت 

لدينا سوى أيام قليلة جدا، مدة زمنية محدودة ـ قد تبوء عمليتنا 

بالفشل عندئذ، من حيث عدم قدرتنا على إمتامها نهائيا. ومعنى 

هذا، عمليا، أننا لم ننتصر ولم نحقق ما كنا نرغب في حتقيقه، 

ألنه لم يتوفر لدينا الوقت الكافي ـ يوم واحد أو يومان فقط ـ 

بسبب اقتطاع هذين اليومني من املدة املتاحة لنا، بغية اقتحام 

سيناء فقط ومهاجمة القوات املوجودة فيها.  

في حرب سيناء )العدوان الثالثي 1956( وصلنا إلى العريش 

منذ اليوم األول. أما اآلن، فإذا ما اضطررنا إلى االشتباك مع قوة 

صلبة في رفح بينما الوقت املتاح لنا محدود، فإن فارق الوقت 

الذي  االنتصار،  وعدم  االنتصار  حتقيق  بني  حاسمًا  سيكون 

سيفسرونه بأنه فشل لنا.   

املوضوع الثالث: يتعلق باملرحلة الثانية. إذا ما سارت األمور 

إلى احتالل  مثالية، فسنكون مضطرين  يرام، بصورة  ما  على 

املضائق وشرم الشيخ، في حلظة زمنية ما. هذا غير قابل للتنفيذ 

اليوم في مرحلة واحدة. ال أعرف طريقة ميكننا بواسطتها اليوم 

حتقيق ما كان ممكنا حتقيقه في حرب سيناء، خالل مدة زمنية 

مماثلةـ  أي، إجناز املهمة كلها، نهائيا، في غضون ستة أيام. لكّن 

هذا هو الهدف. ميكن، ويجب، التخطيط لذلك. املرحلة األولى ـ 

اإلجهاز على القوة األساسية. ال أعرف ما هي املدة الزمنية التي 

ستكون متاحة لنا، لكن لنفترض بأن الوقت املتاح سيكون كافيا 

ومناسبًا وبأن األمور لن تكون سيئة جدا من الناحية السياسية 

بحيث نستطيع إجناز هذه املهمة. أي، املرحلة الثانية، أيضا. قد 

يكون هذا هو الفارق في القسم الثاني من احتالل شرم الشيخ، 

الذي يبدو اآلن مهمة مستحيلة.   

نحن مصدومون مما حصل وإزاء ما يبدو لنا من استحالة 

تنفيذ هذ األمر. لكنني أقول، بناء على معرفتي وتربتي ـ إنه 

ممكن. لكن املعركة اآلن مكونة من مرحلتني، وليس مرحلة واحدة. 

يفسح  قد  مقاومتهم  التنفيذ وصالبة  على  قدرتنا  بني  والفارق 

املجال أمام مرحلتني، وإال فلن نستطيع االنتقال إلى مرحلة ثانية. 

اللواء م. بيلد: نحن موجودون، منذ أسبوعني، في هذا الوضع 

بينما نعود ونشرح،  الغامض واملفتوح على احتماالت مختلفة، 

مرارا وتكرارا، ملاذا نعتقد بأن مرور الوقت ليس في صاحلنا. 

لم حتصل هيئة األركان على جواب واحد - ماذا ننتظر؟ رمبا 

أستطيع تفّهم أننا ننتظر حصول شيء ما. إذا كان األمر كذلك، 

فلتكشفوا عن السرّ، إذن، كي نعرف هذا الذي ننتظره. 

نسمع عن شيء له عالقة مبضائق تيران، لكنه فقد أهميته 

منذ زمن. لم يكن ذا أهمية في البداية وأصبح أقل أهمية اليوم. 

الوضع من الناحية العمليانية ليس جديدا علينا. نعرفه جيدا، 

ألعاب  التدريبات والتخطيطات وفي  له ودرسناه،  في  خططنا 

احملاكاة احلربية. ليس ثمة شيء لم نره مسبقاً.  
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اجليش  أن  نعرف  نحن  لنا:  بالنسبة  واحدة  مفاجأة  هنالك 

املصري ليس جاهزًا خلوض احلرب بعد، لكننا ال نعرف سبب 

إقدامه على هذه اخلطوة اآلن. إنه يحتاج إلى فترة زمنية أخرى، 

أعتقد  وأنا  للحرب.  جاهزا  ليكون  السنة،  ونصف  سنة  نحو 

بأنه قد بنى على تلبك حكومة إسرائيل وترددها. وقد فعل ذلك 

مدفوعا بإميانه وثقته بأننا لن جنرؤ على مهاجمته وضربه. نحن 

مهنيون ونعرف ما يدور. نعمل في  هذا املجال طوال حياتنا كلها، 

ونستطيع تقدير وتقييم ما نواجهه. 

