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 المخمص
 5يوـ ـ، لذلؾ خسرتيا 7691حزيراف بدت ظروؼ مصر غير مييأة الستقباؿ حرب     

، وانسحبت القوات المصرية تاركة إعداد مف مقاتمييا خمفيا، فضبًل عف تقدـ القوات حزيراف
لتكتفي بذلؾ، وقد بذؿ الرئيس جماؿ عبد  )اإلسرائيمية( الستمكاف جزء مف شبو جزيرة سيناء

 والعظمى،والمشاورات مع الدوؿ اإلقميمية الناصر جيودًا كبيرة في العمل السياسي  والعسكري 
وتحمميا لكف تمؾ الجيود باءت بالفشل ولـ تحقق نتائجيا عمى أرض الواقع، فحدث اليزيمة 

وأعمف تنحيو عف الحكـ لفسح المجاؿ لآلخريف ليكمموا المسيرة، إالَّ أفَّ جماؿ عبد الناصر  الرئيس
الشعب المصري والقيادة السياسية أبت ذلؾ وتحممت المسؤولية في إعادة بناء القوات المسمحة 

ة ، لذلؾ أستبدؿ قادعظمىالمصرية وفق المعايير المعتمدة والتطور الكبير الموجود في الدوؿ ال
بالفريق المشير عبد الحكيـ عامر،  الدفاعوزير ة يـ القائد العاـ لمقوات المسمحالجيش وعمى رأس

ـ عمى النصر ة والعز نوؿ دمحم فوزي ليعيد بناء القوات المسمحة ويبث في نفوس المقاتميف الطمأنيأ
، بعد تحميمو ألسباب اليزيمة ووضع النقاط عمى الحروؼ، والعمل بجدية في المواجيات القادمة

تعويض تسميح القوات الجيش والتأكيد عمى اإلعبلـ الحربي و  عمى إيجاد قادة أكفاء لقيادة 
ضرورة و  ،عمى االتحاد السوفيتي ـ7691 المسمحة المصرية الذي فقدتو في معركة حزيراف/يونيو

ذا كانت الموازنة المالية لمدولة تموؿ بالعجز سنويًا، إ والسيما ،باقتصاد الدولة لمحر توجيو 
غير كافية لمعادلة المطالب في كانت موارد الدولة السياحية و ، مما ينتجأكثر  يستيمؾالشعب و 

ليتمكف مف وضع خرى عمى التحالف والتضامف مع الدوؿ األ وركزالتنمية وفي الدخل القومي، 
احتياجات الجيش وتوفير مستمزمات المواجية في الحرب الشاممة التي استراتيجية قادرة عمى سد 

 .يتـ اإلعداد ليا تجاه العدو )اإلسرائيمي(
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Abstract 

    Egypt's conditions seemed unfit to receive the war of June 1967, so it 

lost on June 5, and withdrew the Egyptian forces leaving the preparation 

of its fighters behind, as well as the progress of the (Israeli) to the 

possibility of part of the Sinai Peninsula to do so, and President Gamal 

Abdel Nasser made great efforts in Political and military action and 

consultations with regional and major countries, but these efforts failed 

and did not achieve results on the ground, the defeat suffered by President 

Gamal Abdel Nasser and announced his resignation from the government 

to allow room for others to complete the march, but the Egyptian people 

and political leadership Abt that and took responsibility In the 

reconstruction of the Egyptian armed forces in accordance with the 

standards adopted and the great development in the major countries, so 

replaced the army leaders, headed by the Commander-in-Chief of the 

Armed Forces (the Minister of War) Marshal Abdul Hakim Amer, the 

first team Mohammed Fawzi to rebuild the armed forces and instill in the 

hearts of the fighters and reassurance Victory in the coming 

confrontations, after analyzing the reasons for defeat and putting points 

on the characters, and work hard to find competent leaders to lead the 

army and emphasis on the media war and compensation arming the 

Egyptian armed forces lost in the June 1967 battle on the Soviet Union, 

and The nation's economy is funded by the deficit annually, and the 

people consume more than they produce, and the resources of the tourist 

state were insufficient to offset demands for development and national 

income. He focused on alliance and solidarity with other countries so that 

he could develop a strategy capable of bridging The needs of the army 

and the provision of the requirements of confrontation in the 

comprehensive war being prepared against the enemy (Israeli). 
 المقدمة

عة العمل العسكري في مصر، إذ وقف الرئيس جماؿ يغيرت نكسة الخامس مف حزيراف طب    
 تالخمل وحاوؿ معالجتيا بتغيير القيادات العسكرية التي طالما ىيمنعبد الناصر عمى مواطف 

 بيفتركت أثرًا كبيرًا وشرخًا  إذعمى المؤسسة العسكرية لعقود، وأدت بالنياية إلى خذالنيا، 
لجيش، فجاء تعييف القيادات ووضع اليد عمى االشعب المصري وقيادتو، وكاف البد مف تغيير 

وليوجز في  الفريق أوؿ دمحم فوزي النتشاؿ الجيش مف الواقع المأساوي الذي عاشو أثناء الحرب
وألقى المسؤولية عمى عاتق المشير عبد الحكيـ  تقريره أسباب االنسحاب الذي اضطر لو الجيش

إلعادة ـ 7691حزيراف  77، وأصدر الرئيس جماؿ عبد الناصر تعميمات في عامر وآخريف
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وضع الفريق أوؿ دمحم فوزي في مقدمة اىتماماتو ظروؼ الفرد المقاتل قبل أي وقد  تنظيـ الجيش
إعادة تنظيـ القيادات العامة لمقوات المسمحة عمى أسس عممية مراعيًا في ذلؾ ر، وبدأ بخآاىتماـ 

  .اإلدارة والسيطرة والمتابعة واالبتعاد عف االزدواج في المياـ واالختصاصاتو الجيد التخطيط 
عمى الربط والتنسيق الفريق  أكد ،رارات في شؤوف الدفاع عف الدولةالتوجييات والقومف     

 مثبلً والتعاوف بيف المستوييف السياسي والعسكري االستراتيجي وتشكيل مجمس الدفاع الوطني م
الخارجية والداخمية واالقتصاد والتخطيط  زيرالوزراء السياسييف في الدولة مثل و  بعدٍد مف

وبذلؾ يتـ التخطيط لشؤوف الدفاع عف الدولة عمى  ،عف وزير الحربية فضبلً  ،والمخابرات العامة
لمحرب  وأكد الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى ضرورة إعداد اقتصاد الدولة وتوجييكذلؾ ، مستوى  أعمى

، وأوضح أف تقسيـ العمل ومعرفة ذا كانت الموازنة المالية لمدولة تموؿ بالعجز سنوياإ والسيما
ف يحل الكثير مف أر فرد ممكف غالواجبات الرئيسة لكل فرد بدءًا مف رئيس الجميورية حتى أص

 لبلستعداد والتنظيـ الجيد. المعضبلت
نبذة مختصرة عف حياة الفريق التمييد محاور وخاتمة، جاء وخمسة تضمف البحث مقدمة     

عمى الذي ركز  التغيرات عمى المستوى الداخميالمحور األوؿ أوؿ دمحم فوزي ونشأتو، تضمف 
، وجاء المحور 7691حرب عاـ التغيرات التي طرأت عمى المؤسسة العسكرية المصرية بعد 

قوات المسمحة المصرية ليوضح كيفية بناء ال إعداد ىيكمية القوات المسمحة وا عادة تسميحيا الثاني
وفيو حدد ، 7691تحميمو ألسباب ىزيمة عاـ وتسميحيا بما يميق بمكانتيا، وسمط المحور الثالث 
، وحدد وحمل ذلؾ بصورة وافية )إسرائيل( عمىالفريق أوؿ دمحم فوزي أسباب اليزيمة بالحرب 

وتضمف كيفية إعادة ، المحور الرابع الموسوـ إعداد القوانيف العسكرية واالنضباط العسكري 
وتضميف العقوبات التي  ،القوانيف واالنضباط العسكري لمجيش والتأكيد عمى القيادة الناجحة

دوره في إعداد القادة العسكرييف  الخامس الموسوـجاء المحور يرتكبيا المقاتميف أثناء الخدمة، و 
في إعداد القادة الميدانييف إلدارة القتاؿ في أثناء  هالذي برز دور  الميدانييف واإلعبلـ الحربي

لعسكري المعنوي واإلعبلـ الحربي الذي يبث في نفوس المعارؾ الحرب، وشدد عمى التوجيو ا
 المقاتميف العزيمة والثقة بالنفس.

ف دور الفريق أوؿ دمحم عمف موضوعات بحث لوجاء الخاتمة حصيمة استنتاجية لما احتواه ا    
 ـ.7691حزيراف  5إعادة الييبة والكرامة لمجيش المصري بعد نكسة  فوزي في

 حياتو ونشأتو العسكرية
، تربى فييا، وكاف (7)ـ في محافظة المنوفية7675آذار/ مارس  5ولد دمحم أميف فوزي يـو      

عمل مديرًا لسبلح المدفعية، أما جده فقد كاف مف المقربيف صري، والده ضابطًا في الجيش الم
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، وتنتمي عائمة دمحم فوزي إلى قبيمة الشابسوغ (4)إذ عمل ياوراً إسماعيل، إلى الخديوي حاكـ مصر 
 .(3)الشركسية

عامًا، أمػا والدتو  77ـ، وكاف عمرُه آنذاؾ 7649آذار/ مارس  49توفي والد دمحم فوزي يـو     
، 7634ػوز/ يػولػيػػو تػمػ 1سنوات وكاف ذلؾ يوـ  9السيدة فاطمة زىدي فقد لحقت بوالده بعد 

ليعيش بعد ذلؾ في مػنػزؿ جػػده عػبػدهللا زىػدي الذي  (2)عػامػاً  71وعػػاش يػتػيػػـ الوالػديػػف وعػمػرُه 
 .(5)كػػاف مػف أشػير الخطاطيف في مصر، وكاف شخصية عامة يشارّ إلييا بالبناف

تدائية، وكاف مف بيف الطمبة ـ في مدرسة العباسية االب7631اكمل دراستو االبتدائية عاـ      
، التحق بعد ذلؾ بمدرسة (9)المتميزيف فقد حصل عمى الترتيب الرابع عمى مستوى القطر المصري 

لمدة ثبلث سنوات، ثـ انتقل إلى مدرسة القبة  واستمرفؤاد األوؿ الثانوية في مدينة العباسية، 
الثانوية في جسر القبة وتخرج فييا وحصل عمى مجموع عاٍؿ مكنو مف االلتحاؽ بالكمية الحربية 

، وكاف مف األشخاص المحظوظيف ألف (1)ـ، وكاف اسميا آنذاؾ المدرسة الحربية7636عاـ 
إذ كاف يقتصر عمى أبناء المقربيف مف القبوؿ في الكمية الحربية في ذلؾ الوقت كاف صعبًا، 

القصر، والسياسييف، وقادة الجيش، وأصحاب النفوذ المعروفيف مف الشخصيات السياسية في 
الببلد، وربما كاف لمكانة والده وجده أثر في قبولو في الكمية الحربية، كوف األوؿ ضابط في 

ـ، 7628حرب فمسطيف عاـ  ثـ شارؾ في (8)الجيش المصري، والثاني كاف مقربًا مف القصر
 استمروعمل معممًا في الكمية، و  7626كانوف الثاني/ ينػػايػر  75انتقل إلى الكمية الحربية يـو 

 .(6)فػػػػييا حػتػػى وصػػل فػػػػي تػػدرجػػػػو العسػػكػػػري إلػػػى رتبة لواء فعمل مديرًا لمكمية الحربية
المثقفيف العسكرييف، إذ كاف متابعًا جيدًا لمتطورات عمى كاف المواء دمحم فوزي واحدًا مف أبرز      

الجانب العسكري، وذلؾ عف طريق متابعتو المستمرة لقراءة  تعمقالساحة السياسية والسيما فيما ي
لى  اإلصدارات الحديثة مف كتب، ومجبلت خاصة بالتطور العسكري الذي يشيده العالـ آنذاؾ، وا 

ًا في اتخاذ األوامر، والسيما أنو معمـ في الكمية الحربية، جانب ثقافتو العسكرية، كاف حازم
والمعروؼ أف المعمـ في الكمية الحربية يكوف في أعمى المستويات مف التنظيـ والدقة في ما 
يخص إطاعة األوامر، واالىتماـ بالقيافة العسكرية واحتراـ الوقت، تمؾ األجواء التي عاشيا لمدة 

ًا مف حياتو حتى عمى الصعيد المدني، فقد كاف يمتاز باألناقة ( عامًا شكمت جزءًا ميم47)
 .(71)والدقة في التنظيـ

  0230االوضاع الداخمية إبان حرب حزيران/يونيو أواًل: 
لمصر مف الناحيتيف العسكرية واالقتصادية  كبيرةـ نكسة 7691كانت حرب حزيراف/يونيو     

