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 الملخص 

نقطة البداية لمسيرة أرييل شاروف العسكرية، وعمى ?;@8كانت حرب فمسطيف عاـ 
الرغـ مف محدودية دوره في ىذه الحرب غير أنيا كانت ميمة بالنسبة إليو، فمف خالليا 

فيما كانت  ،حروب عدةاستطاع أف ينتسب إلى المؤسسة العسكرية ويشترؾ بعدىا في 
إذ أتخذ شاروف مف مخالفة األوامر العسكرية  ة،العسكري أحد أسباب شيرتو =>@8حرب

والصداـ مع قادتو العسكرييف وسيمة لتحقيق غاياتو، وكاف حب التميز عف أقرانو ىدفًا 
أتخذه لبناء شخصيتو، ودفعو حبو لذاتو إلى تقديـ أىدافو الخاصة عمى حساب واجباتو 

داخل الجيش العسكرية واستطاع أف يجعل لنفسو اسمًا بوسائل غير مشروعة في 
 الصييوني.
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Ariel Sharon's Military Role in the 1948-1956 Wars 

  

 

 

    

Abstract 

The 1948 war in Palestine was the starting point of Ariel 

Sharon's military career,Although his role in this war was limited, it 

was important for him.He was able to join the military 

establishment and then participate in several wars, while the 1956 

war was one of the reasons for his military fame, Sharon from 

violating military orders and clashing with his military commanders 

was a means to achieve his ends, and the love of excellence from 

his peers was a goal he took to build his character, and his love for 

himself led him to present his own goals at the expense of his 

military duties and was able to make a name for himself by illegal 

means within the Zionist army. 
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 المقدمة
إف دراسة الشخصيات العسكرية الصييونية بإمكانيا أف تساعد كثيرًا في تشخيص الطرؼ 

لصييوني ومعرفة مكامف القوة والضعف لديو، فبدوف المعرفة الصياينة بأدؽ التفاصيل يغيب ا
عنا معرفة تحركيـ وطبيعة تكويف مؤسساتيـ العسكرية، وكيفية إدارتيـ لتمؾ المؤسسات ومعرفة 
الجوانب التفصيمية لمحياة اليومية والعالقات اإلقميمية والعالمية، ويرى الباحث أف دراسة 

صيات العسكرية الصييونية لـ تحضى باىتماـ الباحثيف بشكل كافي، األمر الذي جعمنا الشخ
نسمط الضوء عمى جانب مف حياة أرييل شاروف العسكرية التي أثارت الجدؿ واالىتماـ داخل 
الكياف الصييوني)إسرائيل( وخارجو، لقد ُعد شاروف واحد مف ابرز القيادات العسكرية 

فسو شيرة كبيرة فقد تدرج  في المناصب العسكرية بعد نيمو إعجاب قادتو الصييونية، إذ صنع لن
وتأييدىـ لو عمى الرغـ مف مخالفاتو الصريحة لألوامر العسكرية وارتكابو العديد مف الجرائـ بحق 
المدنييف العزؿ، ولضرورة معرفة بواكير نشاطو العسكري تحتـ عمينا تسميط الضوء عمى دوره 

، باعتبارىما القاعدة التي =>@8وحرب السويس عاـ ?;@8سطيف عاـالعسكري في حرب فم
أسس عمييما شاروف مجده العسكري، ونتيجة لذلؾ عد شاروف وليد المؤسسة العسكرية 

 وكاف مف الذيف صاغوا توجياتيا وبمورة مفاىيميا.  ?;@8الصييونية منذ تأسيسيا في عاـ 

تضمف البحث مقدمة ومحوريف رئيسييف وخاتمة، تطرؽ المحور األوؿ إلى مشاركة 
وتسيمط الضوء عمى نشأتو العسكرية وطموحو الذي كاف ?;@8 عاـ في حرب فمسطيفشاروف 

الدور العسكري الذي  يوجيو في االصطداـ بمف ىـ أعمى رتبة منو. بينما جاء المحور ليوضح
، واآلثار السمبية التي لحقت بو نتيجة =>@8عاـ عمى مصري في العدواف الثالثلعبو شاروف 

 تيوره ومجازفاتو خالؿ الحرب.

ومف أجل اإلحاطة بالموضوع مف جميع الجوانب ينبغي إعطاء نبذة مختصرة عف حياة 
، ?9@8أرييل شاروف، ولد أرييل صموئيل مردخاي شرايبر الممقب بشاروف في فمسطيف عاـ

صفوؼ منظمة  إلىنضـ شراؽ في الجامعة العبرية في القدس، واودرس التاريخ وعمـو االست
بعد قياـ الكياف انتقل لمعمل في الجيش ثـ  الرابعة عشر، وىو في سف 9;@8الياجاناه عاـ 
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(التي دمجت 808، شغل شاروف عدة مناصب عسكرية منيا: قائدًا لموحدة ) الصييوني)إسرائيل(
(، ثـ قائد مدرسة المشاة <>@8-:>@8لممدة مف عاـ) الحقًا في لواء مظمييف إذ تولى قيادتيا

(، تولى بعدىا منصب رئيس أركاف المنطقة ;=@8-9=@8(، وقائد لواء مدرع )8=@8-?>@8)
(، كما تولى قيادة القوات :<@8-@=@8(، وقائد المنطقة الجنوبية )@=@8-;=@8الشمالية )

يس مف سيناء إلى الضفة الغربية قناة السو  :<@8الصييونية التي عبرت في حرب تشريف االوؿ
لمقناة وفتحت ثغرة الدفرسوار األمر الذي اكسبو شيرة كبيرة، اضطر بعدىا إلى تقديـ استقالتو 

لرئيس   اً أمني اً عمل شاروف مستشار  كما رغبة منو في ترشيح نفسو لمكنيست عف تجمع الميكود،
–<<@8ثـ شغل منصب وزير الزراعة بيف األعواـ)(، =<@8-><@8 (إلسحاؽ رابيفالوزراء 

 عمل شاروف وزيرًا لمدفاع لمحكومة الصييونية مناحيـ بيغف ( وفي فترة رئاسة8?@8 
، وبعد تركو لممؤسسة العسكرية تولى مناصبة سياسية عديدة، انتخب شاروف رئيسًا 9?@8عاـ
وتولى رئاسة 9008اء بعد ىزيمة منافسو إييود باراؾ في االنتخابات التي جرت في شباطلموزر 

عف عمر يناىز  ;908كانوف الثاني  88ي شاروف يوـ ميكود والعمل، توفالبيف  حكومة ائتالفية
في كانوف اصيب بيا  عاما، بعد غيبوبة لمددة ثماني سنوات بسبب جمطة في الدماغ  >?

 .=900الثاني عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%86
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2d006069-0cff-4e84-b2b0-d8b06dd329b8
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/2d006069-0cff-4e84-b2b0-d8b06dd329b8
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 .2948في حرب فلسطين أرييل شارون مشاركة  المحور األول:

ضد الدوؿ  )إسرائيل(شارؾ شاروف في جميع الحروب التي خاضيا الكياف الصييوني
 ة العسكرية العمياتالصداـ مع قياد :األوؿ وامتازت مسيرتو العسكرية بأمريف أساسيف، العربية

الخسائر البشرية اليائمة في العمميات العسكرية التي كاف  :، والثانيوعصياف األوامر العسكرية
 .(8)الخصـوفي صفوؼ  ـيقودىا سواء في صفوؼ جنوده أ

كانوف  88في  (:)كتائب الياجاناهقائد  (9) (Yigael Yadin) يادف أمر ييغاؿ
 أفرادشاروف مع  ، وتنفيذًا لذلؾ أقاـضد العرب انتقاميةبالشروع في توجيو ضربات  <;@8األوؿ

وتمكنوا مف  ،راس الجيف -لشاحنات عربية عمى طريق قمقيمية  تابعيف لمواء الكسندروني كميناً 
الحادث إصابة  ىذا ، ونتج عف(Molotov )المولوتوؼ الحارقة زجاجاتالإحراؽ شاحنة بواسطة 

عمى عممية سابقة قاـ بيا  جاءت رداً  ىذه العمميةأف  ثالثة مواطنيف عرب، وذكر شاروف 
 مدينة قرب الكياف الصييونيوسط  (Ben Shemen)  المقاتموف العرب في موشاؼ بف شيمف

 .(;)المد

مع انو فشل في متابعة برنامج تدريبي  خدـ شاروف كضابط صف ?;@8عاـومع بداية 
أيار ;8قياـ الكياف الصييوني في  ، وعند اإلعالف عفإلعداده كرئيس فرقة في الياجاناه

مع شاروف إلى فمسطيف نجح  العربية الجيوش تدفق في اليـو التالي بعد المعارؾبدء و  (>)?;@8
وقد تمكنت القوة القوات العراقية لمنع تقدـ  قمقيمية داخل بمدة اً نسف جسر في سريتو مجموعة مف 

 شارؾ شاروف في كما .(=) رغـ المقاومة العنيفة مف قبل القوات العراقيةالجسر  ذلؾ مف تفجير
في عاـ كاف أىميا اليجـو  عمى األىداؼ العربية، اليجماتعدد مف  ، ونفذحممة التعبئة العامة

بقيادة  فوزي  (<)فرؽ جيش اإلنقاذ العربيل عمى قرية بير العدس التي كانت مركزاً ?;@8
 أسيمت فيالتي  مف أىـ اإلحداث اليجمةالمؤلفة مف جنود عراقييف، وكانت ىذه  (?)القاوقجي

المكمف بتطويق القرية مف  قد عيف شاروف لقيادة الفصيل، و دخوؿ شاروف مرحمة النضج الكامل
وكاف  ،لالنسحاب الصياينة القرية اضطربسبب المقاومة العنيفة لمقوات العراقية في و الخمف، 

 .(@)القوات العراقية مف القرية ءمف نتائج ىذه العممية إخال
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دارت المعارؾ وفق إستراتجية قطع المراكز  مسقط رأس شاروف، وفي منطقة كفار مالؿ
 ؾالمدنية والقرى الييودية بعضيا عف األخر، وتأميف السيطرة عمى الطرؽ ومفاصل السك

، مجبريف "الكر والفر"اعتمدوا أسموب  وبسبب النقص العددي لمعصابات الصييونية ،الحديدية
المنطقة قد نظموا في ييود الوكاف ، سياسة دفاعيةعمى  ىـيـ واعتمادتالعرب عمى توزيع قوا

( >:-0:يتراوح عددىـ إلى مف )أنفسيـ في وحدات مؤلفة مف عشرة أفراد لموحدة وفي فصائل 
عمى الطرقات والجسور وفي القرى لمنعو مف إعادة حشد قواه وشف ىجـو ، تناوش الخصـ فرداً 

إلحدى ىذه الفصائل، إذ عمد ومجموعتو عمى  وقد كاف شاروف قائداً  ،ضد التجمعات الصييونية
، وتمكنوا مف السيطرة عمى مفارؽ الطرؽ وعمى قواعدىامياجمة و نصب الكمائف لمقوات العربية 

بقدرتو عمى قيادتيـ إلى  وب ثقة رجاؿ فصيمسشاروف يك أبد ذلؾبعد نقاط إستراتيجية ميمة، 
 .(80)المعركة

في ىذه عمى الرغـ مف تدرج شاروف في المناصب العسكرية إال أف دوره العسكري 
لـ يبرز و قميمة األىمية، محدودة و عمى قيادة مجموعة صغيره والقياـ بعمميات اقتصر  المرحمة

 في ىذه المدة بقدراتو العسكرية األمر الذي جعل دوره العسكري  قادتوثقة  ـعدلبعد كقائد عسكري 
 يكاد يكوف ىامشيًا.