وهو  مهيأ  غير  بجيش  احلدود  إلى  الناصر  عبد  دفع  لقد 

يجني من هذه اخلطوة كل ما فيها من أفضليات. شيء واحد 

يعمل لصاحله، وهو أن حكومة إسرائيل ليست مستعدة لتوجيه 

ضربة له. 

ملاذا يستحق اجليش اإلسرائيلي هذا التشكيك بقدراته؟ ماذا 

املعارك كي يحظى  االنتصار في كل  أكثر من  يحتاج اجليش 

بثقة احلكومة؟ 

األسئلة التي ُطرحت علينا اآلن وفي مناسبات سابقة تنطوي 

على عدم ثقة بقدراتنا. 

موضوع إضافي آخر: يشدد اجلميع على الصعوبات والعقبات 

الناجمة عن )بناء اجليش املصري( املزيد من التحصينات وعن 

دخول العراق إلى هذه احللبة. وهي أمور صحيحة متاما. فقط 

َمن يتابع هذه القضايا ويبحثها يوميا يستطيع أن يعرف مدى 

صحتها. لكن هنالك قضية أخرى أيضا: من صفوف احلكومة، 

بالذات، كان ينبغي لهذا الصوت أن يعلو: كم من الوقت نحتاج 

لشّل هذا السالح، في أعقاب هذا النقاش؟ 

دخل  األمن:  وزير  نائب  لدى  جلسة  عن  تقريرا  تلقيت 

االقتصاد اإلسرائيلي حالة ال يستطيع الصمود فيها. فاملواد 

الغذائية بالكاد تصل إلى األماكن احملتاجة إليها. كم من الوقت 

سيمر حتى يشعر جنودنا على جبهة القتال بالوضع القائم 

في اجلبهة الداخلية ويتأثروا به؟  املوجة األولى من اجلنود كانت 

ممتازة واملعنويات اليوم مرتفعة جدا، بل ممتازة. ولكن، كم من 

تركناه  ما  كل  أن  يعلمون  حني  الصمود  يستطيعون  الوقت 

خلفنا آخذ في االنهيار؟ نحن نبذل كل ما في وسعنا اليوم 

ملنع االنهيار وتنبه. إال أنه كان بإمكاننا منعه اليوم ومعيارنا 

هو  مدى الصراخ الذي تطلقه جميع الهيئات واملؤسسات التي 

لم تعد قادرة على حتمل هذا الوضع. 

ال تتمتع دولة إسرائيل بقدرة ال نهائية على الصمود. اجليش 

اإلسرائيلي سيهزم العدو وينتصر عليه حتى بعد ثالثة أسابيع 

أيضا، لكنني ال أعرف ماذا ميكن أن يحصل في الداخل.  لست 

واثقا من هذا وسأقول، بصراحة: ليس من الواضح لي ما إذا 

كانت لدى احلكومة صورة دقيقة عما يجري في الداخل. اللقاء مع 

املديرين العامني للوزارات احلكومية هو أمر روتيني اآلن بالنسبة 

لي. ممثلوهم يعرفون متاما ما يحدث في الداخل. لو علمتم، أنتم 

العدو  لتساءلتم: ملاذا ال نتحرك، عمليا، بصورة أسرع؟  أيضا، 

يتحصن ويعزز قوته، بينما االقتصاد يضعف ويتراجع. وكل هذا 

في سبيل غاية ال أحد يشرحها لنا.  

من حقنا أن نعرف: ملاذا علينا حتّمل هذا العار؟ 

رمبا نحصل، في هذه الفرصة اآلن، على تفسير: ماذا ننتظر؟ 

يقصد  ال  اآلن  سأقوله  ما  أشكول:  ليفي  احلكومة،  رئيس 

التفسير وال الكشف عما سنفعله غدًا أو بعد غد. 