ودمرت تجييزات القوة  ( جنديّ 6811في الحرب ) وقتل كامبلً معًا، فقد ُدمر الجيش تدميرًا 
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مف المؤسسة العسكرية وأدى حجـ  األعظـتقريبًا وتحطـ عمميًا القسـ  (%85)الجوية بنسبة 
ذلؾ إلى تبديد  أدىاليزيمة العسكرية الكبير إلى الشعور باليأس والمرارة، وليس ذلؾ فقط بل 

االقتصادية ، فضبًل عف الخسارة إسرائيل(عف الوطف العربي ضد ) اً صورة الجيش المصري مدافع
قناة السويس وخسارة حقوؿ  إلغبلؽفقد خسرت مصر قسمًا كبيرًا مف مواردىا االقتصادية نتيجة 

 .(77)النفط في سيناء وتدىور السياحة
جماؿ عبد الرئيس  وجاءت حينما طالب ،ة النكسةئمفاجكانت ثورة الشعب المصري  إالَّ أفَّ     

وتحمل مسؤولياتو حتى يتحقق الثأر مف العدو واستعادة  (74)بالعودة عف قرار التنحيالناصر 
مف تمؾ الدفعة واستثمارىا في  اإلفادةكرامة الشعب وقواتو المسمحة التي حرصت مف جانبيا عمى 

ت مرحمة متميزة مف العمل الوطني أوبد ،غرس روح القتاؿ لدى كل أفرادىا وعمى اختبلؼ الرتب
 .(73)كافة المجاالتالجاد في 

بعد حدوث النكسة السيما بعد  اإلجراءاتمف  مجموعةاتخذ الرئيس جماؿ عبد الناصر      
عدد مف القادة  إعفاءحصولو عمى تأييد الشعب بعدـ الموافقة عمى استقالتو، وكاف في مقدمتيا 

ة ونائب رئيس ل القائد العاـ لمقوات المسمحيأق ـ7691 /يونيوحزيراف 71العسكرييف، ففي يوـ 
مف منصب مدير مكتب  شمس بدراف إعفاءوشمل القرار  الجميورية المشير عبد الحكيـ عامر

الفريق أوؿ دمحم فوزي قائدًا عامًا  اختيارو  ،خر مف القادة العسكريفآالمشير عبد الحكيـ وعددًا 
بستة أياـ، وفي أي بعد النكسة  7691حزيراف/يونيو 77وفي يوـ لمقوات المسمحة وزيرًا لمحربية، 

الساعة الثانية بعد الظير، أتصل الرئيس جماؿ عبد الناصر بالفريق أوؿ دمحم فوزي فاخبره بأنو 
جرى اختياره قائدًا عامًا لمقوات المسمحة، وسألو في حينيا عف إمكانية تحمل تمؾ المسؤولية، 

ثر تمؾ التأكيدات أعمف وكانت أجابتو بأنو أىل ليا وسيكوف عند حسف ظف القيادة العامة، وعمى أ
في الساعة الثانية والنصف مف ظير اليوـ نفسو عف تنصيب الفريق أوؿ دمحم فوزي بمنصب 

، وفي الوقت نفسو طمب الرئيس حضوره مساًء لمقائو في منزلو، (72)القائد العاـ لمقوات المسمحة
نيا، وأف يشمل التقرير عمى أف يعد الفريق تقريرًا عامًا عف الوضع القائـ لمقوات المسمحة في حي

 . (75)كشف واٍؼ عف ضباط القوات المسمحة، وفعبًل جرى المقاء األوؿ بينيما
وقوع النكسة  أعقابلخص الفريق أوؿ دمحم فوزي الموقف العسكري في االجتماع  أثناءو      

ولخص الموقف بأمانة في عجز القادة عف اإلدارة والسيطرة عمى قواتيـ والنقص الكبير في 
، (79)تسميح والتدريب والكفاءة القتالية وتأثير البيروقراطية العسكرية عمى مياـ القوات المسمحةال

ف أف الخسائر العسكرية قبل صدور امر االنسحاب لـ تكف تتجاوز ثبلثمائة فرد وتبيف أوأوضح 
جرى تنفيذه  ـ7691يونيو  حزيراف/ 9يـو عبد الحكيـ عامر قرار االنسحاب الذي أصدره المشير 
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بمغت و لف فرد أحد عشر أبطريقة عشوائية وغير منظمة تسبب في رفع الخسائر إلى أكثر مف 
 كانت خسائر في حيف (%85) نحونسبة الخسائر في القوات البرية والجوية والدفاع الجوي 

 .(71)أقل مف ذلؾ بكثيرالقوات البحرية 
المشير عبد الحكيـ عامر وآخريف قائبًل:"  ألقى الفريق أوؿ دمحم فوزي المسؤولية عمى عاتق    

كان قرار المشير عبد الحكيم عامر بانسحاب القوات المصرية من سيناء في ليمة واحدة إلى 
غرب قناة السويس ىو السبب الحقيقي في اندحار القوات المسمحة التي لم تعط فرصة لقتال 

يونيو أن تقبض  3لقناة مساًء يوم العدو، وقد تعمدت القوات )اإلسرائيمية( التي وصمت إلى ا
عمى الضباط الذين وصموا إلى شرق القناة بعد تدمير المعابر، فأسرتيم وأعادتيم بسياراتيم 
إلى نقاط تجمع األسرى في العريش، في حين سمحت القوات )اإلسرائيمية( لمجنود الذين ألقوا 

ارب المدنية الصغيرة لعدم بأسمحتيم الشخصية بالمرور ليعبروا قناة السويس بوساطة القو 
 .(78)"إمكانية نقميم إلى الخمف لكثرة عددىم

ناقش المقاء أسماء الضباط أصحاب الرتب الكبيرة في القوات المسمحة مف ىـ برتبة لواء     
وعميد، ودار الحديث بشأف إمكانيتيـ وكفاءتيـ وسمعة كل منيـ، وطرح الػرئػػيػػػس جػمػػاؿ عػػبػػد 

د ػػبػػق عػػػريػػفػػال ػػنػيػػػا طػػػرح اسػػػـالنػػػاصػػر سؤااًل، مػػف سيػرشػػح ليػػكػػوف رئػػيػػسػػًا ألركػػاف الجػيػػش، حػػي
، وكػمػف الفػريػق عػبػد المػنػعػـ (41)لػػيػػجػػري االتػػفػػاؽ عػػمػيػػػو مػػف قبل الطرفيف (76)اضػػػـ ريػعػػنػمػػال

 .(44)الجوية ةقائدًا لمقو  (47)مدكور أبو العز فػريػقش، والػيػاف الجػرئيسًا ألركريػاض رسػمػيًا 
ف انتيى الفريق أوؿ دمحم فوزي مف عرض الموقف العسكري لمقوات المسمحة أصدر أبعد       

ة لمعمل عمى المستوييف السياسي ر توجيياتو محددًا الخطوط الرئيسالرئيس جماؿ عبد الناص
 :(43)يتوالعسكري لممرحمة الجديدة عمى النحو اآل

ضرورة إعادة بناء القوات المسمحة المصرية وتنظيميا وتسميحيا وتدريبيا وا عدادىا عمميًا . 7
ومعنويًا عمى أسس عممية جديدة بالحجـ المطموب والقدرة القتالية الكافية لتحرير األرض 

 .ـ 7691المغتصبة في معركة حزيراف/يونيو 
عممية البناء بكل حـز وقوة طبقًا لئلمكانيات المتوقع تدخمو لعرقمة )اإلسرائيمي( مجابية العدو . 4

المتاحة في ذلؾ الوقت ونصح الرئيس بأف تتجنب القوات فتح النار العشوائي عمى العدو 
 لمتعميمات العسكرية يحاكـ عميو الفرد . اً مخالف اً مر أ عدهو 

العسكرية استكماؿ مستويات القيادة في القوات المسمحة وتشكيبلتيا في الجبية وفي المناطق .3
وفي القيادة العامة، وبعد مناقشة ذلؾ الموضوع صادؽ الرئيس عمى تعييف الفريق عبد المنعـ 

صادؽ الرئيس عمى تعييف الفريق طيار مدكور أبو  وكذلؾرياض رئيسًا لييئة األركاف العامة 
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ق صبلح ػريػف الفػوتعيي ألسواف اً العز قائدًا لمقوات الجوية وطمب استدعاءه مف وظيفتو محافظ
ل ػغػوزي شػد فػمػق أوؿ محػريػفػػرؾ لمػػـ تػب ثػػدريػؤوف التػػاـ لشػػد العػائػدًا لمقػاعػف مسػمحس
خطاره بيا لمتصديق عمييا .ػدوف ذلمػف ادات ػيػالق  ؾ وا 

 3يزيد عمى  األرض بما ال ريرحدد الرئيس زمف االنتياء مف إعداد القوات المسمحة لتح. 2
خرى التي لمعدو الفرصة لتيويد سيناء شأنيا شأف األراضي العربية األيعطي  سنوات حتى ال

 . (42)يحتميا
بالنسبة  والسيماالرئيس اتجاىاتو السياسية والعسكرية بالنسبة لباقي جبيات القتاؿ،  . أوضح5

ساخنة دائمًا  تبقىف أكيمومترًا وكاف رأيو ( 951))إسرائيل( وقدرىا  -ردفألكبر جبية وىي األ
)اإلسرائيمي( العسكرية عمى المواجية المباشرة مع العدو  األردفضعف قدرة مف رغـ عمى ال

ا ػيػدتػاعػػرورة مسػب ضػػمػدود وطػػػػمى الحػع اجدةالذكر المقاومة الفمسطينية المتو ػص بػوخ
 ؾ المحور .ػي ذلػدو فػة العػػاومػقػل مػػف أجػا مػيػحػيػمػسػوت

قوات المسمحة بالسبلح المطموب مف االتحاد السوفيتي والدوؿ مداد الإتحمل الرئيس مسؤولية . 9
قدـ لو بعد دراسة موقف التسمح لمحجـ الجديد لمقوات تالشرقية طبقًا لمكشوؼ التي 

  .(45)المسمحة
أسموب العمل اليومي معو وكيفية بشأف أعطى الرئيس جماؿ عبد الناصر توجييات عامة . 1

بضرورة التعمـ مف الدروس  وأوصىاالتصاالت اليومية وأسموب عرض المواقف العسكرية 
ـ ومعرفة نواحي النقص والعجز في التخطيط 7691حزيراف/يونيو  5المستفادة مف معركة 

 .خصائص العدو الميدانية مف العسكري وفي إدارة العمميات مستفيدًا 
رئيس بالجندي المقاتل وضرورة رعايتو وتنمية قدراتو عمميًا ومعنويًا بوصفو األساس وصى ال. أ8

 الذي تعتمد عميو القوات المسمحة في كل مياميا .
وتعبئتيا التأكيد عمى مبدأ قومية المعركة والذي يقضي حشد كل الطاقات العربية الممكنة . 6

عمى  هلية العرب جميعًا وليست مقصور يا مسؤو وصفوتوظيفيا لصالح المعركة مع )إسرائيل( ب
 مصر أو دوؿ المواجية فقط .

