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 ملخص: ال

 ،=>?7 يونيولجيش المصري في الخامس مف ا التي تعرض ليا نكسةالبعد 
أدركت القيادة السياسية ضرورة بناء مؤسسة عسكرية حديثة قادرة عمى الدفاع عف 

وفق أسس عممية حديثة توازي ما وصمت لو  ؤىاف يكوف بناأو  ،مصر وسيادتيا
لذلؾ بدأت عممية البناء بعد انتياء حرب سرائيمية مف تطور، المؤسسة العسكرية اإل

واالجتماعية  ،واالقتصادية ة،مكانات الدولة السياسيإوضعت جميع ، =>?7حزيراف 
 كرامة الدولة المصرية. الحفاظ عمىلتحقيق ىدؼ واحد ىو 
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Abstract: 
After the painful defeat of the Egyptian army on 5 June 1967, 

the political leadership realized the need to build a modern military 

institution capable of defending Egypt and its sovereignty, and to be 

built on the basis of modern scientific parallel to what reached the 

Israeli military establishment of development, so began the process of 

construction after the end of the war June 1967 and put all the 

political, economic and social potential of the state to achieve the 

single goal of restoring the dignity of the Egyptian state. 
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 :اء القوات المسلحة وتطور التسليحعادة بنإ

شاب  ،1=?7سبتمبر<8في عبد الناصر الرئيس جماؿ وفاة عمى أثر
نور أه الرئيس دمحم ا السيما مع ما أبد،بعض الفتور ةالسوفيتيالمصرية العالقات 

نتاب القادة ا  ،مريكيةيات المتحدة األالسادات مف ميوؿ نحو تحسيف العالقات مع الوال
السيما بعد عرض السادات لمبادرة السالـ مع  ،السوفييت القمق مف تمؾ الميوؿ

ف عدـ استجابة الواليات المتحدة إال إ ،7=?7 /فبراير سرائيل في الرابع مف شباطإ
سرائيل لتمؾ المبادرة دفع السادات لمتوجو نحو االتحاد السوفييتياأل إذ زار  ؛مريكية وا 

وكانت محددات الزيارة الرئيسة  ،7=?7 /مارسذارأوؿ مف بالفعل موسكو في األ
 :(7)لى ما يأتيإتيدؼ 

 .مريكيةلى وقوع مواجية بيف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األإأف مصر ال تسعى   .7
ف يقاتل جندي سوفيتي واحد معيا في أبدوف سرائيل إف مصر تريد أف تحارب إ  .8

 .المعركةتمؾ 
لى االتحاد السوفيتي كونو الصديق القادر عمى تقديـ المساعدات إتتطمع مصر   .9

التي ىي  سرائيلإالعسكرية الالزمة ليا التي تمكنيا مف القياـ بعممية عسكرية ضد 
وضماف تحقيق  ،سرائيميوالتعنت اإل جمود السياسي والعسكري ضرورة لكسر ال

قامة سالـ عادؿ ودائـ في  ،راضي المصريةسرائيمي الكامل مف األاالنسحاب اإل وا 
وذلؾ الموقف يفرض عمى االتحاد السوفيتي ضرورة توفير االحتياجات  ،المنطقة

القادرة عمى تيديد  األسمحةوالسيما  ،الالزمة لمقوات المسمحة المصرية األسمحةمف 
 -وصواريخ أرض اكالطائرات المقاتمة والقاذفة بعيدة المدى نسبيِّ  ،سرائيميالعمق اإل

 ،عف استكماؿ احتياجات شبكة الدفاع الجوي  فضاًل  ،أرض متوسطة المدى
 .(8)والسيما في منطقة الوجو القبمي جنوب مصر

 رئيس السوفيتي ليونيد بريجنيفوعمى ىامش الزيارة أخبر السادات ال
(Leonid Brezhnv) (9)  سرائيل إعف  اأف تستمر مصر متأخرة دائمً  أنو لـ يعد مقبواًل
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وأنو البد مف أف تمتمؾ مصر سالح  ،مريكيةاأل األسمحةبما تتمقاه مف أحدث أنواع 
ذا ما استيدفت العمق إإلسرائيل  اويكوف رادعً  ؛سرائيمييمكنيا مف تيديد العمق اإل