سأرّد على أريئيل شارون: لقد حتدث عن استعطاف وأنا  أ( 

عّبرت، بحركات جسدية، عن استغرابي لسماع هذا التعبير. 

وها هو يتحدث اآلن عن تراُكض. 

لهذ  نتيجة  هو  جيشنا  لدى  قوة  من  لدينا  ما  كل  أقول:   

التراكض. يجب أال ننسى ذلك وأال ندع هذه احلقيقة تغيب 

عن بالنا، كما يجب أال ننظر إلى أنفسنا وكأننا في الشتات. 

لو أننا قبضات غير مجّهزة ومسلحة ـ فال قوة لنا. 

ه »تراكضاً«، إن كان احلديث يدور عن أملانيا، أميركا  سمِّ  

أو فرنسا. إن كانت أملانيا قد قالت إنها لن تعطي أكثر، 

ِمن  األمور،  يزن  ال  وَمن  وأهمية.  وزن  الكالم  لهذا  فثمة 

األفضل أن يزنها. 

من املؤكد أنه من األفضل عاجاًل وليس آجالً، حني يكون في   

حوزتنا سالح ما يجب استخدامه. 

طالبنا  ملاذا  بهذا  وسأفّسر  الصباح،  هذا  نفسي،  سألُت   

التقييمات  كل  مع  ودراستها:  األمور  بفحص  أنفسنا 

واملعلومات املتوفرة لدى شعبة االستخبارات العسكرية )أمان( 

ـ ثمة بعض األمور التي ميكن القول إنها قد تسقط، على 

هذا النحو أو ذاك. 

شيئا  يفعل  ال  قد  السوفييتي:  االحتاد  سيفعل  ماذا   

وقد يفعل. بإمكانه أن يفعل وأنا أذكر تلك األيام حني 

يتحدثون  أنهم  املشهورة. صحيح  الرسالة  تلك  تلقينا 

اآلن بأسلوب مختلف بعض الشيء، ألن: أ( لم نقم بأي 

عمل فعلي حتى اآلن؛ ب( رمبا كان وزننا اليوم أكبر من 

ذي قبل. فثمة، أيضا، عالم أوروبي يتعامل مع املوضع 

بصورة مغايرة قليال، حتى اآلن على األقل.
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كثيرة  ادعاءات  لدينا  ليست  التي  فرنسا،  أن  هي  حقيقة 

ضدها، - عندما اقترح ديغول القيام بعملية رباعية وفي الفرصة 

املناسبة، قلنا: تفضل. لكننا ال نرى تاوبا مع األمر حتى اآلن. 

تلتزم  بينما  لذلك،  ليس مستعدا  أيضا،  السوفييتي،  فاالحتاد 

فرنسا الصمت. 

في دولة تعداد سكانها مليونا نسمة، يتوجب على اإلنسان 

تؤمنون وتعتقدون  أقبل مبا  أنني  لنفترض  أن يسأل نفسه: 

وبأن ليس ثمة ما هو أكبر وأهم من رؤيتكم تنتقدون احلكومة 

ـ ملاذا نسمح لأليام باملرور؟ لنفترض بأننا كسرنا، اليوم، قوة 

العدو. سيتوجب علينا أن نبدأ، غداً، بإعادة بناء قوتنا من جديد، 

نظرا ألننا خسرنا، نحن أيضا، من قوتنا. وحتى لو بدأنا نحن 

بناء محركات  نستطيع  لن  أننا  إال  بأنفسنا،  طائرات،  ببناء 

بالسرعة املناسبة. ولهذا، فإذا ما اضطررنا إلى خوض حرب 

مرة كل عشر سنوات، فسيكون من الواجب علينا التفكير ما 

إذا كان لدينا ثمة حليف ميكن أن يقدم لنا املساعدة املطلوبة، 

أم سنتحدث مع احلليف اليوم لنأتي إليه غدا قائلني: نحن ال 

نعيرك أي اهتمام؟

ولهذا، سألُت رئيس هيئة األركان وقلت: هل هنالك فرق بني 

أسبوعني أو ثالثة ـ أربعة أسابيع؟ أنا أعرف أن ثمة فرقا كهذا، 

لكن الفارق بني يوم وساعة قد يكون حاسما، أحيانا، مثلما قد 

يكون جزء من العالم خارج دائرة املنقضني علينا مثل الذئاب: 

لقد قلتم ونحن قلنا لكم ... وما إلى ذلك.  