تشيد تعديبلت جذرية في مكونات في اعقاب ذلؾ االجتماع مباشرة بدأت المرحمة الجديدة       
 .(49)الداخمية والعربية والدولية األصعدةالمسرح السياسي والعسكري عمى مختمف 

حزيراف/يونيو  77بعد انتياء الرئيس عبد الناصر مف توجيياتو السياسية والعسكرية يوـ     
توجو الفريق أوؿ دمحم فوزي إلى مكتبو وبدأ في ترتيب أفكاره لتمؾ التوجييات، وكانت أوؿ  7691

تعميمات أصدرىا لمقوات المسمحة عمى جبية القتاؿ غرب قناة السويس ىي منع االشتباكات مع 
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وعدـ استفزازه بفتح النيراف إال بأوامر صريحة مف القائد المحمي ويكوف دفاعًا عف النفس  العدو
صاؿ تمؾ التعميمات إلى القوات ػيإـ ػًا، وتػػوريػًا وفػيػدانػيػـ مػاكػػحػر يػػفقط، ومف يخرج عف ذلؾ األم

 .(41)ق االتصاؿ فوراً ائفي الجبية بكل طر 
خر آقدمة اىتماماتو ظروؼ الفرد المقاتل قبل أي اىتماـ وضع الفريق أوؿ دمحم فوزي في م    

ف ُيمنح الجندي المقاتل الذي يقتل أوؿ جندي أفكانت توجيياتو مف أوؿ يوـ اشتباؾ مع العدو 
ف يطمب لو ميدالية يضعيا أجازة ميدانية و إـ 7691حزيراف/ يونيو 77)إسرائيمي( والذي تـ في 

ثر في رفع الروح المعنوية بيف خريف، وكاف لو أكبر األئو اآلعمى صدره تحفيزًا لو وتشجيعًا لزمبل
يتجزأ مف القوة  الشعب صاحب القرار وبذلؾ أصبح الشعب المصري بجميع فئاتو جزءًا ال أوساط

 .(48)المقاتمة ضد العدو )اإلسرائيمي( المشترؾ
أولى الخطوات التي قاـ بيا القائد العاـ لمقوات المسمحة الفريق أوؿ دمحم فوزي ىي  تكان     

إعادة تنظيـ القيادات العامة لمقوات المسمحة عمى أسس عممية مراعيًا في ذلؾ إعادة التخطيط 
 إعادة تنظيـ واإلدارة والسيطرة والمتابعة واالبتعاد عف االزدواج في المياـ واالختصاصات محاوالً 

 اإلجراءاتالجيش وا عطاء المناصب العسكرية واإلدارية إلى ذوي االختصاص، معتقدًا بأف تمؾ 
في إعادة جمع شمل الجيش الذي غمب عميو روح اليزيمة والمحسوبية التي  األساسسيكوف ليا 

، وعمل كذلؾ عمى إعادة الثقة في صفوؼ (46)عيدىا في مدة حكـ المشير عبد الحكيـ عامر
كف مف مسؤوليتيـ بل كاف بسبب قرارات يًا أف سبب النكسة لـ سوغومراتب م الجيش ضباطاً 

 .(31)القيادة العامة لمقوات المسمحة والتي لـ تكف مدروسة بصورة جيدة
عادة بناء قواتيا المسمحة واالستعداد إل القيادة المصرية العمل بيمة وعزيمة عاليةاف عمى ك    
ف ما أواضح ال اف مفكو تكوف مصر مستعدة الستئناؼ القتاؿ  فوأآثار العدواف والنكسة،  إلزالة

ما اغتصبتو مف األرض  عيديسترد إال بالقوة و)إسرائيل( لـ تكف مستعدة الف ت ُأخذ بالقوة ال
تستولي دولة عمى  ( كاف يقضي بأف ال424رقـ ) األمفف قرار مجمس أالرغـ مف عمى العربية 

)إسرائيل( مف األراضي العربية التي استولت عمييا بالقوة، خرى بالقوة وأف تنسحب أأراضي دولة 
وكانت الجبية الداخمية في مصر يشوبيا نوع مف التوتر والشعور بأف الجيش المصري لـ تسنح 

الجيش  ضعفًا مفف االنسحاب ال يتحمل الجيش مسؤوليتو ولـ يكف أو  ،ةيلو فرصة القتاؿ الحقيق
 .(37)ميمات القيادةالمصري، لكف ما تـ كاف تنفيذًا لتع

الفريق أوؿ دمحم فوزي و  بعد المشاورة بيف ىيئة أركاف حرب القوات المسمحة عبد المنعـ رياض    
الرئيسة لمقوات البحرية، الجوية، الدفاع الجوي، ورؤساء  فروعمف تعييف قادة التمكف األخير 

دارة و المسؤوليف عف ىيئات القيادة العامة،  وتفتيش ومتابعة  تدريبعمميات تنظيـ وتسميح وا 
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مثل  اإلدارات التخصصية راءومد ،مدادات وتمويف الشؤوف الفنية ىيئة الشؤوف المالية واإلداريةإ
إدارة المدفعية إدارة المخابرات، إدارة شؤوف الضباط، إدارات  إدارة المشاة، إدارة المدرعات،

إدارة الخدمات  ،الشرطة العسكريةمدادات والتمويف المختمفة، إدارة التوجيو المعنوي، إدارة اإل
 . (34)ومجموعة أخرى تمثل صنوؼ الجيش المصري  ،الطبية
 ىو إعادة ىيبة الجيش وثقتو بإمكاناتو عف طريقكاف اليدؼ األساس لمفريق أوؿ دمحم فوزي      

دفع عجمة التقدـ والنمو العممي والفني واإلداري لمجيش المصري والعمل عمى الجيد الذاتي 
 اإلمدادوأساليب  مقاتلالإعداد فنوف  وتطويردافعًا لتطوير فف القتاؿ وأساليبو،  إعطاء محاوالً 

 إلعدادأساليب التدريب  وكذلؾ العمل عمى تحديثواإلصبلح،  واإلخبلء، واإلعاشةوالتمويف 
وفق التطوير الذي شيده التقدـ في صناعة األسمحة، فضبًل عف تطوير أساليب القتاؿ المقاتل 

 .(33)والمواجية عمى مسارح العمميات العسكرية
لغاء عدد إاإلدارية التي اتخذىا توحيد مركز اإلدارة في مكتب واحد وعمل عمى  ماتمف المي    

مف القيادات منيا إدارة القيادة العميا، ومكتب رئيس األركاف، وأوكمت األعماؿ كافة إلى مدير 
التعميمات  إصدارارض في الفكر والقيادة وفي المكتب الجديد، وبذلؾ منع االزدواج والتع

 .(32)واألوامر
ولتعزيز بناء القوات المسمحة ونجاحيا، عمل عمى الفصل بيف اإلدارة العسكرية واإلدارة     

تشريعات قانونية تحدد العبلقة والمسؤولية والسمطة لتنظيـ شؤوف  إصدارالسياسية، عف طريق 
، (35)قيادة واإلدارة عمى القوات المسمحة وفروعيا الرئيسةتحدد أسموب الو الدفاع عف الدولة، 

بذلؾ رئيس ىيئة التنظيـ واإلدارة أوكل توازي السمطة وتعادليا، و في تطبيق مبدأ المسؤولية  محاوالً 
، بالتعاوف مع قادة الفروع الرئيسة ورؤساء الييئات لتمؾ الميمات مواء أحمد زكي عبد الحميدإلى ال

عمى مستوى  ياالتخصصية بوضع أوؿ وثيقة تحدد مسؤوليات المجالس القيادية وسمطات واإلدارات
 .(39)لمقوات المسمحة األعمىالقائد 
عمى  أكدأصدر الفريق أوؿ دمحم فوزي التوجييات والقرارات في شؤوف الدفاع عف الدولة و     

جي وتشكيل مجمس الدفاع الربط والتنسيق والتعاوف بيف المستوييف السياسي والعسكري االستراتي
الخارجية والداخمية واالقتصاد  زيرالوزراء السياسييف في الدولة مثل و  بعدٍد مف مثبلً الوطني م

عف وزير الحربية )الدفاع( وبذلؾ يتـ التخطيط لشؤوف  فضبلً  ،والتخطيط والمخابرات العامة
نوية وتدبيرىا لمقوات المسمحة المادية والمع اإلمكاناتمستوى لتوفير  أعمىالدفاع عف الدولة عمى 

لتتمكف مف تنفيذ مياميا االستراتيجية العسكرية بنجاح والتي حددتيا االستراتيجية العميا 
 .(31)لمدولة
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القيادة ػة بػطػوبذلؾ دخمت إعادة تنظيـ القيادة في إطار تنظيـ شؤوف الدفاع عف الدولة المرتب    
طارىا الطبيعي إوالسيطرة عمى القوات المسمحة بوصفيا أداة منفذة لمدفاع عف الدولة داخل 

 .(38)شبو جزيرة سيناءلتحرير 
عادة تسميحياثاني  -:ًا: إعداد ىيكمية القوات المسمحة وا 
 : إعداد الييكمية لتنظيم صفوف الجيش0

إظيار أو التي وضعيا الفريق أوؿ دمحم فوزي  أراضي شبو جزيرة سيناءجاء في خطة تحرير     
ثبلث سنوات،  عمى مدىلتحقيق ميمة القوات المسمحة طموبة حجـ القوات المسمحة الم تحديد
وقدرة العدو  دقيقة عف إمكانية الشعب المصري أوالً  ةحصائيا  الحجـ بعد دراسة و  ذلؾوقدر 

مكانات  .(36)تطوره ثانياً  وا 
الدعـ والتسميح والمعدات المطموبة  إمكانياتولتحقيق ميمة القوات المسمحة عمل عمى دراسة     

مكانيةلمعمميات البرية والبحرية والجوية و  ىا مف االتحاد السوفيتي والدوؿ االشتراكية استيراد ا 
مكاناألخرى  األسمحة  عماؿمشاركة الدوؿ العربية ومدى استيعاب الجيش المصري الست ية، وا 

مكانية إعداد الطياريف والفنييف الحديثة المعدات و  في القوات  وتأىيميـفي اقل وقت ممكف، وا 
 .(21)الجوية وفي قوات الدفاع الجوي 

في خطة المواجية مع العدو الفريق أوؿ دمحم فوزي القائد العاـ لمقوات المسمحة أكد     
ف تسعى أة وقوات العدو عمى االحتكاؾ الدموي بيف القوات المصري)اإلسرائيمي( عمى زيادة 

ف ػػداًل مػػب)اإلسػػرائػيػػمػػي( رد ػػفػمػل األسػبػقػيػػةف تكوف أ، و العدو العمميات كافة لقتل أكبر عدد مف أفراد
 .(27)توزعاجًا كبيرًا لقيادإسبب يرد )اإلسرائيمي( ػفػػي الػر فػػائػسػدات ألف الخػػعػبلح والمػػالس
رض العدو برًا وجوًا، وتدريب الوحدات الميدانية عمى أوأكد كذلؾ عمى تعميق االستطبلع في     

إذا كانت المستقبمية إال القتالية في العمميات  قوات عسكريةيسمح باشراؾ  ال إذ، ةجو المعرك
 .(24)تدربت ومارست عمميًا مواجية مشابية لمعمميات التي ستكوف مستقببًل مع العدو )اإلسرائيمي(

 ءيففرؽ ميكانيكية، ولوا ثبلثفرؽ مشاة و  خمسكاف مجمل التشكيبلت البرية ما يقارب     
وحدات الرئاسة العامة ووحدات  فضبًل عف، يفجوي يفكتيبة صاعقة، ولواءأربع وأربعيف و  ييفمظم

 دعـ ومعاونة ووحدات إدارية وفنية وطبية ووحدات سيطرة ونقل عمى مستوى التشكيبلت الميدانية
والمناطق العسكرية المختمفة لمقيادة العامة لمقوات المسمحة، مع مراعاة حجـ التوازف العممي بيف 

يمة مثل خفة الحركة والمرونة مخرى أ وتشكيبلتوحدات القتاؿ ووحدات الصداـ ووحدات النيراف 
والعمل ، (23)واالعتماد الذاتي وتناسق التركيب التنظيمي ومدى القيادة والسيطرة في كل تشكيل

في  )اإلسرائيمية(مكاف مف أجل زعزعة ثقة القوات عمى دفع الدوريات لمعمل في سيناء بقدر اإل
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ات المصرية خمفيـ عمى اف يصحب ػػوؿ الدوريػػع وصػنػم ػف، م(22)فػػيػارلػط بػقدرة تحصينات خ
وكانت تسجل لمقوات المصرية في بعض  ،ذلؾ القياـ بتنشيط وسائل الحرب النفسية عمييـ

 .(25)دورية خمف خطوط العدو عشريفأكثر مف  األوقات
طيار ذوي كفاءة  (811طائرة مقاتمة قاذفة يقودىا ) (911أما القوات الجوية فكاف مجمميا )    

 مف القاذفاتف يأو قاعدة جوية، ولواء مطاريفعالية مشكمة مف الوية جوية كل لواء يخصص لو 
ف ي، ولواءمف طائرات ىيموكوبتر المروحيةألوية خمسة و  ،ةثقيمال مف القاذفاتف ي، ولواءةيفخفال
 .(29)( طائرة741فضبًل عف طائرات التدريب التي قدرت في الخطة بػ) ،ل ومواصبلتنق

عمل عمى تشجيع الطياريف بأف ينتيزوا دائمًا الفرص المناسبة لمقتاؿ الجوي مع طائرات     
، (21)بانيا ميمة جدًا لرفع معنويات القوات المسمحة وا عدادىا لمحرب الفرص تمؾ عدَّ  إذالعدو، 

مميف عمى اورجاؿ الدفاع الجوي والع ،مكنت االشتباكات اليومية مع العدو في الجو الطياريفو 
بالتداخل عمى  اإللكترونيةأجيزة الرادار والرصد واالستطبلع مف التغمب عمى تأثير أعماؿ العدو 

فارتفعت بذلؾ قدرة وحدات الدفاع  ،عمى ترددات البلسمكيلتشويش أجيزة الرادار أو اشاشات 
تطوير أسموب توزيع  فضبًل عف ،القوات الجوية لمعمل ضد طيراف العدو وأسرابالجوي 

األىداؼ، والتوجيو السميـ لممقاتبلت في الجو، والعمل عمى تنظيـ التعاوف بيف القوات الجوية 
 .(28)جوي في جبية القتاؿالدفاع ال ألويةو 