. وقد أبدى بريجنيف وحرب االستنزاؼ =>?7حرب حزيراف  المصري كما حدث في
وعرض تزويد مصر  ،تحتاجيا مصر كانت طمبات التسميح التي استعداد بالده لتمبية

لى إالرجوع ال بعد إشرط أف ال تستخدميا  ،(:) (Tu16)بطائرات قاصفة مف طراز 
لمقوات  ادألنو يقيد عممو بوصفو قائً  ؛ف السادات رفض ذلؾ الشرطإال إ .موسكو
بطاريات  ،منيا األسمحةف السوفييت وافقوا عمى تزويد مصر ببعض إال إ ،المسمحة

وكانت تمؾ  ،المحمولة عمى المدرعات (SAM6) >الدفاع الجوي مف طراز ساـ 
ومع ذلؾ لـ تحقق الزيارة ما كانت  .المصرية األسمحةضافة جديدة لترسانة إالصواريخ 

واقتصرت عمى أسمحة دفاعية  ،اليجومية األسمحةليو مصر في حصوليا عمى إتطمح 
اليجومية بشكل  األسمحةلى إسرائيل التي تحتاج إلمقبمة مع ال تمبي متطمبات المعركة ا

لتكوف عامل  ،لى اتباع المناورة السياسية مع السوفييتإزاء ذلؾ لجأ السادات إ ،كبرأ
 .(;)السوفييت لتغيير موقفيـ مف مسألة الدعـ العسكري لمصر عمىضغط 

عمى المستوى الداخمي  اسياسيً  اشيدت مصر بعد زيارة السادات لموسكو حراكً 
عمف السادات  في الثاني مف أ . فقد 7=?7 /مايووالسيما في شير أيار ،والخارجي

وفي اليـو  ،الشير نفسو عف إقالة رئيس الوزراء عمي صبري المقرب مف موسكو
مريكي ولياـ روجرز وتباحث معو عمى سبل التقى السادات بوزير الخارجية األ ،التالي

في العالقات  اثرت تمؾ الزيارة تحسنً أو  .سرائيميلمصراع العربي اإليجاد مخرج سممي إ
وُعدَّت أوؿ زيارة لوزير خارجية  ،مريكيةالسياسية بيف مصر والواليات المتحدة األ

. وفي الخامس عشر مف أيار تـ اعتقاؿ رئيس الوزراء عمي (>)9;?7مريكي منذ عاـ أ
، ووجيت ليـ تيمة (=) عف عدد كبير مف الوزراء والمسؤوليف والضباط فضاًل  ،صبري 

لى إحداث بثورة التصحيح التي ىدفت وعرفت تمؾ األ ،محاولة قمب نظاـ الحكـ
 . (<)القضاء عمى مراكز القوى المناوئة لمسادات
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غمب الذيف تـ أ والسيما أف  ،حداث القادة السياسييف السوفييتأقمقت تمؾ األ
فكارىـ مساندة أوكانت  ،كانوا مف المقربيف مف الرئيس جماؿ عبد الناصراعتقاليـ 

 ،حداثمريكي مع تمؾ األوتزامنت زيارة وزير الخارجية األ ،لتوجيات االتحاد السوفيتي
فقد ساد االعتقاد لدى السوفييت بأف السادات متجو في سياستو نحو الواليات المتحدة 

عمى  اكبيرً  اية نظر السوفيتية يشكل خطرً وأف ذلؾ التوجو بحسب وج ،مريكيةاأل
لو تأثير عمى  اجيً واستراتيّ ا ميمِّ  انيـ سيفقدوف مكانً أو  ،وسطمكانتيـ في الشرؽ األ

 .(?)انتشارىـ العسكري والسياسي في العالـ

رفيع المستوى برئاسة نيكوالي  ارسل االتحاد السوفيتي وفدً أ ،زاء ذلؾ الموقفا  و 
(Nikolai Podgorny)بودغورني 

 /مايولى القاىرة في الخامس والعشريف مف أيارإ (71)
 ،واجتمع الوفد السوفيتي مع الرئيس السادات في اليوـ الثاني لوصوليـ ،8=?7