الفمسطينية، تبنت  –وفي مواجية انفتاح الجبيات العربية عمى طوؿ الحدود العربية 
 الصياينةبصورة مبدئية، مفيوـ الدفاع بما يحمي المكتسبات التي حصل عمييا  القيادة العسكرية

بانتظار  سطينية، ويصوف المستعمرات والمواقع وطرؽ المواصالت فيما بينياالفم يضامف األر 
،أومف  ،االنتقاؿ إلى اليجـو المضاد العاـ  الصييونيةأنشأت القيادة  جل تطبيق ىذا المفيـو

متع ت، تعدة يتصف بالمرونة والقدرة عمى المناورة والحركة تضمف قيادات إقميمية دفاعياً  نظاماً 
عمى التعاوف الوثيق مع القيادات  معتمداً ء ذاتي في القتاؿ واإلمداد والتمويف، كل منيا باكتفا
نشرت القيادة العامة ألويتيا وقواتيا في إطار ذلؾ النظاـ الدفاعي المترابط ، و اإلقميمية األخرى 

وجعمت احتالؿ مراكز الشرطة في المدف والبمدات ، األطراؼ والمتداخل في القتاؿ والتنسيق
 ياعمممف أولويات واحتالؿ المطارات والمعسكرات البريطانية والسيطرة عمى طرؽ المواصالت 

 . (88)العسكري 
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، المرتفعات المسيطرة ?;@8أيار;8 يـو عمى ذلؾ احتمت القوات الصييونية في وبناءً 

تيبتاف مف المواء الرابع لمجيش األردني استعادة تمؾ وبعد يوميف تمكنت ك (89)المطروف بمدة عمى 
والمناطق المحيطة  ،المرتفعات والسيطرة عمى مركز الشرطة الذي بناه البريطانيوف في المطروف 

األمر الذي مكنيـ مف ، بو، مف أجل السيطرة عمى الطريق الرئيسي مف تل أبيب إلى القدس
مما أثار قمق  (:8)ع طرؽ اإلمدادات الييوديةضرب الحصار عمى المستعمرات الصييونية و قط

الييود فقد مف  (;8)(Ben-Gurion  David)ديفيد بف غوريوف  الكياف الصييونيرئيس وزراء 
كل االدعاءات إلى القدس إذا لـ يتمكنوا مف كسر الحصار قبل وقف إطالؽ النار بوساطة األمـ 

الميمة  وغيره ابمغوه بعدـ قدرتيـ عمى انجاز يادف إال أف قادة الياجاناه مثل ييغاؿ، المتحدة
 .(>8)الفتقارىـ إلى الموارد العسكرية الالزمة

مى القياـ بعممية العسكرييف عوأماـ إصرار بف غوريوف عمى تنفيذ الميمة اجبر القادة 
رساؿ نجدات ألييا عمى عجل،  القيادة األمر الذي جعل ىجومية لفتح الطريق إلى القدس وا 

إلعادة فتح طريق  Shlomo Shamir(8=)) )بقيادة شمومو شامير اً جديد تشكل لواءً  الصييونية
تألف و  (<8)?;@8أيار99 يوـ الذي تشكل في "المواء السابع اإلسرائيميػ "القدس وقد سمي ب

بنسبة الثمثيف مف الالجئيف القادميف مف المعسكرات األوربية ومف قبرص والذيف يفتقروف إلى 
 .(?8)التدريب العسكري بينما يتشكل بنسبة الثمث مف مخضرمي الياجاناه

القوات العربية في المطروف وباب الواد التزيد عف  في تمؾ األثناء اكتشف الصياينة أف
المجازفة بإرساؿ  واقرر  ،حاجة قواتيـ الماسة في القدس إلى الذخائر والمؤف ل ونظراً ، كتيبة واحدة

المواقع العربية في المطروف عمى أمل  أماـقافمة ضخمة لتزويد القدس عبر الطريق الرئيسي مف 
ستطيع العبور مف النيراف العربية ألنيـ قدروا أف إمكانيات مقاومة القوات العربية ليا ستكوف تأف 

مستعدوف أف يضحوا بالخسائر الصياينة آنذاؾ و ، فعالية وال تستطيع منعيا مف العبورقميمة ال
 .(@8)المعقولة بيذه القافمة في سبيل إمكانية إيصاؿ ماتبقى منيا إلى المدينة كمحاولة يائسة

يوفر  أفالظالـ حيث يمكف  عتمةتقدمت القافمة معتمدة عمى  ?;@8ايار90/98ليمةوفي 
تـ اكتشاؼ ىذه القافمة بوقت  إذ الصياينةتوقعات كاف األمر مخالفًا لو ، مايةمف الح ليا نوعاً 
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مف آلياتيا وعاد الباقوف مف  فبادرت القوات العربية بقصفيا بمدفعية الميداف ودمرت عدداً ، مبكر
أماميـ سوى محاولة إزالة مواقع  ىوبعد فشل ىذه التجربة أدرؾ الصياينة انو لـ يبق ،حيث أتوا
 .(90)واحتالليا ليتمكف مف فتح الطريق إلى القدس لدفاعية بيجـو مركز  العرب ا

 المطروف  استعادة خالؿ مف القدس حصار لكسر تسعىه الياجانا كانتالفترة  ىذه فيو 
لواءيف إضافييف مصمميف ليكونا بمثابة احتياطي  تشكيلعمدت إلى  الغاية، ليذهًا تحقيقو 

استراتيجي، فضاًل عف المواء السابع شبو المدرع سابق الذكر إذ تـ تجميعيا وتجييزىا عمى 
، وفي غضوف أياـ معدودة، زج صحيح بشكل تدريبال أو لتنظيـا فرصة تعطى أف دوف عجل، 

 .(98)بيذه القوات في معركة المطروف 

يسيطر  اإلسرائيمي" أفالمواء السابع "في المرحمة األولى مف خطة العممية، كاف عمى 
 (،Anafim Kiryat)باب الواد لمصعود إلى كيبوتز كريات عنافيـ -عمى طريق منطقة المطروف 

رساؿ قافمة تمويف إلييا وقد ضمت إلى المواء، لمقياـ باليجـو عمى المطروف الكتيبة الثانية  وا 
وكاف عمى ىذه الكتيبة القياـ بالجيد الرئيس في المرحمة األولى،  ،مواء الكسندرونيالتابعة ل

وفي إثرىا يتحرؾ المواء الجديد بأكممو فيصعد إلى كيبوتز ، والمحافظة عمى الخط المقرر احتاللو
كتيبة المشاة الثانية في المرحمة  –وتقرر أف تشارؾ إحدى كتائب ىذا المواء  ،كريات عنافيـ

وكانت ميمتيا تأميف ميمنة القوات المياجمة  ،لى مف اليجـو عمى المطروف، لممساندة فقطاألو 
وبعد انتياء ا، بيت سوسيف، وبعد ذلؾ الصعود إلى دير أيوب ومرتفعاتي -في منطقة بيت جيز
 .(99)تسمؾ الطريق الرئيسي إلى كيبوتز كريات عنافيـ وتمتحق بموائيا  أفالعممية كاف عمييا 

احتالؿ  إلىمف لواء الكسندروني باالشتراؾ في عممية بف نوف،التي كانت تيدؼ عندما كُ 
كاف مف الطبيعي أف  الجيش األردني، سيطرةمركز شرطة المطروف والمنطقة المحيطة بو مف 

بمغ أ تعميمات مف القيادة السرية ىتمق إف بعدي فرئيس دورفي ىذه العممية في  شاروف يشترؾ 
، (Huldah) حولدهمستعمرة وتوقفت بالقرب مف  لكتيبة،ا مقدمةفي أفراد فصيمو بأنيـ سيكونوف 

باص السيارات حيث كانت  بينما كانت تجري في المنطقة عممية تنظيـ واستعداد واسعة النطاؽ،
 إلىمدرعة تتحرؾ في المنطقة ووصمت  أخرى  تنقل وتفرغ أعدادًا كبيرة مف الجنود وسيارات
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في شرؽ بقيادة الممؾ عبد هللا استعد الفيمق العربي مف جانبو  .(:9)موقع وحدات مدافع الياوف ال

إذ المرتقب،  الصييونياألردف، مع بعض الضباط البريطانييف وبمساعدة القوات العربية  لميجـو 
 .(;9)الفوج الرابع إلى المطروف قاـ بإرساؿ 

مف أربعة كتائب مشاة مف المواء السابع قواتيـ المؤلفة  الصياينةحشد ?;@8يارآ>9وفي
وكانت منطقة تحشد (، (Mortarومدافع المورتر رطالً ( <8) ومجموعة مدرعة تسندىا مدفعية

 الصياينةوكاف ، ىذه القوة في قريتي خمدة ودير محيسف الواقعتيف إلى الغرب مف المطروف 
معتمديف عمى كثافة النيراف والتفوؽ  إلى اجتياح مواقع الكتيبة الرابعة في منطقة المطروف  سعوف ي

