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  مقدمه

ار لتخليد ذكرى والده باعتباره  من ابن بأخ�قي      ھذا الكتاب ليس مجرد عمل إنساني أو 
ًبط**� أو نموذج**ا وطني**ا أو لمج**رد رد الجمي**ل م**ن اب**ن ,بي**ه فق**ط  ً لك**ن ت**أتى أھمي**ة الكت**اب .ً

باعتباره محاولة صادقه موثقه وموضوعية ,عاده كتاب صفحات ھامه من تاريخ السويس 
ارت**بط اس**مه م**ا م**ن بل**د ( ال**وطني المق**اوم والعري**ق وال**ذي ق**ال عن**ه ال**زعيم عب**د الناص**ر 

كم*ا أن ھ*ذا الكت*اب يعتب*ر محاول*ة ج*ادة ) بالتاريخ والعمل الوطني كما ارتبط اسم السويس 
Qع**ادة اPعتب**ار ل**بعض ا,بط**ال الحقيقي**ين ولنم**وذج م**ن أبن**اء ال**سويس وھ**م كثي**رون م**ن 
ًالذين قدموا للوطن الغالي والنفيس عن طيب خاطر فى حب وصمت بعيدا ع*ن النجومي*ة أو 

 يعتبر بحق تجربة فريدة لتصحيح  بعض المعلومات التاريخية ض*د أيضابل الكتاب .الشھرة 
ب**سب ا,س**اليب ا,ناني**ة والذاتي**ة . مح**اوPت التزيي**ف الت**ى طم**ست الكثي**ر م**ن الحق**ائق 

ًوالنجومية التى تخلد فردا بعيدا عن سياق العملى للبطولة الجماعية  لذا يعتبر الكتاب جزء . ً
ادة كتاب***********ه الت***********اريخ م***********ن وج***********ه نظ***********ر                                                                                                                     م***********ن مح***********اوPت ج***********ادة Qع***********

  .   لبعض إبطاله الحقيقيين  

عل*ى ك*ل م*ا قدم*ه ) غري*ب محم*د غري*ب (  تحية إلى والدى رحمة هللا علي*ة البط*ل الف*دائى 
  .وطنه من تضحية وفداء فى سبيل هللا نحو 

  سادات غريب/ الكاتب   

�� ا�
	�     / ا���ا��  � ���� ��� 

  العمل رئيس قسم ا,من بشركة النصر البترول بالسويس

    15/12/1928 شميس –مواليد السويس حي ا,ربعين 

  الحالة اPجتماعية متزوج وله خمس أبناء ث�ث أوPد وبنتان 



يمكن أن نطلق عليه بدون تجاوز أو مبالغة أنه مقاتل فدائي من نوع فريد بدرجة ھذا الرجل 
 س*نة فت*رة 18ًعاشق لمصر عرف حب الوطن ومارس*ه من*ذ أن ك*ان ص*بيا P يتع*دى عم*ره 

ًوج*ود اPح*ت�ل البريط**اني بمنطق*ة القن**اة وخاص*ة معرك*ة كف**ر احم*د عب**ده م*رورا بالنك**سة 
   25/7/1989يدة حتى وفاته فىوحرب اPستنزاف وحرب أكتوبر المج

 ���ار ا������ 

  .ً تعينه فى شركة أبار الزيوت اQنجليزية شركة النصر للبترول حاليا 1947

فى تكثيف   كانت تلك الفترة ھى نواة للعمل الفدائى المنظم حيث بدأ نشاط أوسع تمثل1948
   .الھجوم على معسكرات اQنجليز 

   . تلك الفترة وبا,خص معركة كفر احمد عبده  شارك مع الفدائيين فى معارك1951

   . تم تدريب البطل على أسلحة حديثة داخل كتائب الحرس 1954

   . قاد البطل تشكي�ت من المقاومة الشعبية للتصدي للعدوان الث�ثي 1956

   تم استدعاء البطل لتدريب أفراد الحرس الوطني على كافة ا,سلحة 1957

ض الع**سكري ف**ى احتف**اPت أعي**اد ث**ورة يولي**و م**ن ك**ل ع**ام م**ن  قي**ادة ط**وابير الع**ر1962
  .مختلف القطاعات

ًوقد نال تقديرا عن ھذا العم*ل م*ن . التحق بكتيبة اPستط�ع رغم أنه وحيــــد أسرته 1966
   .الحرس الوطني 

  . تم استدعائه لمعسكر الرجال بكسفريت فى شھر قبل النكسة مباشرة 1967

  .ن بدأت النكسة كان داخل سيناء حي1967

 ق*ام بأس*ر أول أثن*ين م*ن اQس*رائيليين اح*دھما م*�زم أول والث*اني 1967 يوليو 14 1967
  .برتبة رقيب 

 ت***م تكريم***ه م***ن القي***ادة العام***ة للق***وات الم***سلحة إدارة الح***رس 1967 يولي***و 15 1967
  . فدائية 145الوطني كتيبة 

ف*اروق / الحربية من القائد عقي*د  تم تكريمه من إدارة المخابرات 1967 سبتمبر 15 1967
  .  مھنى بشير 



 تم تكريمه من الزعيم جمال عبد الناصر  ومنحه نوط اPمتياز من الطبقة الثانية ع*ن 1967
  . دوره بأسر أول أثنين من اQسرائيليين 

 رفض اPنتقال م*ع زم�ئ*ه الع*املين ب*شركة الن*صر للبت*رول إل*ى اQس*كندرية وف*ضل 1967
  . نة كأحد مسئولي الدفاع الشعبي البقاء بالمدي

  . تم تعيينه بمكتب المخابرات الحربية برتبة عريف 1967

 أواخر ھذا العام طلبت منه القيادة ضرورة القيام بتجميع مجموعة من الرجال للعم*ل 1967
  .الفدائي خلف خطوط العدو 

وعة من أفراد  قام بتجميع أفراد منظمة أعضاء منظمة الشباب والعمال تكونت المجم1967
المقاوم**ة وال**دفاع ال**شعبي و الح**رس ال**وطني وأص**حاب المھ**ن المختلف**ة و ب**ارزت أعم**ال 

  .كثيرة عقب النكسة مباشرة 

 تم تكريمه من قيادة المقاومة الشعبية بمحافظة السويس على ال*دور 1968 يوليو 4 1968
  .البطولي فى بعض ا,عمال الفدائية 

  .يناء العربية التابعة لمكتب المخابرات  قام بتجميع أفراد منظمة س1968

   القي*******ام بأعم*******ال عظيم*******ة داخ*******ل المنظم*******ة بع*******د ح*******صوله عل*******ى جمي*******ع 1968
أنواع التدريب وأصبح أبرز فدائي المنظمة وشارك فى مھام كبي*رة ض*د ق*وات الع*دو  خ*�ل 

  .فترة حرب اPستنزاف 

    ال***زمي�ن عب***د ش***ارك البط***ل ف***ى عملي***ة زرع ألغ***ام بال***ضفة ال***شرقية وك***ان مع***ه  1968
  .المنعم خالد ومحمود عواد 

وك**ان مع**ه ال**زمي�ن عب**د الم**نعم خال**د   س**يناءف**ى عملي**ة ف**ى عم**قش**ارك البط**ل  1968
  .ومحمود عواد 

  .9/7/1969فى عملية زرع ألغام باتجاه البحيرات فى القناة يوم شارك  1969

   .19/8/1969فق فى عملية اختطاف واقتحام يوم الث�ثاء المواشارك البطل  1969

   قـــــــــاء الموافـــــ يوم ا,ربعوضح النھارفى عملية شارك البطل  1969

5/ 11/1969 .  



  . تم تعيينه كمسئول سياسي لzتحاد اPشتراكي العربي لمحافظة السويس 1970

 تم تعيينه عضو بالمجلس الشعبي للمحافظ*ة وع*ضو لجن*ة رعاي*ة ش*ئون المھج*رين 1971
  .   لى مستوى الجمھورية  وحل مشاكلھم ع

ً كان موع*ده الت*ي أنتظ*ره كثي*را م*ع البطول*ة بك*ل معانيھ*ا حينم*ا ت*صدى م*ع زم�ئ*ه 1973
 24لل**صھاينة ال**ذين ح**اولوا دخ**ول ال**سويس ف**ي كب**رى المواجھ**ات الم**شھودة ف**ى ملحم**ة 

   . 1973أكتوبر 

  . كتوبر أ24 قاد ملحمة الصمود والحصار المائة يوم ھو ورفاقه بعد ملحمة 1973

  . تم تعيينه ضمن لجنة العشرين وكان مسئول الدفاع الشعبي والمدني بالمحافظة 1974

م**ن وزارة الداخلي**ة ال**سيد الل**واء محي**ى ال**دين تك**ريم البط**ل  ت**م 1974 م**ارس 13 1974
  . خفاجة مدير أمن السويس 

ة بت*اريخ  تم تعيينه بمكتب المخابرات الحربية برتبة م*ساعد أول مكل*ف درج*ة الثامن*1974
5/10/1974.   

 ك*ان يق*وم بت*دريب ا,ف*راد م*ع مكت**ب المست*شار الع*سكري وال*دفاع ال*شعبي وحماي**ة 1975
الشعب كل من الشركات شركة النصر للبت*رول وش*ركة ال*سويس للت*صنيع البت*رول وش*ركة 

  . أكتوبر من كل عام فى طابور العرض العسكرى 24ا,سمدة فى احتفاPت 

من بعض الوزراء والسيد محافظ السويس الل*واء تكريم البطل تم  1975 أكتوبر 24 1975
  . محمد فائق البورينى / 

  .من وزارة الصحة فى يوم المستشفيات العالمي تكريم البطل  أكتوبر تم 24 1975

من مكتب المخابرات جنوب القن*اة عل*ى التع*اون ال*صادق تكريم البطل  أكتوبر تم 26 1975
  .دية المھام التي كلف بھا أثناء انتدابه واQخ�ص والتفاني فى تأ

م**ن وزارة الحربي**ة إدارة المخ**ابرات الحربي**ة تك**ريم البط**ل  ت**م 1975 ن**وفمبر 20 1975
   . 1975 نوفمبر 8 حتى 1969 يونيو 30واPستط�ع عن الفترة من 

 عضو مجلس إدارة جمعية صمود السويس كلف من مجلس اQدارة بتوزيع الوحدات 1976
  .,سر الشھداء والصامدين السكنية 



 مف**وض م**ن قب**ل الجمعي**ة لح**ل م**شك�ت ال**صامدين وأس**رھم والم**صابين وأس**رھم 1976
  .واسر الشھداء بالھيئات الحكومية والقطاع العام 

من بعض الوزراء والسيد محافظ السويس الل*واء تكريم البطل  تم 1977 أكتوبر 24 1977
  .  محمود محروس أبو حسين / 

/  تم تكريمه من بعض الوزراء والسيد محافظ السويس المحاس*ب 1977وبر  أكت24 1979
  . أحمد حلمى بدر 

م**ن ال**سيد رئ**يس الجمھوري**ة محم**د أن**ور ال**سادات ومنح**ه ن**وط تك**ريم البط**ل  ت**م 1980
  .اPمتياز من الطبقة ا,ولى وحصوله على نجمة سيناء 

لسيد محافظ السويس الل*واء من بعض القيادات واتكريم البطل  تم 1986 أكتوبر 24 1986
  .  بكير محمد بكير / 

من جريدة المساء والجمھوري*ة م*ن ال*سيد رئ*يس تكريم البطل  تم 1987 مارس 12 1987
  .التحرير ا,ستاذ سمير رجب 

  . القيام بأخر تدريب ل~فراد الدفاع الشعبي بالمحافظة 1987 أكتوبر 20 1987

 بعض القيادات والسيد محافظ السويس الل*واء  من البطل تم تكريم1988 أكتوبر 24 1988
  .  احمد تحسين شنن / 

 بع*د كف*اح أكث*ر م*ن واح*د وأربع*ين عام*ا ب*شركة 15/12/1988 بلغ سن التقاعد فى 1988
  .النصر للبترول 

 بع*د كف*اح اس*تمر ًعن عمر يناھز واح*د وس*تون عام*ا البطل  على كفاح الستارأسدل 1989
غريب محمد غريب بع*د / مقاومة والعمل الوطنى فتـــوفى البطلًأكثر من أربعون عاما فى ال

ونال أحسن تكريم من المولى عز وجل أن يدفن فى ا,راضي المقدس*ة  مناسك الحج أدىأن 
 ودف**ن 1989يولي**و25وك**ان ذل**ك ف**ى ي**وم بج**وار الحبي**ب الم**صطفى ف**ى أرض رس**ول هللا 

ى علي**ة ص**�ة الع**شاء بالم**سجد ً ف**ى ذل**ك الي**وم ال**ساعة التاس**عة م**ساءا بع**د أن ص**لجثمان**ه
  بالمملك**ة-مك**ة المكرم**ة  -مق**ابر المعل**ى  - ف**ى هدفن**ب  فق**ام بع**ض زم�ئ**ه وأقارب**هالح**رام

  .العربية السعودية 

 ت*م تك*ريم المرح*وم البط*ل غري*ب محم*د م*ن ح*زب الوف*د بمحافظ*ة 1993 أبريل 26 1993
  .  السويس  



محم**د ف**ؤاد / ي**ب محم**د م**ن ال**سيد  ت**م تك**ريم المرح**وم البط**ل غر1994 أكت**وبر 27 1994
  .  سراج الدين رئيس حزب الوفد 

 تم تكريم المرحوم البطل غريب محمد م*ن بع*ض القي*ادات وال*سيد 1995 أكتوبر 24 1995
  .مصطفى صادق / محافظ السويس اللواء 

 تم تكريم المرحوم البطل غريب محمد م*ن بع*ض القي*ادات وال*سيد 1996 أكتوبر 24 1996
  .يحيى البھنساوى / يس اللواء محافظ السو

 تم تكريم المرحوم البطل غريب محمد م*ن نقاب*ة المھ*ن الرياض*ية  2002 أكتوبر 24 2002
.  

 تم تكريم المرحوم البطل غريب محمد بي*وم المح*اربين الق*دامى ف*ي 2005 مارس 9 2005
  .قيادة الجيش الثالث 

حم*د م*ن ال*سيد الل*واء بح*ري  تم تكريم اسم المرحوم البط*ل غري*ب م2006 ديسمبر 2006
ھ**شام ال**سرساوى رئ**يس ھيئ**ة م**وانئ البح**ر ا,حم**ر وال**سيد الل**واء الحن**اوى نائ**ب رئ**يس 
الھيئ**ة وال**سيد المحاس**ب إب**راھيم أب**و ھاش**م رئ**يس المجل**س ال**شعبي للمحافظ**ة وش**قيق 

  .الشھيدين أحمد ومصطفى أبو ھاشم 

  

  

  آ��ـــــــــ�
  

تواضع ھذا قد قدمت إضافة من تاريخ ھذه المدينة العظيمة التي أرجو أن أكون بعملي الم            
ًاتخ*ذ أبنائھ*ا م*ن الت**ضحية ف*ي س*بيلھا ش**عارا ترب*وا علي*ه م*ن خ**�ل س*يرتھم العط*رة وإن**ه 
يح**دوني ا,م**ل أن يك**ون ھ**ذا العم**ل ذو فائ**دة ملموس**ة إل**ى أخ**واتي وأبن**اء جيل**ي ش**باب 

د كقاع*دة ل�نط*�ق نح*و الم*ستقبل وأن السويس وط�ئعھا كي يعنيھم على المزيد من الجھ*
   .يكون ذات نفع لمن يتفضل بقرائھا

  
  سادات غريب / الكاتب 
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ً عام*ا أثن*اء 19ًمنذ أن كان ص*بيا P يتع*دى عم*ره ) غريب (        بدء الحس الوطنى للفتى 
 تع*رف عل*ى شركة الن*صر للبت*رولب* ة القن*اة وأثن*اء عمل*هوجود اPحت�ل البريط*اني بمنطق*

الزميل الفدائي السيد البرھامى وكان له بمثابة ا,خ ا,كبر والذى كان ل*ه دور ب*ارز ف*ى ب*ث 
روح الف**داء وتحري**ر ا,رض بداخل**ه وك**ذلك الزمي**ل الف**دائي س**عد العباس**ى وك**ان الث�ث**ة 

ا كان ھن*اك الف*دائى م*صطفى رس*�ن ھ*و كم. يعملون فى وردية واحدة فى المعمل الكيماوى
ًرئيسه المباشر فى العمل وقد عرف عنه إن*ه يم*ارس ا,عم*ال الفدائي*ة س*را وعل*م بع*د ذل*ك 

ً وكان يقدم له النصيحة دائم*ا رغ*م ع*دم اش*تراكه مع*ه ف*ى عملي*ات نأنه على صلة بالفدائيي
ن*ا يقوم*ان بتدريب*ه عل*ى ًقتال وك*ان لھ*ذان ال*رج�ن ت*أثيرا Qيق*اظ روح الوطني*ة بداخل*ه فكا

أعم**ال المقاوم**ة أثن**اء العم**ل ب**شكل س**رى مم**ا حف**زه ,ول**ى عمليات**ه الفدائي**ة ض**د أف**راد 
الحراسة اQنجليزية حيث كان غريب يتمتع بقوة بدنية ولياقة عالية فكان يتسلل إل*ى مواق*ع 

 أنفاس*ھم ًالحراسة اQنجليزية ويقتل أفراد الحراسة مستخدما قطعة من القم*اش المبل*ل لك*تم
وي**ستولى عل**ى ال**س�ح وال**ذخيرة Pس**تخدامھا ف**ى عملي**ات فدائي**ة وكان**ت تل**ك الفت**رة ھ**ى 
البداية الحقيقية للعمل الفدائى المنظم حي*ث ب*دأت المجموع*ة ن*شاط أوس*ع تمث*ل ف*ى تكثي*ف 

وم**ع ت**والى العملي**ات الناجح**ة أص**بح غري**ب م**شاركا . الھج**وم عل**ى مع**سكرات اQنجلي**ز 
  .عمل الفدائى ضد اQنجليز بصورة فعالة فى ال