الشواطئ المصرية في البحريف فقد مارست أعماليا الدورية عمى تأميف  ،أما القوات البحرية    
، وتحسيف وسائل االستطبلع كاملمع دواـ رفع درجة استعدادىا القتالي ال واألحمر متوسطال

ة ػويػوات الجػػمف الق البحري وتأميف االتصاالت المتنوعة مع قواعدىا وتنظيـ تعاونيا مع كل
واء ػػاء لػشػػإنتػػمػؾ االسػتػعػدادات جػػرى فضبًل عف ، (26)واعد البحريةػي القػوي فػػاع الجػدات الدفػػووح
السريعة وزيادة عدد وحدات  الػػبلزمة، والسيػمػػػا مع وجػػود المدفعيةو ػػداتػعػمػري بػػحػزاؿ بػػان

الضفادع البشرية، مع زيادة عدد وحدات الورش واإلصبلحات ومراعاة صبلحية جميع القطع 
 .(51)البحرية لمعمميات بصفة دائمة

لممواصمة في  ىاتنظيـ القوات المسمحة وتجييز  عف دعـلـ يتوقف الفريق أوؿ دمحم فوزي     
الذي وفر عمى القيادة  األمرالتدريبات القتالية والفنية، مواجية العدو، فقد عمل عمى رفع مستوى 

استعدادًا وبنائيا العامة لمقوات المسمحة الزمف المستيدؼ في خطة إعادة تنظيـ القوات المسمحة 
ضروريًا لمغاية نظرًا العتماد القوات وجودىا  عدَّ التي أ  (57)شبو جزيرة سيناءلمعركة تحرير 
ة ػػئػيػص ىػػخػدات تػالوح تػػمػػؾـ ػػظػػت معػػانػػػوك ،اتػػميػمػزادت مدة العإذا  والسيماالمسمحة عمييا 
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دارت ،فػػويػمػداد والتػػماإل دارت ،ةػػيػػنػػؤوف الفػػػة الشػػئػيػوى ،اػػازنيػخػوم ،اػػيػوا  ؤوف ػػػدات الشػػػوحو  ،اػػيػػوا 
 .(54)الميدانية في كل الفروع الرئيسةمى مستوى التشكيبلت ػبلح عػواإلص واإلمػػػػداد اإلداريػػػة
عمل الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى تطوير وحدات السيطرة المتمثمة بوحدات الشرطة العسكرية      

وفي خطوط المواصبلت وىي المناطق الخمفية لمجيوش الميدانية العسكرية والمرور في القواعد 
اد ػػرشاإلرور و ػة مػػدمػػر خػاصػػنػى عػػد إلػوالمناطق العسكرية المختمفة والتي تحولت فيما بع

 .(53)قاـ بإنشاء كتائب وسرايا شرطة انضباط رئيسةو مف، ألدمة ػا خػيػنػم أكثري ػػدانػيػمال
ت التعميمية التي شممت المعاىد والمدارس آبالمنشاىتمامًا أبدى الفريق أوؿ دمحم فوزي     

، بعد وصوؿ المعدات الحديثة المتطورة لتعميـ صناعة األسمحة التعميمية والمينية والتخصصية
عنصرًا ميمًا في بناء القوات المسمحة أف يكوف عف طريقيا الجندي المؤىل الميني  تمكفالتي 

ي ػػخ الوعػػيػػركز في خطتو الجديدة عمى ضرورة التوجيو المعنوي عف طريق ترسو  ،الجديدة
ل ػأىيػػو التػػى اإلعػػدادمف  واليدؼ األساس ،في القوات المسمحة ل مقاتلػدى كػي لػومػي والقػالوطن
رادة الشعب في القتاؿ لتحقيق إبي وغرس عقيدة فكرية دينية ثقافية سياسية تتولد عنيا ػعػالش

 .(52)مصالحو وأىدافو
ما أعطى السمطة لمواء أحمد زكي عبد الحميد، ومعو حينوأبدى اىتمامو بالتنظيـ واإلدارة     

والقدرة بإعادة تنظيـ جميع القيادات واإلدارات والتشكيبلت والوحدات في  كفاءةنخبة تتمتع بال
داراتياالقيادة العامة وفي فروع القوات المسمحة الرئيسة  قاـ بإنشاء وتشكيل وتنظيـ و ووحداتيا،  وا 

ي الجديد جميع القيادات والتشكيبلت والوحدات الجديدة المطموب إنشاؤىا في الييكل التنظيم
رئيس ىيئة التنظيـ مندوبوف متخصصوف مف فروع القوات المسمحة  ، وساعد(55)لمقوات المسمحة

وعاونو المستشاروف العسكريوف السوفيت في  ومف األجيزة واإلدارات التخصصية والفنية واإلدارية
نجاز عمميا الجيش المصري كٌل في اختصاصو، وقد بذلت ىيئة التنظيـ واإلدارة جيدًا كبيرًا في إ

في أقل وقت ممكف، وكاف التوافق الزمني والدقة والتنسيق ىي األساس لبرنامج العمل العسكري 
لييئة التنظيـ، وبذلؾ دارت عجمة إعادة التنظيـ والعمل عمى إنػشػاء وحػػدات جػديػػدة وتػنػظػيػميا، 

 ش في إحدى المقاءاتإن الرئـيس جمال عبد الناصر قد اندىوذكػػر الفريق أوؿ دمحم فػوزي:" 
حين عمم أن عدد السائقين المطموبين لعربات ومركبات ودبابات وماكينات القوات المسمحة 

نـة الـواحــدة فـي مخــتـمـف الصـنـوف مـع تـجـيـيـز مـراكـز ـي الســسائق ف( 111,01يزيد عمى )
المختمفة لمتدريب وأجيزة ومساعدات تـدريــب السـائـقـيـن أو تـخـصـيـص عـدد كـبير من العربات 

 .(59)"التدريب ليم



 مجمة آداب الفراىيدي               أ.م.د. عطية مساىر حمد        الفريق أول دمحم فوزي 
 ميمونة إبراىيم دمحم                ودوره في إعادة تنظيم القوات المسمحة

 م9102( آذار 73العدد )                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

429 

روعي في إعادة تنظيـ األفراد مبدأ النمو العمودي ألنو أفضل مف اتباع النمو األفقي حتى      
يصل عدد األفراد لموحدة الواحدة إلى أقل عدد ممكف تطبيقًا لمبدأ االقتػصاد فػػي القػػوى وخػفػة 

، وقامت الييئة بإعادة تنظيـ المناطق العسكرية وانشقت (51)ػظيـ الوحدةالحػركػػة، فػرفػػع مػف تػن
منيا محطات عسكرية وحددت مسؤولية القيادة والسيطرة لتمؾ المناطق والمحطات بحيث تغطي 

 .(58)أرض مصر كميا التي عدَّت في التنظيـ الجيد عمى أنيا مسرح لمعمميات المنتظرة
ة لمدولة بعد أف تحولت إلى خطط شاممة في أعداد أراضي حتمت خطط االستراتيجية العام     

نتاجيا الزراعي والصناعي وخدماتيا اإلدارية والعمرانية  الدولة وأىدافيا الحيوية ومرافقيا وا 
بتػخطيػط شػامػػل لمػواجػية أعباء الحرب الشاممة التي تدخل أراضي الدولة فػػي نػطػاقػيػػا عػف 

ػق لمػرافػق الدولة وخػطػػوط مػواصػبلتػيػػا ومناطق التخزيف واإلنتاج طػػريػػق اإلعػػداد المسػبػ
 .(56)لضروريات اإلعاشة لمشعب ولمقوات المسمحة

  : إعادة التسميح وتطويره9
 وقع عبء تعويض تسميح القوات المسمحة المصرية الذي فقدتو في معركة حزيراف/يونيو    

عمى االتحاد السوفيتي الذي لـ يطالب بثمنو وكاف حجـ القوات المسمحة في خطة  ـ7691
مع االتحاد  األخرى تعاونت الدوؿ االشتراكية  إذ ،يحتاج إلى كميات كبيرة مف السبلح تسميحال

السوفيتي في االستجابة لطمبات القيادة المصرية مف التسميح الجديد سواء مف ناحية الكـ أو النوع 
 األسمحةف يكوف السبلح الجديد حديثًا ومتطورًا، وكانت صفقات عمى أالقيادة المصرية  أكدتو 

مف عاـ  ربع اتفاقيات في السنة الواحدة ابتداءً أشكل اتفاقيات بواقع ثبلث إلى  عمىالجديدة تتـ 
ذلؾ  ،وكانت تتـ االتفاقيات عمى شكل قروض مالية ذات مميزات وشروط مربحة جداً  ،ـ7698
فضبًل سنة  أربعيفي قرض توزع عمى أل األقساطسنوات، وكانت  71مدة سماح قدرىا  بإعطاء

 .(91)(%4؋5)الفائدة التي لـ تزد في أي اتفاؽ تسمح عف  عف
أصدر الفريق أوؿ دمحم فوزي تعميمات موجية إلى جنود القوات المسمحة لبلىتماـ والعناية      

تسميـ الجندي الجديد لسبلحو الفردي في احتفاؿ عسكري  ورةر ضحرص عمى البالسبلح الجديد و 
والحب وااللتصاؽ بيف الفرد  ىتماـظ واالاالسبلح بالنسبة لمفرد وضرورة الحف بأىميةمذكرًا المقاتل 

سبوع لمصيانة والختبار األسمحة أ مف كل كامبلً تـ تخصيص يومًا و المقاتل وبيف سبلحو، 
اليوـ مع الجنود ذلؾ اط طوؿ بدة والضػػوحػد الػائػد قػػواجػػرورة تػى ضػمػذلؾ عػوالتشديد ب ،والمعدات

 .(97)ياميـ بواجبات وتعميمات الصيانة لمسبلح والمعداتقأثناء في 
مصر  ةف تكوف عبلقأعمى  حرصيماعبد الناصر والفريق أوؿ دمحم فوزي جماؿ الرئيس  أكد     

منيا عمى األسمحة يمكف الحصوؿ نيا الدولة التي ألمع االتحاد السوفيتي جيدة عمى الدواـ، 
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في استعماؿ  وكاف لبلستيعاب السريع، (94)يحتاجيا الجيش المصري والمعدات العسكرية التي 
 ةالتجييز والتسميح لمطمبات المقدمة مف القياد ور ميـ في سرعةاألسمحة الحديثة الروسية د

 .(93)المصرية
عمى الرغـ مف الدعـ السوفيتي بقيت التجييزات عاجزة عف سد حاجة القوات المصرية     

فقد أرسموا لنا من األسمحة ما :" بقولو (92)الحقيقية وأشار نائب رئيس الجميورية أنور السادات
استوعبو الجندي المصري في خمسة شيور، ولكن لم يكن في ذلك الكفاية، فقد كنا مقدرين 
ثالث سنوات عمى األقل لكي نؤمن بمدنا ونرد العدوان ... فقد أرسل عبد الناصر إلى السوفيت 

قد كانت خطتيم ان يسدوا ـة فـابـجـن ال استـولك ،راتـيطمب المزيد من العون ... أرسل مرة وم
    ،"رمقنا بالقدر الذي يكفل ليم الوصاية عمينا ويحقق ليم البقاء في المنطقة وذلك ىو األىم

ممون انو لم يكن في نية السوفيت ان تكون ىناك معركة ثانية وانما كانوا يجإ كذلؾ:"وذكر 
وجود السوفيتي في واالمبريالية ويحافظون عمى بقاء ال أمريكاعبد الناصر لوقفتو ضد 

 الفريق أوؿعبد الناصر بعد أف عيف الرئيس جماؿ ولكف تمؾ كانت رؤية السادات، ، (95)"المنطقة
 إسماعيلالحرب وأحمد  ركافدمحم فوزي قائدًا عامًا لمقوات المسمحة وعبد المنعـ رياض رئيسًا أل

، فميس عمى إعادة تأىيل المقاتل المصري في وقت قياسي مراكز التدريب تمكنتقائدًا لمجبية، 
في ف تجد جيشًا ييـز تمؾ اليزيمة ثـ ينيض ليستوعب كمية ضخمة مف األسمحة أمف السيل 

( كيمومتر مف بور 781طولو ) كاملة شيور، ويقف بيا عمى خط دفاعي يزيد عف خمس الوقت 
 .(99)ي عدوافسعيد شمااًل إلى السويس جنوبًا عمى استعداد لرد أ

ن ىناك خالفات داخل أني اعتقد إ:" قائبلً  في ذلؾ الصددعبد الناصر جماؿ ذكر الرئيس     
حيانًا متشددين واحيانا ألذلك نرى القادة السوفيت  األوسطالقيادة السوفيتية حول الشرق 