حداث خرؽ بيذه المنطقة الحاشدة أماميـ العددي المتوفر لدى القوة  ومف ثـ فتح طريق القدس وا 
 .(>9)الدفاعية ليفتح طريق تقدمو باتجاه راـ هللا

تأخرت ساعة الصفر المحدد لبدء اليجـو بسبب تردد رؤساء المواء السابع الذي تـ 
ووصمت الكتيبة الثانية  ،لخشيتيـ مف التفوؽ العددي لمقوات األردنية ،وقادة الكتائبتشكيمو حديثا 

إلى  يااحتاللو  التابعة لمواء الكسندروني التي كاف مف المقرر أف تسيطر عمى منطقة المطروف 
 .(=9)مواقع التأىب لميجـو مع الفجر

عمى منطقة  ة واحدةمدفعي كثيف استمر ساع بالتمييد لميجـو بقصف الصياينةوقد بدأ 
تقدمت  الثانية والنصف صباحاً  نحو الساعة ، وفيمركز الشرطة والدير الفرنسي وقرية عمواس

 .(<9)رقوة واشتبكت مع مواقع السرية الموجودة في مركز الشرطة واألحراش المحيطة بالدي

الواقعة  وبعد ىذا االشتباؾ األولي تقدمت قوة اليجـو الرئيس مف مرتفعات قرية سوسيف
والمؤلفة مف الكتيبة الثانية والثالثوف بقيادة شاروف والكتيبة الثانية والسبعوف مف  جنوب المطروف 

نحو مواقع المطروف صباحًا وقد تقدمتا  الثالثة المواء السابع، وعبرت خط البداية عند الساعة
 لمقوات العربية، اميةمركز الشرطة فاكتشفتيا المراقبات األم إلى ثـ توجيتشرؽ الدير الفرنسي 

ز عمى ىذه الحشود المياجمة أثناء تقدميا فأوقعت بيا وعندئذ بدأت مدفعيتيا بالقصف المرك  
في بداية تقدميا جعميا تصل إلى المناطق  تمؾ القوات تأخر ، ويبدو أفمف اإلصابات العديد
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 رمى قذائفمكشوفة لمالمكشوفة أماـ الدفاعات العربية عند أوؿ الضوء فأصبحت حشودىا 
 .(?9)المدفعية

فتحت قوات األخيرة بمسافات قريبة  األردنيةمف مواقع القوات  الصياينة وعندما اقترب
والغريب أف قائد  .(@9)نيراف بنادقيـ القميمة واستطاعوا أف يشتتوا جمعيـ ويرموا الرعب في قموبيـ

النيراف مف مختمف  رض مكشوفة تحصدىاأفي  متشتتةعندما رأى كتائبو أصبحت شاروف سرية 
إلى منطقة أكثر  األمر بيف يديو نسحاب المنظـ عندما كافأنواع األسمحة لـ يحاوؿ القياـ باال

ستمر بالتقدـ عبر األرض المكشوفة أإلعادة تنظيـ قواتو لمعاودة اليجـو بيا مف جديد بل  أمناً 
اتضح لو قوة  أفبعد  ميمة فصيمة شاروف، وعمد إلى إجراء تغيرات عمى .(0:)وف وجنوده يقتمُ 

قريبة في  وتم إلىلذلؾ قرر تحويل سريتو ، ليا قواتو مف الجيش األردني تالنار التي تعرض
وأمر فصيمة شاروف بحماية محور أخر، واليجـو مف  محاولة لمتخمص مف النيراف األردنية،

فيما بعد حركة يغطي  أفوكاف يعتـز  ،أىداؼ جديدةالفصيمتيف األخرييف المتيف تتحركاف باتجاه 
قوية ودقيقة وأوقعت خسائر فادحة في صفوؼ القوة كانت النيراف األردنية ، إال إف فصيمة شاروف 

 إذولـ ينجح المواء المعزز الذي خرج الحتالؿ المطروف بالعمل كقوة مقاتمة متماسكة المياجمة 
 .(8:)رض المعركة أالفرار مف بتحطـ وبدأت فمولو 

، ?;@8ايار;9يـوففي منتصف ، إلى أسوء سيءمف نذاؾ آاألمور مع شاروف  سارت
عمى الصمود أماـ  وقوات ةومع تأـز الموقف وعدـ قدر  ،أصيب بعدة رصاصات في بطنو وفخذه

فيو  في ىذه المعركة إلصابتو الشديدة ،بالتراجع واالنسحاب أوامرهالقوات العربية أعطى شاروف 
وقد زحف و، فصيمأفراد حد أعمى المساعدة مف  حتى حصلالسير، التحرؾ و  عمى غير قادر  

وفي النياية وصل شاروف  ،مف الحصوؿ عمى المساعدة مف زمالء ليـ االثناف حتى تمكنوا أخيراً 
وبسبب ىذا الموقف أصبح  (9:)تعافى إلى إففي تل أبيب  (Hadassah ) إلى مستشفى ىداسا

حدى العقائد األساسية في ا فيما بعدأصبحت وقد يتجو نحو جنوده، والء شاروف أثناء القتاؿ 
 .(::)الصييونيالجيش 
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 إذ أف "المواء كبر اليزائـ التي مني بيا الكياف الصييوني،أالمطروف مف تعد معركة 

 والسبب، القميمة العدد المتمركزة في المطروف  األردنيةلـ ينجح في دحر القوات  اإلسرائيمي"السابع 
قد  الصياينةافتقار المواء إلى اإلعداد المنظـ، كما أف غياب االستطالع لدى   إلىيعود  في ذلؾ

فضاًل عف ذلؾ  ،لف يتصدى ليـ غير المقاتميف المتطوعيف المحمييف أدى إلى تصورىـ أف أحداً 
ق القدس كاف يتألف بنسبة الثمثيف مف الالجئيف الذيف يالمكمف بإعادة فتح طر السابع أف المواء 
. يفتقروف إل  ى التدريب العسكري الالـز

"جيش الدفاع إطالؽ تسمية  الصييونية إلىأسرعت القيادة  ?;@8أيار =9 يـو فيو  
 وأدمجواتكاممت مف حيث التنظيـ واألفرع المختصة،  أفعمى منظمة الياجاناه بعد  اإلسرائيمي"

الياجاناه واتساع كاف لتضخـ منظمة و  .(;:)الجماعات العسكرية األخرى في بوتقة الجيش الجديد
دورىا دلياًل عمى أىمية دور المؤسسة العسكرية ال في بناء الكياف الصييوني فحسب بل في 

فيي مجتمع عسكري في صميمو واف ارتدى ، اتخاذ القرارات المتعمقة بمختمف المجاالت أيضا
 .(>:)قادتو المالبس المدنية

 كبير، بشكالً ?;@8قبيل حربفع قد ارت عدد أعضاء منظمة الياجاناهومما الشؾ فيو أف 
كما اكتمل بناؤىا التنظيمي، األمر  نتيجة استقطابيا لمشباب الييود المياجريف الى فمسطيف،

عمييا بشكل رئيسي، وسيل عممية تحويميا إلى جيش  الصييونيةالذي أدى إلى اعتماد القيادة 
 .لمكياف الصييونيموحد ومحترؼ 

( 9:)الفوج لمخدمة في?;@8عاـ صف شير تموزبعد شفاء جروحو في منتعاد شاروف 
عمى تالؿ كوليو شماؿ شرؽ المد، وبعد مرور بضع أسابيع عمى عودتو إلى  يسيطر كاف الذي

خر مشاركتو بالمعارؾ الجارية في آاألمر الذي  وحدتو تعرض إلى حادث سير مع آمر سريتو،
ُرقي شاروف إلى رتبة ضابط  ?;@8 عاـ ، وفي بداية تشريف األوؿأشير عدة فمسطيف
أوكمت لكتيبتو كانت كتيبتو منشغمة في سمسة معارؾ ضد القوات العراقية، بينما و   ،استطالع

خراجمحاربة القوات المصري ميمة محاصر الاحد األلوية المصرية وقوامو أربعة آالؼ جندي  ة وا 
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 المشير دفاعو ووزير الناصرجماؿ عبد  المصري س الرئي وكاف ،وعراؽ المنشية ابيف الفالوج
 .(<:)بيف مف حوصروا (=:)الحكيـ عامر عبد

حددت حصص  ?;@8تشريف األوؿ?9ففي ازداد سوءًا  قد كاف وضع المحاصريف
أللف يكفي الطعاـ  أفرض توبناء عمى حسابات القائد كاف مف المف ،الجنود مف الطعاـ والذخيرة
الذيف كانوا  عراؽ سويداف قرية الجنود الموجودوف فيوانضـ فيما بعد ، جندي مدة عشرة أياـ فقط

وقد  ،اليوـ المجدؿ، ومنذ ذلؾ اليـو قدمت لمجنود وجبتاف فقط فيقرية مف  يتمقوف مئونتيـ يومياً 
"بسبب النقص في معدات العمميات الجراحية اضطر القائد إلى  :في يومياتو المواء ذكر قائد

ي المواد فضع الجنود يزداد خطورة بسبب النقص أف و  حالقة، أجراء عممية لجريح بموس
 .(?:)الطبية"

لواء الكسندروني لمياجمة الموقع المصري في قمعة عراؽ المنشية،  أرسل الصياينة 
، فيما تياجـ كتيبة أخرى عراؽ المنشية اقرية الفالوج حيطةتغافل  أفكاف عمى وحدة شاروف و 

 (00=)مف أصل  قتيالً  (?@)ـ خسر الصياينة وجاءت نتيجة العممية فاجعة فبعد فؾ االلتحا
وفي نياية المطاؼ أمكف عقد ، حتى آخر يـو المصري  واءملاجندي في المعركة، وقد صمد 
لمواء  ذريعاً  وكاف ذلؾ فشالً ، المكاف عائدا إلى مصر المواءاتفاؽ خاص بموجبو غادر 

التوقيع عمى اتفاؽ اليدنة  تـ @;@8شباط;9وفي .(@:)ندروني، السيما بعد مأساة المطروف ساالك
، بحموؿ سوريا واألردف ولبنافكل مف ، وبعد ذلؾ مع بيف الكياف الصييوني ومصر في رودس

 .(0;)بيف الطرفيف المعارؾ توقفت كافة@;@8آذارشير 

اينة، وانتزعت اعتراؼ نستطيع القوؿ أف اليدنة المذكورة أوقفت القتاؿ بيف العرب والصي
 ة إسرائيل" المزعومة.   بشرعية "دولتمؾ الدوؿ 

بعدـ الكفاءة واإلىماؿ الكبير  لصييونيةالحرب اتيـ شاروف، األركاف العامة ا انتياء وبعد
ألنيـ فشموا في وحسب، بل  اوالفالوج المطروف  فيفي إدارة الصراع، ليس بسبب اليزائـ المخجمة 

الكياف الييمنة عمى كامل البالد مف السيطرة العربية وتركوا بعض العرب داخل حدود 
 .(8;)الصييوني
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يبدو أف شاروف لـ يقنع بما حصل عميو الكياف الصييوني مف مكاسب غير مشروعة 

يؤكد  أثناء الحرب بل بدأ يمـو قيادتو العسكرية بسبب إخفاقيـ في بعض المعارؾ، األمر الذي
 طموحاتو التوسعية الالمحدوده.