ومع ت*صاعد مقاوم*ة اPح*ت�ل اQنجلي*زي ت*م تكليف*ه ض*من كتائ*ب التحري*ر الفدائي*ة بإح*دى 
العمليات ھو و زميله سعد العباسى وكان يمتلك موتوسيكل وكانت المعلومات تفيد بأن ھناك 

اھدة فكمنا عربة محمله بذخيرة وأسلحة فى طريقھا من ا,دبية إلى عجرود على طريق المع
لھا فى مفترق طرق وألقى الزميل سعد قنبلة يدوية على السائق فانفجرت السيارة مم*ا أدى 
إلى مطاردة القوات اQنجليزية وم�حقتھا حيث تم اPعتقال فى أحدى المعسكرات اQنجليزية 
وتح*ت ظ*روف تحقيق*ات وتع*ذيب قاس**ية ش*عرا م*ن خ�لھ*ا بأنھم**ا ل*ن يخرج*ا م*ن المع**سكر 

ال*ذى ك*ان ) ص*�ح ( لكن طاقة أمل انفتح*ت لھم*ا وذل*ك بف*ضل الم*ساعد أو ال*صول إحياء و



ًمنح**از للف**دائيين باعتب**اره م**صريا وطني**ا اض**طرته الظ**روف للعم**ل م**ع اQنجلي**ز ف**ساعدھم  ً
  .للھروب 

وك**ان لنج**اح العملي**ة وأھميتھ**ا أث**ر ب**الغ حي**ث ت**صاعد موقف**ه بمزي**د م**ن الت**دريب وظ**ل     
القتال والعمليات الفدائية على ض*رب ال*دبابات واPش*تباك بال*س�ح غريب يتدرب على فنون 

 ديسمبر 4 ، 3ا,بيض مما أدى إلى مشاركته مع الفدائيين فى معركة كفر احمد عبده يومى 
ف*ى عملي*ة ) م*ن أص*ل فل*سطينى (  ضد اQنجليز كما شارك مع البطل محم*د الخطي*ب 1951

 وق**ام م**ع 1951 دي**سمبر 14 ،13حة ي**وم ن**سف أح**د القط**ارات المحمل**ة ب**الوقود وا,س**ل
الفدائيين بزرع ا,لغام على القضبان ولكن القطار ت*أخر ع*ن موع*ده فاض*طروا  إل*ى تفجي*ر 
القضبان فحدثت فجوه كبيرة وفى الصباح جاء القطار المليء ب*الجنود وال*ذخيرة ول*م ينتب*ه 

(  أث*ر كبي*ر ف*ى حي*اة السائق للحفرة فسقط القطار بجميع عربات*ه وك*ان لنج*اح تل*ك العملي*ة
   .)غريب محمد غريب 

وبعد نجاح العديد من العمليات الفدائية اشتعلت نيران المقاوم*ة أكث*ر واس*تمر غري*ب ف*ى    
توسيع نشاطه وتعرف من خ�ل العمليات على كثي*ر م*ن ال*زم�ء ال*ذين تجمع*وا عل*ى ھ*دف 

 م*ن رافق*ه ف*ى عمليات*ه واحد وھو المقاومة حتى ج�ء المحتل أو اPستشھاد وكان م*ن أول
ًالفدائى مصطفى أبو ھاش*م حي*ث أن*ه ك*ان يقارب*ه س*نا ون*شأت بينھم*ا ص*داقة قوي*ة بع*د أن 

  .ًاشتركا معا فى عملية إشعال النار فى سيارات العدو ثم توالت العمليات المشتركة 

منھا نسف محطة وابور المياه بكفر احمد عبده مرتين كم*ا ش*ارك ف*ى ن*سف خ*ط ال*سكة     
باQض*افة إل*ى تفجي*ر ) ًالسويس للتصنيع البترول حالي*ا ( حديد با,لغام أمام شركة المعمل ال

  . شبكة المياه ومخازن الذخيرة بمنطقة المثلث با,ربعين 

 ()'� أول أ"	ان #"ا�	!  

 ف***ى ت***اريخ ال***سويس ع�م***ة م***ضيئة ب***سب أس***ر أول 1967 يولي***و 14    س***يظل ي***وم 
  .ى يد أحد أفراد المقاومة الشعبية  علإسرائيليين بعد النكسة

   تفاصيل العملية يرويھا غريب محمد غريب 

حين حاول العدو إنزال بعض الزوارق فى القناة حيث كان العدو قد أخذ يردد أن*ه يمتل*ك      
النصف الطولى للقناة المحازى للبر الشرقى ونحن لنا النصف المح*ازى للب*ر الغرب*ى وك*ان 

ك*ان قائ*دي ف*ى ارق ھو رف*ع العل*م اQس*رائيلي عل*ى ال*شامندورات و الغرض من إنزال الزو
 قائ**د س**رية الم**دافع الرشاش**ة المتوس**طة عزال**دين محم**ود ش**اكر /احتي**اط الموق**ع الم**�زم 

 1967 /14/7 ص*باح ي*وم بحراس*ة الموق*عكلفن*ي  ح وق*د 31فدائي*ة ك 145كتيب*ة التابعة لل



 ح*رس وطن*ى 31ورال*دين رئ*يس العملي*ات ھ*�ل ن/ـاعة وك*ان مع*ه ال*سيد الرائ*د 800 السـ
  -: وھم توفيق ببوروكنا أربعة أفراد حراسة على الموقع 

  الس�ح  اسم  رتبة  م
  حرس وطنى  غريب محمد غريب  عريف  1
  حرس وطنى  عبد هللا مصطفى أحمد  عريف  2
   فدائية145ك  رجب يوسف سالم  جندى  3
أحمد حسن جاد   عريف  4

  المولى
   فدائية145ك

  

بج*وار بق*وارب مطاطي*ة  وجدنا تحرك*ات  ببورتوفيق المرور على مواقعنا الموجودةوأثناء 
س**رائيلى اQ العل**م لرف**ع ع**دوم**ن ال ةحاول**ال**شامندورة المقابل**ة لمبن**ى اQرش**اد الق**ديم ف**ى م

  وكان عدد القوارب اثنين1967 /14/7الجمعة يوم ـاعة  1230السـوكانت  بمنتصف القناة
 العل**م و الث**اني ك**ان تح**ت رص**يف المين**اء م**ن اPتج**اه الغرب**ي  ا,ول ك**ان يح**اول تعلي**ق.

وس*ط القن*اة   القارب الموجود ف*ىلىبفتح النيران عأسرعت ف اPشتباكب فصدرت لنا ا,وامر
 قائ*د الموق*عوفر لنا  ثم  وأثناء عملية الھجوم تمكنت من قتل جنديينبجانب الضفة الشرقية

ن عل**ى زاوي**ة مرتفع**ة عل**ى الق**ارب الث**انى  بف**تح الني**ران**ىوأمرق**ارب ص**غير بمج**دافين 
زميل*ي العري*ف متط*وع عب*دهللا م*صطفى فركبن*ا أن*ا والموجود تحت رصيف الميناء الغربى 

 ئيلىاس**روقمن**ا بالتج**ديف حت**ى وص**لنا جان**ب الق**ارب اQ ثن**ين م**ن المقاوم**ةاوك**ان معن**ا 
ن ي الجن**ديفتحن**ا الني**ران عل**ى زاوي**ة مرتفع**ة فم**ا ك**ان م**نال**شامندورة و المختب**ئ وراء

والمع**دات   جمي**ع ا,س**لحةا ث**م نزعن**ا منھم**ا إP أن است**سلما فقمن**ا بأس**رھماQس**رائيليين
 وفى ھ*ذه اللحظ*ة وص*لتنا نج*دة عب*ارة ع*ن ق*ارب بخ*اري م*ن ترس*انة ل�سلكيةاوا,جھزة 

ضاحى يوسف وأودعن*ا ا,س*يرين بالق*ارب وأمرن*ي قائ*دى أن*ا / الھيئة يقوده شخص يسمى
توجھن*ا إل*ى ش*اطئ ث*م صطفى بالتحفظ عليھما حت*ى ت*سليمھم إل*ى القي*ادة وزميلي عبدهللا م

ھ**�ل نورال**دين رئ**يس العملي**ات و ك**ان ض**غط / الترس**انة وك**ان ف**ى اس**تقبالنا ال**سيد الرائ**د
فقمنا بتسليم ھذين ا,س*يرين .اQسرائيليين الجنديان ا,ھالى علينا شديد ومحاوPتھم الفتك ب

 اوس*لمناھم وھ*ى موج*ودة ببورتوفي*ق  مظ*�ت79 للكتيب*ة ركبنا مصفحة تابع*ةثم .بسرعة 
أس*مائھم فق*ال  حتى حضر احد ا,شخاص Pستجوابھم عنالجافى /  الم�زم أوللقائد الكتيبة

  ا,ول أن**ه أمريك**ى وق**ال الث**اني أن**ه إنجلي**زي وبع**د اPس**تجواب الم**ستمر اعت**رف ك**ل م**نھم
وكان اPعتراف كامل ) أبراھما(حري والرقيب ب) يعقوب كاھانوف(وھما الم�زم أول بحري 

 وصول مراقبي الھدن*ة ث*م بع*د ذل*ك أخ*ذنا ك*ل م*ا  قبلبالمؤامرة التي أراد العدو أن يقوم بھا
ف*اروق مھن*ى /للعقي*د إلى مكت*ب المخ*ابرات الحربي*ة وتم تسليمه اQسرائيلي كان فى القارب

  -:وكان عبارة عن 



   زمنيــــة قنبلة) 2(دد ـــــع  لنش مطاط بمحرك) 2(عدد 

  جھاز Pســـلكى ) 1(عـــــدد   ـــة فلــــــــعوامــ) 2(عدد 

                              مخل*************ة بھ*************ا قط*************ع غي*************ار ) 1(ع*************دد   ألوان 3بطارية كشاف) 1(عدد 
  لمحركارفاص لزوم ) 1(عدد 

ش*ھادات تق*دير م**ن مكت*ب المخ*ابرات الحربي*ة وش**ھادات  وت*م منحن*ا منح*ة مالي**ة واس*تلمنا
 ح  وش***ھادات تق***دير م***ن قائ***د المقاوم***ة ال***شعبية 31ك   فدائي***ة145كتيب***ة التق***دير م***ن 

 تكريمنا بمنح نوط الواجب الع*سكرى م*ن الطبق*ة الثاني*ة م*ن ال*رئيس والحرس الوطني وتم
 ف**ى ھ**ذا الفت**رة وھ**ذه ذل**ك أول عم**ل حقيق**ي أق**وم ب**ه  وك**ان. الراح**ل جم**ال عب**د الناص**ر 

ام عل**ى ص**دري أن أك**ون ف**رد م**ن المقاوم**ة ال**شعبية نح**و بل**دي ,ن**ه ك**ان وس**الظ**روف 
ًوالحرس الوطني ومنذ ذلك اليوم لم يحاول اQسرائيليين النزول إلى مياه القن*اة علن*ا بف*ضل 

  .يقظة رجال المقاومة
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  يروي غريب محمد غريب

ائية ضد العدو فى ش*رق ھذه المنظمة العظيمة التى قامت بالمئات من العمليات الفد أن       
 ويكفى اPستنزافالقناة وكبدته الكثير من الخسائر فى المعدات وا,رواح وذلك طوال حرب 

أن أبطال منظمة سيناء العربية ك*انوا أص*حاب أول ھج*وم ف*ى وض*ح النھ*ار ض*د ال*صھاينة 
ن واثبتوا بھذه المھمة ك*ذب اPدع*اء ال*صھيونى بالجن*دى ال*ذى P يھ*زم حي*ث أظھ*روا الج*ب

ھؤPء ا,بطال الذين أطاروا النوم من أعين العدو كان العدو يعرف أسمائھم جي*دا  .  والذعر
فى إسرائيل وبعضھم مطلوب رأسه فى تل أبيب ونفذوا عمليات فدائي*ة ض*د ج*يش اPح*ت�ل 
وس**اھموا ف**ى تحقي**ق ن**صر أكت**وبر المجي**د و ك**انوا يتع**اونون م**ع الج**يش الم**صرى وبع**د 

الدولة ومنحھم الرئيس محمد أنور السادات نوط اPمتياز من الدرجة  كرمتھم 1973أكتوبر 
  . تم إشھار جمعية تمثلھم باسم جمعية مجاھدي سيناء1987وفى عام .  ا,ولى 

والمفرقع***ات  والمھندس***ين وك***ان ي***شرف عل***ى ت***دريبنا مجموع***ة م***ن ض***باط ال***صاعقة
  والصواريخ وباقي ا,سلحة 

 القن**اة وكان**ت أكث**ر أعمالن**ا عب**ارة ع**ن قت**ال وكن**ا تح**ت إش**راف مكت**ب مخ**ابرات جن**وب
واس**تط�ع وزرع ألغ**ام للحف**اظ عل**ى م**دينتنا وظللن**ا نم**ارس ا,عم**ال الفدائي**ة حت**ى انتھ**ت 

   بإع�ن إيقاف أط�ق النار بين مصر وإسرائيل 1970 أغسطس 8حرب اPستنزاف يوم 



بن*اء وق*د ح*صل ك*ل ً بط*� م*ن أ14 م*ن على مجموع*ة. باQضافة لى  اPختيار بعد ذلكوقعو
أف**راد المنظم**ة عل**ى أن**واط ع**سكرية ومي**داليات وش**ھادات تق**دير م**ن الرئي**سين جم**ال عب**د 

  -:الناصر  وأنور السادات والمشير أحمد إسماعيل ومدير المخابرات الحربية وھم 
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  يروي غريب محمد غريب

  أولي العمليات التي قمنا بھا ھي زرع ألغام داخل وح*دة مقاتل*ة للج*يش اQس*رائيليكان     
بدأت القي*ادة التخط*يط لب*دء العملي*ات وكان*ت م*ن ن*صيبى ومع*ى عب*د الم*نعم خال*د ومحم*ود 
عواد فجلسنا مع ضابط مھندس وشرح لنا طريقة زرع ا,لغام ثم ركبنا سيارة إلى البحيرات 

لوك*ه إل*ى ال*ضفة ال*شرقية وعن*دما نزلن*ا عل*ى ال*شاطئ وج*دنا ا,رض المرة ليأخذنا دلي*ل بف
ثم رفعنى على كتفيه عب*د الم*نعم خال*د وحملن*ى أن*ا ) طين سائل(تغوص بنا ,نھا عبارة عن 

فكان الحمل ثقي*ل عل*ى عب*دالمنعم حت*ى وص*لنا وركبن*ا الفلوك*ه )  ألغام 4( وألغامى وألغامه 
 نزلنا وسرنا حتى اصطدمنا بسلك فأخبرت محمود ًوقبل الشاطئ الشرقى بخمسة عشر مترا

ًعواد فقال إننا فى حقل ألغام واتصلنا بالقيادة فأكدوا فع� أننا فى حقل ألغ*ام وطلب*وا عودتن*ا 
ولكن طلبنا أن نكمل العملية وسألنى محم*ود ع*واد ع*ن ال*شريط الف*سفورى فقل*ت ان*ه مع*ى 

 الرجوع ففردت الشريط وقطعن*ا ال*سلك حتى P نخطئ عند) افرده على موضع أقدامنا(فقال 
وزرعنا ا,لغام على الطريق وفى أثناء ذلك كنا نسمع ص*وت دباب*ات ت*سير ولك*ن الج*و ك*ان 
ًشديد الظ�م وزرعنا ا,لغام فى منطقة تسير فيھا دبابتان يوميا وأثناء عودتنا سمعنا صوت 

س*تط�ع الج*يش أخب*ره ب*أن اPنفجار فخشى القائد أن تكون ا,لغ*ام ق*د انفج*رت فين*ا ولك*ن ا
  هللا أن ن**ري نتيج**ة عملن**ا بأعينن**اوأرادوابتع**دنا ع**ن المك**ان اPنفج**ار لدباب**ة إس**رائيلية 

  .وعندما وصلنا البر الغربى قفز القائد إلى الماء وعانقنا بحرارة وھنأنا بنجاح العملية 

    )ءــ "	-<�=
 ومع*ى عب*دالمنعم خال*د ومحم*ود ًكانت المفاج*أة أن العملي*ة الثاني*ة م*ن ن*صيبى أي*ضا    

وأخذنا دليل مراكبى اسمه سيناء فى عمق ضرب خط مياه العدو عواد وكانت عبارة عن 
وركبنا المركب من مرسى الشيخ السادات وكان الم*وج عالي*ا وأص*بحت ) احمد الجمل ( 

ب*دو المركب مثل القشة فى الريح وبعد جھد وصلنا إلى البر الشرقى لنجد دلي*ل آخ*ر م*ن 
 حت*ى وص*لنا إل*ى  ك*م6وسرنا مع*ه داخ*ل س*يناء م*سافة  )  السيناوىسليم(سيناء اسمه 
وع*دنا إل*ى المرك*ب وأثن*اء الع*ودة ح*دث  وقمنا بزرع ا,لغ*ام والمتفج*رات مكان العملية 

اPنفجار وفجأة وجدنا أمامنا دورية بحرية إسرائيلية فأصابنا الخوف ولكن الريس أحم*د 
كبن***ا خ***شب ول***ن يظھ***ر وس***ط الم***وج وخرج***ت الط***ائرات الجم***ل طمأنن***ا وق***ال إن مر

اQسرائيلية ترمى بالكشافات الضوئية على الماء لتبحث عنا وقد وصلنا بمعجزة إلى البر 
 ى تكليفن*ا بعملي*ات أكب*رعل*ادة ي*ش*جع القمم*ا وس*ابقتھا الغربى وبعد نج*اح ھ*ذه العملي*ة 

  .كبر أ فيھا عداد وأشترك
 ا�15)ف وا?�1)م 



اختط*اف قائ*د المخ*ابرات لعملي*ة كب*رى وھ*ى  كن*ا ن*ستعد 19/8/1969ث�ث*اء شھد ي*وم ال   
ًوكن**ا ثماني**ة ع**شر ف**دائيا ھاش**م  م**صطفى أب**و/  وك**ان قائ**د ھ**ذه العملي**ة ال**شھيداQس**رائيلية