وعرض  .جريت بيف الجانبيف مباحثات بشأف تطوير العالقات الثنائية بيف البمديفأو 
وقد رحب السادات  ،الوفد السوفيتي عمى السادات توقيع اتفاقية لمصداقة والتعاوف 
وُحِدَد َأمُدىا  /مايوأياربالفكرة وتـ التوقيع عمى االتفاقية في السابع والعشريف مف 

وتعيد االتحاد السوفيتي  ،تضمنت التعاوف في جميع المجاالت ،ابخمسة عشر عامً 
مع التزاـ السوفييت بتدريب القوات  ،وتعزيز قدراتيا الدفاعية ،األسمحةتجييز مصر باب

 ;8وميغ  89وتجييزىا بطائرات ميغ  ،األسمحةالمصرية عمى استعماؿ 
وفي المقابل تعيدت مصر بعدـ االشتراؾ في أية كتمة معادية  ،(77)المتطورتيف
وبذلؾ نجح السادات في تعزيز العالقات العسكرية مع السوفييت في تمؾ  ،لمسوفييت

تضمنت تجييز  7=?7 كتوبرأ/وؿسمحة كبيرة في تشريف األأصفقة عقبيا أ  ،(78)المدة 
مجيزة بصواريخ جو أرض ذات مدى  (Tu16)مصر بعشر طائرات قاصفة مف طراز 

متطورة  (MIG23)وعشريف طائرة  (MIG21)ومائة طائرة  ،امائة وخمسيف كيمو مترً 
وفوج صواريخ  ،يجري تدريب الطياريف المصرييف عمييا في االتحاد السوفيتي

(SAM6) وكتيبة مدفعية مف عيار مائة وثمانيف  ،مضاد لمطائرات خفيف الحركة
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وثالثة جسور عبور  ،ربعيف ميمميمترأوكتيبة ىاوف ثقيل مف عيار مائتيف و  ،ميمميمتر
عف قنابل يدوية  فضاًل   ،(RPG)دد مف قاذفات الصواريخ مف طراز وع ،(PMP)نوع 

(RKG)مضادة لمدروع مف نوع 
وقعت  ،8=?7. وفي الخامس عشرة مف أيار (79)

خرى لمتسميح تضمنت تجييز مصر بست عشرة طائرة مف أتفاقية ا
، وثماف كتائب صواريخ دفاع جوي مف طراز (:7)المتطورة  (SUKHOI17)طراز

(SAM3)،  وفوج صواريخ مضاد لمطائرات مف طراز(SAM6)  ومائتي دبابة نوع
(T62)، (;7)8=?7خير مف العاـ يتـ تجييزىا خالؿ الثمث األ. 

خيرة التي تعاقدت عمييا القوات المسمحة قبل حرب وشممت الصفقة األ
التالية: سرب  األسمحة 9=?7ي في أذار أ ،شيرأبسبعة  9=?7 كتوبرأ/تشريف

كماؿ تدريب الطياريف إبعد  ،9=?7نياية عاـ  (MIG23)الطائرات مف طراز 
أرض ػػػػػ أرض بمدى فعمي ثالثمائة  (R-17-E)ولواء صواريخ طراز  ،المصرييف عمييا

لى العمق إاالستراتيجية التي كانت قادرة عمى الوصوؿ  األسمحةوُيعدُّ مف  ،كيمو متر
شخاص مدرعة مف طراز أوناقالت  ،ثناء حرب تشريفأوقد اكتمل تجييزه  ،سرائيمياإل
(BMP)،  لمدروع مف طراز  اا مضادً موجيً  اعف خمسيف صاروخً  فضاًل
(MALUTKA)، وبعض  ،وعدد مف مدافع الميداف مف عيار مائة وثمانيف ميمميمتر

بالحرب  جيزة والمعدات التي تتعمقوعدد مف األ ،المواد التي تستخدـ في العبور
التي تـ التعاقد عمييا في تمؾ الصفقات الثالثة  األسمحةوكانت أغمب  ،لكترونيةاإل
. وقد بمغت (>7)قبلسمحة استراتيجية حديثة لـ تكف تممكيا القوات المسمحة المصرية أ