 :أوليا ،تختمف عف كثير مف الحروب الشاممة في خصوصيتيف ?;@8 فمسطيف أف حرب
في كونيا حرب غير متكافئة تـ التخطيط ليا وفرضيا طرؼ واحد، وىو المجتمع الصييوني 

ر لمصالحيا ة وجسبكانت ترى فيو رأس حر استعمارية نتاجية وتدعمو قوى الإ اهالمتفوؽ في قو 
في الوطف العربي، فييئتو ليشف عدوانو ضد مجتمع شبو أعزؿ حـر مف أسباب التنظيـ واإلعداد 

لمقاصد سياسية  نزاؿ اليزيمة بالخصـ تحقيقاً أأف ىدؼ ىذا العدواف لـ يكف فقط  :والقيادة. وثانيا
رار التقسيـ عاـ الدولة الفمسطينية المقترحة وفق ق -تدمير الكياف السياسي الفمسطيني لوال 

لى األبد  -<;@8 نما تدمير الفمسطينييف كمجتمع قائـ بيدؼ اقتالعو عف وطنو ومف أرضو وا  وا 
التدمير  تيدؼ الىبيدؼ حموؿ المجتمع الييودي الصييوني محمو ضمف سياسة صييونية 

 .(9;)الشامل لممجتمع الفمسطيني

الموقف  األوؿ: ،رئيسييفإلى سببيف  ?;@8في حرب اليزيمة العربيةويمكف إرجاع 
في وقت كاف إليقاؼ أطالؽ النار اليدنة األولى  تفرضإذ  لمكياف الصييونيداعـ الالدولي 
يتعمق بضعف االستعداد والتخطيط  الثاني:والسبب ، منو ميؤوسفي وضع عسكري  الصياينة

في الحرب ، واختالؼ األىداؼ السياسية لمدوؿ المشتركة (:;)العسكري وفق مايرى غموب باشا
 .(;;)عمى تعاونيما عسكرياً  انعكس سمباً  األمر الذي

وفي النياية، يمكننا القوؿ أنو عندما كانت الجيوش العربية تتقدـ عمى القوات الصييونية 
،انتقد شاروف وبقيو القادة الصياينة مؤسستيـ العسكرية، ?;@8منذ بداية حرب فمسطيف عاـ 

تحدة وبعض الدوؿ الغربية لنجدتيـ، في حيف جاء التدخل حتى طمبوا اإلمداد مف الواليات الم
الغربي سريعًا بفرض ىدنة بيف الجيوش العربية والصياينة، واستغل الصياينة تمؾ اليدنة في 
تنظيـ وا عادة ىيكمة قواتيـ في ساحات القتاؿ متداركيف األخطاء فيما بينيـ، أما العرب فأنيـ 

تيـ مف أجل قيادة الموقف، مما انعكس سمبًا عمى وضع انشغموا بمعتركاتيـ السياسية وصراعا
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مع الصياينة، @;@8قواتيـ في المعركة وصواًل إلى تراجعيـ وموافقتيـ لعقد ىدنة رودس عاـ
باستثناء العراؽ الذي لـ يوقع عمى ىذه اليدنة، وكاف لشاروف وضباط الجيش دور ميـ في 

 الصييونية ضد الجيوش العربية.الوصوؿ إلى تمؾ النتيجة التي صبت لصالح القوات 

على مصر في العدوان الثالثي  العسكري  شارون دور أرييل : المحور الثاني
 .2956عام

، تأميـ الشركة العالمية =>@8تموز =9 عبد الناصر في الرئيس المصري جماؿ أعمف
وما عمييا مف التزامات إلى الدولة المصرية  أموالياوانتقاؿ جميع  (>;)لقناة السويس البحرية

 .(=;)لإلفادة مف دخميا في تمويل مشروع السد العالي

مف قبل جماؿ عبد الناصر إذ انو لـ يعمـ  فردياً  مف الواضح أف قرار التأميـ كاف قراراً 
إلى تفجير مشاعر الغضب  بعد ذلؾ نو لـ يقدر تبعات ىذا القرار الذي أدىأكما  حكومتو بقراره،

 . (<;)"بالتيديد المباشر لياـ "في باريس ولندف وواشنطف، كما عدت الصييونية عممية التأمي

القناة مف السيادة  مف خاللو ستردتبريطانيا القياـ بعمل عسكري فوري  لذلؾ قررت
ة التخطيط المصرية، لكنيا في الوقت نفسو أرادت إشراؾ فرنسا في العممية، وىكذا بدأت لجن

مف خالؿ  لوضع خطة العدواف، =>@8أب>8-تموز 8:المشترؾ بيف الدولتيف عمميا في
 . (?;)في عدوانيـ عمى مصر كرأس رمحالكياف الصييوني  استخداـ

 دايافرئيس األركاف موشي بف غوريوف و رئيس الوزراء توجو  =>@8تشريف األوؿ98يف
وزارة الدفاع إلى باريس ليحاولوا عقد محادثات عاـ  مدير (@;)Shimon Peres))وشمعوف بيريز

 .         (0>)مع فرنسا وبريطانيا لتثمر عف عمل حربي مشترؾ واالتفاؽ عمى تفاصيل خطة الحرب

قائد لواء  شاروف  التقىتشريف األوؿ، >9 وبعد عودتيـ إلى الكياف الصييوني في
جرى  إذالعاصمة الفرنسية،  لىزيارتو إنتائج  لمتباحث معو بشأفبف غوريوف مع  المظمييف

 كاف ىدؼ الكياف الصييوني إذ ،ـأىدافي ةالثالث األطراؼاالتفاؽ عمى عممية يحقق فييا كل مف 
نيـ أرادوا أف يفكوا حصار مضائق تيراف، وتدمير قواعد الفدائييف في غزة وتبديد ألسيناء  ىو



                                                                      

 155 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ملحق

 2956-2948شارون العسكري في حربي  دور أرييل  
فرنسا حكومتا في سقوطو، أما  ضاً وربما التسبب أي ،أحالـ عبد الناصر في زعامة العالـ العربي

 .(8>)ا عمى قناة السويسمسيطرتي فكانتا ترغب في أعادةوبريطانيا 

أمرًا مف ىيئة األركاف العامة لوضع قواتو في  =>@8تشريف االوؿ =9تمقى شاروف في
 ستدعي إلى مقر القيادة الوسطى وقبل أف يتوجو إلى القيادةا حالة تأىب، وبعد ذلؾ بوقت قصير

ابمغ قادة الوحدات لديو باألمر وطمب منيـ أف يكونوا جاىزيف، ثـ ذىب إلى مقر قيادة المنطقة 
 .(9>)ائوالوسطى، واستمع ىناؾ إلى تفاصيل الميمة التي كمف بيا لو 

لمحرب، وقد حاولت  بدأ الكياف الصييوني بتجنيد قواتو االحتياطية بسرية تامة استعداداً 
مما يؤدي إلى طمئنو  ،التعبئة العسكرية كتحضير لميجـو عمى األردفتصوير الصييونية القيادة 

 .  (:>)مصر وبالتالي عدـ استعدادىا لمواجية اليجـو المرتقب

نستنتج مف ذلؾ أف الكياف الصييوني باالتفاؽ مع بريطانيا وفرنسا أرادوا إيياـ مصر بأف 
 وليس مصر. جل اىتماـ الصياينة آنذاؾ ىو القياـ بعمل عسكري ضد األردف

وكاف الكياف الصييوني قد أكمل تعبئة قواتو في ثمانية عشر لواء، وخصصت القيادة 
بيف  (;>)الثالثي البيافألف جندي، وحسب  خمسة وأربعوف  الجنوبية لمعمل ضد مصر حوالي

دوؿ العدواف كاف ىدؼ العممية الصييونية خمق تيديد لقناة السويس بمسؾ األرض المرتفعة 
 .(>>)ى الشرؽ مف القناةالواقعة إل

عممية  الكياف الصييوني، نفذ =>@8األوؿ تشريف@9وفي الساعة الثالثة مف بعد ظير يـو
جوية استيدفت قطع االتصاؿ بيف الوحدات المصرية في سيناء وقيادتيا المركزية، حيث قامت 

فض بالطيراف عمى ارتفاع منخ (P-51 Mustangs)موستنج بي  مف طراز  صييونيةطائرات 
وقطعت خطوط الياتف بمساعدة المراوح واألجنحة في مخاطرة كبيرة، ولكف كاف النجاح 

 .(=>)كبيراً 

( مظميًا مف الكتيبة األولى >@:بإنزاؿ ) (Cadiz)استيل الكياف الصييوني عممية قادش
( 0<8)( في صحراء سيناء عمى المدخل الغربي لممر متال الذي يبعد909مف لواء المظمييف)
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إلى الشرؽ مف قناة السويس، وىذا العمل  ( كمـ0:)، وحواليالكياف الصييونيمف حدود كمـ 
 .(<>)يخمق التيديد لمقناة ويعطي الشرارة لتبرير التدخل البريطاني الفرنسي

 في الوقت نفسو كانت بقية قوات المظمييف تحتشد عمى الجبية األردنية لتخدع المصرييف،
إلى أف يصموا إلى حدود  مف الصحراء في النقب،( كمـ >80) مسافةكاف عمييـ أف يقطعوا إذ 