نلبس م�بس ممزقة وبالية وبع*ضنا ك*ان يل*بس ج*واPت بھ*ا فتح*ات م*ن أعل*ى ليخ*رج من*ه 
غ*اء العملي*ة وف*ى طري*ق الع*ودة تحط*م تن*ك الوق*ود ت*م إل وأثناء انتظ*ار س*اعة ال*صفررأسه 

 ف*تم اPت*صال بالقي*ادة ف*ى خل*يج ال*سويس ش*مال أب*ورديس وتعطل اللنش ف*ى ع*رض البح*ر
جم**ال عب**د الناص**ر ف**أمر بإرس**ال /  وھ**و ال**رئيسووص**لت اPت**صاPت إل**ى أعل**ى م**ستوى

 معرك*ة جوي*ة نج*ح يومان وح*دثت يومھ*ا إلى البر الغربى بعد أكثر من لنقلناطوربيد حربى 
 وعن*د ال*شاطئ وج*دنا قائد اللنشات تحت حمايتھا فى الوصول إلى مكان آم*ن عل*ى ال*شاطئ

 الرئيس جمال عبد الناصر شخ*صيا موج*ود داخ*ل الط*ائرة طائرة مروحية وأخبرنا القائد ان
س*نبذل ك*ل جھ*د ف*ى  بع*د م*ا عاھ*دناه إنن*ا وقد ج*اء ليطم*ئن علين*ا وبع*دھا ع*اد إل*ى الق*اھرة

  .ليات القادمة العم

�	? زرع أ�:)م *)�@�� ا��

 ك*ان 9/7/1969كما أن عملية زرع ألغام بالضفة الشرقية باتجاه البحي*رات ف*ى القن*اة  ي*وم 
قائ**د العملي**ة النقي**ب ف**اروق زم**زم م**سئول مكت**ب المخ**ابرات عن**د منطق**ة البحي**رات ومعن**ا 

 مجموع*ة ف*ردين وك*ان جميع ا,سلحة و المفرقعات جلسنا على الساحل وكنا مجموعات كل
معى زميلى فى كل عملياتي عبد المنعم خال*د وقب*ل نزولن*ا لنق*ل ا,لغ*ام إل*ى الق*ارب الخ*اص 
للعبور إلى الضفة أكلنا وصلينا عل*ى ال*ساحل وك*ان ق*د خ*يم علين*ا اللي*ل وحم*ل ك*ل ف*رد من*ا 

متق*دم لغمين وكنت أول المتقدمين لنزول المياه وخلفي زميلي عبد المنعم ث*م وج*دت نف*سي 
 أمتار وPحظ النقيب فاروق وأمرني بالرجوع خارج المي*اه ث*م ع*دنا إل*ى 10القارب بحوالى 

مكان أخر قرب القارب وكان المتقدم عبدالمنعم وأنا خلف*ه ,ن*ة أط*ول من*ى حت*ى عبرن*ا إل*ى 
وب*دأنا نحف*ر الم*دق عل*ى الطري*ق لوض*ع ا,لغ*ام داخ*ل . الضفة وكان كل فرد يعرف واجب*ة 

 واجب**ي ت**أمين المجموع**ة أثن**اء العملي**ة وك**ان زميل**ى عب**دالمنعم داخ**ل المي**اه الحف**ر وك**ان
بجانب كراكة مدمره على ساحل الضفة ثم فوجئنا بعربة نصف مجنزرة وشعاع نور مصوب 

 متر وكانت تسير فى وضع طبيعى ولكن عناي*ة هللا كان*ت أكب*ر 200علينا من مسافة حوالى 
د سؤالي لقائد المجموعة أفاد بوجود جھاز حساس وأعمتھم عنا وعن باقى المجموعة وعن

داخل موقع اليھود عن*د قط*ع ا,س*�ك ال*شائكة وك*ان يج*ب ف*تح الحف*ر أس*فل ا,س*�ك حت*ى 
تنجح العملي*ة ب*دون م�حظ*ات وبع*د إتم*ام العملي*ة ع*دنا ب*س�مة هللا إل*ى ال*ضفة بع*د وض*ع 

جارات فقام العدو بغارة بالطيران ا,لغام على المدق وقبل ركوبنا السيارة الجيب سمعنا اQنف
وك*ان توفي*ق هللا معن*ا ف*ي ك*ل على المدينة استمرت ح*والى س*اعة و ن*صف ق*صف م*ستمر 

  .لحظة

  ًوتم منح كل فرد فى العملية مبلغ وقدرة ث�ثة عشر جنيھا 
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ة ع*ن أكب*ر ھج*وم  وكتب*ت الجرائ*د العربي* وض*ح النھ*ارعبور وأشھرھا اكبر عملية ھى     
نھارى للكوماندوز المصريين ولم يشار إلى الفدائيين ون*سب العم*ل للق*وات الم*سلحة وذل*ك 

 ـاعة ت*م توزي*ع 745ال*سـ  11/1969 /5 ي*وم ا,ربع*اء المواف*ق.لرفع الروح المعنوية لھ*م 
العملية إلى كمينين مجموع*ة اقتح*ام أول*ى ومجموع*ة اقتح*ام ثاني*ة ومجموع*ة قط*ع طري*ق 

ومجموعة قط*ع طري*ق ش*مال ومجموع*ة حماي*ة وأثن*ين ض*فادع ب*شرية م*ن البحري*ة يمين 
ومعنا وأثنين من س�ح المھندسين لتأمين ا,لغام فوق ال*ساتر التراب*ى بع*د أن أص*بح الع*دو 
ي**ستخدم إمكاني**ات الح**رب اPلكتروني**ة فق**ام الع**دو بتركي**ب س**لك مث**ل ال**شعر موص**ول بلغ**م 

 ق*ائم خ*شب وھ*ذا ال*سلك إذا ت*م لم*سه يعط*ى إش*ارة موض*وع عل*ى) طوربيد بنجلور(اسمه 
فورية لوحدة المراقبة مما يكشف أى عملية اختراق كما أن اللغ*م ينفج*ر عل*ى ش*كل ن*افورة 
مما ي*صيب أكب*ر ع*دد ول*ذلك قمن*ا بع*د عبورن*ا بت*أمين اللغ*م ث*م قمن*ا بق*ص ال*سلك فوص*لت 

ب**وة المتفج**رة ف**ى وس**ط  ك**م وعن**دما عبرن**ا وض**عنا الع2 بع**د 49إش**ارة إل**ى نقط**ة الع**دو 
ٍالطريق الذى ستمر علية الدورية اQس*رائيلية وك*ان المخط*ط أن ي*تم ن*سف ال*سيارة ا,ول*ى 
لتصطدم بھا السيارة الثانية ولك*ن نتيج*ة لzش*ارة الت*ى وص*لت للع*دو ع*ن ق*ص ال*سلك فق*د 

ج*رات بعث بك�ب كبيرة تشم فى الطريق وتدخلت العناية اQلھية ,ن الكلب تشمم ف*وق المتف
أي تأثير وكانت تعليمات الشھيد مصطفى أبو ھاشم P أط�ق للني*ران إP إذا  مباشرة ولم يبد

ب**دأ الع**دو بال**ضرب المھ**م ج**اءت الدوري**ة يتق**دمھا ث�ث**ة م**ن س**�ح المھندس**ين عل**ى ش**كل 
مثلث وفجأة انكفأ الجندى الذى ف*ى المنت*صف عل*ى العب*وة مباش*رة يفح*صھا بالجھ*از ال*ذى 

ًفى موقف P نحسد عليه يھددنا الفشل بل ويھ*دد حياتن*ا جميع*ا ولك*ن ال*شھيد معه وأصبحنا 
مصطفى أبو ھاشم فى أقل من الثانية أطلق النار على الجندى فقتله وب*دأنا نتعام*ل م*ع بقي*ة 
ًالدوري**ة بع**د أن اختلف**ت الخط**ة تمام**ا وف**ى لم**ح الب**صر أص**بحت جمي**ع المجموع**ات أم**ام 

ًتحام وجھا لوجه فدمرناھا وقتلنا ثمانية منھم ضباطا وأسرنا السيارتين والدبابة وأصبح اPل
ًجنديا وكنا قد عبرنا فى زورق مطاطى وكان على البر الغربى مجموعة من زم�ئن*ا لحماي*ة 

وتركنا عدة من*شورات باللغ*ة العبري*ة تق*ول انتظرون*ا ف*ى ع*دة أم*اكن م*ن أرض . انسحابنا 
  .موعة بقيادة الشھيد مصطفى أبو ھاشمقام بھذه العملية جميع أفراد المج.سيناء 

ًوتم منح كل فرد فى العملية مبلغ وقدرة ث�ثون جنيھا وستون قرشا  ً .  
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عندما كنا فى أرض ملعب نادى السويس 1970 فبراير8مصطفى أبو ھاشم يوم استشھد     
ثم حدثت غارة جوية على مواقع . للتدريب حيث كنا نتخذه ميدانا ومخزنا لمھماتنا وأسلحتنا

توقعن*ا أن الط*ائرات ق*د اكت*شفت موقعن*ا حي*ث كان*ت . المدفعية التي كانت تق*ع خل*ف الن*ادي
مھم**ات الت**دريب ف**ى أرض الن**ادي واتفقن**ا عل**ى ض**رورة إنھ**اء الت**دريب والتف**رق ب**سرعة 



ى ك*ان ًومغادرة المكان وفع� تم اQخ�ء بسرعة ولم يتخلف منا سوى مصطفى أبوھاشم الذ
ف**ى أح**د المخ**ازن المقام**ة تح**ت الم**درج وكان**ت ب**ه كمي**ات م**ن زجاج**ات الملوت**وف الت**ى 
انفجرت بمجرد إص*ابتھا واش*تعلت بھ*ا الني*ران الت*ى أم*سكت بم�ب*سه فح*اول إطف*اء نف*سه 
ًبالجرى والتمرغ فى رمال ملعب كرة السلة ولكن الھواء ك*ان ش*ديدا وانت*شرت الني*ران ف*ى 

ً حظنا انبعاث الدخان من أرض النادى عدنا سريعا ولكن القضاء كان وعندما P. كل م�بسه 
ًتودع ال*سويس أبن*ا م*ن أغل*ى أبنائھ*ا ولي*صبح ـ*ـلأسرع منا وانتقل ال*شھيد إل*ى ج*وار رب*ه 

ل الف**دائيين روح العزيم**ة والث**أر وق**د ك**ًم رم**زا نب**ي� ي**زرع ف**ى نف**وس ـ**ـم**صطفى أب**و ھاش
بط*ل ض*حى  كون مقبرة لليھ*ود ويك*ون أول ف*دائىتحقق له كل ما أراد وھو أن السويس ست

  .بحياته
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 المدينة باستمرار فطلب منا القائد تضربا قبورتوفيكانت دبابتان إسرائيليتان على لسان     
ھاتين الدبابتين وتدربنا على دبابات ھيكلية وأخبرن*ا القائ*د بخط*ورة العملي*ة وك*ان  أن ندمر

 آخر ض*وء يترك*ون ال*دبابات عل*ى ال*شاطئ وي*ذھبون إل*ى الموق*ع الح*صينجنود العدو قبل 
ويعودون م*ع أول ض*وء وت*م التخط*يط عل*ى أن ت*تم العملي*ة م*ع أول ض*وء وعب*ر ال*زميلين 

 وسعيد البشتلى القناة وربطوا الحبل الذى سنعبر علية سباحة وعبرن*ا ومكثن*ا محمود عواد
 بعضنا أن ندمر الدبابات ونعود وأصر ال*بعض حتى طلوع النھار وتأخر جنود العدو وأقترح

ا,خر على أن نقتل الجنود وكان معنا أحد أفراد المھندسين لتأمين ألغام العدو وأخيرا وصل 
 التراب*ي جاھزين وبسرعة كنا على الجسر محمود عوادجنود العدو وركبوا الدبابات فسألنا 

 جب*ان فأص*يبا بال*ذعر وب*دءا ب*الفرار  بطبع*هاQس*رائيلي ,ن الجنديوفتحنا النيران عليھم و
 بوض*ع محمود ع*واد أفراد العدو  وقام باقي تصدى لنا من  منفأمطرناھم بالرصاص وقتلنا

قنبل*ة ف*ى ماس**ورة ك*ل دباب*ة لي**دمرھا ووص*ل الق*ارب وع**دنا ب*سرعة إل*ى الب**ر الغرب*ى وق**د 
 محم*ود –ب*شتلى س*عيد ال/ ال*شھيد  - :اشترك فى ھذه العملية عشرة أفراد باQضافة ل*ى ھ*م

 أحمد عطيفى – محمد سرحان – محمود طه - عبد المنعم قناوى  –إبراھيم سليمان –عواد 
  .   عبد المنعم خالد–

وأثناء العملية كان ال*شھيد س*عيد يؤمن*ا ف*ى ال*ص�ة وك*ان س*عيد طوي*ل القام*ة ف*أطلق علي*ه 
بإنھ*اء العملي*ة إP أتصلنا بالقيادة الت*ى أم*رت .قناص إسرائيلى الرصاص فأصابه فى رأسه 

ًوفع**� أنھين**ا العملي**ة . أنھ**ا ش**ددت عل**ى ض**رورة إح**ضار جثم**ان ال**شھيد مھم**ا ك**ان ال**ثمن 
وأحضرنا جثمان الشھيد حيث شيعه زم�ؤه وأصدقاؤه وأسرته وذھب إل*ى رح*اب هللا فك*ان 

  .ثانى شھيد للمجموعة  

ع*ة منھ*ا القي*ام ب*زرع القيام بعمليات خلف خط*وط الع*دو وكان*ت عملي*ات متنوكانت أعمالنا 
  .ألغام، والتفجيرات، وجلب ا,سري، وعمليات انحطاط الروح المعنوية للعدو
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  يروي غريب محمد غريب

 ب*دأ ك*ل م*ن ف*ى داخ*ل المدين*ة ي**ستعد لم�ق*اة الق*وات اQس*رائيلية المتوق*ع ف*ى ال*صباح ف**ى 
يشاء القدر أن تكون السويس ھى نقط*ة التح*ول معركة تمثل ذروة الصدام الحاسم للحرب و

الت**ى تح**دد م***سار الت**اريخ العرب***ي والم**صري أم تنك***سر ا,ح**�م وا,مني***ات عل**ى أب***واب 
السويس ولم يكن ا,مر يحتاج إلى إذاع*ة بي*ان أو تنبي*ه عل*ى الم*واطنين ب*أن ھن*اك احتم*ال 

الت*ى ش*اء ق*درھا ط*وال للھجوم على السويس فكل الشواھد تؤكد أنھم قادمون وأن المدين*ة 
تاريخھا أن تكون نقطة الصدام الحاسمة فى مع*ارك كثي*رة خاض*تھا م*صر ت*ستعد م*ن جدي*د 

ھ*و مدين*ة . لكى تواج*ه معرك*ة أخ*رى حاس*مة ف*ى ال*صباح وك*ان ھ*دف الق*وات اQس*رائيلية
ال**سويس لترف**ع م**ن ال**روح المعنوي**ة المتدني**ة لھ**ا بخ**سارتھا المدوي**ة والظھ**ور أم**ام كاف**ة 

ا,ع**�م ف**ى ك**ل أنح**اء الع**الم بالن**صر حت**ى ول**و عل**ى ح**ساب مدين**ة ص**غيرة مث**ل أجھ**زة 
السويس وكان المواطنون الذين عاشوا سنوات الحرب واPس*تنزاف وم*نھم مجموعتن*ا ف*ى 
ًشوق وترقب للقاء العدو وجھا لوج*ه فق*د كن*ا نت*أذى ك*ل لحظ*ة م*ن رؤي*ة العل*م اQس*رائيلى 

 وقد كان ھدفنا ا,ول الثأر وقط*ع الي*د الق*ذرة 1967المرفوع على لسان بورتوفيق منذ عام 
التى رفعت ھذا العلم وعاھدنا هللا عل*ى إس*قاط تل*ك الراي*ة وك*ان الجمي*ع عل*ى اس*تعداد لھ*ذا 
اليوم من عسكريين وشرطة ومقاومة وكل طفل داخل المدينة ومع كل دقيق*ة تم*ر ك*ان ع*دد 

درعات الق**وات اQس**رائيلية إل**ى الواف**دين إل**ى ال**سويس ي**زداد وت**صل معھ**م أنب**اء تق**دم م**
أطراف المدينة وكان المنظر مھيب فذھبنا لنقابل العقيد فتحي عباس م*دير المخ*ابرات حت*ى 
يخبرنا بما يدور خارج المدينة وھل يحاول اليھود دخول المدينة فقال لن*ا ك*ل ش*يء معم*ول 

  . حسابه ثم رجعنا إلى ميدان ا,ربعين فى انتظار ا,وامر 

جنود بالسويس يملكون سوى س�حھم الشخصي البندقي*ة الرش*اش الخفي*ف وال*ـ ولم يكن ال
جى وكانت مداخل الشوارع قد سدت بالسيارات حيث قام ال*شھيد أش*رف عبدال*دايم . بى . أر

بعمل متاريس منھا وكنا نعل*م م*ا س*يحدث بع*د ض*رب الطي*ران المكث*ف ورتبن*ا أنف*سنا عل*ى 
   .1967-1956-1951أعوام حرب المدن كما تمرسنا عليھا من قبل 
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ً عيدا قوميا ليس للسويس وحدھا وإنم*ا أكتوبر 24أصبح يوم     ًم*صر كلھ*ا تخلي*دا ,عظ*م لً
أدوار البطولة التى أدتھا المدينة الصامدة المقاتلة فى التاريخ المعاص*ر ل*م تحم*ى ال*سويس 

ً والفخ*ار رأس*ھا عالي*ا أم*ام مصر وحدھا وإنما حمت ا,مة العربية ورفعت ب*العزة والكرام*ة
ًالع*الم كل*ه ال*ذى وق*ف م*ذھوP أم**ام الب*سالة الم*صرية الن*ادرة الت*ى ض*ربت ال**سويس أروع 