 ،9=?7سمحة ومعدات عشية حرب تشريف أتجييزات القوات المسمحة المصرية مف 
نحو ألف وسبعمائة دبابة وثالثة آالؼ عربة مدرعة وألفيف وخمسمائة مدفع ىاوف 

وألف وتسعمائة مدفع وصاروخ  ،وسبعمائة راجمة صواريخ ،والفيف مف مدافع الميداف
عف  فضاًل  ،(R.B.G.7)وخمسة آالؼ سالح مضاد لمدروع نوع  ،مضاد لمدبابات
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وقرابة خمسة  ،ربعيف طائرة مروحيةأومائة و  ،خرى ولمتدريبأربعمائة طائرة مقاتمة و أ
 .(=7)عما يقارب المميوف جندي فضاًل  ،آالؼ صاروخ مضاد لمطائرات

بدأ السادات باتخاذ الخطوات الفعمية لمتييؤ لممعركة مع  ،ساسعمى ىذا األ
في السادس ا مفاجئً  اعندما أصدر قرارً  ،8=?7اسرائيل بعد النصف الثاني مف سنة 

 .مل المستشاريف السوفييت في مصربإنياء ع 8=?7 /يوليومف تموز

العاممة  بسحب مستشارييـ ووحداتيـ وبدأوا ؛لـ يعارض السوفييت ذلؾ القرار
وقد اكتممت  ،لى خمسة عشر ألف فردإفي مصر التي قدر عددىا بيف العشرة آالؼ 

قراره بأنو ال . وسّوغ السادات (<7)8=?7 /اغسطسعممية انسحابيـ في نياية شير آب
وال الحفاظ عمى سرية المعمومات  ،يمكف وضع الخطط الحربية الالزمة لممعركة المقبمة

رائيل بارتياح تاـ مف سإ. وقد شعرت (?7)راضي المصريةمع وجود السوفييت عمى األ
في الثاني  (:=?7-=>?7)سرائيمي موشي ديافإذ صرح وزير الدفاع اإل ؛ذلؾ القرار

إن سحب الخبراء السوفييت من " :قائاًل  ،سرائيميتمفزيوف اإللم 8=?7عشر مف آب 
عادة توزيع وحداته وتقليل استدعاء إسرائيلي من مصر سوف يمكن الجيش اإل

ن الموقف على الجبهة المصرية قد أصبح أسهل  ،سرائيليجنود االحتياطي اإل وا 
 ،لتمؾ التصريحات. وقد عّبر القادة المصريوف عف ارتياحيـ (81)"فضل بصورة عامةأو 

ية معركة أسرائيل بأف مصر لف تدخل إوالسيما بعد أف ساد االعتقاد لدى القادة في 
مما عزز اليدؼ االستراتيجي بإعطاء صورة مف  ،مقبمة معيا في الوقت المنظور

 .(87)خفاء عممية التحضير الحقيقي لممعركةا  سرائيمي و االطمئناف لمجانب اإل

مكانات القوات المسمحة إبعد ذلؾ شرعت القيادة العسكرية المصرية بدراسة 
لى خطة إبيدؼ الوصوؿ  اإلسرائيمي ومقارنتيا بالمعمومات المتيسرة عف العدو ،الفعمية

وما تممكو تمؾ القوات مف  ،مكانيات الفعمية لمقوات المسمحةىجومية تتماشى مع اإل
 :يميلى ما إسمحة وبعد دراسة عميقة توصمت القيادة العسكرية أ
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إذا ما قورنت بقوات العدو الجوية المتفوقة لذلؾ ال  أقل قوةالقوة الجوية المصرية   .7
لقوات المشاة إذا ما تقدمت تمؾ القوات في عمق  فعااًل  ايمكنيا أف تقدـ غطاًء جويِّ 

 .سيناء المكشوؼ
ال يمكنو تقديـ الحماية  ،د لكنو محدود الفعاليةإف الدفاع الجوي المصري جي  .8

عشر  ىكثر مف اثنتأالالزمة لمقوات البرية إذا ابتعدت عف قناة السويس لمسافة 
ومف  ،ألنيا ستصبح خارج مدى خط الصواريخ الذي يقع غرب القناة،اكيمو مترً 