مضى قائدىـ عمى الرغـ مف ذلؾ الكياف الصييوني الجنوبية، ليبدأوا سيرىـ بعدىا نحو المعركة، 
حيث ىاجـ أوؿ موقع  اليعوقو عائق فوصميا بعد سبع ساعات، شاروف نحو الحدود المصرية

واستمروا  حتى انسحب المصريوف  الصياينة منو ترب، وما أف اق((Kuntillaالكونتالفي  مصري 
دبابتيف مف  حيث وصمتمف العربات والدبابات  عمى الطريق الصحراوي بعد أف فقدوا عدداً 

 . (?>)دبابة  أصل ثالثة عشر

تشريف األوؿ باتجاه ممر متال  0:( تقدميا طواؿ نيار يـو909واصمت قوات المواء )
 ،وكبدت المصرييف خسائر فادحة (بير تامد)نية قد احتمت وقبل الفجر كانت القوات الصييو 

( في الموقع المتفق عميو مسبقا بالقرب مف 0@?وبحموؿ السادسة مساًء تـ االنضماـ إلى الكتيبة)
، ممر متال، وفي الوقت نفسو تحرؾ المواء الرابع عمى المحور المركزي في مواجية خميج العقبة

 ، فأمر(القصيمةمدينة )وتقدمت نحو  (الصابحة)المساء احتمت القوات الصييونية موقع  وبحموؿ
وبعد انتياء المعركة  موعد المخطط ليا بيـوالقبل  بإشراؾ كتيبة المدرعات السابعة شاروف 

وبحموؿ المساء  (أبو عجيمة)و (أـ مشيحاف)بنجاح، واصمت الكتيبة السابعة التقدـ برأسيف تجاه 
 . (@>) (وأـ بسيس( )عوجة المصري )قد احتموا  ياينةالصكاف 

نفذ الصياينة عممية قادش عمى أساس تنفيذ كل مف فرنسا وبريطانيا دورىما حسب ماتـ 
وكاف بف غوريوف حتى الدقيقة األخيرة في شكوؾ خطيرة مف  –االتفاؽ عميو في البياف الثالثي، 

بضرورة سحب كتيبة المظمييف مف ممر متال  لذلؾ قد اصدر أوامره-عدـ تنفيذ بريطانيا لدورىا
 .(0=)في حاؿ عدـ التزاـ فرنسا وبريطانيا بتنفيذ تعيداتيا لمكياف الصييوني

مف الواضح أف بريطانيا لـ تكف راغبة في التعاوف مع الكياف الصييوني لخشيتيا مف أف 
 (8=)=;@8منذ عاـة تحالف وصداقبمعاىدة  يايقـو األخير بمياجمة األردف التي كانت ترتبط مع
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نيا أرادت  الكياف  استخداـلكف الموافقة البريطانية جاءت نتيجة تشابو أىداؼ جميع األطراؼ وا 

 .تحقيق غاياتياكأداة ل الصييوني

كاف بف غوريوف قمقًا عمى مصير فرقة المظمييف، وخائفًا أف يؤدي ىبوطيـ في صحراء 
 =>@8تشريف األوؿ8:، وطمب سحب ىذه الفرقة فورًا في ليمةسيناء إلى حصارىـ في ممر متال

،إال أف داياف أكد لو انو حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا مف اتفاؽ العدواف فإنيـ قادروف عمى 
 .(9=)االنتصار، واف تعزيز القوات أفضل مف سحبيا لذلؾ تنازؿ بف غوريوف عف فكرة الجالء 

اتجية والسياسية التي عمل عمى أساسيا بف غوريوف لـ تكف مجموعة االعتبارات اإلستر 
 عمـ بالحمف السري الذي ابـر بيف بريطانيا وفرنساعمى ياف معروفة لدى شاروف، إذ لـ يكف اود

أعطاء ت ، لـ يكف يعمـ بأف القصد مف الميمة التي أسندت إلى لوائو، كانوالكياف الصييوني
شأنو  بتفاصيل االتفاؽعمى عمـ  ـ يكف شاروف مطمقاً فرنسا وبريطانيا ذريعة لمتدخل في المعركة ل

مع  شأف بقية عناصر المؤسستيف العسكرية والسياسية حيث أف بف غوريوف توصل إلى االتفاؽ
 .(:=)فرنسا وبريطانيا في أعقاب مباحثات سرية مطولة، شارؾ فييا عدد قميل مف مساعديو فقط

ف عدـ ثقة بف غوريوف مالعممية نابع أف سبب عدـ اطالع شاروف عمى تفاصيل يبدو لنا 
 متيور وبشاروف عمى الرغـ مف المكانة المميزة التي يتمتع بيا األخير لدى بف غوريوف، كون

 مف قبل قياداتو.مسبقًا وال يمتـز بتنفيذ الخطط الموضوعة  ومندفع

ممر ( في مكانو وال يتقدـ إلى الغرب الحتالؿ 909المواء) بأف يعسكرأعطى دياف أوامره 
شماؿ سيناء وال يتقدـ لمقياـ بأي ىجـو  (صدر الحيطاف)متال، يقصد أف يظل إسقاطو في قرية 
ويحتل  لوائو أراد شاروف أف يتقدـبينما  (;=)الفرنسي قبل الموعد المحدد لميجـو البريطاني

استطاع تحت حجة  وذلؾ، ولكن تحقيق ولكف أمرًا صريحًا مف ىيئة األركاف منعو مف المضيق،
 .(>=)االستطالع أف يرسل قوة محدودة القتحاـ الممر

مف طاقمًا قتاليًا بحجـ سريتي مشاة عمى نصف المجنزرات وثالث دبابات  ت القوةتألف
بقيادة  (==) (Mota Gur)ووحدة استطالع المواء وبطارية مدافع ىاوف ثقيمة، وقد كمف موتو غور
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دخمت المضائق لـ يكف رجاليا يعرفوف عف وجود كتيبتيف القوة، وعندما تحركت الدورية و 
 .(<=)مصريتيف متخندقتيف بشكل جيد ومزودتيف بأسمحة إسناد مف مدافع ىاوف ثقيمة ورشاشات

( المدجج 909تمكنت ثالث سرايا مشاة مصرية مف صد ووقف تقدـ لواء المظالت)و 
وبأسمحتيا  القميمة العددر المصرية بمختمف األسمحة بقيادة شاروف، ورغـ ذلؾ أمكف ليذه العناص

وأوقعت بو أفدح  ،أف تصد ثالث ىجمات متعاقبة شنيا ىذا المواء القتحاـ ممر متالمحدودة ال
بأف ىذه  الصياينةواعترؼ  ،=>@8خسائر تحممتيا وحدة مف الجيش الصييوني في حربال

متال  عمى دخوؿ ممر القوات الصييونية لـ تجرؤو المعركة كانت أقسى وأشرس معارؾ الحرب، 
وبعد إرساؿ عناصر االستطالع الصييونية لمتأكد  عمى توقف القتاؿ اتساعبضع  إال بعد مرور

 مف خمو الممر تماما مف القوات المصرية التي كانت قد انسحبت بعد أف توقف القتاؿ تنفيذاً 
واف البريطاني وقتئذ لمواجية العد المصرية ألوامر االنسحاب التي أصدرتيا القيادة العامة

 .(?=)الفرنسي الوشيؾ

يواجيوا مقاومة جدية وسيتمكنوف مف احتالؿ المداخل ـ كاف شاروف يعتقد بأف المظمييف ل
سيتمكف المواء مف اجتياز الممر العممية نو في أعقاب نجاح ىذه أوكاف يأمل  الغربية لمممر

تي سينسب ليا الفضل في نجاح ال والتقدـ نحو قناة السويس، ليصبح بذاؾ بيف الوحدات األولية
إذف بإرساؿ دورية فقط بشرط  . لذلؾ طمب شاروف اإلذف باحتالؿ الممر، فمنح(@=)عممية قادش
في قتاؿ، لكنو خالف األمر وأرسل كتيبة كاممة بعرباتيا المدرعة، وما إف دخمت إلى إال تشترؾ 

لكتيبة لخسائر كبيرة فحاوؿ الممر حتى انيالت عمييا النيراف، مف الجانبيف، وتعرضت مقدمة ا
قائد الكتيبة اإلسراع لنجدتيا عند الطرؼ الغربي لمممر لكنو وجد نفسو محاصرًا أيضًا تحت 

عندما استطاع  استمر القتاؿ مف الواحدة بعد الظير حتى الساعة الثامنة، النيراف الكثيفة،
 . (0<) ( جريحاً 890و)( قتياًل ?:الصياينة االستيالء عمى الممر بعد خسائر جسيمة بمغت )

احتاللو لممر متال مخالفًا لمخطة  كافلقد خالف شاروف األوامر العسكرية كعادتو إذ 
الصييونية العامة التي كانت تيدؼ إلى ترؾ حامية الممر تسقط مف تمقاء نفسيا حينما يتـ 

ف ىذا االحتالؿ أ" :داياف عمى ىذا األمر قائالً  ويعمق تجاوزىا وتصبح القوات المصرية خمفيا،
كاف مف الممكف أف يكوف لو ما يبرره لو كانت  الدموي لمضيق صدر الحيطاف في ممر متال

الف ميمتيـ كانت ولكف لألسف لـ يأمرىـ احد بذلؾ  ميمة المواء ىي الوصوؿ إلى السويس،
نت الشيخ ! لقد ىاجـ ىؤالء الرجاؿ المظميوف ممر متال عمى عكس أوامري وكا االتجاه إلى شـر

 .(8<)نتيجة عممياتيـ ىذه الخسائر الفادحة" 
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دلياًل أخر عمى  بإرساؿ قوة إلى الممر مبادرتوإذ اعتبر  ،عمى شاروف  دايافاشتد غضب 

 وعيف العميد حاييـ لسكوؼ، استعداده لخرؽ األوامر والتعميمات الصادرة إليو مف رئاسة األركاف
(Haim Laskov)  (>9)  لمتحقيق في ظروؼ العممية، وأثناء التحقيق ادعى شاروف بأنو حصل

 Rehavam)عمى موافقة رئيس ىيئة أركاف قيادة المنطقة الجنوبية المقدـ رحبعاـ زئيفي 
Zeevi) (>:)  لـ يقتنع داياف (;<)لـ يعط تحديدات بشأف حجـ أو طبيعة ىذه القوة األخير فأو .