، وكاف ذلؾ ردًا الستفسارات رفاقو (91)"حيانا متفائمين واحيانا متشائمينأمتساىمين، كما نراىم 
عف سبب تأخير وصوؿ األسمحة والمعدات  (98)المجنة التنفيذية لبلتحاد االشتراكي أعضاء

إلى تسميح في حينيا وكانت الحاجة ماسة  ،العسكرية التي طمبتيا مصر مف االتحاد السوفيتي
نصف جنزير لمعمل مع  مطيراف الواطي جدًا، كذلؾ لعرباتل مضادةالقوات المسمحة برشاشات 

 مفالفريق أوؿ دمحم فوزي  حصلما لـ يحينالوحدات الميدانية بداًل مف العربات ذات العجبلت، و 
لمحصوؿ عمييا مف الغرب  ىىذيف النوعيف سععمى  األخرى االتحاد السوفيتي والدوؿ االشتراكية 

وصوليا إلى  جػرى ا، و ػػيػرائػػلش ةػػيػربػػوبمجيكا والمانيا الغ بريطانياوأرسمت لجاف المشتريات إلى 
 .(96)، وسدت فراغًا كبيراً 7691في وقت مبكر في أواخر عاـ  مصر عمى سفف شحف مصرية
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  البمد لدعم القوات المسمحة اقتصاد توجيو -7
ذا إ والسيمالمحرب  وأكد الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى ضرورة إعداد اقتصاد الدولة وتوجيي    

موارد الدولة و ، مما ينتجأكثر  يستيمؾالشعب و كانت الموازنة المالية لمدولة تموؿ بالعجز سنويًا، 
الزاوية أكد  تمؾغير كافية لمعادلة المطالب في التنمية وفي الدخل القومي، ومف كانت السياحية 
استراتيجية ليتمكف مف وضع خرى فوزي عمى التحالف والتضامف مع الدوؿ األأوؿ دمحم الفريق 

قادرة عمى سد احتياجات الجيش وتوفير مستمزمات المواجية في الحرب الشاممة التي يتـ اإلعداد 
لسد مطالب الحرب  إمكاناتياالتي وضعت استراتيجيتيا كي تواجو ليا تجاه العدو )اإلسرائيمي( 

 .(11)ممةاالش ياوالتزامات
وحدة اليدؼ مع الدوؿ العربية عمى الشعب المصري أكد عمى تضامف األساس  ذلؾعمى     

والحفاظ عمى توازف  ،ف تكوف متفقة ومتحدة في اليدؼ االستراتيجي العاـأوالمصير التي يجب 
مكانات ذوات اإل مف الدوؿ العظمى )الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي(سياسي 

المشتركة وليس عمى أساس  ف يتـ التوازف عمى أساس تبادؿ المصالحأالحربية الضخمة عمى 
ف يجعل الفريق أوؿ دمحم أ، وكاف الرئيس جماؿ عبد الناصر حريصًا (17)التبعية المطمقة الحداىما

ستراتيجي والسياسي والعبلقات بيف مصر ومختمف الدوؿ فوزي رجبًل سياسيًا متفيما لمموقف اال
ن أ أىميةيرًا ما يداعبو حول ن جمال عبد الناصر كان كثإ :"ف الفريق أوؿ دمحم فوزي قاؿأحتى 

 .(14)"يضاً أيكون القائد العسكري سياسي النظرة 
لغاء وحدات إتـ  7691ف تـ تحديد ىدؼ القوات المسمحة لتحرير األرض بعد معركة أبعد     

 مارؾكالعسكرية الجنائية وحدات حرس ال وحدات الشرطة غير مقاتمة بقرارات جميورية وىي:
، وحدات مراقبة الطيور، وحدات مراقبة األسماؾالتي حولت إلى وزارة الداخمية، وحدات مراقبة 

 وجرى ىا إلى وزارة التمويف ودمج إدارة السواحل مع إدارة الحدود أفرادالتمويف والتي تـ نقميا ب
لغاء الوحدات الخاصة مف إتـ و نقمت جميع الويتيا إلى وزارة الزراعة  إذلغاء وحدات الزراعة إ

لغيت مؤسسة ىيئة تصنيع الطائرات أو  اإلسكافالميندسيف والمينيف العسكريف وتحويميا إلى وزارة 
إلمكانية اإلفادة ومراكز اإلصبلح في تمؾ الييئة  ويروالصواريخ وأبقيت عمى قسـ البحوث والتط

دات ػػادات ووحػػيػػع قػيػمػذلؾ جػرغ بػفػتػلت ارػػيػع الغػطػض قػعػع بػيػنػصػي وتػػنػبلح الفػفي اإلص منيا
 .(13)ؤوف الدفاع عف الدولة فقطػػي شػل فػمػي والعػعػيػا الطبػبيػػػى واجػػػة إلػحػػمػوات المسػػػالق
 م.0293ًا: تحميمو ألسباب ىزيمة عام ثالث
ذكر الفريق أوؿ دمحم فوزي في البحث عف األسباب الحقيقية لميزيمة العسكرية والسياسية،     

أوضح أف السبب ـ 7691الرئيسة التي أدت إلى اليزيمة السياسية والعسكرية عاـ  األسباب
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حقيقية لرئيس الجميورية عمى القوات المسمحة وعدـ ممارستو السمطات الد يعدـ تحد الرئيس ىو
والمتمثمة بييئة األركاف  ليات بيف جبيتيف غير متكافئتيفو سمطة فعالة كذلؾ فإف توزيع المسؤ  ةألي

 لمقوات المسمحة )لمشؤوف العامة( الذي تحوؿ قبل اليزيمة  األعمىونائب القائد  ،لمقوات المسمحة
 .(12)تجربة ةيأدوف االستناد إلى مف عممي و غير إلى وزارة الحربية عمى أساس 

 وجيَّرتيا ،أسبابيا شكمت الناحية السياسية نصرًا كبيرًا حجبت اليزيمة العسكرية وغطت عمى     
استغبلؿ وتفشت فييا روح البلمباالة وعدـ تقدير  أسوأالقوات المسمحة لصالحيا واستغمتيا 

خرى غير الصراع أف يكوف سيل المناؿ بأسس أالمسؤولية وُخيل لمكثيريف َأف النصر يمكف 
النضباط وا ،التدريب :بدأت القوات المسمحة تيمل في مسؤولياتيا األساسية وىي، و المسمح

خرى في أتى جاءت ىزيمة ػة حػيػبػانػات جػػامػمػو اىتػػوانزلقت نح ،واإلعداد لمحرب ،العسكري 
 .(15)وعمق أكبر أوسعـ وشممت الناحيتيف السياسية والعسكرية معًا بنطاؽ 7691يونيو  حزيراف/

اليزيمة مف  تمؾالمنطمق جاءت حتمية إعادة البحث بعمق عف األسباب الحقيقية ل ذلؾمف     
األجيزة المسؤولة عف القيادة تحديد سعيًا وراء  ياوجية نظر بناء القيادة االستراتيجية وتنظيم

وسمطات كبار  ،والسيطرة عمى شؤوف الدفاع وعف القوات المسمحة في الدولة ومسؤوليات كل منيا
ي ىزيمة جديدة، قد تسبب ف أوضاعالمسؤوليف فييا تجنبًا لبلنزالؽ مستقببًل إلى اتجاىات أو 

ماـ لجنة البحث واإلعداد في القيادة العامة الجديدة التي ترأسيا واشترؾ فييا أفقد وضعت  ذلؾول
كل مف الفريق عبد المنعـ رياض والمواء مصطفى الجمل والمواء أحمد زكي عبد الحميد، وىما 

ق كثيرًا مف ية مقررة وأساليب تحقمرئيسا ىيئتي التنظيـ والبحوث العسكرية عمى أسس عم
 ،شرقية وغربية أجنبيةاالعتبارات االستراتيجية المعاصرة مستندة إلى تشريعات ولوائح مف دوؿ 

، وتنمية الشعب (19)تحديد المسؤوليات بالنسبة إلعداد الحرب ووكاف اليدؼ مف تمؾ الخطة ى
لمسمحة في القوات اوتطويرىا وقدراتو في جميع االتجاىات والعمل عمى تقوية عناصر معينة 

بأنواعيا وقدرتيا مكانات المخابرات ا  والعمل عمى التطور في مجاؿ العمـ والتكنموجيا ورفع و 
واالستطبلع االستراتيجي بيدؼ اإللماـ التاـ بقدرة وأساليب العدو وتحقيق تفوؽ بحري وجوي قادر 

ة عمى تحضيرات العدو اليجومية، وتفويض وزارة الحربية ميمة السيطرة المباشر  إجياضعمى 
إعداد شؤوف الدفاع عف الدولة، وتحديد اختصاصات واضحة لكل مف وزير الحربية ورئيس أركاف 

 وازنة بيف المسؤوليات والصبلحيات التي تخوؿ ػػاف المػمػى ضػمػل عػػحرب القوات المسمحة والعم
 .(11)قة ايجابيةػريػطػـ بػيػاتػؤوليػمسػـ بػياميػق يةانػػكػر إمػػوفػلممسؤوليف في القوات المسمحة بما ي

ىو التقسيـ الواضح لمسمطات والواجبات  ،ةحمل العامة لمسيطرة الناجاحد العو أف إ    
والمسؤوليات بيف القائد ومرؤوسيو، وتكوف المسؤولية األولى لمقائد ىي اتخاذ القرارات المسببة 



 مجمة آداب الفراىيدي               أ.م.د. عطية مساىر حمد        الفريق أول دمحم فوزي 
 ميمونة إبراىيم دمحم                ودوره في إعادة تنظيم القوات المسمحة

 م9102( آذار 73العدد )                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

451 

ي تأخير، وعمى ضوء ذلؾ أدوف مف لقواتو  ماتلمنصر في اقصر وقت ممكف وتخصيص المي
فوزي بوضع مشروع قانوف بشأف تنظيـ القيادة والسيطرة عمى شؤوف أوؿ دمحم فقد قاـ الفريق 

وقد حظي المشروع بتأكيد الرئيس جماؿ عبد الناصر، الدفاع عف الدولة وعمى القوات المسمحة، 
ه  ،(18)أُعجب بنصوصوو  برة تاريخية تبعد أوؿ عمل تنظيمي وتشريعي تـ بعد جيد عممي وخوعدَّ

الدولة عف احتماالت ىزيمة عسكرية مستقببًل، وأنو أوؿ مشروع قانوف يحدد مسؤوليات جميع 
 رة عمى القوات المسمحة ػطػادة والسيػيػة وعف القػف الدولػاع عػؤوف الدفػف شػع يـالمسؤوليف وسمطات

 .(16)لمقوات المسمحة األعمىوعمى رأسيـ رئيس الجميورية والقائد العاـ 
وبتطبيق ذلؾ القانوف وضع الفريق أوؿ دمحم فوزي أوؿ أساس عممي لمسؤوليات قمة القيادة     
والقيادات المسؤولة عف شؤوف الدفاع والسيطرة عمى  ،ستراتيجية وسمطات في الدولة واألجيزةاال

فكرة  القوات المسمحة، وبذلؾ القانوف زالت البيروقراطية عف القوات المسمحة والتي كانت تقوي 
 .(81)القوات المسمحة المختمفة تشكيبلتاالنفصالية بيف 

 ًا: إعداد القوانين العسكرية واالنضباط العسكري رابع
بيف القوانيف المدنية والجنائية لممواطنيف وبيف القوانيف أكد الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى الفرؽ    

تختمف عف  واإلجراءات،يف قواعد مف حيث تجريـ الفعل ييف وتضع لمعسكر يالعسكرية لمعسكر 
أثناء حاالت في عنيا أو  اإلعبلففي أعماؿ الميداف وفي أوقات الحرب أو  والسيمامثيمتيا 

تختمف كميًا عف جرائـ المواطنيف إذ المخالفات والجرائـ الميدانية و الطوارئ والتعبئة في الدولة، 
 .(87)عمومًا في وقت السمـ يـومخالفات

في كل و تختمف نوعية الواجبات والمسؤوليات في كل قطاع مف قطاعات العمل والواجب     
خر، فمثبًل نوعية سبلح رئيس مف فروع القوات المسمحة في أدائيا وفي جرائميا عف السبلح اآل

مخالفات الطيار في الجو أو المقاتل البحري في البحر أو حارس الحدود والسواحل أو القائد في 
، وعميو تعالج كل حالة مل االتصاؿ الخطي أو البلسمكي في مسرح العممياتاميداف أو عال

عف مفردة في القانوف جاءت تحت فوزي أوؿ دمحم الفريق  وأكد بحسب قانوف السبلح الخاص بيا،
ىافي الخدمة" و  اإلىماؿ" عنواف القضاة  وأفعبارة عامة ال تحدد بدقة جميع الجرائـ الميدانية،  عدًّ