 سياًل  اإذ تكوف ىدفً  ؛الصعوبة تحريؾ بطرياتو في مناطق مكشوفة غير محصنة
 .(88)لطائرات العدو ومدفعيتو

سرائيمية فعمى الرغـ مف تفوقيا عمى القوة البحرية اإل ،ما القوة البحرية المصريةأ  .9
لذلؾ  ،بسبب سيولة تدميرىا ؛لى ضعفإسيحوؿ ضعف الغطاء الجوي قوتيا 

سناد المدفعي لممشاة تحت مظمة حددت مسؤوليتيا بحماية الموانئ وتقديـ اإل
مف أف القوة  المصرية يقنت القيادة العسكريةأوعمى وفق تمؾ المعطيات  .الصواريخ

 . (89)البحرية ال يمكنيا شف عممية واسعة خارج نطاؽ مظمة الصواريخ

خطتيف لممعركة المقبمة ؛  المصرية وضعت رئاسة ىيئة األركاف ،زاء ذلؾإ
وىي خطة  جرانيت "" خطة لى إثـ تـ تغييرىا  "27" العملية ولى أطمق عمييا اسـ األ

لى إثـ الوصوؿ  ،لى عبور قناة السويس واالستيالء عمى خط بارليفإىجومية ىدفت 
فقد أطمق عمييا  ؛الثانية ما الخطةأ ،(:8)منطقة المضايق في سيناء كيدؼ استراتيجي 

وىي خطة ىجومية نصت عمى عبور قناة السويس وتحطيـ  ،""المآذن العالية اسـ
شرؽ القناة لتكوف ضمف مدى  ا( كيمو مترً 78-71خط بارليف ثـ التوقف عمى بعد )

" خطة  خرى سميتأكرية المصرية خطة ثـ طورت القيادة العس ،حماية خط الصواريخ
عمى  ،9=?7 /سبتمبرفي ايموؿ " خطة بدر"لى إثـ بدؿ اسميا  المعدلة " 0جرانيت 

 كما يأتي: (;8)أف يجري تنفيذ تمؾ الخطة عمى مرحمتيف
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ولى: تشمل عبور القطعات العسكرية واالستيالء عمى خط بارليف والتقدـ المرحمة األ
  .في عمق سيناء اعشر كيمو مترً ى لى اثنتإلى مسافة عشرة إ

إذ تقوـ القوات  ؛(>8)ولى منودامة زخـ اليجـو بعد نجاح المرحمة األإالمرحمة الثانية: 
 (.=8لى الممرات داخل سيناء)إبوقفة تعبوية لتنفيذ المرحمة الثانية بيدؼ الوصوؿ 

" و المآذن العالية""بيف خطتي  اجكانت مزيً  الخطة بدر""أف  احيبدو واًض 
الرئيس سرائيمية التقى وتشتيت القوة اإل ،جل تعزيز الزخـ اليجوميأ. ومف "0جرانيت

وعرض  ،9=?7 /فبرايرسكندرية في شباطسد في اإلالسوري حافع األالسادات بالرئيس 
المصري  -سرائيل بتنسيق كامل بيف الجيشيف السوري إف تكوف المعركة المقبمة ضد أعميو 

سد بذلؾ رحب الرئيس السوري حافع األ .وأف يكوف اليجـو في وقت واحد عمى الجبيتيف
 9=?7 /اغسطسوفي آب .المعركةعرب عف استعداد الجيش السوري لتمؾ أ العرض و 

  .لمجبيتيف السورية والمصرية اسماعيل قائدً إحمد أعيف الفريق 

 ،اأـ جنديً  اركزت القيادة العسكرية المصرية عمى المقاتل سواء كاف ضابطً 
عداده وتدريبو ليكوف إ وعميو فقد شددت عمى  ،وعّدتو مفتاح النصر في المعركة المقبمة

حد فروع نير النيل في الدلتا أوبفعل ذلؾ تـ تجييز مكاف عمى  ،بمستوى قتالي عاؿ  
وقد ُأنشئت  ،بعاد قناة السويس مف ناحية العرض وجرياف المياهأيشابو في جغرافيتو 