إال  واخبره بعدـ فائدة ىذه العممية، س الحكومة بف غوريوف واصطحبو إلى رئي بتبريرات شاروف،
غير مخوؿ الصالحية لمبت في األمور "ضد شاروف مدعيًا بأنو يتخذ أي موقف لـ  األخيرأف 

 . (><) "العسكرية ألبحتو

مف اشد المعجبيف  كاف بف غوريوف بحسب المعطيات التي تطرقنا إلييا سابقًا، يبدو أف 
الضوء  لألخيرماكاف يسانده ويغفر لو األخطاء التي يرتكبيا األمر الذي أعطى  بشاروف وكثيراً 

بسياستو القائمة عمى التمرد وعدـ االنصياع لألوامر والمبنية عمى سفؾ  األخضر لالستمرار
 الدماء والتدمير.
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 الخاتمة
المحطة األولى التي انطمق منيا شاروف نحو مجده  ?;@8تعتبر حرب فمسطيف عاـ

العسكري الذي تبمور الحقًا مف خالؿ دوره في الحروب التي خاضيا الكياف الصييوني ضد 
قيادة مجموعة البمداف العربية، عمى الرغـ مف محدودية دوره في ىذه الحرب الذي لـ يتجاوز 

بعمميات نوعية قميمة األىمية، لذلؾ لـ يبرز نجمو كقائد عسكري ولـ  صغيره مف الجنود والقياـ
ينل ثقة قادتو ألنيـ لـ يقتنعوا بقدراتو العسكرية األمر الذي جعل دوره العسكري في ىذه الحرب 

 قميل األىمية.
إذ =>@8إال أننا نجد أف دور شاروف العسكري لمع في العدواف الثالثي عمى مصر عاـ

دة لواء المظمييف، وحاوؿ عبر ىذه الحرب إف يكتسب شيرة داخل صفوؼ تولى شاروف قيا
األمر  الجيش عند قيامو باحتالؿ ممر متال وكانت ىذه مغامرة خالف فييا األوامر العسكرية،

بعد الحرب، بل إف واسعة مف قبل قادتو في الجيش  تالذي انعكس سمبًا عميو وسبب لو انتقادا
طالبو باعتزاؿ العمل العسكري بسبب نتائج تمؾ العممية الفاشمة، البعض مف القادة العسكرييف 

 فضاًل عف أف مستقبمو الميني قد تأثر بنتائج ىذه الحرب ولفترة طويمة.
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  الهوامش

(، بيروت، ?@رندة حيدر، الوجوه المتعددة ألرييل شاروف، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد ) (8)
 . <:ص، ;908

وأصبح  ،::@8عاـ في هالياجانا وانضـ إلى ،القدس ( : ولد في;?@8 –<8@8يادف) ييغاؿ (9)
عديد مف االستراتيجيات وتنفيذ ال عممياتيا، وساعد في وضع ، وكاف مسؤوؿاشخصية رئيسية في قيادتي

جيش  ألركاف ثانيا رئيسا الصييوني، عيف إنشاء الكياف وعقب ،?;@8فمسطيف  حرب  في المستخدمة
عمل في لجنة اجرانات وشكل (، و 9>@8-@;@8) عاـ الصفة مف ، وعمل بيذهالصييونيالدفاع 

-<<@8لممدة)نصب نائب رئيس الحكومة شغل مكما داش(، (الحركة الديمقراطية مف أجل التغيير
                         (. لممزيد ينظر:8?@8

  https://en.wikipedia.org/wiki/Yigael_Yadin 

: كممة عبرية تعني "الدفاع"، ىي منظمة عسكرية صييونية أعمف عف تأسيسيا الياجاناه الياجاناه: (:)
انشقت عنيا بعض العناصر وكونت مع حركة بيتار تنظيـ  =:@8، وفي عاـ 90@8في القدس عاـ

األرغوف المعروؼ بتطرفو، وقد تكاممت الياجاناه مف حيث التنظيـ واألفرع المختصة، ولـ يبقى سوى 
بمقتضاه إلى "جيش الدفاع اإلسرائيمي"، وىو القرار الذي أصدره بف غوريوف فور القرار الذي تتحوؿ 

شيادة إسرائيمية،  <=مباشرة. لممزيد ينظر: نبيل راغب، ناصر ?;@8إعالف قياـ الكياف الصييوني عاـ
 .@;، ص=@@8مكتبة مدبولي، القاىرة ،

(4)Benny Morris,1948: a history of the first Arab-Israeli war,Michigan,2008 

,p.99.    
لبقائيا في فمسطيف،  لـ تجد بريطانيا سبباً <;@8تشريف الثاني @9بعد صدور قرار التقسيـ في (>)

 وشعرت أف دورىا قد انتيى، ومع اقتراب الموعد الذي حددتو إلنياء انتدابيا عمى فمسطيف في
، وفي اليـو ذاتو بدأت ولتيـ المزعومةدعداد إلعالف استمر الزعماء الصياينة في اإل ?;@8يارآ>8يـو

أدارة الصياينة وتسيمميـ بريطانيا بمغادرة البالد وشرعت في الجالء مف األراضي التي استولى عمييا 
، رسالة أنموذجاً  ?;@8خولو صامري، الصراع العربي اإلسرائيمي حرب فييا. لممزيد ينظر:  الحكـ

 .:;ص، 9089دمحم خيضر، بسكرة، ماجستير، جامعة
ص ، 9@@8أرييل شاروف، مذكرات أرييل شاروف ، ترجمة انطواف عبيد، مكتبة بيساف، لبناف ، (=)

 .9= -@>ص

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/jerutoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhDmD1mH2igsKHfvHK00mHhCzThcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/jerutoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhDmD1mH2igsKHfvHK00mHhCzThcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/haganah.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgJwcNN0foROoRcxYdprxcFNCfsjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/haganah.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhgJwcNN0foROoRcxYdprxcFNCfsjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/1948toc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhiSP4nBQ2JZIa8FMdPTsb-kbw8HGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/1948toc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhiSP4nBQ2JZIa8FMdPTsb-kbw8HGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/dectoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhcmA4cvVy7LeBsKayhIp7br8vydQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/dectoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhhcmA4cvVy7LeBsKayhIp7br8vydQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/Chiefs.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjkRZM0PhUqHuzdSQP5JgzvUJoG4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/Chiefs.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjkRZM0PhUqHuzdSQP5JgzvUJoG4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/Chiefs.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjkRZM0PhUqHuzdSQP5JgzvUJoG4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/Chiefs.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhjkRZM0PhUqHuzdSQP5JgzvUJoG4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/IDFtoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhi4ja4Fs5IVNPN5Op6rhMup3viFNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/IDFtoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhi4ja4Fs5IVNPN5Op6rhMup3viFNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_%26_Culture/IDFtoc.html&xid=17259,15700023,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhi4ja4Fs5IVNPN5Op6rhMup3viFNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Yigael_Yadin
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جيش اإلنقاذ: ىي تشكيالت عسكرية مكونة مف المتطوعيف العرب مف مختمف أرجاء الوطف  (<)
العربي، ىدفيا الدفاع عف عروبة فمسطيف، وتكريس نضاؿ شعبيا ضد اليجمة الصييونية االمبريالية، 

بقرار مف جامعة الدوؿ العربية. لممزيد  @;@8، وحمت في آيار<;@8األوؿ أعمف وجودىا في تشريف
، @<@8، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ةموسوعة السياس عبد الوىاب الكيالي، ر:ينظ
 .;:8،ص9ج

في طرابمس) الشاـ(، وتعمـ  (: ولد فوز الديف عبد المجيد القاوقجي?;@8– 0@?8فوزي القاوقجي) (?)
 إلى، انتمى 89@8في المدارس التركية حتى وصل المدرسة الحربية في اسطنبوؿ وتخرج منيا عاـ 

جيش عربي نظامي عند تأسيس الحكومة العربية في  أوؿجمعية العيد في مدينة الموصل، ثـ خدـ في 
اؽ وقاد فريقًا مف المتطوعيف السورييف العر  انتقل إلىفي نجد والحجاز،  إذ أقاـ، <;@8سورية حتى عاـ 

ضد بريطانيا، وخاض عددًا مف المعارؾ واضطرتو  8;@8والفمسطينييف في ثورة العراؽ التحررية 
، وأسس ?;@8في حرب فمسطيف  أسيـ، ومكث فييا سبع سنوات، إلى ألمانياالمجوء  إلىظروؼ صعبة 

بيداء محمود سويمـ، فوزي القاوقجي  مزيد ينظر:لم العربي الذي خاض الكثير مف المعارؾ. اإلنقاذجيش 
ابف رشد،  -(، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية ?;@8– 0@?8ودورُه في القضايا القومية )

 . <88– =88صص ، @@@8جامعة بغداد، 

(9)Levi Del Cantrell, Ariel Sharon’s Crossing of the Suez Canal: Factors and  
people  who contributed to the crossing, 1948 – 1973, Bachelor of Arts, Oral 
Roberts   University, Oklahoma, 2015 , pp.7-8.                             
(10)Ariel Sharon and David Chanoff, Warrior: The Autobiography of Ariel 

Sharon, second Edition , New York ,2001, pp. 41- 44. 
، مركز دراسات ??@8-?;@8ىيثـ الكيالني، االستراتيجيات العسكرية لمحروب العربية اإلسرائيمية (88)

 .;@-:@ص ص ، 8@@8الوحدة العربية، بيروت،

ل  فمسطيني ةىي منطقة  (89)  القدستقع عمى الطريق الواصل بيف ، الضف ة الغربي ةفي  جغرافياً  اً نتوءتشك 

 . لممزيد ينظر:غرب القدس اً كيمومتر  >9، حيث تبعد ويافا
                                                             https://ar.wikipedia.org/wiki 

، ساىـ في =0@8ىاجر إلى فمسطيف عاـ و  (: ولد في بولونيا:<@8-=??8ديفيد بف غوريوف) (:8)
ساىـ في تأسيس حزب  0:@8(، وفي عاـ9:@8 -89@8تأسيس اليستدروت وتولى رئاستو لممدة )