   فيھا أشجع ا,بناء استشھدالمثل لھا و



 أكتوبر تحدث السيد المحافظ من مسجد الشھداء بعد الص�ة وك*ان الح*ديث 24مع فجر يوم 
ف أن القوات اQسرائيلية ستحاول اقتحام المدينة مع قصير ولم يحمل جديد فالناس كلھا تعر

وكنا على موعد بع*د أول ضوء وفى نفس الوقت كنا نصلى أنا والزم�ء فى مسجد ا,ربعين 
ب*دأنا ف*ى اPس*تعداد للمواجھ*ة  بع*د ض*رب المدين*ة بالط*ائرات وعلمنا بدخول العدو السويس

  .  بعضناليوم نتمنى الشھادة ونالھاالتى كان كل فرد فينا يتمناھا وكنا جميعا فى ھذا ا

 إدارة ا��+آ�

أرب*ع كم*ائن ك*ل كم*ين ي*شمل قائ*د م*ن أھ*ل المنطق*ة الت*ى ھ*و تشكلت المقاومة الشعبية من 
 وكان خليط م*ن أف*راد منظم*ة س*يناء وم*ن جن*ود الق*وات الم*سلحة وم*ن فيھا ويعلم دروبھا

فاع عن السويس ض*د محاول*ة المقاومة ومن العمال ومن كل من يقدر على حمل الس�ح للد
  .احت�له من قبل العدو بناء على ذكره أبطال المقاومة الذين مازالوا على قيد الحياة 

 حيث كنت أقدم الموجدين خبرة فى معرفة كل من*اطق  مجموعة كمين ا,ربعينقائدوقد كنت 
ك**ان ا,ربع**ين والم**سئول ع**ن أف**راد المقاوم**ة م**ن قب**ل الح**رس ال**وطني وال**دفاع ال**شعبي و

  .تقسيم المنطقة كا,تي 
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  يضم شارع مصطفى كامل المعروف بشارع صدقي حتى الھويس وكف*ر عق*دة والبراجيل*ى 
  . وكفر احمد عبده القديم حتى كفر شارل
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وي**شمل مي**دان اQس**عاف وش**ارع ش**ميس وكف**ر إب**راھيم عل**ى وكف**ر س**ليم الح**ى المع**روف 
وكنت خ�ل الست . يدان منطقة سامي البارودي حتى كفر النجار ومساكن المثلث بأرض جل

  .ً جيدا دروبھا وأنا أشرف على ھذا القطاعات وأعرف جميع 73 إلى 67سنوات من 

محم*د البھن*سى م*ن أف*راد المقاوم*ة وأف*راد م*ن /والبط*لعبدالمنعم خال*د / الفدائيوكان معى
   . ھدفنا  وكانلذى يقع على طول شارع الجيشالقوات المسلحة فى كمين ا,ربعين ا

كم*ين فيب*دأ ال أن نترك دبابات العدو تدخل المدينة إلى أن تصل أخ*ر دباب*ة عن*د أول :ا,ول  
  على طول خط المواجھةاPشتباك معھا 

بدوى الخولى والسيد مدير ا,من  حماية اللجنة السياسية ابتداء من السيد المحافظ  :الثانى 
 ال*ذين ك*انوا ي*ديرون التم*وين ع*�ء ال*دين الخ*ولىى الدين خفاجة وال*سيد م*دير اللواء محي



 موج**ود المعرك**ة م**ن منزل**ي ف**ى ش**ارع ش**ميس بح**ى ا,ربع**ين وك**انوا ي**ستخدمون تليف**ون
  .ل�تصال بالقيادات على مستوى المحافظة وخارجھابمحل محمد على البقال 

مدفعي*ة بق*صف ش*ديد م*ستمر وك*ان بدأ الق*صف الج*وى عل*ى المدين*ة وبع*د ذل*ك اش*تركت ال
التركي**ز ا,ساس**ي عل**ى منطق**ة الزيتي**ة والمن**اطق المحيط**ة وش**مل الق**صف ك**ل المن**اطق 
المدنية فى محاولة Qضعاف الروح المعنوية للموجودين داخلھا وتنب*ه أف*راد منظم*ة س*يناء 

  .إلى شيئ ھام وھو تجنب الطائرات المداخل الرئيسية الث�ثة للمدينة

ربى ھو محور المثلث من ناحية الطريق الرئيسى القادم من القاھرة إلى ال*سويس المحور الغ •
  وامتداده ھو شارع الجيش وميدان ا,ربعين 

المحور الشمالى  ھو محور الجناين عبر الطريق الق*ادم م*ن اQس*ماعيلية حي*ث م*دخل  •
 السويس حتى منطقة الھويس ثم شارع صدقى ومنه إلى ميدان ا,ربعين 

لجن**وبى ھ**و مح**ور الزيتي**ة وھ**و م**دخل ال**سويس م**ن ناحي**ة طري**ق ا,دبي**ة المح**ور ا •
  وعتاقة بمحاذاة الشاطئ ويمتد حتى مبنى المحافظة والطريق المؤدى إلى بورتوفيق   

  ًوبدأ اPقتحام تقريبا فى وقت واحد

  ً صباحا10.50ھو محور المثلث : المحور الغربى   

  ً صباحا9.45ھو محور الجناين : المحور الشمالى  

  ً صباحا 10.00ھو محور الزيتية:   المحور الجنوبى

وكان أعنف محور وأھمھم المحور الغربى ھ*و مح*ور المثل*ث ,ن*ة يخت*رق المدين*ة بالكام*ل 
  .من طريق القاھرة إلى بورتوفيق مرورا بشارع الجيش

 
N	+*ر�آ�  ا+� 

  بشھادة عبد المنعم خالد. يروى الفدائى غريب محمد غريب 

ً الساعة السادسة والربع صباحا بدأ القصف الجوى المكثف فى كل مكان وكان 24/10/73  
 10.50كل من فى المدينة لجأ إلى المخابئ إP أفراد الكم*ائن و ب*دأ الع*دو دخ*ول المدين*ة ف*ى

ًصباحا بھدوء وثق*ة كامل*ة حت*ى أن بع*ض الجن*ود ترك*وا آلي*اتھم الع*سكرية ونزل*وا ال*شارع 
الت**ى وجودھ**ا وك**ان عل**ى ط**ول الخ**ط يطل**ون م**ن أب**راج دباب**اتھم لجم**ع بع**ض الت**ذكارات 

المفتوحة لمشاھدة الشوارع التى يمرون بھا وخيل إليھم أن السويس أصبحت مدينة أشباح 
ًبعد أن ھجرھا أھلھا أو اختبئوا بعيدا عن مسار الدبابات اQس*رائيلية العم�ق*ة وف*ى لحظ*ات 



كم*ا . ي*ران الم*شتعلة ف*ى جن*ود الع*دو ومعدات*هقليلة أصبح شارع الجيش بأكمله خط م*ن الن
 ساعة قتال م*ستمر ض*د مح*اوPت الع*دو Pقتح*ام المدين*ة غ*ارات جوي*ة م*ستمرة 72توقعنا 

 رط*ل م*ع ف*تح ني*ران المدفعي*ة م*ن ال*دبابات الثقيل*ة حت*ى 1000تقصف المدينة بقنابل زن*ة 
لحة خفيف*ة مختلف*ة ًالساعة العاشرة والنصف صباحا وفى إثناء الق*صف س*معنا أص*وات أس*

ا,نواع واتجاھھا من مدخل المثلث إلى أول شارع الجيش وبسرعة أصبحت المسافة قريب*ة 
منا وبعد أن أطلقت عدة دفعات من الس�ح ا�لى الخاص بى ولك*ن الع*دو ك*ان متق*دما ب*أكثر 
م**ن قطع**ة م**ن دباب**ات ط**راز ب**اكون وال**سنتريون والمجن**زرة  والن**صف مجن**زرة وح**ام�ت 

 مت*ر وكان*ت 100والمشاة الميكانيكى وكانت المسافة تت*راوح ب*ين ك*ل م*نھم ح*والى الجنود 
وكان*ت الم*سافة P تزي*د .مھمتى أن أوقف تقدم العدو فى الممر الضيق أمام مسجد ا,ربعين 

 أمتار وكان معى ث�ث قنابل ھجومية ألقيت واحدة على النصف مجن*زرة م*ن جان*ب 10عن 
ة مشتعلة على شريط السكة الحديد واتجھت إلى جان*ب ق*سم مسجد ا,ربعين حتى فرت ھارب

شرطة ا,ربعين ثم توجھت ومن معى م*ن ع*سكريين وم*دنيين وأف*راد المقاوم*ة إل*ى حامل*ة 
الجن**ود الت**ى كان**ت أم**ام ش**ارع حم**دي و ص**عدت ف**وق من**زل ال**دمياطي أول ش**ارع الزاوي**ة 

تله نيران ھى ومن ب*داخلھا  على حاملة الجنود حتى أصبحت كنوأسقطت القنبلتين ا,خيرتي
مما شجع الرجال على اPشتباك م*ع الع*دو وأثن*اء مواص*لتي Qح*ضار زجاج*ات المولوت*وف 
والقنابل من مكان خلف مسجد ا,ربع*ين فوجئ*ت بالمح*افظ وم*دير ا,م*ن ومعھ*م زميل*ى ف*ى 

 أول عبدالمنعم خالد وعدد كبير من ال*شرطة والمقاوم*ة منتقل*ين إل*ى/كمين ا,ربعين الفدائى
ميدان ا,ربعين بعد أن أعلنت أمام الجميع أننا قد دمرنا عدد من المدرعات والدبابات بجانب 
كل من قسم ا,ربعين ومسجد ا,ربعين وكان الكل مشترك عل*ى امت*داد ش*ارع الج*يش وك*ان 
الجميع وعلى رأسھم المحافظ يھتف بأعلى صوته بكلمة هللا أكبر مما شجع ب*اقى القطاع*ات 

وزرع ف**ى .ط**�ق إل**ى مي**دان ا,ربع**ين يھتف**ون ب**صوت ع**الى هللا أكب**ر هللا أكب**ر عل**ى اPن
نفوسھم الحماس ل�شتباك مع الع*دو وب*سؤالي لزميل*ي عب*دالمنعم خال*د ع*ن ال*زم�ء ال*ذين 
ك**انوا معن***ا ق**ال ل***ى ك**ل م***نھم مع**ه مجموع***ة م**ن الع***سكريين والمقاوم**ة ح***سب الخط***ة 

م أخذ مجموعة وأتجه إلى قسم شرطة ا,ربعين أشرف عبدالداي/الموضوعة وقال لى الزميل
وق*ال ل*ى الزمي*ل أحم*د أبوھاش*م أخ*ذ مجموع**ة إل*ى ش*ارع الج*يش وال*زم�ء محم*ود ع**واد 
وإب**راھيم س**ليمان وميم**ى س**رحان ومحم**ود ط**ه وف**ايز يق**اتلون وي**دمرون مع**دات الع**دو 

والن*صف بشراسة والكل موزع ح*سب الخط*ة وب*دأنا التعام*ل م*ع دباب*ات الع*دو والمجن*زرة 
مجنزرة وفجأة لمح الزميل عبدالمنعم خالد جندى إس*رائيلى مختب*ئ ف*ى مدرع*ة فطل*ب من*ى 
حمايت**ه وقف**ز عل**ى المدرع**ة فوج**ده برتب**ة ض**ابط فأخرجن**اه ووج**د مع**ه خ**رائط لم**داخل 
ومخارج المدينة أخذناھا منه وسلمناھا إلى الزميل محمود عواد وسلمھا إلى القيادة وعدت 

وزي*ع المفرقع*ات عل*ى الم*شتركين وج*دت كثاف*ة م*ن الني*ران م*ن أف*راد لمواصلة القت*ال و ت
المقاوم**ة والج**يش ولك**ن الع**دو ك**ان مختب**ئ داخ**ل الم**درعات وب**داخل المن**ازل لمحاول**ة 
الھ**روب والع**ودة إل**ى منطق**ة المثل**ث بع**د ت**دمير مع**داتھم وآلي**اتھم الع**سكرية ث**م ح**ضر 

يس وأح**ضر ل**ى عب**وات م**ن المتط**وع عب**دالحليم قن**اوى ص**احب مح**ل بقال**ه ب**شارع ش**م



وبع**ض قط**ع . الكيروس**ين والم**واد البترولي**ة ش**ديدة اPش**تعال وبع**ض الزجاج**ات الفارغ**ة
القماش ثم صعدت إلى احد المنازل على امتداد شارع الج*يش أن*ا وزميل*ى عب*دالمنعم ومعن*ا 
الزجاجات الحارقة وقمنا بإسقاط عبوة على كل مدرعة كانت تنتظر النجدة وفى وقت ق*صير 

صبحت جميع المعدات وا�ليات الع*سكرية للع*دو كك*رات م*ن الني*ران وقم*ت بتكلي*ف بع*ض أ
أفراد المقاومة بتمشيط المنازل للبحث عن أفراد الع*دو المختبئ*ين ب*داخلھا وأثن*اء اPش*تباك 
فوجئ**ت بالع**سكريين ين**ادونى بأس**مى ,قاب**ل ال**سيد المح**افظ  Qح**ضار بع**ض المفرقع**ات 

 ال**سويس ث**م أخ**ذت مع**ى الم**سئول ع**ن ال**دفاع الم**دنى بق**سم وال**ذخيرة م**ن مديري**ة أم**ن
ص**بحى م**صطفى م**ن أف**راد المقاوم**ة وبع**د مقابل**ة / ف**اروق توفي**ق وا,خ / ا,ربع**ين ال**سيد

السيد اللواء أحمد العروسى أجاب طلبى وقال لى المخازن بأكملھ*ا تح*ت أم*رك بع*د أن تأك*د 
نق*ل المطل*وب وتوزيع*ه عل*ى ك*ل من المحافظ بتليفون فى منزل*ى ب*شارع ش*ميس وفع*� ت*م 

الم***شتركين وف***ى أثن***اء ع***ودتى وج***دت عرب***ة تابع***ة للق***وات الم***سلحة بج***وار الجمعي***ة 
 والمفرقع*ات وا,س*لحة فكلف*ت م*ن ةاPستھ�كية أمام قسم ا,ربع*ين وكان*ت ممتلئ*ة بال*ذخير

معى من العسكريين والمقاومة بنقل الذخيرة والمع*دات و زجاج*ات الملوت*وف خل*ف م*سجد 
محم*د عب*دالرازق /وھن*اك وج*دت الطف*ل.,ربعين لتوزيعھ*ا عل*ى أف*راد المقاوم*ة والج*يش ا

يقوم بنقل الذخيرة من داخل الغرف*ة إل*ى مي*دان ا,ربع*ين وبجانب*ه المح*افظ وع*دد كبي*ر م*ن 
الم**سئولين وعن**دما ش**اھدوني ھتف**وا هللا أكب**ر هللا أكب**ر وق**ال ل**ى المح**افظ س**أبنى ي**ا أبن**اء 

  . الذھب لكل واحد منكم مما شجع الجميع على اPشتباك مع العدو ا,ربعين تمثال من

عب**دالمنعم ومعن**ا دلي**ل م**ن /  وأذك**ر م**رة ثاني**ة قب**ل أخ**ر ض**وء كلفن**ى المح**افظ أن**ا وزميل**ى
ج*ى م*ن مك*ان س*رى خل*ف خط*وط الع*دو المتقدم*ة عل*ى .ب*ى.العسكريين Qحضار طلق*ات أر

 ك*م والت*ى وقع*ت تح*ت ي*د 7 ال*سويس الت*ى تبع*د ع*ن) أبو ت*رك(طريق الجناين عند منطقة 
اQسرائيليين وكانت ھناك معلومات تفيد أن العدو سيحاول مرة أخرى اقتح*ام المدين*ة فج*اء 
معنا السيد مدير ا,م*ن Qح*ضار س*يارة إس*عاف للتموي*ه وفع*� ت*م إح*ضار س*يارة اQس*عاف 

ن وفع*� وص*لنا وكان يقود اQسعاف السائق البطل ال*سيد البحي*رى م*ن ق*وة إس*عاف ا,ربع*ي
ووجدنا دبابتين للع*دو عن*د الك*وبرى فانتظرن*ا حت*ى تحرك*ا بعي*دا ع*ن الموق*ع وزحفن*ا عل*ى 
ا,رض ووجدنا الصندوقين تحت الكوبرى ف*سحبناھم إل*ى ال*سيارة بع*د أن س*ھل لن*ا مھمتن*ا 

  .إخواننا من القوات المسلحة وسط المزارع 

زلن*ا لنج*دھا خالي*ه وبھ*ا المفت*اح فق*ام وفى طريق العودة وجدنا سيارة جيب تسد الطريق فن
ووزعن*ا . بقيادتھا الزميل عب*دالمنعم إل*ى ح*ى ا,ربع*ين ورجع*ت خلف*ه أن*ا وس*ائق اQس*عاف

جى وقمنا بتشوين بقية الذخيرة ,ى احتمال مفاجئ .بى.الطلقات على كل حاملي س�ح ال أر
ت فرص*ة أھ*الى وكانت مجموع*ات م*ن مختل*ف القطاع*ات ت*دافع ب*روح م*ن الوطني*ة وكان*. 