عممًا  ،(84)استكماؿ قضاياىـ عمى بنود القوانيف الجنائية المطبقة في الدولةاعتمدوا في ف يلعسكريا
دارية تبيف أمطبقًا إلى بقي قانوف الجيش  أف  األخطاءف حمت محمو لوائح وقرارات وزارية وا 

جرد لوائح ليس ليا سند دستوري إذ إنيا م وتمؾ القرارات واألوامر اإلداريةوالمخالفات والجرائـ، 
 .(83)وقرارات وليست بقوانيف
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 ًا: دوره في إعداد القادة العسكريين الميدانيين واإلعالم الحربي خامس
أكد الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى دور القائد سواء في اإلدارة أو قيادة الوحدة العسكرية حتى أقل     

َأيًا تدرج مف سمـ المراتب في الجيش وعد القيادة الناجحة ىي العمود الفقري لموحدة العسكرية، 
 البدف بيا، و ة عف الوحدة أو العممية المكمكاممكانت رتبة القائد فيو مسؤوؿ مسؤولية شخصية و 
داء أعماليـ بطريقة تتسـ بقدر أكبر مف الفاعمية أعميو أف يسند لمرؤوسيو سمطة حتى يتمكنوا مف 

عف كل ما يحدث في حدود  األخيرةيتحمل المسؤولية  ،بطبيعة وضعو ،نو وحدهو والمسؤولية، ولك
 ولكف تعيينو ال ،ليو، واف القائد يعيف عف طريقة السمطات المختصةة إالسمطة الشرفية المسند

ار ػػيػتػاخػود بػػنػػمجػح لػػمػػسػف يأف ػػيػػعػػتػو يػػني أنػعػؾ ال يػيكوف نافذًا إال عف طريق مرؤوسيو، وذل
ف يعترؼ الجنود بقائدىـ ويقدرونو كما لو كانوا قد أىو  األفضلف الموقف أـ بل يعني ػػيػادتػػق

 .(82)انتخبوه بأنفسيـ
ذا  ة جنودهى القائد بثقظما يححين     لف يصبح في حاجة إلى المجوء إلى القانوف والقيادة، وا 

، وأكد في وسوغي مرًا عاداًل ولو ماأو بوصفاضطر إلى توقيع عقوبة فسوؼ يقبل مرؤوسيو ذلؾ 
التقييمات والزيارات لموحدات العسكرية عمى كفاءة القائد أو األمر في الوحدة مؤكدًا عمى عدـ 

والطيبة  واإلخبلصوحدات سيئة بل قادة سيئوف فقط، فالقائد يمثل فضائل الحكمة وجود 
ف يبني في القوات المسمحة أوالشجاعة والصرامة، مف أجل ذلؾ عمل الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى 

ف ػيػة بػقػادة الثػة وا عػحػمػوات المسػاء القػنػى بػمػدرة عػػاءة والقػفػالمصرية القائد القدوة الذي يمتمؾ الك
 .(85)المقاتميف لمواجية العدو وتحقيق النصر لمشعب المصري 

أثبتت الحروب بأف سبلح اإلعبلـ أو الحرب النفسية ال يقل أىمية وأكد الفريق عمى اإلعبلـ:     
دَأب العدو )اإلسرائيمي( تماشيًا مع خطتو في الحرب عف إطبلؽ المدفع أو الطائرة وذلؾ ما 

بخمخمة الدفاعات المصرية بضربات قوية وعنيفة بقواتو الجوية ومحاوالت النفسية عمى التيديد 
حداث الذعر بيف  بيدؼ تحقيق أىدافو  األىاليتيديد الشعب المصري بأعماؿ تدمير وتخريب وا 

مل التي اىـ العو أ التي يتمتع بييا الشعب المصري كانت مف  اإليمافف فطرة أالسياسية، وأكد 
قواتو المسمحة في تمؾ المدة التي كاف شعار التوجيو المعنوي فييا ساعدت عمى صموده وصمود 

 .(89)العسكري  يماف بالعمل عمى توفير األسس المادية لمصمودالصمود واإل ىو
عمى استعداد ألية مواجية محتممة مع العدو )اإلسرائيمي(، كانت القوات المسمحة المصرية     

غارات واقتناص ألفراد ا بعمميات  ميمتيا القياـ مشاة  كتيبةولتعزيز الثقة في نفس المقاتل شكمت 
مواقع العدو، وأصدر الفريق أوؿ دمحم فوزي أوامره بأف تكوف تمؾ القوات جاىزة لتنفيذ مف ومعدات 
في الجبية لمحصوؿ عمى أسير  ميمة لكل كتيبةووضع  في أي وقت يجدونو مناسبًا،مياميا 
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مؾ اإلجراءات مف الخطوات الحاسمة في رفع معنويات وكانت ت)إسرائيمي( شيريًا عمى األقل، 
ركزت القيادة العسكرية ، فضبًل عف االىتماـ والتركيز عمى قادة الوحدات، إذ (81)الجنود والضباط

عمى تأىيل القادة انفسيـ تأىيبًل عمميًا عمى واجباتيـ ووظائفيـ بحيث يكونوا قدوة حسنة لمضباط 
تنمية معنويات المقاتل وألىمية ذلؾ الموضوع الـز التشريع شممت الخطة و والجنود في وحدتيـ 

لمقوات المسمحة  األعمىد ػائػو القػفػوصػة بػػوريػيػدؽ رئيس الجماف يصأالجديد لبناء القوات المسمحة 
عمى خطة التوجيو المعنوي وأيضًا عمى أسموب تطور القوات المسمحة عسكريًا سواء مف ناحية 

 .(88)الفرد أو الُمعدات
إذا دعم  السيمامل البشري ىو الذي سيكسبنا النصر و االع ن  إقاؿ الفريق أوؿ دمحم فوزي:"     

ماًل استراتيجيًا كبيرًا في تقديرنا وان الصمود ىو الذي يعطينا اع د  قتناع تام وذلك يعامعنويًا وب
عنوي والربط المسؤول عن التوجيو الم والقائد ىو ...القوة وأنو يجب زيادة الوعي عن اقتناع

 السيـمـامة و ـيـمـة السـريـد العسكـيـالـقـمى التـاالجتماعي طبقة واحدة وفكر واحد مع المحافظة ع
ة ـيـالـتـروح القـن الأم ـيـت لـحـوضأد ـقو  ...راً ـيـري أخـصـدي المـنـة الجـيـوعـور نـطـع تـم

 .(86)"من الكفاءة القتالية لمقوات (%37)عنويًا تغطي ـة مـيـومـاليج
مواء الكانت تمؾ ىي المبادئ الرئيسة التي أصدرىا الفريق أوؿ دمحم فوزي ضمف توجيياتو إلى     

معمل المعنوي في ل اً وأسموب اً مدير إدارة التوجيو المعنوي لتكوف أساس دمحم جماؿ الديف محفوظ
 مياميامف أىـ  وبدأت أجيزة القيادة العامة لمقوات المسمحة في التنفيذ، وكاف، القوات المسمحة

 :(61)تياآلعمى النحو تطوير أجيزة التوجيو المعنوي 
ة عف التوجيو المعنوي في قائد الوحدة أو التشكيل ىو المسؤوؿ مسؤولية مباشر  يكوف  .7

  .الوحدة
نشرات  فضبًل عفنشرة الحقائق  تسمىسبوعية عمى مستوى القوات المسمحة أنشرة  إصدار .4

 المعنوي.سبوعية خاصة مف إدارة التوجيو أ
 .عيف في كل وحدة أو تشكيل مساعد القائد لمشؤوف المعنويةي .3
وتكوف معركة خوض أية الحالة المعنوية والفكرية لمقوات قبل  يعد كل قائد تقريرًا يوضح .2

الحالة المعنوية لؤلفراد ، ويكوف معيار القياس معتمدًا عمى في خطط العممياتأساسًا 
 . (ضباط وجنود)
 القومية والدينية .التربية الوطنية و  .5
 والحوافز . المكافآتأسموب  .9
 .الخدمات االجتماعية لؤلفراد شؤوف شخصية، شؤوف طبية، رعاية ... الخ  .1



 مجمة آداب الفراىيدي               أ.م.د. عطية مساىر حمد        الفريق أول دمحم فوزي 
 ميمونة إبراىيم دمحم                ودوره في إعادة تنظيم القوات المسمحة

 م9102( آذار 73العدد )                                                                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

453 

 روح الجماعة السائدة في الوحدة. .8
تمؾ ىي اىـ المعايير التي يجب توافرىا عند الجندي والضابط، إذا كانت موجودة في 

 .الجندي ومسؤولة لخوض المعركةصفوفيـ ذلؾ سيكوف مؤشرًا عمى جاىزية 
ة لمقوات المسمحة لـ تتوقف خطوات تنفيذ بناء القوات المسمحة عمى أجيزة القيادة العام     

بناء حائط  بل تزامف معو إجراءات عمميو ميدانية تمثمت فيش والمناطق العسكرية والقيادات لمجي
سقاط إا ونجح حائط الصواريخ في الصواريخ حفاظًا عمى أمف القوات المسمحة وأمف مصر وشعبي

 ،األمريكية الصنعSky Hawk  (السكاي ىوؾ)و  Phantomالفانتوـ )اإلسرائيمية( الطائرات 
رجاؿ الدفاع الجوي في ل اً قواعد الصواريخ ونجاح وكانت تمؾ العمميات الناجحة مشجعة لزيادة

وبدأت أولى خطوات النصر  ارتفعت المعنويات وزادت الثقة في النفوس بذلؾو  ،الطائرات إسقاط
كل مقاتل في القوات  وروحًا معتفاعل الشعب مع قواتو المسمحة فكرًا  جاءو ، لتحرير األرض

 .(67)المسمحة نتيجة منطقية إلعداده معنوياً 
كاف مبدأ المكافأة والتشجيع والتنافس الشريف بيف المقاتميف مف ضمف اىتماـ الفريق أوؿ دمحم     

أثناء زيارتو لمضباط والجنود في مواقعيـ ليستمع إلى في كاف يختار المحظات المناسبة  فوزي، إذ
رض المعركة بعد كل عممية قتاؿ ناجحة لدورية أتعطى في  المكافآتمطالبيـ ويشجعيـ وكانت 

عبرت شرقًا وأحضرت أسيرًا أو حصمت عمى معدات أو معمومات ذات قيمة، ولـ يكف الفريق 
الكبيرة نظير جيد ممتاز قاـ بو فرد  المكافآتوحده بل كاف يشاركو القادة بإعطاء أوؿ دمحم فوزي 

كاف لمسموؾ االنضباطي والتقدـ و نوف سواء في العمميات أو التدريب أو في الرماية، يأو أفراد مع
 .(64)تشجيعية مادية أو معنوية مكافآتفي العمل 

ة التي كانت تستحق كميا كممة تقدير أو ثناء ولـ تطبق تمؾ القاعدة عمى األفراد فقط فالوحد    
وكاف الفريق أوؿ دمحم ، تحصل عميو في صورة ال تقل أىمية عما كاف يفوز بو األفراد البارزوف 

فوزي يبارؾ التنافس الشريف بيف الوحدات فيو أمر مرغوب فيو في حدود التدريبات والمناورات 
ف ػػدر مػػر قػػبػي أكػقػمػر يػػمبػأوز ػػي الفػلرغبة فذات الجانبيف، فيي تكسب المنافسة الواقعية وا

ر ػثػًا أكػػانػيػادة كػػيػة القػػئػيػاء ىػػضػل أعػعػجػق ويػػريػػي وروح الفػػاعػػمػل الجػػمػع العػػجػشػاف، ويػحسػتػاالس
 . (63)باطًا ويصبح التعاوف في القتاؿ أكثر فاعمية وترتفع بذلؾ معنويات الرجاؿػًا وارتػكػاسػمػت

حرب اإلعداد لالمتطورة التي اتبعت خبلؿ  ساليبالمعنوي لممعركة واأل عدادكانت مقومات اإل    
 بأف  فراداقتنع القادة واألو  ،دافعًا حقيقيًا لرفع القدرة القتالية ولمتشكيل في القوات المسمحة ستنزاؼاال

تمؾ الخطوات التي أتبعيا كانت أساسًا لحرب االستنزاؼ التي خاضتيا مصر ضد العدواف 
بشيادة المعاصريف لو كاف المخطط األوؿ لحرب االستنزاؼ التي أنيكت )اإلسرائيمي(، وىو 
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المعنوي والوعي السياسي لو  ملاالعفضبًل عف  ،عمى تقديـ الكثير مف التنازالت وأجبرتوالعدو 
 .نو في تنمية روح القتاؿقديره ووز ت

 الخاتمة
 -:بعد االنتياء مف البحث توصمنا إلى االستنتاجات اآلتية     
لمجيش المصري وقياداتو التي  شيئًا مروعًا بالنسبةحزيراف  الخامس مفعدت نكسة  .7

سوؼ تصمد بوجو أعتى جيوش العالـ، وىي بعيدة عف الواقع الذي كانت تعتقد أنيا 
 عبارة عف إعبلـ حربي يمجد بو، لذلؾ انيـز عند أوؿ مواجية حتمية.عاشتو، بل كاف 

بدأ الرئيس جماؿ عبد الناصر خطواتو األولى بعد النكسة بتبديل القيادات العسكرية كافة  .4
 القائد العاـ لمقوات المسمحة ونائب رئيس الجميورية المشير عبد الحكيـ عامربدءًا مف 

قائدًا عامًا لمقوات المسمحة وزيرًا يكوف لالفريق أوؿ دمحم فوزي  اختيارو حتى أصغر قائد، 
التي قد  نظرًا لما يتحمى بو مف صفات جيدة تؤىمو إلدارة المعارؾ الجديدة لمحربية

 تحصل مستقببلً 

و الفريق أوؿ دمحم فوزي ضغوطًا كبيرة في إعادة الييبة لممقاتل المصري وتييئة واج .3
 مقاتبًل يتحمى بالمسؤولية الكبيرة في أثناء المعارؾ. األجواء المناسبة لو ليكوف 

حمل الفريق أوؿ دمحم فوزي عمى عاتقو مسؤولية إيجاد قادة أكفاء مف دوف تدخل أو  .2
 فرض مف الحكومة ليستمر العمل العسكري وفق الضوابط التي أرادىا.