تريد الواليات املتحدة اخلروج من هذه القضية ورمبا تكون في 

االنتظار. صحيح أن األمر بدأ في شرم الشيخ، بينما تبدو سيناء 

في هذه اللحظة أكثر خطرا وتهديدا من شرم الشيخ. 

لكم  أتعهد  وأنا  ـ  األقل  ذلك على  نقول  أن  ينبغي  عليه، 

بأننا نقوم باستيضاح األمور اآلن. ثمة من قال هنا بأنه ال 

يرى أي عمل فعلي، ولكن أنا أيضاـ  بصفتي وزيرا للخارجية 

ـ كنُت سأقول لرئيس هيئة األركان أو لوزير الدفاع: ال أرى 

أي خطوة عملية. إنك تستيقظ في الصباح وتقوم بعمل ما 

وهذه حقيقة سياسية. يجب أن نقول جلونسون أو ديغول أو 

ويلسون أن الوضع على هذا النحو وأن مسألة شرم الشيخ 

مسألة مهمة جدا، لكن ما يجري هنا يشكل تهديدا خطيرا 

أبلغ  هتلر  إن  لنقول  الوقت  بعض  مطلوبا  كان  وإذا  علينا؛ 

العالم بأسره بأنه ينوي القيام بهذا وذاك بينما تعامل العالم 

معه مبثل ما تعامل، ثم يأتي هو ليقول الحقا: لقد ابلغتكم 

بأنني سأفعل ذلك ـ فمن الضروري إذن توفير الوقت الكافي 

والالزم للتحذير من ذلك.  

االحتاد  مع  تفاهم  إلى  التوصل  في  اآلن  حتى  ننجح  لم 

لنا  بدا  حني  حتى  عالقات صداقة،  إقامة  إلى  وال  السوفييتي 

أنهم ال يؤمنون مبا يقولون لنا، سواء كتابيا أو شفويا. لكن نحن 

معنيون بالسير مع صديقني ـ ثالثة أصدقاء، إن وُجدوا. 

ميكن القول إن إسرائيل تسير وحيدة. غير أن السؤال هو: 

هل سيستمر هذا ألجيال أم حتى تستجمع عددا من الطائرات 

ومن الطيارين ومن املعرفة فقط. وقد يكون هنالك رأي محق جدا: 

أجل  أنتم من  لنجدتكم. حاربوا  األغيار  يهب  تنتظروا حتى  ال 

أنفسكم. ال شك في أن ثمة مكانا ملثل هذه الفكرة. 

يوم أو يومان أو أسبوع ـ كان يجب أن نضرب أوال، ثم أن 

نقول بعد ذلك: آن األوان ويجب أن نبدأ، ثم ينبغي لألغيار أيضا 

أن يعرفوا. 

بريطانيا نفسها، لكن في محادثات مع ويلسون قبل فترة 

وجيزة تغير اهتمامه باألمر اآلن، لسبب غير معروف، وأصبحوا 

يتخوفون منه كما من النار. 

تأثروا  الوزراء  بعض  ألن  رأيي،  في  جيداً،  اللقاء  هذا  كان 

آلتنا  يقودون  الذين  املوضوع،  يواكبون  الذين  باألشخاص 

احلربية. لكن ادعاءك بأنك ال تفهم ملاذا نحن ال نفعل شيئا ـ 

هذا ما ال أفهمه أنا. 

اللواء م. بيلد: طلبنا تفسيرا ـ ملاذا وماذا ننتظر؟ 

رئيس احلكومة، ليفي أشكول: إذا لم أكن قد شرحت األمر 

حتى اآلن، فلن أشرح ولن أفّسر أكثر. 

نريد أن نهمس في أذن جونسون أال يقول إنا خدعناه، ألننا 

قد نحتاج  إليه الحقا. ليتنا ال نحتاج إليه في وسط املعركة. 

وأريد أن أقول، أيضا: أسمح لنفسي باالعتقاد بأنك ال تعرف 

أكثر منا عما يدور في املكاتب، عما هو موجود في البالد وما 

قيمة االحتياطي. 