لتدريب القوات عمى  افي المكاف سدة ترابية بارتفاع ما يقارب الخمس وعشريف مترً 
كعممية  ،لثغرات بأسرع ما يمكفكيفية تجاوز ذلؾ الحاجز ونصب جسور العبور وفتح ا

وقد  ،مشابية لما ىو موجود في ساحة المعركة الحقيقية عند عبور قناة السويس
إذ كاف استخداـ  ؛(<8)واجيت القوات المتدربة معضمة فتح الثغرات في السدة الترابية

 ،المتفجرات واآلليات يستغرؽ ما يقارب الست ساعات لفتح الثغرة في الساتر الترابي
وبعد  ،مع احتماؿ قصف تمؾ اآلليات بالمدافع والطائرات قد ُعدَّ ذلؾ الوقت طوياًل و 

حد الميندسيف في القوات المسمحة مف ابتكار أدراسة الموقف مف جميع الجوانب تمكف 
وقد  ،طريقة تضمنت توجيو المياه بقوة دفع عبر استخداـ مضخات مياه فائقة القوة
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باستخداـ خمس مضخات لكل ثغرة واستغرقت عممية فتح نجحت الطريقة بعد تجربتيا 
 .(?8)لى نجاح عممية العبورإمما أدى  اكبيرً  انجازً إوُعدَّ ذلؾ العمل  ،الثغرة ساعتيف

ظيرت مشكمة كاف البد مف حميا قبل الشروع في  ،وعمى الرغـ مف النجاح
النابالـ السريعة االشتعاؿ سرائيمي خزانات كبيرة مف مادة بنى الجيش اإل ،عممية العبور

وعندىا  ،شعاليا بواسطة القنابل الفسفوريةإنابيب تنتيي عند سطح القناة يتـ موصمة بأ
وقد تـ التغمب عمى تمؾ  ،لى حرائق كبيرة تعيق عممية العبورإتحوؿ سطح القناة 

فراد سالح أوكمفت مجموعة مف  ،نابيبماكف تمؾ األأرفة المشكمة مف خالؿ مع
عمى أف يتـ ذلؾ قبل عبور  ،البشرية ليقوموا بغمقيا بمادة ُعدَّت لذلؾ الغرضالضفادع 

 .(91)القوات بوقت قصير
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 :الخاتمة

حرب  نكسةف يحمل المؤسسة العسكرية المصرية أال يمكف ألي منصف 
 المسؤولية السياسية والعسكريةبمقدار ما تتحمل القيادة العميا  ،=>?7 /يونيوحزيراف

ألسباب  والتقييمات حداثوبحكـ تمؾ األ .في انكسار الجيش المصري في تمؾ الحرب
عبد  الرئيس جماؿ استوعبت القيادة المصرية الجديدة السيما بعد وفاة ،اليزيمة
وبدأت بتغير االستراتيجية ، دت الى النكسةألتي اسباب خطاء واألتمؾ األ ،الناصر

مف  ،قوى الموجودة فييا ومنيا اسرائيلوال، العربيةاسب مع ما شيدتو المنطقة لتتن
السيما ما  المصرية، الييكمية لممؤسسة العسكرية وتطوير ،في تحسيف اجراءات تتعمق

والتدريب العالي بما يتناسب مع ما وصمت  ،والتسميح الحديث ،ادة الميدانييفيتعمق بالق
 ،ية المؤسسة العسكريةجاىز جراءات ساعدت في كل تمؾ اإل ،ليو الجيوش الحديثةإ

 ،مكانية استيعابا  و  ،الخطط الحديثة وضع ثبتت قدرتيا مف جديد السيما فيأوالتي 
جيزة أفي عمميا العسكري رافقيا فاعمية مع السرية العالية  حديثاستخداـ السالح الو 

في السادس مف تشريف  إلسرائيل أةالمفاج كل ذلؾ ساىـ في تحقيق .المخابرات
التي انثممت في  متيااواستردت المؤسسة العسكرية المصرية كر  ،9=?7 كتوبر/أوؿاأل

عادة بناء القوات إ وكاف لمسالح السوفيتي دور كبير في  ،=>?7 /يونيوحرب حزيراف
لى نجاح الجندي المصري في استيعابيا ،المصرية والتدريب عمييا في وقت  ،وا 
الجيش اإلسرائيمي الذي كاف وأف يقير  ،ويسترد كرامتو ،وأف يحقق النصر ،قياسي

 يقير. يدعى أنو ال
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 الهوامش
(1)Theodore Wallace Triebel, Soviet Policy In Egypt, Submitted in Partial 

Fulfillment for the Degree Master of Public Adminis Tration, University 
of Washington, 1975, pp.33-34. 