االقتصاد مف خبلؿ رؤيتو المبكرة لمجيش أراد تأليف مجمس عسكري إلدارة شؤونو ودمج  .5
 الوطني وتييئة األجواء المناسبة لمجيش الستكماؿ ميامو القتالية.

فوزي بالقوة والصرامة واالنضباط، وىذا ما جعمو ينجح في بناء  امتاز الفريق أوؿ دمحم .9
 مسمحة عمى أكمل وجو، إذ كاف الجنود ييابونو ويمتزموف أوامره العسكرية.القوات ال

أوؿ دمحم فوزي في النجاح في الخطوات التي اتخذىا  ساعدت الخبرة العسكرية الفريق .1
 إلعادة تأىيل وتسميح القوات المسمحة المصرية في وقت قياسي.

حصمت القوات المسمحة المصرية عمى الدعـ المباشر مف االتحاد السوفيتي لصنوؼ  .8
 الجيش كافة، إذ تمكنت القوات المسمحة مف إعادة ىيبتيا وقدرتيا عمى المواجية في مدة

 .7691عاـ  وجيزة نسبة إلى حجـ الخسائر التي تكبدتيا
 اليوامش

                                                           

 993,339ـ بمغ 4118وعدد سكانيا في آخر إحصاء عاـ  4كـ 7588المنوفية: محافظة مصرية مساحتيا ( (7
نسمة تقع في دلتا مصر بيف فرعي دمياط ورشيد، وتعد محافظة المنوفية مف أخصب محافظات مصر 
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وأكثرىا كثافة مف حيث السكاف وتعتمد في الري عمى بحر اشبيف وترعة الباجورية، ومف مدنيا الكبرى بركة 
المكتبة العصرية، بيروت،  ،3السبع، تبل، قونيا، منوؼ. ينظر: عمي الموال، الموسوعة العربية الميسرة، ط

 .3451، ص9، ج4116
األمير  ياورًا: كممة تركية ومعناىا المرافق الشخصي، وىي أيضا رتبة عسكرية عثمانية وتعني رئيس حرس ((4

ضيوؼ الدولة ويسير أماميـ مستعرضا حرس الشرؼ وقد  ولو ميمة محدودة، وىي مف يحمل السيف أماـ
ة الحر تـ استعماليا بمصر أياـ العثمانييف. شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(  ويكبيديا الموسوعة 

http//Wikipedia. Org   ـ.4171أيموؿ/سبتمبر  41تاريخ الدخوؿ لمموقع 
وببلد الشركس إقميـ تاريخي يقع بيف البحر األسود ونير الشراكسة: ترجع أصوليـ إلى منطقة شماؿ القوقاز ( (3

كركوباف مف جية القوقاز العظمى، وشكموا عنصرًا ميمًا في المجتمع المصري ويعدو تاريخيـ في مصر 
ـ وازداد 7451-7717إلى القرف الثاني عشر الميبلدي، إذ كاف ليـ ثقميـ ضمف جيوش الدولة األيوبية 

ـ، وما يزاؿ لمشراكسة ثقميـ في مصر إلى اآلف. ينظر: جرجي زيداف، 7571-7451عددىـ زمف المماليؾ 
-4171؛ عمي الموال، المصدر السابق، ص57مصر العثمانية، دار الكتاب العربي، القاىرة، د.ت، ص

؛ فائز عمي بخيت، المماليؾ الشراكسة في مواجية الحصار االقتصادي الصميبي عمى مصر، مجمة 4178
  . 9-0، ص4173، الموصل، 73ة، المجمد السابع، العدد العمـو اإلسبلمي

مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية )معالـ، وثاؽ، موضوعات، زعماء(، الشركة العالمية ( (2
 .388، ص78، ج4112لمموسوعات، بيروت، 

  ،7665أوبريت،  الفريق أوؿ دمحم فوزي شاىد عمى العصر في مقابمة شخصية مع عماد أديب عمى قناة( (5
   .    https://www. youtu. Com/ Channel/ucaoxشبكة المعمومات الدولية )االنترنت(عمى الرابط 

 ـ4171تشريف األوؿ/أكتوبر  7تاريخ الدخوؿ لمموقع 
، 7669عبدهللا إماـ، سامي شرؼ رجل المعمومات الذي صمت طويبًل، مكتبة مدبولي الصغير، القاىرة، ( (9

  .    751ص
 ـ.4111 شباط 77،  296جريدة األىراـ األسبوعي، عدد ( (1
دمحم حسنيف ىيكل، خريف الغضب، قصة بداية ونياية عصر أنور السادات، مركز األىراـ لمترجمة والنشر، ( (8

؛ كريـ مساىر حمد صالح العبيدي، عبد الحكيـ عامر ودوره في السياسة المصرية، 22، ص7688القاىرة، 
 .74، ص4174)غير منشورة( كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، جامعة تكريت،  رسالة ماجستير

؛ 367، ص4111، الطريق إلى النكسة، دار الخياؿ، 7691( دمحم الجوادي، مذكرات قادة العسكرية المصرية (6
؛ عبد المنعـ خميل، مذكرات عبد المنعـ خميل، الكرمة لمنشر 388مسعود الخوند، المصدر السابق، ص

 .73، ص4179لتوزيع، القاىرة، وا
سعيد الشحات، رحيل الفريق اوؿ دمحم فوزي قائد حرب االستنزاؼ وابو العسكرية المصرية الحديثة. شبكة ( (71

 عمى الرابط    4171تموز/ يوليو   31تاريخ الدخوؿ المعمومات الدولية )االنترنت( 
                                                       https:// m.faceboo;. Com/Story.Phe/story .  
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سموى شعراوي جمعة، الدبموماسية المصرية في عقد السبعينات دراسة في موضوع الزعامة، ترجمة: عطا  (77)
 .39، ص7688لبناف،  –عبد الوىاب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

ـ معمنًا أنو المسؤوؿ 7691حزيراف/يونيو  6أعمف الرئيس جماؿ عبد الناصر التنحي عف السمطة يـو  (74)
الوحيد عف خسارة الحرب، وأنو مستعد لتحمل كل ما يترتب عمى ذلؾ مف إجراءات، وقدـ استقالتو وما أف 

الة وأماـ تمؾ المطالب أذيع الخبر حتى احتشدت الجماىير تطالبو بالعودة إلى الحكـ والعدوؿ عف االستق
حزيراف/يونيو  71التي عززىا الشعب بتظاىرة مميونيو، تراجع الرئيس عف قراراه وعاد إلى الحكـ يـو 

. لممزيد مف التفاصيل ينظر: عمر والميثي، اختراؽ كشف الستار عف أخطر األسرار، دار الشروؽ، 7691
، أطروحة 7687-7659مصرية المغربية ؛ حسف دمحم حسف بديوي، العبلقات ال32، ص4173القاىرة، 

 .81، ص4177دكتوراه )غير منشورة(، القاىرة، معيد البحوث والدراسات األفريقية، 
 7611-7652؛ رشا عمي طو، وزارة الخارجية المصرية 21صالمصدر السابق، سموى شعراوي جمعة،  (73)

 .423، ص4179دراسة تاريخية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
تسمـ منصب قيادة القوات المسمحة المصرية خمفًا لممشير عبد الحكيـ عامر وتـ اتيامو بمقتل المشير  (72)

ليحتل مكانو وقيل أف الفريق أوؿ دمحم فوزي قد أدى الدور الرئيس في مساعدة الرئيس جماؿ عبد الناصر في 
الحكيـ عامر حتى انتيى األمر بمأساة  التخمص مف أعز أصدقائو وأقرب زمبلئو إلى قمبو وىو المشير عبد

أيموؿ/ سبتمبر  72مصرعو في استراحة ريفية منعزلة في طريق المريوطية المتفرع مف شارع اليـر يـو 
 .442ـ. كريـ مساىر حمد صالح العبيدي، المصدر السابق، ص7691

نشرت الصحف والمجبلت المصرية خبر تعييف الفريق أوؿ دمحم فوزي قائدًا عامًا لمقوات المسمحة. صحيفة  (75)
. رشاد كامل، حياة المشير 7691حزيراف/ يونيو  74، االثنيف 75، السنة 299األخبار المصرية، العدد 

 .438ص، 4114دمحم عبد الحكيـ عامر، دار الخياؿ، القاىرة، 
، دار الكرمة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 7611-7691دمحم فوزي، اإلعداد لمعركة التحرير، الفريق أوؿ  (79)

 .31، ص4175
،  4، ج7689دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، مف مذكرات الفريق أوؿ دمحم فوزي، دار المستقبل العربي،  (71)

 .28-21ص
 .243دمحم الجوادي، مذكرات قادة العسكرية المصرية، ص (78)

 بمصر محافظة الغربية طنطا إحدى ضواحي مدينة سبرباي ( دمحم عبد المنعـ رياض عبد هللا: ولد في قرية(76
د بناء عمى رغبة أسرتو، ولكنو تركيا بع ، بعد حصولو عمى الثانوية العامة التحق بكمية الطبـ7676عاـ 

، ناؿ شيادة الماجستير في العمـو العسكرية عاـ 7638وتخرج فييا عاـ  بالكمية الحربية عاميف والتحق
، عيف قائدًا في قيادة الدفاع المضاد لمطائرات في سبلح 7628عاـ  فمسطيف ب، شارؾ في حر 7622

شغل منصب رئيس أركاف سبلح المدفعية، وفي عاـ   7691، وفي عاـ 7658 –7652المدفعية بيف عامي 
. لممزيد  مف التفاصيل 7696آذار/ مارس  6ألركاف القيادة العربية الموحدة، توفي يـو  عيف رئيساً  ،7692

 .7771 – 7772، ص1، ج4171ينظر: سعيد دمحم المحاـ، مشاىير العالـ، دار نوبميس، بيروت، 
 .446دمحم فوزي، مذكرات حرب الثبلث سنوات، ص( (41

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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، التحق بالكمية ـ7678عاـ  ولد بقرية ميت أبو الغالب التابعة لمحافظة دمياط بمصر مدكور أبو العز:( (47
، تدرج في مناصب القوات الجوية حتى وصل إلى منصب مدير الكمية 7631الحربية وتخرج فييا عاـ 

 ت إنشاء السد العالي في عاـ، ثـ ُعيٌف محافظًا ألسواف في أثناء سنوا7693 – 7659الجوية بيف عامي 
صدر قرار إحالتو عمى  ـ7691 وحزيراف/ يوني 71، ثـ أصبح قائدًا لمقوات الجوية يـو 7691 –7692

أشير فقط مف توليو المسؤولية، قاـ بترشيح نفسو باالنتخابات في دائرة كفر سعد ونجح ليدخل  2التقاعد بعد 
بلـ، مشاىير السياسة، . لممزيد مف التفاصيل ينظر: عمي دمحم س4119، توفي عاـ ـ7611برلماف عاـ 

 .871 – 816، ص7،ج4119 القاىرة،
، كنوز لمنشر والتوزيع، القاىرة، 3عصاـ عبد الفتاح، الزعيـ مف أياـ االنتصار إلى سنوات االنكسار، ط( (44

 .738-731، ص4111
، مديرية المطابع العسكرية، بغداد، 7613معارؾ الجبية المصرية في حرب رمضاف حسف مصطفى،  ((43