بعد أف اخذ يعارض تدريجيًا سياسة  الحركة الصييونية في الثالثينيات الماباي، وفرض نفسو زعيمًا عمى
تولى رئاسة الوزراء مرات عدة واضطرتو  ،?;@8وايزمف، أعمف بنفسو قياـ الكياف الصييوني عاـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A1_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki


                                                                      

 163 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ملحق

 2956-2948شارون العسكري في حربي  دور أرييل  
، >=@8كما استقاؿ مف حزب الماباي وأنشأ حزب رافي عاـ ،>>@8فضيحة الفوف إلى االستقالة عاـ 

قياـ الكياف الصييوني وحوليا إلى جيش عمد إلى حل كل المنظمات العسكرية الصييونية بعد إعالف 
اعتزؿ بف غوريوف الحياة السياسية. لممزيد عنو ينظر: مسعود  0<@8، وفي عاـ الصييونيالدفاع 

 .  <?:ص ،8،ج@@@8 الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، دار رواد النيضة، لبناف،

يجري االنخراط في استرداد القدس شارعا الواقع أف غموب باشا يرى أف مف المجازفة البالغة أف  (;8)
: ىنري . لممزيد ينظروىو يفضل الحفاظ عمى محاصرة األحياء الييودية مع قطع اإلمدادات عنيا، شارع

(، تحقق النبوءات، الكتاب الخامس مف النكسة <=@8-<;@8الثالث  لورنس، مسألة فمسطيف)المجمد
، المركز القومي لمترجمة ، 9ر السباعي، ط، ترجمة بشي(=>@8- <;@8إلى عشية أزمة السويس)

 .<:8ص ،@900القاىرة، 

(15)Authors group ,The Encyclopedia of the Arab-Israeli conflict  A  political, 
Social , and  Military  History ,Vol 1 :A-F, California, 2008,p.608  أرييل شاروف  

.<< -:=ص ؛،المصدر السابق   
ـ الكياف (:احد أشير القادة العسكرييف في السنوات األولى لقيا@900->8@8شامير) شمومو (=8)

مف حصل  وأوؿ (،0>@8-@;@8)لممدةحيث كاف القائد الثالث لسالح البحرية اإلسرائيمية  ،الصييوني
ف بي عالوة عمى ذلؾ كاف شامير القائد الثالث لسالح الطيراف اإلسرائيمي عمى رتبة لواء في ىذا المنصب

انتصار أكتوبر في الوثائق اإلسرائيمية  البحراوي، إبراىيـ: . لممزيد عنو ينظر (9>@8-0>@8)عامي
المركز القومي  يحيى عبد هللا وآخروف، ترجمة وثائق وزير الدفاع وقادة أسمحة والجبية السورية،

 .80@-@0@، ص ص=908 القاىرة ،، لمترجمة
(17)Levi Del Cantrell, op.cit, p.5.                                                                       

تحقق النبوءات، الكتاب الخامس  (<=@8-<;@8مسألة فمسطيف)المجمد الثالث  ىنري لورنس، (?8)
 .?:8المصدر السابق، ص (،=>@8- <;@8مف النكسة إلى عشية أزمة السويس)

رؾ خاسرة وانتصارات ضائعة مذكرات امع:<@8-<;@8ائيل حروبنا مع إسر  صادؽ الشرع، (@8)
 .<88صص ، <@@8ومطالعات، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف،

(20)David Tal ,War in Palestine 1948 Strategy and Diplomacy, Routledge, New 

York, 2004, p.74. 

(21)Benny Morris, op.cit.,p.200.  
: الرواية اإلسرائيمية ?;@8-<;@8، حرب فمسطيف  فرع التاريخ -اإلسرائيميرئاسة أركاف الجيش  (99)

 .>:> - ;:>، ص ص;?@8نيقوسيا ، احمد خميفة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، :ترجمة الرسمية،
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شاروف بمدوزر اإلرىاب الصييوني، ترجمة غازي السعدي، دار الجميل لمنشر وزي بنزيماف،  ع(:9)
 .:9ص ، =?@8والدراسات واألبحاث الفمسطينية، عماف،

(24)Levi Del Cantrell, op.cit, p.10.  
 .@88المصدر السابق، ص  صادؽ الشرع، (>9)

(26)Uri Dan ,Ariel Sharon an intimate portrait Michel Lafon publishing S.A., 

New York, 2006, p8. 

 .890-@88ص ص  السابق، المصدر صادؽ الشرع، (<9)

(28)Benny Morris, op.cit.,p.222.  
 .9?8، ص@>@8القاىرة ، الثل، كارثة فمسطيف مذكرات عبد هللا التل،  دار اليدى، عبد هللا  (@9)

 .898-890ص ص  لمصدر السابق،ا صادؽ الشرع، (0:)

 .;9المصدر السابق، ص بنزيماف،عوزي  (8:)

(32)Efraim Karsh, The Arab-Israeli Conflict The Palestine War 1948, Britain, 

2002, p.71 

 الموسوعة الموجزة، دار الشروؽ، عبد الوىاب المسيري،الييود والييودية والصييونية، (::)
 .?<;، ص9،ج :900القاىرة،

، ترجمة سمر عدناف بغجاتي، شركة فرييل شاروف ضد الفمسطينييباروخ كمرلنؾ، التصفية حرب أ (;:)
 .?>ص ،>900الحوار الثقافي، لبناف ،

 .@;، صنبيل راغب، المصدر السابق (>:)

قرية اسطاؿ التابعة حد الضباط األحرار مف مواليد أ(: ىو <=@8-?8@8 (المشير عبد الحكيـ (=:)
التحق بكمية الزراعة وأمضى فييا ستة شيور قبل دخولو الكمية الحربية شارؾ مع الجيش  لمدينة المنيا،

لمرئيس  مقرباً  كاف صديقاً  ،=>@8، كذلؾ في حرب9>@8تموز:9وثورة  ?;@8المصري في حرب 
جماؿ عبد الناصر، تولى منصب القائد العاـ لمقوات المسمحة ووزير الحربية ونائب القائد األعمى لمقوات 

رشاد  . لممزيد ينظر:<=@8حزيرافحرب بعد  منتحراً  توفي (،<=@8 -;>@8) مف مدةالمسمحة خالؿ ال
 .=->، ص ص9009 كامل، حياة المشير دمحم عبد الحكيـ عامر، دار الخياؿ، القاىرة،

؛ عبد هللا التل ، المصدر السابق،  :?-9?المصدر السابق، ص ص مذكرات أرييل شاروف، (<:)
 .@0;ص

 .===->==صص رئاسة أركاف الجيش اإلسرائيمي، المصدر السابق،  (?:)

 .;?ص المصدر السابق، ؛ مذكرات أرييل شاروف، <9ص  المصدر السابق ، عوزي بنزيماف، (@:)

http://arz.wikipedia.org/wiki/1967
http://arz.wikipedia.org/wiki/1967
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(40)I.M.F.A,D.(4), Israel-Egypt Armistice Agreement, 24 Feb 1949, Vol. 1-2: 
1947-1974, p.1-8. 

 .?>المصدر السابق، ص  كمرلنؾ، باروخ (8;)
 :وخمق مشكمة الالجئيف الفمسطينييف ?;@8المذابح الصييونية خالؿ حرب صالح عبد الجواد،  (9;)

http://group194.net/article/18214                                                                          

خدـ في  ضابط بريطاني شارؾ في الحرب العالمية األولى، (:=?@8-<@?8جوف غموب باشا ) (:;)
 ?;@8قاد الجيش األردني في حرب، عرؼ بيف البدو بػ)أبو حنيؾ( ـ انتقل إلى شرقي األردف،ثالعراؽ 
، وفيما بعد ىدده الممؾ طالؿ بالعزؿ شغل منصب رئيس أركاف الجيش األردني،الكياف الصييوني، ضد 

معجـ الشرؽ األوسط  سعد سعدي، :ينظر. لممزيد عنو =>@8عزلو الممؾ حسيف في األوؿ مف آذار 
 لمنشر والدراسات واألبحاث الفمسطينية، األردف(، دار الجميل  -فمسطيف  –لبناف  –سوريا  -)العراؽ
 .@80، ص ?@@8 بيروت،

 .9<8، صنفسوالمصدر  (;;)
يراف وباكستاف في كاف لرفض مصر  (>;) االنضماـ إلى حمف بغداد الذي انضمت إليو تركيا والعراؽ وا 

أمداد اليادؼ إلى ربط المنطقة بالقوى الغربية ومواجية الخطر الشيوعي، إضافة إلى رفض الغرب 
مصر بالسالح تحت حجة الحفاظ عمى التوازف العسكري في المنطقة عماًل بمقتضيات )البياف الثالثي( 
لجأت مصر نحو المعسكر االشتراكي فعقدت صفقة السالح التشيكية كمنطمق جديد لسياسات توازف 

 يـو فيالقوى الدولية في المنطقة، ثـ جاء اعتراؼ مصر بجميورية الصيف الشعبية الشيوعية 
ليزيد مف تقارب مصر بدوؿ الكتمة الشيوعية ويدفع الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا  =>@8يارآ=8

إلى سحب تمويل السد العالي الذي أدى إلى التعجيل بعممية تأميـ شركة قناة السويس، ونتيجة ليذه 
ويل السد العالي، كما أعمف األسباب أعمنت الحكومتاف األمريكية والبريطانية قرارىما بسحب عرض تم

،األمر الذي أدى إلى تأميـ قناة السويس. لممزيد سحب تمويمو أيضاً  =>@8تموز :9فيالبنؾ الدولي 
(، رسالة 0<@8-<=@8ينظر: سعد عمي نعيـ األسدي، موقف بريطانيا مف الصراع العربي اإلسرائيمي )

 .89، ص=908 معة البصرة،جا -، كمية التربية لمعمـو اإلنسانيةغير منشورة ماجستير
(46)IAN J. BICKERTON, THE ARAB–ISRAELI CONFLICT A HIS TORY, Reaktion 

Books Ltd, London,2009, p.100. 
، كمية غير منشورة ميسوف عباس حسيف الجبوري، أزمة السويس والموقف الدولي، رسالة ماجستير (<;)