ا,ربعين وبا,خص من شارع شميس الذى حققوا الكثير من اQنجازات وكبدت العدو الكثي*ر 



من الخسائر فى ا,فراد والمعدات واستمر القتال حول القسم المختبئ بداخله العدو حتى حل 
  الليل وقد أنھكتنا المعركة 

  يروى الفدائى غريب محمد غريب 

ت*م ت*دمير دب*ابتي س*نتوريون فھ*رب جن*ود الع*دو وراح المق*اتلون    على مزلقان البراجيلى 
أحم**د /ي**صطادونھم وھ**م يف**رون ولي**سقط أول أبط**ال منظم**ة س**يناء ف**ى ھ**ذا الي**وم الف**دائي

 وك*ان 70 فبراي*ر 8مصطفى أبوھاشم الذي استشھد ھ*و ا�خ*ر ف*ى /شقيق الفدائيأبوھاشم 
 اس*مه ض*من المنظم*ة ورغ*م كب*ر احمد قد رفض دفن شقيقه ا,صغر إP بعد أن ي*تم ت*سجيل

سنه عن أقرانه إP أنه فعل الكثي*ر وق*د ث*أر احم*د ل*شقيقه فقت*ل الكثي*ر م*نھم ودم*ر ال*دبابات 
وكان فى قمة اQثارة إلى درجة جعلته P يلتفت إلى تح*ذيرات زم*�ؤه بأن*ه يقات*ل دون س*اتر 

  .لته كاملةوفى النھاية سقط البطل شھيدا ليلحق بأخيه بعد أن أدى كل منھم رسا

 ا�1P)ل واB�1"2)د

وفى حوالى ال*ساعة الرابع*ة .  من كل اتجاه ا,ربعيناستمر القتال وإط�ق النار على قسم   
بعد الظھر بينما كان القتال دائرا حول القسم يقرر أبطال المقاومة والقوات المسلحة اقتح*ام 

  القسم ويأخذ ا,بطال 

 فايز حافظ أمين/  لشھيد إبراھيم سليمان           ا/  الشھيد 

 إبراھيم يوسف /  أشرف عبد الدايم        الشھيد /  الشھيد 

مواقعھم حول مبنى الق*سم ليب*دءوا اPقتح*ام وي*ستدير إب*راھيم س*ليمان ف*ى ال*شارع الخلف*ي 
ولم يكت*ف بم*ا فعل*ه ف*ى ال*صباح ح*ين أوق*ف م*سيرة ال*دبابات . للقسم حام� مدفعه الرشاش

ويقف*ز بط*ل م*صر ف*ى . ممسار المعارك بل قرر أن يدخل إل*يھم لم*واجھتھاQسرائيلية وغير 
الجمباز إلى سور القسم ويلمحه قناص إسرائيلي من داخل القسم وت*صيبه الطلق*ات الغ*ادرة 
وھو فوق السور ليسقط أعظم أبطال السويس فى ھ*ذا الي*وم وترت*سم عل*ى ش*فتيه ابت*سامه 

ًت*اريخ ويظ*ل جثمان*ه الط*اھر معلق*ا عل*ى س*ور الرضا ,ن*ه أدى الواج*ب وس*اھم ف*ى تغي*ر ال
. ًالق**سم الخلف**ى حت**ى ص**باح الي**وم الت**الى ويفاج**أ ال**ذين حمل**وه لي**دفنوه أن وجھ**ه مبت**سما

ويتقدم الشھيد أشرف عبدالدايم ليق*تحم الق*سم م*ن ا,م*ام وم*ن خلف*ه يحمي*ه زميل*ه ال*شھيد 
Pثنان من أسرة واحدة ويك*ون ق*درھما اPست*شھاد ف*ى لحظ*ة واح*دة فايز حافظ أمين وكان ا

بع**د أن فتح**ا ني**ران رشاش**اتھما عل**ى الجن**ود في**سقط أش**رف عبدال**دايم عل**ى عتب**ة الق**سم 
ويسقط فايز حافظ بجوار الخندق الداخلى للقسم ويستمر القتال حول القسم حتى يحل الظ�م 

  . أكتوبر24فى مساء 
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أت ف**ى اPن**سحاب خ**ارج ال**سويس بع**د أن ترك**ت قت�ھ**ا ومع**داتھا     كان**ت ق**وات الع**دو ب**د
السليمة والمدمرة ويخرج ا,ھالى بعد المغرب من الخنادق والمخابئ ليشاھدوا جث*ث الع*دو 

  ال*زم�ءثم أح*ضر. وقت�ه ومعداته المحترقة لترفع من روحھم المعنوية ويزداد ثقتھم فينا 
الم**درعات ن**ا  واحرقسجد الجمعي**ة ال**شرعيةم**البن**زين م**ن ش**احنة كان**ت موج**ودة بج**وار 

وأصبح اللي*ل ً العدو خوفا أن يستخدمھا اليھود مرة أخرى ا فر منھتى السليمة الاQسرائيلية
ك**ل م**ن ال**زم�ء محم**ود ع**واد ومحم**ود ط**ه وف**ى نف**س الوق**ت ي**نجح الع**دو . مث**ل النھ**ار 

ا بنق**ل الجرح**ى م**ن ًالمختب**ئ داخ**ل الق**سم ب**اQف�ت م**ن الح**صار م**ستترا ب**الظ�م وان**شغلن
جنودنا إلى المستشفيات وفضل ينسحب حتى وصل بجوار بيوت الشباب وكان يتمركز ھناك 
لواء مدرع وھو يشاھد بعينه دباباته ومعداته تحترق أمام عينه وجثث قت�ھم ف*ى ك*ل مك*ان 
تحت ا,ق*دام واعتق*د الع*دو أن بالمدين*ة ق*وات كبي*رة وأنھ*ا قلع*ة م*سلحة بع*د أن رأى عن*ف 

ًقتال وكثافة النيران فأصيب بالذعر وباتوا يخشون مھاجمة الفدائيين لھم لي� والغريب أنه ال
فى المساء سمعنا اQذاعات العالمية فى الراديو تذيع أن القوات اQسرائيلية احتلت السويس  

.  

 'P	�P ا#�ــــــRار

إلى السيد المحافظ بتسليم المدينة وأP دكوھ*ا بالط*ائرات وت*دور أح*داث الق*صة كالت*الي      
تليف**ون ال س**عد الھ**اكع ليتح**دث م**ع المح**افظ عل**ى اس**مهات**صل م**ن ش**ركة المعم**ل ش**خص 

خ*�ل م ت*سلسن ل*م إذا يھ*دد بت*دمير المدين*ة كلھ*ا سرائيليأن القائد اQوقال  بمنزليالموجود 
 ھ*و يتوج*هوأن   أب*يضعل*ملية الخسائر ف*ى ا,رواح طالب*ا رف*ع  مسئوهحملوينصف ساعة 

ولكن رف*ض  خارج المدينة اQستاد القوات المدنية إلى وباقي العسكريومدير ا,من والقائد 
م***ن ع***سكريين ورج***ال ش***رطة جمي***ع الحاض***رين  اQن***ذار وك***ان يتح***دث بل***سان المح***افظ

سياسية بالسويس مع القاھرة وصلت ومسئولين وأفراد بعد مناقشات شاركت فيھا القيادة ال
قاتلوا حتى أخر ( إلى السيد رئيس الجمھورية الذى أجاب بإشارة Pسلكية عاجلة يقول فيھا 

 ًوبتأييد جميع القوات المتواجدة برفض اQنذار نھائيا وكان ھذا أم*امي) قطره دم وهللا معكم 
ور عل*ى جمي*ع الق*وات الموج*ودة  بالمرالنجدةفتحى غنيم قائد / المقدمبتكليف فقام المحافظ 

 وإب�غھ*م ب*رفض اQن*ذار والتم*سك بم*واقعھم ونتيج*ة ذل*ك ع*اود الع*دو على مداخل المدينة
 أكت**وبر أص**در 25ق**صف المدين**ة م**رة أخ**رى بالمدفعي**ة والطي**ران وف**ى نف**س الي**وم أي**ضا 

  بإن**شاء ق**وة ط**وارئ دولي**ة وع**ودة الق**وات المتحارب**ة إل**ى340مجل**س ا,م**ن الق**رار رق**م 
  . أكتوبر22خطوط وقف إط�ق النار يوم 

وفى ھذا اليوم تم تكليفنا ومعى كل م*ن عب*دالمنعم خال*د وفتح*ى ع*وض هللا وبع*ض ال*زم�ء 
بعم**ل ح**صر لخ**سائر الع**دو ف**ى المع**دات وا,س**لحة وا,ف**راد وذھبن**ا نط**وف ك**ل ش**وارع 



ن*ا الح*صر السويس التى دارت فيھا المع*ارك رغ*م وج*ود بع*ض ق*وات الع*دو بالمدين*ة وأنھي
وأبلغنا القيادة به فأرس*لته إل*ى الق*اھرة وبن*اء علي*ة أذاع*ت القي*ادة العام*ة ف*ى الق*اھرة أول 

  . بيان عن خسائر العدو فى اQذاعة 

 ا���)SJ وا#�Rار

محم**د ب**دوى الخ**ولى م**ن اQن**ذار ال**ذى وجھت**ه الق**وات  / المح**افظ      ك**ان موق**ف ال**سيد 
وقد ح*اول ال*بعض إث*ارة .  مثار جدل كبير1973أكتوبر 25اQسرائيلية بتسليم السويس يوم 

وك*ذلك . الغبار حول موقف المحافظ فى ھذا الصدد مستغلين بطأه فى رفض اQن*ذار مباش*رة
أسلوب صياغته للبرقية التى أرس*لھا إل*ى الق*اھرة Qب�غھ*ا باQن*ذار اQس*رائيلي والت*ى أخ*ذ 

مما P يجدي معھا إP . ع فى المدينةعليه البعض أن ھذه الصياغة تعطى صورة قاتمة للوض
فانه P يوجد من تصرفات ھذا الرجل رحمه هللا . وللحقيقة وللتاريخ ولوجه هللا. قبول اQنذار

أى شيئ يؤخذ عليه فى موضوع اQنذار أو موقفه من*ه فالرج*ل ل*م ي*صدر من*ه أى إيح*اء أو 
 اQن*ذار اQس*رائيلي بالت*سليم أشارة إلى احتم*ال قب*ول اQن*ذار وك*ل م*ا فعل*ه أن*ه عن*د إب�غ*ه

ت*صرف ب*شكل . خ�ل نصف ساعة وإP فان السويس بكل من فيھا ستتعرض للدمار ال*شامل
وظيف**ي بح**ت أى ان**ه ق**ام برف**ع اQن**ذار إل**ى الق**اھرة لطل**ب ا,وام**ر والتعليم**ات وك**ان ن**ص 

ان*ذرني اليھ*ود بالت**سليم ف*ى ظ*رف ن*صف س**اعة وإP سن*ضرب ب*الطيران ول**يس ( اQش*ارة 
  )أوامركم ..ندي مياه وP ذخيرة وP أسيطر على أي قوات ودقيقي يحترق ع

بع*د ك*ل ھ*ذه ال*صورة . وھكذا فان صيغة اQنذار قد يب*دو فيھ*ا أن الرج*ل يمھ*د لق*رار مع*ين 
وق*د تك*ون ھن*اك . القاتمة التى ش*رحھا ف*ى رس*الته الم*وجزة واض*حة المعلوم*ات والمع*اني

رج**ل أن يفع**ل ذل**ك وأن يبل**غ الق**اھرة بال**صورة وجھ**ة نظ**ر تق**ول أن**ه ك**ان يج**ب عل**ى ال
ًفھ**و الم**سئول ا,ول وا,خي**ر ع**ن مدين**ة ت**ضم ب**ين جنباتھ**ا ع**شرين ألف**ا م**ن . الحقيقي**ة

  .المصريين ب� مؤن وP ذخيرة وP مياه 

ً  وقد جاءه رد الق*اھرة س*ريعا بع*د أق*ل م*ن ع*شرين دقيق*ة إس*تغرقھا توص*يل الرس*الة إل*ى 
  .ًد قاطعا ًالرئيس شخصيا وكان الر

  ) P تسليم ، المقاومة حتى أخر فرد ، هللا معكم ( 

وعن**دما وص**له ھ**ذا ال**رد الت**زم الرج**ل بالتعليم**ات عل**ى الف**ور وأرس**ل إش**ارة جوابي**ة طل**ب 
تبليغھا للرئيس السادات سنستمر فى المقاومة وان دماءنا الطاھرة ستروى أرض السويس 

  .فداء لمصر .. العزيزة 

موظف وليس كقائد عسكري وربم*ا ك*ان ال*سبب ان الرج*ل رغ*م ان*ه أى أن الرجل تصرف ك
ً ع*ام إP أن*ه ك*ان علي*ه أن يك*ون محتفظ*ا 18ضابط سابق كان قد ترك القوات المسلحة من*ذ 



بح**سه الع**سكري وب**أن الق**اھرة ل**ن تواف**ق تح**ت أى ظ**رف م**ن الظ**روف عل**ى ت**سليم أو 
اQض**افة إل**ى أن ا,ھ**الي است**س�م ال**سويس بك**ل م**ا تمثل**ه م**ن وزن وحج**م ھائ**ل ودول**ي ب

فف*ي الح*روب . بداخلھا والعسكريين الموجودين فيھا ل*ن يقبل*وا ذل*ك ب*أي ح*ال م*ن ا,ح*وال
ولم يعترف تاريخن*ا أو ) النصر أو الشھادة ( والمعارك يرتفع شعار يؤمن به كل المصريين 

.  ال**دوام معاركن**ا ال**صغيرة أو الكبي**رة مب**دأ الت**سليم ب**ل كان**ت راي**ة المقاوم**ة مرفوع**ة عل**ى
صحيح أن المحافظ بدوى الخولى لم تظھر منه أدن*ى ب*ادرة خ*�ف ذل*ك إP أن*ه افتق*د الح*س 
العسكري القتالي فى الرفض الفوري والمباش*ر لzن*ذار ورأى أن يبل*غ الق*اھرة أوP وس*اعد 
على إثارة الغبار حوله أنه كانت ھناك فجوة بينه وبين بع*ض معاوني*ه أو بع*ض الم*واطنين 

لم يوضحوه موقف الرجل بمنتھى ا,مانة الواجبة وساعد على ذلك أنه لم يقم ب*إع�ن الذين 
قرار رفض اQنذار بنفسه سواء فى مسجد الشھداء أو فى السيارة الت*ى قام*ت ب*المرور ف*ى 

  شوارع المدينة Qع�ن ذلك فقد كان عليه أن يقوم ھو شخصيا بھذه المھمة 

,ن أي إن*سان يكلف*ه المح*افظ ب*إع�ن ق*رار وطن*ي  مھما كلفه ھذا من مخ*اطر شخ*صية ل*ه 
ًعظيم مثل ھذا القرار رغم صادر من المحافظ شخصيا سيحاول أن يعطى لنف*سه ن*صيبا م*ن  ً
ًالفضل او استثارة حماس الناس أو إذاعته بشكل يجعل له قدرا ايجابيا من ھذا القرار إP أن  ً

صدر منه من قريب أو بعيد فى موضوع لم ي. المحافظ بدوى الخولى وقد أصبح فى ذمة هللا 
اQنذار ما يسئ إليه أو يشين تاريخه كمصري وكمسئول تعرض للعديد من المواقف الصعبة 

ويكفى أن كافة الكتب والتفسيرات اQسرائيلية لم ت*سطع أن تن*سب للرج*ل أى ش*يء يدين*ه . 
  .فى ھذا ا,مر على اQط�ق 

 ا��Fــــــ)ر

ًن ف**ى ال**سويس بط**� ص**امدا يحم**ل س**�حه ف**ى أروع ص**ور خ**�ل فت**رة الح**صار ظ**ل ك**ل م** ً
والل**واء محي**ى ال**دين . ك**ان ال**سيد محم**د ب**دوى الخ**ولى مح**افظ ال**سويس وقتھ**ا . ال**صمود 

اختلط المحافظ مع ضباط وجنود الجيش وضباط . خفاجة مدير ا,من يعيشان بين الصامدين
الجميع ت�حموا . بائع الخبز والجزار وبائع الطعمية والطبيب والممرضة و.وجنود الشرطة 

نسوا رت*بھم وألق*ابھم ومھن*تھم . معا ونسوا كل شيئ نسوا أسرھم وذويھم خارج السويس 
 �  .ًمدافعا عن شرف الوطن وعزته وكرامته . ًوأصبح كل منھم مقات

. كان الشخصان يتقاس*مان بلح*ة وأص*بحت ال*سيجارة عمل*ة ن*ادرة. والجوع . عانوا العطش
اة الت*ى تحملھ**ا الرج**ال ك**ل الرج*ال ف**ى ال**سويس حت*ى الن**ساء ك**انوا وقتھ**ا كثي*ر م**ن المعان**

قررن***ا . ًبال***شھامة والبطول***ة رج***اP  تحملھ***ا الجمي***ع دون اكت***راث إP بم***صر وكرامتھ***ا 
وعندما تلقى السيد مح*افظ ال*سويس وقتھ*ا اQن*ذار . اPستشھاد فى سبيل هللا من أول لحظة 

رئيس أنور السادات أجاب الرئيس بإش*ارة Pس*لكية عاجل*ة اQسرائيلي بالتسليم ونقله إلى ال
  ) P تسليم المقاومة حتى أخر فرد هللا معكم . (يقول فيھا



لقد كان الرئيس أنور السادات عندما أعطى ھذه اQش*ارة عل*ى عل*م بطبيع*ة ش*عب ال*سويس 
ھا عن*د ح*سن أمام العالم كله وكانت ال*سويس وش*عب. ًواثقا من قدرته على القيام بما قام به 

ظن الرئيس وعند ثقته رغم أنه يعلم أن ھذا الشعب الذى مر علية س*ت س*نوات م*ن الع*ذاب 
  . والھجرة P يرضى بأي نوع من التنازل مھما كان الثمن

ورغ**م قل**ة الطع**ام والم**اء كن**ا نع**يش ونم**ارس حياتن**ا نقات**ل ون**ضحك ونغن**ى مم**ا زاد م**ن 
   .ينةإحساس العدو بھزيمته وفشل حصاره لھذه المد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل*ي  ع ال*ذي ت*م عرض*ه  )المن*سية ال*ذاكرةالسويس ( ھذا الموضوع تفريغ للفيلم التسجيلي 
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 ال*شھادة الحدث الذين ل*م ين*الوا أصحاب ا,شخاص اQحداثوھو فيلم وثائقي ويقوم برواية 
  وما زالوا متواجدين معنا حتي ھذه

  المنسية رةالذاكالسويس 

                                                 :الحلقةضيوف  



  محمود عواد        -•

  محمد سرحان        -•

  احمد عطيفي        -•

  وآخرون        -•

  2005 / 10 / 26تاريخ الحلقه 

  العربيةا2نخراط في منظمة سيناء =  

  دور الفدائيين في سد ثغرة الدفرسوار= 

  ا<ربعينركة قسم مع= 

  ا<ولرسم خريطة فك ا2شتباك =

   

  

  

  

  

  

على طول جبھة طولھا مائة وخمFسة :  فدائي سابق بمنظمة سيناء العربية-عبد المنعم قناوي 
وسبعين ألف متر كان فFي كFل متFر فيFه بطولFة أثنFاء عمليFة اقتحFام قنFاة الFسويس وتFسلق خFط 

FFذكر ا<يFFا نتFFة، 2زم إحنFFنقط القويFFارليف والFFده 2زم بFFة كFFدتش أونطFFا عFFدت دي مFFي عFFّام الل ّ
  .نتذكرھا

يعني القيFادة فFي الفدائيFة مFش بالFشھادات :  قائد مجموعة بمنظمة سيناء العربية-محمود عواد
العليا ولكن بكفاءة بعدد دخولFك ا<رض ھنFاك وعFدد العمليFات الناجحFة اللFي أنFت عملتھFا، ده 

            .لعالم كلهفي العمل الفدائي على جميع المستويات في ا

  .يا أحمد يا عطيفي: عبد المنعم قناوي



2 يFستطيع حFد يقFول إيFه اللFي حFصل فFي :  فدائي سابق بمنظمة سFيناء العربيFة-أحمد عطيفي
أربعة وعشرين أكتوبر إ2 إحنا، <ن إحنا اللي صنعنا أربعة وعFشرين أكتFوبر بفFضل مFن هللا 

  .وفقط

  .كابتن ميمي: عبد المنعم قناوي

 أنا كمFواطن عFادي مFش معقFول إن مFصر تنFضرب، 1967في :  فدائي سابق-حمد سرحانم
 يFوم عمFالين نوديFه فFي سFيناء فFي 19مش معقول إن مصر تنھزم، الجFيش اللFي كFان بقFى لFه 

ّساعات تدمر َ.  