 ،(7<?7-1=?7السادات) العالقات السياسية المصرية السوفيتية خالؿ عيد ،نواؿ والي عكار (8)
 .1:-?9ص ،8178 ،جامعة بغداد ،كمية اآلداب ،رسالة ماجستير غير منشورة

ىراـ لمترجمة مركز األ ،9=?7كتوبر أ=>?7ياـ النصر يونيو أعداد و سنوات اإل ،طو المجدوب (9)
 .<:ص ،???7 ،القاىرة ،والنشر

 ،=8?7كمل دراستو في اليندسة الزراعية عاـ أ.>1?7ولد في اوكرانيا عاـ سوفيتي.سياسي  (:)
. شغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي في مولدافيا 97?7لى الحزب الشيوعي عاـ إانتسب 

عمى بيف عامي شغل منصب سكرتير مجمس السوفييت األ ،9;?7-7;?7بيف عامي 
واستمر في ذلؾ  >>?7عي عاـ . شغل منصب أميف عاـ الحزب الشيو >>?7-:>?7

 ،;ج ،الموسوعة السياسية العسكرية ،. ينظر: فراس البيطار8<?7المنصب حتى وفاتو عاـ 
 .9=8-8=:ص ،8119،عماف ،دار اسامة لمتوزيع والنشر

 .?:ص ،9=?7كتوبر أ=>?7ياـ النصر يونيو أعداد و سنوات اإل ،طو المجدوب (;)
 .?:ص ،9=?7كتوبر أ=>?7ياـ النصر يونيو أعداد و سنوات اإل ،طو المجدوب (>)

 .::ص ،المصدر السابق ،نواؿ والي عكار (=)

سامي شرؼ  ،شعراوي جمعة وزير الداخمية ،مف : دمحم فوزي وزير الدفاع شممت االعتقاالت كاًل  (<)
حممي سعيد  ،سكافسعد زاير وزير اإل ،عالـدمحم فائق وزير اإل ،وزير شؤوف رئاسة الجميورية

حمد كامل مدير أ ،عبد المحسف أبو النور االميف العاـ لالتحاد االشتراكي ،وزير الكيرباء
 .>81ص ،?811 ،بابل،دار الفرات،نور الساداتأ ،صباح ياسر لفتةينظر:  .المخابرات

 .?78ص ،==?7 ،القاىرة ،مؤسسة أخبار اليـو ،مايو ;7وثائق  ،موسى صبري  (?)
السوفيتي في  -الصراع األمريكي  ،تحرير دمحم طو بدوي  ،ممدوح محمود مصطفى منصور (71)

 .:?9-9?9ص ،;??7 ،القاىرة ،مكتبة مدبولي ،وسطالشرؽ األ
غذية عاـ لأل ا. تخرج في معيد ميكويف ميندسً 19?7وكرانيا عاـ أسياسي سوفيتي. ولد في  (77)

شغل منصب المفوض  ،=9?7-97?7في مصنع لمسكر بيف عامي  اب. عمل مندوً 97?7
ميف العاـ الثاني لمحزب . شغل منصب األ7:?7وكرانيا عاـ أالشعبي لمصناعات الغذائية في 
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وكرانيا عاـ أا لمحزب الشيوعي في عامً  امينً أصبح أ ،9;?7وكرانيا عاـ أالشيوعي في جميورية 
توفي عاـ  ،==?7أقيل عاـ  ،;>?7عاـ  عمى. تقمد رئاسة مجمس السوفييت األ=;?7
 ،مبراطورية الحمراء مف الميد الى المحداإل -النار والجميد  ،. ينظر: مجموعة مؤلفيف9<?7
 .9?-8?ص ،8??7 ،ملدار األ ،بيروت