 . ;<، ص>900جامعة بغداد،  -التربية لمبنات
 .8@8المصدر السابق، ص ىيثـ الكيالني، (?;)

http://group194.net/article/18214
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اسمو الحقيقي شمعوف  (: سياسي صييوني مف مواليد بولندا،=908-:9@8شمعوف بيريز) (@;)
حيث تركز  إلى منظمة الياجاناه<;@8انضـ عاـ ،>:@8ىاجر إلى فمسطيف مع أسرتو عاـ بيرسكي،

 تقمد منصب مدير لمقوة البحرية الصييونية، عيف رئيساً ?;@8وبعد حرب نشاطو عمى شراء األسمحة،
 وانتخب نائباً @>@8دخل الحياة السياسية عاـ ،(@>@8-:>@8)عاـ لوزارة الدفاع الصييونية بيف عامي

 شغل منصب نائب وزير الدفاع،( >=@8-0=@8)وفي الفترة مف عاـ في الكنيست عف حزب العمل،
وفي الفترة مف  كوزير مف دوف وزارة، دا مائيرشارؾ في حكومة جول ،مف بف غوريوف  وأصبح مقرباً 

 ،;<@8وأصبح وزيرًا لممعمومات عاـ شغل منصب وزير النقل والمواصالت،( ;<@8- 0<@8)عاـ
-??@8 )شغل منصب وزير المالية في حكومة شامير ،(=?@8-;?@8)تولى رئاسة الوزارة بيف عامي

يعتبر ، 9@@8لمخارجية في حكومة رابيف عاـشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرًا كما ، (0@@8
وىو صاحب مشروع ماريشاؿ  بيريز مف ابرز السياسييف الصياينة الداعيف إلى التسوية مع العرب،

دمحم عمي الحسيني  :عنو ينظرالشرؽ األوسط ومف ابرز مجندي السوؽ الشرؽ أوسطية المشتركة. لممزيد 
-@@، ص ص:900بيروت، ني، دار الكتاب اإلسالمي،النظاـ السياسي في الكياف الصييو  البقاعي،

808. 
(50)IAN J,op.cit, p.102. 

 .0?8-@<8ص ص السابق، المصدر مذكرات أرييل شاروف،( 8>)
 .>=عوزي بنزيماف، المصدر السابق، ص (9>)

(53)Derek Varble, Essential Histories The Suez Crisis 1956, Osprey 
Publishing, London, 2003, pp.27-28. 

البياف الثالثي: بياف سياسي رسمي اشتركت في كل مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا  (;>)
العربي إلعالف  ، استيدؼ حماية الوجود الصييوني في وجو الرفض0>@8أيار>9وفرنسا صدر في 

انظر: حسف صبري الخولي، فمسطيف لممزيد رض فمسطيف العربية. أفوؽ  ?;@8عاـ  الصييونيالوجود 
 .:=-9=،ص ص?=@8بيف مؤامرة الصييونية واالستعمار، مؤسسة دار التحرير لمطبع والنشر، د.ـ،

، جمعية عماؿ =?@8-<;@8كعوش، الدروس المستفادة مف الحروب العربية اإلسرائيمية  يوسف (>>)
 .<:-=:، ص ص<?@8،المطابع التعاونية، عماف

 الييئة المصرية العامة لمكتاب، حروب مصر في الوثائق اإلسرائيمية، دمحم البحيري، (=>)
 .>=ص ،9088القاىرة،

(57)I.M.F.A,D.(1), Foreign Ministry Statement, 29 October 1956,Vol. 1-2: 
1947-1974 ,p.1. 
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 حفية بمؤسسة دار التعاوف لمطبع والنشر،ياف يعترؼ، مركز الدراسات الصاشوقي إبراىيـ، د (?>)

 .8;8ص ،<<@8 القاىرة،
 .==ص المصدر السابق، دمحم البحيري،  (@>)
-9=ص ص ، المصدر السابق حسف صبري الخولي،؛ <:يوسف كعوش، المصدر السابق، ص (0=)

=:. 
: عمي المحافظة، العالقات األردنية . ينظر=;@8األردنية لعاـ –لممزيد عف المعاىدة البريطانية  (8=)
(، دار النيار لمنشر، بيروت،  <>@8 – 98@8البريطانية، مف تأسيس األمارة حتى إلغاء المعاىدة )  –

 .:8، ص:<@8
 .9;8شوقي إبراىيـ، المصدر السابق، ص( 9=)
 .<=ص ،نفسو المصدر (:=)
عف  (كمـ=8)بإيقاؼ القتاؿ وانسحاب قوات الطرفيف مسافة  بريطانيا وفرنسا إنذاراً كل مف قدمت  (;=)

القناة، وا عالف الحكومة المصرية قبوليا لالحتالؿ المؤقت مف قبل القوات الفرنسية والبريطانية لممواقع 
 جل حماية المالحة في القناة وقد تضمف اإلنذار أيضاً أالرئيسية في بورسعيد واإلسماعيمية والسويس مف 

( ساعة فإذا لـ يصل الرد خالؿ ىذه المدة فأف القوات البريطانية والفرنسية 89و خالؿ )اإلجابة عمي
ر. لممزيد ينظر:ستتدخل بالقوة لتنفيذ اإلنذا  Joseph E. Goldberg  And others, An 

Historical Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict, Greenwood Press, 
Westport,1996, p482.                                                              

عاما مف عمر مصر في الحرب والمخابرات 0<كماؿ حسف عمي، مشاوير العمر أسرار وخفايا (>=)
 .?:8، ص;@@8 ،لقاىرةا دار الشروؽ، والسياسة،

،عيف 9;@8عاـ هانضـ إلى الياجانا ألبويف روسييف، ولد في القدس :(>@@8-0:@8)موتو غور (==)
 =>@8قاد كتيبتو في معارؾ سيناء خالؿ حرب مظمية،اللكتيبة ناحل  قائداً  =>@8 في منتصف عاـ

-8=@8مف عاـ) فترةالتولى خالؿ  لقائد وحدات المظمييف، نائباً  <>@8 ف عاـووصل إلى ممر متال،عي  
-:=@8) ؿ الفترة،عيف خال9=@8ضد سوريا عاـ قيادة لواء غوالني ونفذ عممية "النقيب"( :=@8
لمدرسة القيادة واألركاف في  اً ثـ قائد رئيسًا لقسـ العمميات في ىيئة األركاف العامة،( >=@8

اشترؾ في حرب  لمواء مظمي احتياط باإلضافة إلى منصبو السابق، قائداً  ==@8ف عاـ،عي  >=@8عاـ
،انضـ بعد تسريحو (?<@8-;<@8)ف رئيس لألركاف لمفترة مف عاـواحتل مدينة القدس،عي  <=@8حزيراف

لممزيد . ;?@8والحادي عشر8?@8مف الجيش إلى حزب العمل وانتخب لعضوية الكنيست العاشر
، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 9، ط<?@8-0=@8رياض األشقر، قيادة الجيش اإلسرائيمي  انظر:
 .<:8-=:8، ص??@8بيروت،

الجميل لنشر  دار :ترجمة سالح المظمييف، (:>الموسوعة العسكرية اإلسرائيمية) كفير، أيالف (<=)
 .?<ص ،0@@8عماف ،، والدراسات واألبحاث الفمسطينية
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 ىزيمة يونيو حقائق وأسرار مف النكسة حتى حرب االستنزاؼ، مؤسسة دار اليالؿ، طو المجدوب، (?=)
 .890، ص??@8القاىرة ، 

 >>8-?=ص ص المصدر السابق، دمحم البحيري، (@=)
، 9088حسيني معدي، موشي داياف قصة حياتي، دار الخمود لمنشر والتوزيع، القاىرة،الحسيني ال (0<)

 .:>8ص
 .@:8المصدر السابق، ص كماؿ حسف عمي،نقاًل عف:  (8<)
 (: ولد ففي بيالروسيا، ىاجر إلى فمسطيف مع عائمتو في عاـ9?@8-@8@8)حاييـ لسكوؼ (9<)

،انضـ إلى الجيش البريطاني وشارؾ في الحرب العالمية 0;@8 ،انضـ إلى الياجاناه، في عاـ>9@8
تولى قيادة كتيبة مدرعة، وىو أحد أعضاء  لجنة اجرانات لمفترة مف  ?;@8الثانية، وفي عاـ

(، تولى منصب قائد سالح الطيراف، وتولى منصب الرئيس الخامس لييئة األركاف :>@8-8>@8عاـ)
-=>@8ة أخرى، منيا: قائد المنطقة الجنوبية)(، كما تقمد مناصب عسكري0=@8-?>@8العامة)
(، وأميف =>@8->>@8(، ورئيس شعبة العمميات ونائب رئيس ىيئة األركاف العامة لممدة)?>@8

وحتى وفاتو. لممزيد انظر: إبراىيـ 9<@8المظالـ العسكرية األوؿ في الكياف الصييوني منذ عاـ
وثائق وزير الدفاع وقادة أسمحة الجبية السورية، ترجمة البحراوي، انتصار أكتوبر في الوثائق اإلسرائيمية 

 .;0@، ص=908يحيى عبد هللا وآخروف، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، 
ولد في القدس أمضى معظـ حياتو في الخدمة العسكرية في  (:9008-=9@8رحبعاـ زئيفي) (:<)

عسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء قبل وتدرج في المراتب ال الصييوني،والجيش  والبالماخ،ه الياجانا
رئيس ىيئة أركاف المنطقة الجنوبية  شغل عدد المناصب العسكرية منيا: ،;<@8تقاعده عاـ

-;=@8)ومساعد رئيس شعبة العمميات في ىيئة األركاف العامة بيف عامي ،(<>@8 ->>@8)لمفترة
عمميات في ىيئة األركاف ورئيس شعبة ال ،(:<@8-?=@8)وقائد المنطقة الوسطى لممدة  ،(?=@8

الذي يقف في أقصى اليميف في الخريطة الحزبية  وىو مؤسس وزعيـ حزب مولديت، ،;<@8العامة عاـ
 عنو لممزيد .الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف مففي فندؽ في القدس مف قبل أفراد  اغتيالو تـ الصييونية،

 ،<@@8بيروت، ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية،:ط مؤلفيف، دليل إسرائيل العاـ، نظر: مجموعةي
 .<:>ص
 .0<ص المصدر السابق، عوزي بنزيماف،(;<)

(75)Samuel Willard Crompton, Ariel Sharon, New York, 2007,p.43. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86