الجيش بتاعھا كان وقتھا قليل فجاء الرئيس جمFال .. البلد كانت:  فدائي سابق-عبد المنعم خالد
  صر أعلن إن شعب خط القنال يحمل السkح ليدافع كل واحد عن مدينتهعبد النا

  اPنخراط في منظمة سيناء العربية
--------------------------  

 وتكونFFت مجموعFFات المقاومFFة الFFشعبية لحمايFFة 1967بعFFد نكFFسة يونيFFو : عب**د الم**نعم قن**اوي
  .المنشآت الحيوية اللي موجودة داخل مدينة السويس

 رحنا بعد كده بور توفيFق نحFرس بFور توفيFق مFن محاولFة اnنFزال فFسمعت إن :محمود عواد
ھيشكلوا فرقة دوريات بحرية تطلع من الميناء تقعد طول الليFل تحFرس شFركات البتFرول مFن 

  .البحر عشان يمنعوا محاولة العدو إن ھو يدمر الشركات

باحا، دوريFFات ليليFFة دي كانFFت مھFFام بتFFتم يوميFFا مFFن سFFتة مFFساء لFFستة صFF: عب**د الم**نعم قن**اوي
  .لتأمين السفن الراسية

ولكن برضه أنا مFا كنFتش مقتنFع بھFذا الكkFم، مFش مقتنFع عFايز أدور علFى أي : محمود عواد
  .حاجة فبدأت أسعى

فسمعنا عن تكوين منظمة فدائية على غرار المنظمات الفلسطينية زي فتح : عبد المنعم قناوي
سيناء العربية، ابتدأت المتطوعين من أبناء السويس ِوغيرھا، أطلق على ھذه المنظمة منظمة 

  .من المجموعات ا2نتحارية بالذات تنضم فرادى

ومع بحث وجرى ورمح ففھمت إن مكتFب المخFابرات يعنFي ممكFن يجنFدني : عبد المنعم خالد
لعمل زي ده، رحFت أنFا المكتFب ھنFاك عنFدھم سFألت علFى الFضابط قFالوا لFي موجFود إسFتنى، 

لت له قال لي أيوه يا عبد المنعم، قلت له أيوه يا أفنFدم أنFت سFيادتك عFارفني؟ قعدت شوية، دخ



مش أنت اللي ضربت على العدو؟ قلFت لFه أنFا اللFي ضFربت علFى العFدو، قFال لFي .. قال لي آه
إحنا عارفين أنك راجل وطني وراجل بتحب بلدك وإحنا نحب الرجالة اللFي زي دي، قلFت لFه 

 اللFFي زي دي وبتحبونFFا شFFوفوا لFFي أي مFFصلحة أروح أضFFرب خkFFص مFFادام بتحبFFوا الرجالFFة
العدو ھناك، قال 2 دخول جوه غير المكFان اللFي أنFت قاعFد فيFه فFي البلFد ھنFا، قFال لFي سFيناء 

.. واسعة وكبيرة وما يفھموھاش إ2 الناس العرب اللي جوه، قلت لFه تمامFا، قFال لFي فإحنFا إيFه
خلك يFFا سFFيدي سFFيناء، المھFFم جFFابوا لFFي اسFFتمارة برنFFامج إن شFFاء هللا وھنFFد.. ھنعمFFل لFFك إيFFه

ومFFFضيت علFFFى ا2سFFFتمارة مليتھFFFا ومFFFضيت ودخلFFFت جFFFوه أوضFFFة كFFFده صFFFوروني ثkFFFث 
تصويرات، صورة من الخلFف وصFورة مFن الجانFب وصFورة مFن ا<مFام وقFالوا لFي إحنFا إيFه 
 ھنبعت لك بس تكون في المكان والحاجات دي طبعا ما تقولش لحFد عليھFا دي حاجFات سFرية

بينا وبين بعضنا، قلت له 2 ما تخافش، قال لي إيه رأيك تجيب لي واحد معك، قلت لFه ماشFي 
ده قلFت لFه يFا عFم  غري*ب لزميلFي أنا ما عنديش مFانع، فأخFذت بعFضي ونزلFت علFى ا<ربعFين

، ، قال لي إيه، قلت له إيه رأيك في شغل كويس، قال لي شغل إيه؟ قلت له نروح سيناءغريب
غريFب فدربFه  وملئ استمارة وكل حاجFة وجFاب ا<لغFام ھيFدرب  أتصوربغريب محمد غري

، غري*ب وأنا معاه ومش عارف إيه وقال أنتوا تروحوا ولما أعوزكم ھأبقى أجFيلكم خkFص يFا
ّقال له خkص يا أفندم، خدنا بعضنا ومشينا وروحنا وثاني يوم لقينا عربيFة آخFر النھFار جايFة 

 معاك وتعالى، خدنا بعضنا ورحنا لقيناھم مجھFزين لنFا غريب تعالى يا عبد المنعم تعالى ھات
ألغام نفس عملية زرع ا<لغام اللي إحنا عملناھا أول مرة ھنعملھا ثاني مرة، عدينا من منطقFة 
ثانية وخدنا بعضنا ورحنا زرعنا ألغامنا وجينا، ثاني يوم بعت لي قFال لFي عFاوزين إيFه واحFد 

وراجل كان  محمود عواد أكبر مننا برضه وأكبر مني سناكمان فأخذنا زميل برضه لنا أسمه 
  .في الجيش

بأقول له إحنا يا منعم ھنفضل كده قاعدين عFاملين واليھFود فFي سFيناء ھنFسيبھم : محمود عواد
ّكده يقعدوا ده ھيبنوا خkص وھيخدوا سيناء وھنفضل إحنا كده وھم كFده، قFال لFي يعنFي أنFت 

مFFنعم، قFFال لFFي طFFب تعFFالى معايFFا، فFFين؟ قFFال لFFي تعFFالى نفFFسك تعمFFل حاجFFة؟ قلFFت لFFه طبعFFا يFFا 
المخابرات، فالمھم رحنا ھناك قابلوني وخدوا بياناتي وجابوا لي طلFب قدمتFه وبFدؤوا يتحFروا 

يعني المخابرات بتاعتنا مFش أي واحFد .. عني شھرين ثkثة، جابوا جدود جدودي من الصعيد
غايFة مFا جئFت فFي يFوم قFالوا تعFالى تفFضل يخش فيھا كده بتقول لFه أھkF وسFھk، 2 سFابوني ل

روحت قعدوا برضك معايا حوارات ھما بيعرفوا منھا اnنسان وراحوا مكلفنا بمأمورية نحFط 
غري*ب محم*د  وهللا يرحمFه وعب*د الم*نعم خال*د فيھا ألغام ودي كانFت أول مأموريFة أطلعھFا أنFا

 راجFFل قلبFFه زي  كFFانم**صطفي  زمkFFء الFFشھيد1956، ھFFذا الرجFFل برضFFك مFFن فFFدائي غري**ب
  .الحديد

وقFال أنFا عFاوزكم بقFه إن شFاء هللا تكبFروا لFي بقFه إيFه المجموعFة بتFاعتكم، : عبد الم*نعم خال*د
ف*ايز عل*ى  علFى  أب*و ھاش*معلFى س*عيد الباش*تلي علFى ميم*ي س*رحان الحاج.. فابتدينا بقه إيه



ا علFى أعلFى ابتدأت المخFابرات يFدربون.. على مجموعة كبيرة جدا وقعدنا نجمع وخدنا أشرف
  .تدريب

علFيكم الFسkم قFال آه .. أول يوم رحت عFادي رحFت قابلFت القائFد سkFم علFيكم: محمد سرحان
قعFدوني مFن الFساعة الثامنFة صFباحا لغايFة الثامنFة لFيk 2 صkFة و2 .. طيب أقعد، الراجل قعد

k ثمانيFة أمتFار فFي عFشرة أمتFار وكFل مFث أكل و2 شرب حطوني فFي أوضFة كبيFرة كFده بتFاع
ثkث ساعات يخش لي واحد عسكري معلش أصFل الكFابتن مFش عFارف راح فFين، بقFول لFك 

قFالوا لFي معلFش .. أول يوم كده ما حطيتش حاجة في معدتي خالص، ثاني يوم قلFت يFاض إيFه
أصFFل بيتأسFFف تعFFالى بكFFرة الFFساعة الثامنFFة، جئFFت ثFFاني يFFوم معايFFا سFFندوتش قلFFت يمكFFن أقعFFد 

  .دوتش يعني أي حاجة، رحت زي امبارح عملوه النھاردهعندھم نصف ساعة و2 ساعة سن

بعد ما إحنا دخلنا والتحقنا بالعمل الفدائي بصينا لقينFا زميلنFا فkFن دخFل وفkFن : أحمد عطيفي
قابلنا زمايلنا جوه <نه كل واحد كان رايح برغبة منه شخصية فلما جينا نكلم المFسؤول .. دخل

أو2 باشوف ھل أنت جاي بطريقة رد فعل وقتي و2 أنFت طب أنتوا عملتوا كده ليه؟ يقول لك 
ِمصر إن أنت تكون فدائي ُ.  

كانت مھمتنا إن كان في اثنين مدرعة ودبابة بيعملوا دورية كFل يFوم فFي ميعFاد : محمود عواد
معين إن إحنا نFدمر الورديFة دي ونجيFب أسFير والكkFم ده كFان 2زم يكFون فFي وضFح النھFار 

  . الجندي المصريعلشان نثبت لھم كفاءة

<ن طبعFFا العFFدو خkFFص إعتFFاد إن المFFصريين بيعFFدوا بالليFFل وبيعملFFوا : عب**د الم**نعم قن**اوي
عمليFتھم ويمFشوا فإحنFا بقFى فFي اليFوم ده واجھنFاھم بقFه وا<وامFر عنFدنا إن إحنFا ننفFذ العمليFFة 

قوالFFب . .ّبالنھFFار وھFFم متحFFركين، فإحنFFا عFFدينا طبعFFا زي مFFا قلFFت بالليFFل وفحتنFFا مكFFان للعبFFوة
)T�T ( سالبFFل الFFوة نوصFFوق العبFFي فFFة تيجFFبيل أول عربيFFى سFFائي علFFيل كھربFFزة بتوصFFمجھ

ّبالموجب فتنفجر العبوة، المجنزرة دي أو المعدة ا<و2نية دي ھتطير في الھواء حوالي يمكن 
  . عشرين متر وطبعا تقع باللي فيھا15عشرة 

ّ الطيFران تFدخل مجFرد مFا أسFقطنا قواتنFا اليوم ده لما قمنا بالعمليFة الFصبح جFاء: محمود عواد
أسقطت طائرة سكاي ھFوك جFري البFاقي كلFه مFا وقفFش <ن فاجئنFاھم <ن العمليFة دي أعFدت 

ّط والFصواريخ كلFه مFستعد للتFدخل .إعداد كويس، كانت المدفعية الميدانية مستعدة، المدفعيFة م
ِوما فيش واحد فينا فقد أو واحد فينا أصيب إ2 الزميل    .د طهمحموُ

  .وزرعنا العلم المصري شرق القناة: عبد المنعم قناوي

  .1973 لغاية ما قواتنا عبرت في 5/11/1969العلم ده فضل مرفوع من : محمود عواد 



حانت ساعة الخkFص وسFاعة ا2نتقFام يFوم العاشFر مFن رمFضان الFسادس : عبد المنعم قناوي
اتنFFا لقنFFاة الFFسويس وتFFسلقھا للFFساتر ّ لمFFا حFFدثت المعجFFزة بتاعFFت اقتحFFام قو1973مFFن أكتFFوبر 

  . متر22الترابي اللي وصل ارتفاعه لحوالي 

هللا أكبر .. بصينا لقينا سيناء دي بقه والعة طبعا الناس كلھا في البلد هللا أكبر: عبد المنعم خالد
  .قواتنا عبرت

فنFدي فوجئنا بأن الطيران بيخش وبيخسر طبعا زعلنا وجريت على المكتب يا أ: محمود عواد
  . قال أنتم يا جماعة لسه دوركم ما جاش أصبروا بس دوركم جاي لسه.. إحنا

                                    

  دور الفدائيين في سد ثغرة الدفرسوار

---------------------------  
جدا إلى أن تدخلت القوات ا<ميركية تدخل .. وبدأت الحرب ماشية كويسة جدا: أحمد عطيفي 

  .شرمبا

لمFFا العFFدو اnسFFرائيلي تمكFFن إن ھFFو يعمFFل الثغFFرة فFFي منطقFFة الدفرسFFوار : عب**د الم**نعم قن**اوي
َوعبر القناة غربا َ  

لمFFا إحنFFا عرفنFFا إن العFFدو ھيحFFاول يقFFتحم الFFسويس قلنFFا 2زم نواجھFFه بأسFFلحة : أحم**د عطيف**ي
FFى خلFFا علFFد بتاعتنFFي القواعFFودة فFFدرعات موجFFضادة للمFFلحتنا المFFدرعات أسFFضادة للمFFيج م

السويس وما تمكناش إن إحنا نروح نجبھا، كان في الوقت ده كFان عنFدنا الFشيخ حFافظ سkFمة 
قFFال لنFFا إن إحنFFا نFFروح نFFشيل بعFFض الFFشھداء فعرفنFFا إن الFFشھداء اللFFي بيكونFFوا موجFFودين 
ّوالمصابين بيخدوھم يFودوھم المستFشفي وياخFدوا مFنھم الFسkح وبالفعFل رحنFا فFي المستFشفى 

ھا غرفFة التFسليح اخFدنا منھFا اربجيFه واحFد ھFو اللFي وجFدناه مFضاد للFدبابات ولقينا غرفة اسم
وثkث صواريخ له واخدناه ورحنFا بيFت زميلنFا الفFدائي محمFود عFواد وقعFدنا نفكFر لFو العFدو 

  .دخل ھنتصرف معاه أزاي ونواجھه أزاي

ممFوه، أما عرفنا خkص 2زم نستعد وأنFا كFده لقيFت واحFد جFاي 2بFس أفFرول : محمود عواد
  .عيل من تقريبا صاعقة وماسك اربجيه سفن بتلسكوب وجديد 2نج وجره في ا<رض

فمحمFFود عFFواد زميلنFFا بيقFFول لFFه يFFا أبنFFي ھFFاتوه قFFال لFFه ده بتFFاع واحFFد زميلFFي : أحم**د عطيف**ي
  .استشھد وده عھده



فقلت له طب ممكFن يعنFي ا2ربجيFه ده ونكتFب لFك وصFل قFال لFي وصFل راح : محمود عواد 
  .رماه لي

  .بقى معانا اثنين اربجيه والذخيرة بتاعتھم: أحمد عطيفي

في ذعر الناس جايFة تجFرى مFن ..  وحسينا بقه الناس جاية23جاء لنا بقى يوم : محمود عواد 
ھنا ومن ھنا، الناس تجرى تروح لغاية كده وترجع تيجي ثاني وحالة من الھلع والفزع النFاس 

صFFناف الFFشعب عFFساكر قلعFFة ھFFدومھا، مFFدنيين، بخاصFFة اللFFي جايFFة مFFن الجنFFاين، مFFن جميFFع أ
ستات، مجانين، سFتات عيالھFا تايھFة مFش عارفFة راحFت فFين، أم زي المجنونFة ماشFية تلطFم، 

  وتقول لنا إحنا عاوزين نقاتل شباب حلFوة زي المھنFدس23طبعا بدأت تيجي لنا ناس في يوم 
أي فFFدائي  قاتFل زيFه زي كFان بي24 ده مھنFدس جارنFFا ھنFا ده طلFع يFوم معانFFا محم*د البھن*سي

موجود وبرضك وغيره وغيره، فالمھم جينا اجتمعنا إن إحنا ھنعمFل كمFائن اليھFود يFا جماعFة 
ھيدخلوا، اليھود فين، كان عندنا الشھيد أشرف ده كان بسم هللا مFا شFاء هللا عليFه كFان كFده ھFو 

وى مائFة واحFد ده يعنFي العمFل اللFي يقFوم بFه يFسا.. ضئيل الجسم ولكن كان فيه قوة مائة واحد
ّلميت العربيات المFضروبة وقفلFت شFارع عرابFي .. قالي لي أنا قفلت شارع عرابي بالعربيات