 .88-81ص ،>=?7وؿألاكانوف  >8 ،العدد التاسع ،ولىالسنة األ،القاىرة ،)مجمة(،كتوبر"أ"(78)

دار  ،8ط ،وسطالبحث عف السالـ والصراع في الشرؽ األ ،<=?7-<:?7رياض مذكرات محمود ( 79)
 .;81ص ،المصدر السابق ،؛ عالء عبد الرحمف كاظـ الحسيني;=9ص ،;<?7 ،القاىرة ،المستقبل العربي

 ،بيروت ،منشورات مؤسسة الوطف العربي ،كتوبرأمذكرات حرب  ،سعد الديف الشاذلي (:7)
 .>>7-;>7ص ،1<?7

 .?;ص ،9=?7كتوبر أ=>?7ياـ النصر يونيو أعداد و سنوات اإل ،المجدوبطو  (;7)

 .<;7ص ،المصدر السابق  ،سعد الديف الشاذلي (>7)
 .:;7ص ، نفسوالمصدر  (=7)

مكتبة  ،الصراع حوؿ تحرير سيناء ،8ج ،مصر في عصر السادات ،( عبد العظيـ رمضاف<7)
 .?<?7، القاىرة ،مدبولي

 ،8171 ،عماف  ،دار زىراف لمنشر  ،انييار جدار عرب المشرؽ  ،الطالببراىيـ عبد إ (?7)
 .:>7ص ،المصدر السابق  ،؛ سعد الديف الشاذلي ;97ص

 ،المكتب المصري الحديث لمطباعة والنشر ،قصة حياتي .البحث عف الذات ،أنور السادات (81)
 .979ص ،=<?7 ،القاىرة

 العربية سحب الخبراء مصر جميورية ممف حوؿ قرار ،التعميـ العالي والبحث العممي وزارة (87)
 جامعة ،الدراسات الفمسطينية مركز ،8=?7/=/<7والمستشاريف العسكرييف السوفييت مف مصر

 .789ص،8=?7 ،بغداد
الدار العالمية لمكتب  ،ترجمة عادؿ عبد الصبور ،السادات وىـ التحدي ،جوزيف فينكميستوف  (88)

 .>;7-;;7ص ،???7 ،د.ـ ،والنشر
 .:7ص ،المصدر السابق ،سعد الديف الشاذلي( 89)
رسالة  ،دراسة تاريخية– 9=?7-=>?7القوات البحرية المصرية  ،حسيف مختار أحمد سميماف (:8)

 .897ص ،:817 ،جامعة عيف شمس ،كمية اآلداب ،ماجستير غير منشورة

 .<71ص ،8178 ،القاىرة ،دار الجميورية لمصحافة ،ياـ سعد الديف الشاذليأالكبرياء  ،سمير الجماؿ (;8)
 .>71ص ،8178 ،القاىرة ،الحروؼ لمنشر والتوزيع ،األبيضالفريق الشاذلي العسكري  ،مصطفى عبيد( >8)
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ىراـ األ ،9=?7-=>?7كتوبر( أحرب  –جند مف السماء )حرب االستنزاؼ  ،دمحم زكي عكاشة (=8)
 .>78ص ،?<?7 ،القاىرة ،لمترجمة والنشر

لى أف تتغير الظروؼ التي إلمقوات ا إف التعبير العسكري لموقفة التعبوية يعني التوقف عسكريِّ ( <8)
 .و أشير عدة حسب الموقف العاـ لمجبيةألى ىذا التوقف وقد تكوف الوقفة أسابيع عدة إأدت 

-<:?7سرائيميةاإل–يجية العسكرية لمحروب العربيةاالسترات ،ينظر: ىيثـ الكيالني
 .;1:ص،<<?7

الييئة المصرية العامة ،حرب اكتوبر في محكمة التاريخ ،( عبد العظيـ رمضاف?8)
 .;>ص،;??7،القاىرة،لمكتاب

دار الصفوة لمطباعة والنشر  ،8ط ،مقاتموف فوؽ العادة ?7ابطاؿ الفرقة  ،( يوسف عفيفي91)
 .99ص ،8??7 ،القاىرة ،والتوزيع

 
 