من املؤكد أن كل املناطق ستشهد قليال من املعاناة. وحني 

الصعيد  على  ولكن  معاناة.  تكون  ـ  أيضا  أشخاص  يسقط 

املدني، ال أعتقد إجماال بأننا مزوَّدون بأقل مما كان قبل عشر 

سنوات أو أكثر. 

ولهذا، ميكن القول أن يومني أكثر أو يوما أقل ال ميكنه حتديد 

مصير املعركة وحسمها. 

ـ ملقى  ُيلقى على كاهل االقتصاد  م. ديان: كل ما  الوزير 

على كاهل القوى البشرية املعنية. كذلك في سيناء، حدث إثقال 

شديد، لكن بعد أسبوع من التجنيد بدأنا بإعفاء وتسريح كثيرين. 

األرقام التي نتحدث عنها هي عشرات، أو مئات، اآلالف. في 
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حرب سيناء، بعد أسبوع واحد سرّحنا كثيرين. كان ذلك بعد 

انتهاء احلرب. 

إذا ما اضطررنا إلى البقاء على هذا احلال ملدة أسبوعني أو 

ثالثة أسابيع قبل احلرب، فليس لدينا من األشخاص ما يكفي 

لتحمل هذا العبء الواقع على االقتصاد. 

رئيس احلكومة، ليفي أشكول: أنا مصّر على رأيي. ال أعتقد 

بأن الصعوبة الرئيسية التي يواجهها االقتصاد في هذه األيام 

أحتمل  أنا  واحلاسمة.  املقررة  هي  األسابيع ستكون  هذه  وفي 

املسؤولية عن اخلسائر وعن املعاناة في عشرات اآلالف من أماكن 

العمل. لكن ليس هذا هو األساس. األساس هو اجلبهة العسكرية 

واالنتصار واحلل الذي سيمّكننا من كسر قوة العدو، سوية مع 

االحتفاظ بعدد من األصدقاء في العالم، بحيث نكون قادرين غدًا 

على إعادة بناء قوتنا، مبساعدتهم. ألن االنتصار العسكري لن 

ينهي املوضوع كله، إذ إن العرب باقون هنا.  

بتغيير  األملانية  احلكومة  تقوم  ألن  كبير  احتمال  ثمة  ليس 

موقفها اآلن، وخاصة حيال محاوالتها ملغازلة العرب وكسب ودهم. 

بالنسبة لألقنعة الواقية من الغازات، فقد بلغ األمر حّد استقالة 

رئيس احلكومة ووزير األمن هناك، تقريبا. 

ولهذا، إْن  قلُت شيئا ما، فإمنا لكي نستطيع فقط بذل اجلهد 

والفهم بأن األمر لم يحدث ألننا لم نكن نرغب في ذلك، وإمنا 

كنُت معنيًا بأن نلتقي مرة أخرى، إذا كنتم ال تفهمون اعتباراتنا 

هذه. يجب أن يكون األمر مفهوما، ال أن يتم تصويره بطريقة 

استطعت،  ولو  ذلك.  إثبات  أستطيع  ال  أنني  رغم  فيها،  مبالغ 

للتعرف  لكنُت نزلُت ضيفًا على اجلنود، جلست بينهم ومعهم 

عن كثب على معنوياتهم. يجب أن نقوم باملهمة اإلعالمية، ألن 

أسبوعني قد مرّا منذ بدء القضية حتى اآلن. في البداية، كان 

العالم كله يعتقد بأنه إذا ما التقينا وجها لوجه فلن يكون هذا 

قبل سنة واحدة أو سنتني.  

نحتاج إلى بضعة أيام كي ال نخسر التعاطف والدعم اللذين 

سنحتاج إليهما بشدة ـ ماليًا وماديا، من قبل طرف معني.  

من الواضح أن االحتاد السوفييتي لن يقدم لنا هذا. 

الفريق ي. رابني: أنا أفهم أن جلسة للحكومة ُتعقد اآلن. 

رئيس احلكومة، ليفي أشكول: كال، ليست هذه جلسة للحكومة 

اآلن، وإمنا ستكون يوم األحد القريب. 

 افُتِتحت اجللسة في الساعة 9:00

اُغِلقت اجللسة ففي الساعة 11:30 

   

)ترجمه عن العبرية: سليم سالمة(

 

 