ّوسبنا لھم شارع الجيش مفتوح <ن ھم عمالين يركزوا علFى الFشوارع كلھFا وسFايبين الFشارع  ّ
  .ّده سليم اللي ھم ھيدخلوا منه والدبابات دلوقتي واقفة في المثلث

ّ أكتوبر حFوالي الFساعة سFتة فوجئنFا لقينFا الطيFران دوى فFي الFسماء 24يوم : دعبد المنعم خال
  .ُعندنا عمال يدك في البلد دك تدمير شامل

فالساعة سFتة ونFصف الFصبح سFلمنا علFى بعFض كلنFا وقلنFا ربمFا مFا نFشوفش : محمد سرحان
نه يلحقنا بعض وفعk حصل ولغاية دلوقتي اللي راح استشھد ما شوفناھوش ونتمنى من ربنا إ

  .بھم يعني

الصبح بدري إتوزعنا إلى أربع كمائن على طريق الجيش واتفقنFا إن مFا حFدش : محمود عواد
مFFن ا<ول يFFضرب إ2 لFFم يFFدخلوا يجFFوا عنFFدي أو عنFFد الFFشھيد إبFFراھيم سFFليمان إن إحنFFا نبFFدأ 

 وبعيFدة.. نضرب ونتعامل معاھم وكانت الكمائن واحFد كFده وواحFد عكFسه، واحFد كFده وواحFد
  .عن بعض ولما نسمع كلمة ا2نفجار وكلمة هللا أكبر الكل ھينطلق ويضرب

الFFدبابات اللFFي ھFFي داخلFFة دي كانFFت رافعFFة علFFم الجزائFFر والمغFFرب وجFFايبين : محم**د س**رحان
دمFFي وملبFFسينھا .. المFFصفحات نFFص جنزيFFر دي مFFن فFFوق مفتوحFFة فجFFايبين دميFFات.. حاجFFة

  .عساكر وممسكنھا أي حاجة كده



علشان يخدوعنا ونضرب عليھم ونظھFر أمكننFا فFين، فFالمھم مFا حFدش فينFا : خالدعبد المنعم  
ضرب ودخلناھم عديناھم لغاية لما دخلت الدبابات الثقيلة وبرضه قلنا محدش يضرب لمFا إيFه 

  .أول دبابة توصل عند أول كمين

، ّبالفعFFل بFFصينا لقينFFا فيFFه اشFFتباك حFFصل فFFي النFFسق ا<ولنFFي، حFFصل اشFFتباك: أحم**د عطيف**ي 
  .حصل ضرب، حصل انفجارات

 وكانت مليانة ورق وزبالFة ولكFن 1956ھنا كان في دوشمة خرسانية من سنة : محمود عواد
من براھا من سقفھا حطيت ا2ربجيFه أول دبابFة دخلFت الFسويس أصFبتھا بفFضل هللا وعنFد هللا 

قيFت ثFاني وغيرت مكاني وقفت على ناصFية الFشارع ده وراقبFت الFدبابات الثانيFة اللFي جايFة ل
دبابة جت وقفت والمدفع متصوب على الدوشمة دي وضربت الدوشمة لغاية ما نسفتھا ولعت 
فيھا النيران <ن الورق اللي فيھا وا<كيFاس اللFي فيھFا فغيFرت مكFاني ورحFت جFري مFن عنFد 

يعني الضرب فيھم ما كنش .. ا<جزخانة وكملت الطلقتين اللي معايا فأصبت بھم دبابات ولكن
  .ن دھم كان من الدبابات سنتريون أصبھم آه لكن ما وقفوشمؤثر <

بصينا لقينا إبراھيم سليمان جاي بيقول يا عطيفي تعالوا با2ربجيFه اللFي معFاكم : أحمد عطيفي
ّفي خط الدفاع ا<ول، قلنا له ما أنتوا ھناك، قال إحنا ضربنا ولكن ھم مش ھيجFوا مFن عنFدكم 

نا وجرينا على المنطقة اللي ھي بجوار سينما رويال وكان ّھم ماشيين في خط واحد بالفعل قم
عبارة عن جنينة فيھا خندق بتFاع أفFراد ركبنFا فوقFه وبFدأنا نقاتFل المFدرعات ضFربت أنFا دانFة 

 أصFFابتھا ولكFFن لFFم 3 أ 48با2ربجيFFه الFFسفن علFFى دبابFFة ماركتھFFا أو الموديFFل بتاعھFFا بFFاتون 
جال فFFي الحFFرب أنFFا مFFسكت ا2ربجيFFه مFFن تFFدمرھا تFFدمير كامFFل وكملFFت المFFشي مFFن ا2سFFتع

الماسورة بطريقة خطأ أيدي اتحرقFت الFشمال فأديFت ا2ربجيFه لزميلنFا الFشھيد إبFراھيم محمFد 
سليمان وإبراھيم محمد سليمان كان اللي فاضل معانا صاروخين دانتين فقط راح قاعFد وجFت 

ح قاعFد علFى الخنFدق وراح الموجة التانية من الدبابات كانت دبابات ماركة سنتريون سبعة را
َضارب دبابة وكانت أول دبابة تدمر في السويس، اللي كان مFن كتFر غFرورھم كFانوا فFاتحين 
ّالمغازل بتاعت السواق بما إن المفروض في العمليات ما تتفتحش، لما دخلت الصاروخ بتFاع 

  .ا2ربجية بتاع إبراھيم سليمان دخل شال رقبة السواق

قائد .. واق دي أكنك شلتھا بسيف بقت في ا<رض زي الكرة، الدبابةدماغ الس: محمد سرحان 
  .الدبابة وقع

فالجثة لما سقطت جوه حصل عند بقية الطقم فزع ورعب وده بتاع ربنا الوعFد : محمود عواد
  .اللي وعدنا بيه سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب



ا معانFFا طلعFFوا واحFFد يطلFFع ولكFFن الدبابFFة مFFا أنفجFFرتش وقفFFت فحبFFوا يتعFFاملو: أحم**د عطيف**ي
بيFFضرب بالمFFدفع الFFنص بوصFFة، الطلقFFات الFFنص بوصFFة أد الطلقFFات دي كFFده، طلقFFات نFFص 

  .بوصة بيضربوا بھا ا<فراد ودي طلقات خارقة حارقة

ّلقيت أربعة مFن زمkتFي واقفFين عمFالين دبابFة واقفFة والبFرج بتاعھFا الماسFورة : محمود عواد
البطFFل أحمFFد عطيفFFي والFFشھيد  ن يقFFاتلوا اللFFي ھFFو الزميFFلّمتوجھFFة علFFيھم وھFFم واقفFFين عمFFالي

  .إبراھيم سليمان والزميل البطل محمد سرحان وكان معاھم محمد البھنسي

محمود عواد كان في الناحية التانية من السكة الحديد شFاور لنFا نخFف الFضرب : أحمد عطيفي
 بالمدفع المائة وسبعة راحوا مطلعين رشاش النص بوصة قفلوا عليھم البرج وبدؤوا يضربونا

مللي بتاع الدبابة، طلعت منFه بالفعFل قذيفFة لكFن الحركFة الميكانيكيFة بتاعتھFا متمFتش والمFدفع 
  .نزل على ا<رض

أنFFا شFايف بقFFه إيFFه اليھFود يحطFFوا أيFFدھم علFى البFFرج كFFده يجFوا يطلعFFوا يkقFFوا : محم*ود ع**واد
 معايا قنابل يدوية وكنت خkFص الطلقات ينزلوا تاني، رحت بفضل هللا شاورت لزمkتي كان

ّخلصت الذخيرة وكان معايا اللي ھو فتحي سباق ده اللي بيشيل لFي الFذخيرة مFسكته ا2ربجيFه  َ
ّوجريت شاورت لھم أنا من الشارع اللي ھنا وھم من الFشارع ھنFاك ورحFت بفFضل هللا طFالع 

  .حت رامي قنبلةّفوق الدبابة ورحت رامي كان البرج مفتوح ھم بيحاولوا يخرجوا منه ور

وده أدى إلFFى انفجارھFFا انفجFFار تFFام، دي لمFFا قفلFFت الFFسكة بFFدأت كFFل الFFدبابات : أحم**د عطيف**ي
ّوالمدرعات والعربيات النص جنزير وخkفه بدأ يقف وراءھا <ن قفلFت الFسكة وھFم عFارفين 
زي مFFا إحنFFا دارسFFين وھمFFا دارسFFين اnسFFرائيليين إن أي مدرعFFة تقFFف فFFي مدينFFة يعنFFي قبFFر 

  .ك ھتنضرب بسھولةمتحر

كلھم جم بقوا يركنوا الدبابات يمين يا إمFا يقفلFوا علFى نفFسھم ويقعFدوا يFضربوا : محمود عواد
  .بالمدفع زي ما تيجي بطيخي مرة فوق مرة تحت أو يجروا يھربوا يستخبوا في البيوت

أنا كنت واقف في صالة قطع التذاكر بتاعFت سFينما رويFال وبFصيت لقيFت فيFه : أحمد عطيفي
مدرعة واقفة جانبي فشلت القنبلة ورمتھا فيھا اللي مFات مFات واللFي عFاش حFب .. دبابة واقفة

يستخبى فبيستخبى في المكان اللي أنا واقف فيه فكانت لحظة ما فيش متر ونصف لدرجة إني 
دي بتFتم فFي جFزء مFن الثانيFة .. ّلما ضربته وقتل وقع علي اللحظة دي كانFت بتبقFى إزاي ھFل

�نسان فينا شعوره إيه الشعور بيبقى في لحظة سمو، الFسمو اللFي أنFت فيھFا عFايز لكن بتبقى ل
تقاتل كويس جدا عايز تقتل أكبر عدد ممكن علشان تموت بثمن فكFان المFوت جميFل <ن أنFت 
بتشوف زمkئك في لحظة كان معFك فFي لحظFة مFات واستFشھد وكانFت دي أكبFر أمFل لنFا وده 

  . تبع المخابرات الحربيةاللي خkنا دخلنا منظمة سيناء 



  معركة قسم ا,ربعين
--------------------------  

ّكان المؤسف جميع أقسام السويس رفعت ا<عkم البيFضاء، نزلFت علFم مFصر : محمود عواد 
ورفعت العلم ا<بيض وده اللي شجع اليھود إن ھو يدخل قسم ا<ربعين عشان يتحامى فيه <ن 

  .القسم ده قلعة

ھFو عبFارة عFن مبنFى يحوطFه شFوارع مFن ا<ربFع جھFات يعنFي ممكFن إنFه يFتم : أحمد عطيفي
الدفاع عنه بسھولة وبالفعل إحنا جئنا قتلنا كل الناس اللFي حFوالين البيFوت واللFي حFوالين قFسم 

  .ا<ربعين وقلنا نھاجم قسم ا<ربعين

  .أي طريقةلما احتلوا القسم كان يجب إن إحنا نحاول نفك حصار القسم ده ب: محمد سرحان

بدأت بقى المعركة بدأ كل زميل يؤدي الواجب اللي عليه بأمانة منھم اللFي : عبد المنعم قناوي
  .سقط في ا<ول ومنھم اللي قعد في ا�خر واتسقطوا

إبراھيم أصk كان بطل من أبطال الجمباز قال أنا استروني بالنيران وأنا ھأنط : أحمد عطيفي
يدخل من الباب اللي ورا والشھيد أشFرف يFدخل مFن البFاب اللFي أبقى جوه القسم والشھيد فايز 

قدام ويخطط له إبراھيم لسه بيطير في الجو وبينط راح واخد دفعة رشاش في صدره نام فوق 
السور، سبناه ھنعمل له إيه، أشFرف دخFل وفFايز سFمعنا قتFال بيFنھم وبFين اnسFرائيليين القتFال 

لى أن قلنا نضرب القسم ده بأي شFكل ضFربناه وبFشكل ّوقف استشھدوا ھم كمان، قعدنا نقاتل إ
ّعنيFFف جFFدا راحFFوا مطلعFFين لنFFا عFFسكري كFFانوا أسFFرينه مFFن عFFساكر الFFشرطة وقFFالوا إن ھFFم 

  .عايزين يسلموا بس نضمن لھم حياتھم

قلت له يFا محمFود خFد الراجFل ده وديFه لمحمFود عFواد <ن كFان محمFود عFواد : محمد سرحان
  .وا له شوية إيه إسعافاتأتصاب وراح المستشفى يعمل

جايب لFي واحFد شFويش مطلعFين الFشويش ده علFشان عFاوزين يFسلموا، اليھFود : محمود عواد
إحنا مش ھنسلم للصاعقة اللFي بFره، ھFو مFا فFيش صFاعقة .. عايزين يسلموا بس بيقولوا له إيه

  .بره و2 ناس و2 واحد فينا 2بس أفارو2ت دأنا 2بس بروفر عادي وكوتشي

   

ومحمود خد العسكري ده وراح لقائد المخابرات قال له عايزين يFسلموا نفFسھم :  عطيفيأحمد
قال له يرمFوا أسFلحتھم مFن الFشبابيك ويرفعFوا رايFة بيFضاء وإحنFا نFضمن حيFاتھم، العFسكري 
ّرفض يرجFع <ن ھFم شFرطين إن ھFو يرجFع قلنFا مFا فFيش فائFدة نFضرب القFسم بقنابFل حارقFة 



ي شكل وبالفعل قعدنا نضربه بقنابل حرقة قدرنا نخلص منFه كFل بحيث إن إحنا نخلص منه بأ
  .ده والمدرعات كلھا واقفة دايره مواتيرھا دايره

قال لFي 2 متخلFوش مFدرعات دايFرة <حFسن .. ّبعد كده جاءت لي التعليمات لما: محمود عواد
Fا رعبFدا <نھFوة جFة دي حلFي العمليFت يعنFود يتسللوا تاني وھيستعملوھا أحرقوھا وكانFت اليھ

رعب رھيب جدا، فيما بعد في كتاب التفصيل قالوا إن ھFم شFافوا جنFود صFاعقة عمالقFة ولھFم 
  .أنياب

  .كل اللي دخل السويس ما خرجش: أحمد عطيفي

ناس كتير اتكلموا مع فضيلة الشيخ حافظ سkمة علFشان إزالFة الFساتر فھFو مFن : محمود عواد
بنى الوحيد فFي الFسويس اللFي مFا زال الFساتر الFواقي رأيه بيقول إن المعركة لم تنتھي بعد، الم

  .من القذائف اللي كانت بتيجي من جانب العدو اnسرائيلي حول مسجد الشھداء

 كFFان قFFائم بFFدور الFFدعوة لتFFشجيع الجنFFود 1967مFFسجد الFFشھداء أول حFFرب : أحم**د عطيف**ي
 إحنFا علمنFا 1973وتعريفھم بدينھم وتعريفھم بفضل الجھاد وإلى أخره لغايFة لمFا جFاءت سFنة 

إن الشيخ حافظ كان في القاھرة وعلشان يجيء من القاھرة للسويس كان الطريق أتقطFع فجFاء 
ھو على عربية بتاعت مدفع لغاية لما دخل السويس، لمFا دخFل الFسويس عkقاتFه كويFسة بكFل 
 ّالناس العFسكريين بقFوا يجيFؤون يتكلمFوا معFه الحFرب بFدأ لمFا الحFصار بFدأ بقFى كFم كبيFر مFن

العFFسكريين والرتFFب العFFسكرية والعFFسكريين العFFاديين داخFFل المFFسجد، كFFان الFFشيخ حFFافظ اللFFي 
عنده الذخيرة أو عنده سkح يوديه المسجد، إحنا عايزين ذخيرة أو عايزين حاجة نFروح نأخFذ 
من المسجد، فبقى حركة اتFصال لمFا جFاء اليھFود عFشان يقولFوا إن ھFم عFايزين يھFاجموا البلFد 

  .م المسجد بتاع الشھداء من خkل الميكروفوناللي رد عليھ

بالنسبة للشھداء ھنا في السويس ما فيش شارع و2 حارة و2 زقاق إ2 لما : عبد المنعم قناوي
سقط فيھا شھيد واثنين وثkثة <نه دي كانت اشFتباكات شFبه يوميFة طFوال الFستة سFنوات اللFي 

  .1973 إلى 1967ھي المدة من 

يعني أخلص الناس اللي قFضت فعkF وكFانوا .. ِعم الوفاء ونعم اnخkصِكلھم ن: محمود عواد 
إب*راھيم  والFشھيد أحمد أبو ھاشم وأخوه الشھيد مصطفى أبو ھاشم ّبيطلبوا الشھادة ھم الشھيد

 محم*د محم*د يوس*ف والFشھيد ف*ايز ح*افظ أم*ين والFشھيد أش*رف عب*د ال*دايم والشھيد سليمان
لFFFشھداء زمkئنFFFا غيFFFر أصFFFدقائنا اللFFFي انFFFضموا إلينFFFا ا ھFFFؤ2ء،  الب***شتلىس***عيد  والFFFشھيد

  .يعني دول ناس كانت مخلصة وھم أحياء عند ربھم يرزقون.. واستشھدوا



الشھيد إبراھيم والشھيد أحمد أبو ھاشم لما جاءت الحرب بFدأت تبقFى لFصالحنا : أحمد عطيفي
 ھتنتھي وما فيش وما فيش أي غبار على إن الضفة الشرقية في أيدينا هللا ھي الحرب% 100

  .حد فينا ھيستشھد مش معقول

بكFFى قFFال لFFي يFFا واد يFFإبراھيم جFFاءت قامFFت الحFFرب وھFFتخلص ومFFش ھتنFFول : محم**ود ع**واد
ّيعني بقى يشتم نفسه، ليه يا رب فيعمل إيه؟ لما جاء الFشھيد أحمFد حمFدي راح مقلFع .. الشھادة

شان يFستبارك بFه <ن لقFى ا�يFش بتاعFه علF الشھيد أحمد حمدي ا�يش بتاعه وراح حاطت لFه
الشھادة وفعk نال الشھادة وأعظم شھادة، إبراھيم سFليمان  نقطة دم ھنا، دم شھيد علشان ينول