 .8، ص7684
 .38-31دمحم فوزي، اإلعداد لمعركة التحرير، ص ((42
 .38المصدر نفسو، ص ((45

؛ غازي ربيعة، الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 36 -38دمحم فوزي، اإلعداد لمعركة التحرير، ص (49)
 .759-755، ص7686، دار الفكر، عماف، 7687-7691الصراع في الشرؽ األوسط 

 .314، ص4115أبو الريش، جماؿ عبد الناصر أخر العرب، مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف،  سعيد (41)
 .27دمحم فوزي، اإلعداد لمعركة التحرير، ص (48)
نجد أف الفريق دمحم فوزي وقف مرة ثانية مع الشرعية ولـ ينظـ إلى مجموعة المشير عبد الحكيـ عامر، بل  (46)

االنسحاب مف الجيش بعد تقديـ اتخذ موقفًا رافضًا مف تصرفاتو في عدـ طاعة أوامر القيادة العميا ورفضو 
مراتب في الجيش لبللتفاؼ حولو استقالتو التي حصمت عمييا الموافقة وطمب مف اتباعو مف الضباط وال

وعمى حرب االستنزاؼ، دار الطميعة  7691أضواء عمى أسباب نكسة . أميف ىويدي، توفي قضي تومساندل
 .81، ص7615لمطباعة والنشر، بيروت، 

 . 6- 8حسف مصطفى، المصدر السابق، ص (31)
الييئة المصرية 7613ة، أكتوبر ( حسف البدري وآخروف، حرب رمضاف الجولة العربية اإلسرائيمية الرابع37)

 .318، ص4119العامة لمكتاب، 
؛ عبدهللا ببلؿ، البطل الشييد عبد المنعـ رياض، دار األميف 446دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (34)

 .37-31، ص7661لمنشر، القاىرة، 
 .23ص، 4ج دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، (33)
 . 431 – 446سنوات، صدمحم فوزي، حرب الثبلث  (32)
 .719، صالمصدر السابقعبدهللا إماـ، سامي شرؼ،  (35)
؛ منصور فايز، رحمتي مع عبد الناصر، دار الممتقى لمطباعة 431دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (39)

 .86، ص7667والنشر، بيروت، 
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 . 78دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص  (31)
 . 431سنوات، صدمحم فوزي، حرب الثبلث  (38)
 . 431ص المصدر نفسو (36)
 .737-731، صالمصدر السابقأميف ىويدي،  (21)
 .21، صالمصدر السابقحسف مصطفى،  (27)
 .27 – 21، صالمصدر نفسو (24)
؛ أحمد سميـ البرصاف، إسرائيل والواليات المتحدة 437-431دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (23)

، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي، 7691 األمريكية وحرب حزيراف/ يونيو
 .44، ص4111

)إسرائيل( عمى امتداد الضفة الشرقية مف قناة السويس وسمي  أقامتوخط بارليف وىو خط دفاعي ترابي ( 22)
 ( 37مف ) يتألفوالخط  إلنشائوالذي كاف صاحب الفكرة  ( حاييـ بارليفاإلسرائيمي)ؿ جنراىذا الخط باسـ ال

فقد  ةودفاع واتصاالت واسبلؾ شائكة والغاـ عمى الرغـ مف التحصينات القوي ةنقطة محصنة ووسائل مراقب
حرب  7613الماسح االستراتيجي  ساعات لمتفاصيل ينظر: (6) فياستطاعت القوات المصرية عبوره 

عدناف  ؛36، ص7611روت، تشريف وقضايا استراتيجية عالمية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بي
 ،أضواء عمى خط بارليف؛ 41-75، ص7613المموحي، تحطـ خط بارليف، دار العمـ لممبلييف، بيروت، 

 . 7613تشريف الثاني  41بيروت، العدد  ،ةف الفمسطينيو شؤ  مجمة
؛ دمحم الشناوي، كممة السر، مذكرات دمحم حسني مبارؾ يونيو 27، صالمصدر السابقحسف مصطفى،  (25)

 .435، ص4173، دار نيضة مصر لمنشر، القاىرة، 7613أكتوبر  -7691
؛ حمدي الكنيسي، الحرب طريق السبلـ، إصدارات مجمة 437دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (29)

 .486-488، ص4115النيار، القاىرة، 
 . 27حسف مصطفى، المصدر السابق، ص (21)
 .419دمحم الشناوي، المصدر السابق، ص؛ 57دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (28)
 .411، ص7665عبد العظيـ رمضاف، أوراؽ في تاريخ مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  (26)
 .418-411المصدر نفسو، ص (51)
 .65؛ منصور فايز، المصدر السابق، ص53دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (57)
 ؛434سنوات، صدمحم فوزي، حرب الثبلث  (54)

Arthur Gold Shmidt, Biogra Phical Dictionary Of Modern Egypt, Lynne Rienner, 

2000. P58. 
 . 434دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (53)
 . 41دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (52)
 . 433دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (55)
، جمعية عماؿ المطابع 7689-7621ف الحروب العربية اإلسرائيمية يوسف كعوش، الدروس المستفادة م (59)

 .54، ص7681التعاونية، مصر، 
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؛ دمحم سمير الجبور، الدور السياسي لممؤسسة العسكرية 432دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (51)
قتصاد والعموـ المصرية في ظل التحوالت السياسية، رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة األزىر، كمية اال

 .95-92، ص4172اإلدارية، غزة، 
 .11ص ؛ دمحم سمير الجبور، المصدر السابق،435دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (58)
؛ ىشاـ سميـ عبدهللا المغازي، االستراتيجية العسكرية لكل مف 48دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (56)

نتائج الحرب دراسة تحميمية مقارنة، رسالة ماجستير )غير  وتأثيرىا عمى 7613مصر و)إسرائيل( في حرب 
 .26، ص4118منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، القدس، 

، دراسة تاريخية، أطروحة 7613-7691السوفيتية  -يوسف دمحم عيداف الجبوري، العبلقات المصرية (91)
 .52-53، ص4177دكتوراه )غير منشورة(، جامعة الموصل، كمية التربية، 

 .329، ص4173، دار المعتز، األردف، 7619-7627نواؼ نصار، العبلقات السوفيتية المصرية  (97)
 .32حسف مصطفى، المصدر السابق، ص (94)
 .758؛ غازي ربيعة، المصدر السابق، ص431دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (93)
 7639عاـ الكـو في دلتا مصر ريفية بعد اتفاقية  أبوفي قرية ميت  7678السادات: ولد في عاـ  أنور( 92)

بتيمة التجسس لصالح المانيا النازية وعاد إلى  7624. تـ اعتقالو عاـ 7638 اـعدخل الجيش وتخرج في 
حد أعضاء الحرس الحديدي التابع أوكاف  ،ي خدـ في مصرفلغاء القانوف العر إبعد  7622الظيور عاـ 

عمل في مجمة المشوار انظـ إلى  ،النحاس تـ إطبلؽ سراحو ياؿ مصطفى لمممؾ فاروؽ اتيـ بمحاولة اغت
في  توألنو كاف مع عائم 7654 موزت 43الفعمية في ثورة  وتعدـ مشارك عمى الرغـ مف  األحرارالضباط 

طني بياف الثورة عمى الشعب. كاف عضو مجمس قيادة الثورة ثـ األميف العاـ لبلتحاد الو  أذاعالسينما إالَّ أنَّو 
. عينو الرئيس جماؿ عبد الناصر اإلسبلميمينًا لممؤتمر أبعدىا أصبح رئيسًا لمجمعية الوطنية و  7691 اـع
السادات، البحث عف  أنور .السادات رئيسًا لمجميورية  أنوروبعد وفاتو أصبح  ،7696لو في عاـ  اً نائب

 حسنيف ىيكل، خريف الغضب، ؛ دمحم7616المكتب المصري الحديث، القاىرة،  ،3ط الذات قصة حياتي،
 .27-41ص

  .422، صالمصدر السابقالسادات،  رنو أ (95)
 . 423، صالمصدر نفسو (99)
 .39 -31حسف مصطفى، المصدر السابق، ص (91)
وىو ال يشرع وال ينفذ  ،االتحاد االشتراكي: اتحاد عربي مكمف بأف يفي بتطبيق االشتراكية تطبيقًا صحيحاً  (98)

والمقترحات عمى مجمس األمة تراح المشروعات وتقديـ التوصيات بل يوفر المجاؿ البلـز لممنافسة والق
لمتصديق عمييا تمييدًا إلحالتيا عمى الحكومة لتنفيذىا إذ يوجو ويشرؼ ويراقب وبذلؾ يكوف بمثابة مجالس 

لجيود وتشترؾ في اإلدارة مما يعطييـ خبرة وقيمة، أف تبذؿ ا استشارية تتيح الفرصة لمعناصر الجادة
وبالنسبة لمحكومة فإف االتحاد االشتراكي يمثل خير وسيمة التصالو بالرأي العاـ، وىو بذلؾ عكس الحزب 

جاؾ روماؿ وماري لورو، جماؿ عبد الناصر مف حصار الفالوجة حتى االستقالة ينظر: الواحد تمامًا. 
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؛ عصمت سيف الدولة، 81، ص7611موف نشاطي ، دار اآلداب، بيروت، ترجمة: ري، 4المستحيمة، ط
 .11األحزاب ومشكمة الديمقراطية في مصر، دار الميسرة، عماف، د.ت، ص

؛ عمر نافع نوري نصيف الحديثي، موقف مصر مف 438، 431دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (96)
جامعة األنبار، كلية التربية، ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، 7618-7691قضايا المشرؽ العربي 

 .20، ص0202

 . 48دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (11)
 .10صر إلى السادات، مركز دراسات الوحدة العربية، د.ت، شفيق مقار، قتل مصر مف عبد الناص (17)

يوليو خريف عبد الناصر، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت،  43أحمد حمروش، قصة ثورة  (14)
 .46-48؛ دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص494، ص5، ج7618

مصر كما تريدىا أمريكا مف صعود عبد ؛ لويد سي وجاردنر، 438دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (13)
-794، ص4173الناصر إلى سقوط مبارؾ، ترجمة فاطمة نصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

793. 
حدثت أوؿ ىزيمة عسكرية معاصرة وعمى اثرىا قامت  ماـ حين7628إلى عاـ  ذلؾ األمروترجع ضرورة  (12)

ونشطت عممية التطور الموضوعي في  ،السياسي والعسكري  لتضع حدًا لمفسادـ 7654 يوليو 43ثورة 
عمى  في حينياـ اقتصرت 7659عاـ  أخػرى تى جاءت ىزيمة ػة حػاصػي القوات المسمحة خػالدولة عامة وف

 شوقي الجمل وعبدهللا عبد الرزاؽ إبراىيـ، تاريخ مصر المعاصر، دار الثقافة لمنشر. الناحية العسكرية
 .436دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص؛ 64-67، ص7661والتوزيع، القاىرة، 

مف ضباطيا ومعاصرييا، مركز األىراـ لمترجمة والنشر،  744ممفات ثورة يوليو شيادات طارؽ حبيب،  (15)
 .339، ص7661القاىرة، 

لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ، كنوز3الزعيـ مف أياـ االنتصار إلى سنوات االنكسار، طعصاـ عبد الفتاح،  (19)
 .745-742، ص4111

الرابعة ، السنة 46174؛ صحيفة األىراـ، القاىرة، العدد 421دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (11)
 .7698والتسعوف، 

، صبلح نصر األسطورة والمأساة، مكتبة مدبولي،  (18)  .16-18، ص7669حسنيف كرـو
 .433-434، صالمصدر السابقدمحم الجوادي،  (16)
، المصدر السابق، وعبدهللا عبد الرزاؽ إبراىيـ ؛ شوقي الجمل422دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (81)

 .69-65ص
 . 425 –422، صالمصدر نفسودمحم فوزي،  (87)
 .357، صالمصدر السابقطارؽ حبيب،  (84)
 .15، صالمصدر السابقأميف ىويدي،  (83)
 .243-244ص، المصدر السابقدمحم الجوادي،  (82)
 .494، ص758، ص7664محمود فوزي، مؤامرة اغتياؿ المشير عامر، دار النشر ىاتييو، القاىرة،  (85)
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 .11، ص7612عبد الستار الطوايمة، حرب الساعات الست، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة،  (89)
 .11عمر نافع نوري نصيف الحديثي، المصدر السابق، ص (81)
 .492الثبلث سنوات، صدمحم فوزي، حرب  (88)
 .495المصدر نفسو، ص (86)
 .46-48دمحم فوزي، استراتيجية المصالحة، ص (61)

 .28ىشاـ سميـ عبدهللا المغازي، المصدر السابق، ص (67)
 .97-91ص، 7615دار النيار، بيروت، دمحم حسنيف ىيكل، الطريق إلى رمضاف،  (64)
 .495-492دمحم فوزي، حرب الثبلث سنوات، ص (63)