واخد أكتر من أربعين طلقFة فFي جFسمه، ا<وضFه دي كFان بيقFيم فيھFا الFشھيد الFسيد أحمFد أبFو 
..  ھنا وراح كاتFبھاشم <ن ھو أسمه مركب رحمة هللا عليه، قام فوجئنا به جاء على الزجاج

كان الزجاج كله تراب وراح كاتب بصبعه أسامي أو2ده ويمكن كنا <ول مرة نعFرف أسFامي 
ّبناته بنتينه ا2ثنين وابنه حمادة وكتبھم ھنا، فضلوا أكتر من سFنة وھFم مكتFوبين علFى الزجFاج 

  .ھنا

لطFاعون بعFد إحنا دفنا الناس دي بسرعة في أثناء الحرب علشان ا<مFراض وا: أحمد عطيفي
ّكذا وتسعين يوم كنا كاتبين وصية للشيخ حافظ سkمة إنه يدفنا دفن شFرعي طلFع جثFة الFشھيد 

  .إبراھيم علشان يدفنھا دفن شرعي لقيناه وأنا شفته بعيني رأسي كأنه نائم بالضبط

 لما تkقي واحد أنت دفنه بأيدك بعد ثkثة وتسعين يFوم بتفFتح تربتFه تkقيFه نFائم: محمود عواد
لFFسه مبتFFسم وذقنFFه كأنFFه واحFFد متوضFFئ، وشFFه وأيديFFه كأنFFه متوضFFئ، لFFسه متوضFFئ ومبتFFسم 
والريحFة اللFي طلعFت مFن القبFر بتاعFه 2 يمكFن ھFشمھا و2 شFمتھا قبFل كFده، فالFشھيد إبFراھيم 
يعني والشھيد سعيد والشھداء عموما ھFم الخيFرة بتاعتنFا بقFول لFك وبFصدق يعنFي ربنFا اختFار 

  . الخيرة الصادقة مننا

   

  رسم خريطة فك اPشتباك ا,ول
---------------------------------  

 اللFي ھFو مائFة يFوم حFصار ويمكFن 25بدأنا طيب نعمل إيه في خkFل مFن يFوم : أحمد عطيفي
المائة يوم دي فيه كثير من الناس مفقFودة عنFدھم مFن الناحيFة التاريخيFة إحنFا بFدأنا نحFاول مFع 

يطFFة اللFFي ھFFي بتاعFFت فFFك ا2شFFتباك ا<ول، فبقينFFا ماشFFيين مFFع المFFراقبين الFFدوليين نرسFFم خر
المراقبين الدوليين وإحنا أصkF مFش رسFميين إحنFا أصkF فFدائيين 2 نمFت <ي قFوات مFسلحة 

  .بصلة



فطبعFا قFال لFك مFين يFروح ودوا إيFه واحFد مFن الفFدائيين ده يFروح ويخلFص : عبد المنعم خالد
Fي ومعFاج ميمFان معھم، فراح ميمي سرحان الحFو كFرفش إن ھFا يعFو مFس ھFابط بFا ضFه طبع

  .الحاج ميمي قال لك 2 إحنا عاوزين نجمع عددنا كله.. ّضابط، فابتدوا ھم

فوصلنا لحته قدام مننا اليھود وفيه حتFة ترعFة صFغيرة اسFمھا ترعFة المغربFي : محمد سرحان
Fزروع فأنFه ذرة مFان فيFا كFواد وزمايلنFي فو أنا رايح عاوز أوصل للھدف فمحمود عFه يجFا إي

البوليس الدولي معاه الخريطة وإحنا معانا الخريطFة بتاعتنFا فيجFي محمFود عFواد أقFول إيFه يFا 
  .محمود يا عواد يطلعوا التسع أنفار من الزرع

يجي ثابت على المكFان إنFه ھFو فيFه إيFه قFوات مFصرية نبتFدي نلحFق نجFري : عبد المنعم خالد
  .لمكان ثاني

يEgypt ( k(ّلع يا عبد المنعم يا خالد يطلعوا ھم التسعة يعمل المرة دي أقول أط: محمد سرحان
يا واد مائة متر فمائة متر مشينا حوالي ستمائة متر، فالراجل بص لقى التسعة ھمFا الFشطرنج 

  .اللي عمالين يخش الزرع ويطلعوا

، محم*د غري*ب.. غري*ب بس خلف في ا<سماء يا عبد المنعم، يFا محمFود، يFا: عبد المنعم خالد
هللا طيب دي الناس ھي ھي، فجاء واحد من قوات الطوارئ الدولية هللا أعلم بقFى إذا كFان ھFو 

  .بالضبطبقى يھودي أو إيه ملته 

بFص لFي كFده بتعجFب قFال لFي ) �o(قلFت لFه ) ?You commandos(بيقول لي أنت : محمد سرحان
)You commandos? ( قالت له)�o ( يFول لFب فبيقFده عجFبرضه يھز دماغه ك)You commandos? (

يعني من فضلك مع السkمة، كل الرشاشFات محطوطFة ) Please go away(قال لي ) Yes(قلت له 
المھFم ده موقFف مFن ) �U(ُفي صدري على بعد بس أنا معايا البوليس الدولي ومعFاه الرايFة الFـ

ترعة المواقف وعملنا وقف إطkق النار وحط البوليس الدولي حط إن ھنا بس إيه بقى تحت ال
ما قFدرتش أعFدي الترعFة <ن مFا كFنش فيFه كFوبري، خلFصنا مFن ھنFا لفيFت لحتFه ثانيFة عFدينا 
الترعة من حته ثانية وخkص وقف إطkFق النFار ومFشينا علFى كFده واتحطFت علFى الخريطFة 

  .ّوروحنا

وقت الحصار كان من أعظم ا<يFام زي مFا إحنFا قلنFا، أو2 نمFرة واحFد بالنFسبة : أحمد عطيفي
ة إحنا كمجموعة فدائيين كFسرنا مخFزن بتFاع أكFل وأخFذناه علFشان نجيFب نFستقطب بFه للمعيش

بدأت المياه يتفتح بير، جابوا الناس القدام .. ناس يجوا معانا <ن إحنا عددنا كان صغير، المياه
لقFوا بيFر فFي محFل كFان بتFاع .. الكبار العواجيز اللي كانوا في السويس قالوا كان فيه بيFر فFين

  .ماتي، قالوا كان ھنا زمان كان فيه بير من مثk من مائة سنةواحد جز



لغاية لما قوات الطوارئ والصليب ا<حمر اتفقFوا مFع العFدو يFدخلوا لنFا ميFه : عبد المنعم خالد
  .وأكل وحاجات دي

بعد فك ا2شتباك الثاني تم ا2تفاق عن طريق ا<مم المتحدة وبقFى يجFي لنFا كFل : أحمد عطيفي
رة عربيFFات نقFFل بتحمFFل مFFواد تموينيFة بيتFFراوح عFFددھا مFFن ثkثFFين إلFFى أربعFFين يFوم مFFن القFFاھ

عربية كل يوم، فيھا ما 2 عFين رأت و2 أذن سFمعت، فيھFا جميFع أنFواع ا<كFل، جميFع أنFواع 
الفاكھة، كانوا اnسرائيليين تعبانين زينا ما عندھمش برضه أكFل و2 ميFه ولFذلك كFانوا أحيانFا 

  .ق من العربيات اللي جايهيحاولوا يسرقوا صنادي

ابتدينا بقى إيه في المائة يوم واحد دول بقى طبعا فيه وقف إطkق نار إحنا : عبد المنعم خالد 
ما عندناش طبعا حاجه اسمھا وقف إطkق نار إحنا مالنا الجيش يقFف أنFا مFا نقفFش إحنFا نFاس 

Fا فFسرائيلية بقت معانnع فدائيين و2زم ندافع عن البلد والقوات اFر واقFى أمFوقتي بقFد دلFي البل
2زم لنموت لنموتھم، فابتFدت الوطنيFة فFي البلFد تزيFد حتFى اللFي مFا كFنش شFايل سkFح ابتFدى 
يشيل سkح ووزعنا مجموعات، اللي مش مضمونين لينFا نFاس مFدنيين، بقFالين، اللFي موجFود 

ه اللFي اسFمھا نعمFل مجموعFات وبالليFل نتFسحب نFروح مFثk لحتF.. في البلد كله ابتدى بقى إيFه
  .الزراير نضرب منھا

جبنا عربية بتاعة اللي بيشيلوا عليھا صFناديق الكFاكو2 وجبنFا أحFد الFشباب هللا  :أحمد عطيفي
يFFدي لFFه الFFصحة اسFFمه عبFFد هللا اللحFFام وقلنFFا لFFه الحFFم لنFFا عجFFل ھنFFا والعربيFFة دي كانFFت بتاعFFة 

اعFدة مFدفع رشFاش نFص بوصFة رواش بتاع الفول بيحط عليھا كاكو2 ورحنا لحFم لنFا عليھFا ق
وبدأنا نحط عليھا الرشاش ونFاس تركFب ونFاس تFزق ونFضرب بھFا وإحنFا بنجFري علFشان مFا 
نFFستھلكش الوقFFود اللFFي فFFي البلFFد وأحيانFFا علFFشان نFFستخبى مFFن ا2سFFتطkع اnسFFرائيلي نحFFط 
ا<سلحة والذخيرة تحFت ونحFط جFراكن ميFه عليھFا وبطFاطين علFى العربيFة ديFة ونعمFل نفFسنا 

حيين نمk ميه من أي مكان ونروح المكان نبدأ نضربه، كنا كل يFوم بنعمFل حFوالي خمFس راي
  .ست عمليات في المائة يوم اللي موجودين

أثنFاء محاولFة العFدو الغاشFمة أنFه ھFو يحتFل الFسويس وحFصار المائFة يFوم : عبد المنعم قن*اوي
مھمة دي كانFت 2سFتطkع شاءت ا<قدار إن أنا أكون في مأمورية فوق سلسلة جبال عتاقة، ال

القوات اللي جاءت تحاصر مدينة السويس، ظليت استطلع قوات العFدو طFوال المائFة يFوم مFن 
فوق جبل عتاقة وإن القيادة العسكرية في القاھرة يعني استفادت من المعلومFات اللFي أنFا كنFت 

ادة الجFيش يعنFي قيF.. جھFاز الkسFلكي اللFي كFان موجFود معايFا وكFذلك بأبعتھا لھم عFن طريFق
الثالث الميداني عندما اكتشفت نقطة مkحظFة للعFدو كFان بFالقرب مFن القيFادة وبلغFت فFي ذلFك 
الوقFFت اللFFواء رحمFFة هللا عليFFه عبFFد المFFنعم المFFصري قائFFد الجFFيش الثالFFث علمFFت فيمFFا بعFFد بعFFد 

Fادلي آخFز تبFل لمركFادة بالكامFل القيFوم ونقFك اليFر َانتھاء الحصار أنه ھو أصدر أوامره في ذل
 ويجي صباح أول ضوء اليوم التالي تيجي طيFارات العFدو المعاديFة مFن طFراز 51عند الكيلو 



الفانتوم وا2سكاي ھوك والميراج تدك المواقع العسكرية لكن دون أن تحدث لھم 2 خFسائر 2 
فFFي ا<رواح و2 فFFي المعFFدات، المعيFFشة كانFFت صFFعبة <نFFه إحنFFا كنFFا فFFي أكتFFوبر ونFFوفمبر 

FFسمبر لغايFFاير 29ة وديFFان 1974 ينFFد كFFرد إزاي الواحFFز البFFان عFFھر دول كFFام شFFل ده الكFFك ،
بينام، كان بينام كده يعني خلسة وكان الواحد لما بينFام كFان بينFام زي الكلFب يحFط دماغFه بFين 
رجليه ويفضل ينفخ لغاية لما يبقى فيFه يعنFي دفء بFسيط جFدا يFا دوب العFين تغفFل كFده ولكFن 

ّالواحد صاحي ثاني، المياه لما كFان بينFزل النFدى والواحFد كFان بيأخFذ ّالھوى لما بيقوم بيروح 
الميه من الصخور اللFي بتتكFون فيھFا قطFرات النFدى ويFشربن رغFم صFعوبة الحيFاة ولكFن دي 

  .كانت أسعد أيام في حياتي

بالنFسبة لنFا كمجموعFة فFدائيين منظمFة سFيناء نحمFد هللا ونFشكر فFضله إن إحنFا : أحمد عطيف*ي
 وشFFفنا البھدلFFة 1967مFFل الفFFدائي � وإن إحنFFا كنFFاس سوايFFسة اللFFي شFFفناه فFFي نكFFسة دخلنFFا الع

  .بتاعة الجيش بتاعنا خلتنا عايزين ننتقم لينا ولشرفنا

تم تكريمنا في حفل كان يحضره رحمة هللا عليه المشير أحمد بدوي وزير : عبد المنعم قناوي
ارة الداخليFة مFن خkFل ا2حتفFال بأعيFاد ، تم تكريمنا من قبل وز1980الدفاع ا<سبق في سنة 

الشرطة، تكريمنا سنويا من خkل يFوم المحFاربين القFدماء وضFحايا الحFرب، مFن خkFل إدارة 
َالتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بتبعFت طبعFا نFاس تحFج سFواء مFن أسFر الFشھداء أو مFن ھFم 

  .مازالوا على قيد الحياة

 نجFازى علFى ھFذا العمFل مFن أي مكFان فFي الدولFة ولFم إ2 إن إحنا إلFى ا�ن لFم: أحمد عطيفي
نأخذ أي ميزة في الدولة ولكن بنقول ما كان � دام واتFصل ومFا كFان لغيFر هللا زال وانفFصل، 

  .السيدة جيھان السادات جاءت واحتفلت وراحت مديه كل واحد شھادة استثمار بعشرة جنيه

يعني الواحد قدم يعني اللي ربنا قFدره .. جهوالواحد مش عايز من الدنيا حا: عبد المنعم قناوي
به في سبيل هللا وفي سبيل الوطن وكفايFة إن ربنFا أكرمنFا وانطبقFت علينFا ا�يFة الكريمFة اللFي 

َمن المؤمنين رجاٌل {بتقول بسم هللا الرحمن الرحيم ِ َ َِ ِ ِْ ُصFدقوا مFا عاھFدوا هللا عليFه فمFنھم  ُ ْ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ َّ ُ َ ُ َ
ُمن قضى نحبه َ َْ َ َ ًنھم من ينتظر وما بدلوا تبديkِوم َّ ِ ِ َّْ َ َُ َّ َ ََ ُ ُ ْ{.  

جاحFدين وننكFر  وطبعا الحاجات دي اتعملFت أو2 بفFضل هللا علFشان مFا نبقFاش: محمود عواد
َومFFا رميFFت إذ رميFFت ولكFFن هللا رمFFى{ فFFضل هللا <نFFه َ َ ََ َ ََ َّ َّ ِ َ َ َْ ُإن تنFFصروا} {ْْ ُ ْهللا ينFFصركم  َ َُ ْ ُ َ َّ
ْويثبت أقدامكم ُ َ َ ْ َ ْ ِّ َ ُ{.  

إحنا النھارده منا اللي سواق أتوبيس، منا اللي سباك، منFا اللFي ھFو مFدرس فFي : أحمد عطيفي
مجال البترول، زي ما إحنا موجFودين مFا فينFاش و2 واحFد بقFى مليFونير مFا فينFاش و2 واحFد 



بقى صاحب مصانع ما فينFاش و2 واحFد وصFل إلFى مراكFز عليFا <ننFا لFسنا وصFوليين ولكFن 
  .شاء هللا يكون عملنا خالص لوجه هللاعملنا للبلد وإن 

يعنFي علFشان نعFيش ونFشوف .. يعنFي لFه الحكمFة فFي ذلFك.. � ا<مFر فFي ذلFك: محمود عواد 
  . ونشوف اللي شوفناهالمرارة 
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  يوم الحصار انتصر ا,حـرار بعد صبر وطول انتظــار

  عدو غشيـم أثم غـــــــــدار من ثغرة فاجئنا بخطة دمـار

   نھـارششفنا ا,رض مولعة نــــــار قولنا دا ليل ما لھو

  صوت رصاص حوالينا بيدوي من كل مكان زى ا,مطار

*****  

  ا فاكرنا صيده وجاى يأسرنــاأتارى جاى صھيون يحاصرن

  جاى بكل س�ح يحاربنـــــــــا فاكر س�حه راح يغلبنــــــــا

   علينا بكل ســـــــــ�ح صواريخ فى الجو ومدافــــعاھجمو

  بغرور واثقين ھما الغالبيـــن فاكرين محدش ح يدافـــــــع

*****  

  القينا روحنا قدام جروحنـــــا إزاى نھرب ونسيب أرضـن

  شمرنا ا,يادي ووھبنا روحنـا  نفدى ترابنا بحياتنا ودمنــا

  من ا,ربعين وشارع الجيــش من الغريب والخور وشميس



  كل الشعب مدني وجيـــــش الصورة واضحة ما بتخبيـش

*****  

   واحد منھـــــــــم  شد س�حه كان أولھــــمغريب الفدائى

  ستني وقلبه ناوليھـــمشايل روحه على كفـــــــــــــــه كان م

  جم ھاجمين با� حالفيــــــــــــن شايلين العزة على كتافھـــم

  بإيمانھم كانوا متواعديــــــــــــن النصر لمصر وسويسھـــم

*****  

   نھــــــــار خلو الدم يسيل أنھـــــارشورولھم ليل ما لھو

  مـــاردبابات وعساكر كله إنھـــــــار دبابات و مدافع كله د

   وفايز ابرز ع�مــةغريبسليمان واشرف وحافظ س�مـه 

  فى التاريخ أPمه سطور مضيئة تاريخ وباقى يحكى الحقيقــة

*****  

  ارض السويس رمز الصمــود شھدائھا باقيين فى الخلــود

  كل شبر فيھا بيحـــــــــــــــلف حبنا ليھا ما لھوش حـــدود

  وطلع الشھيد عند ا,بــرارانتصر ا,حرار وطلع النھــار 

  هللا اكبر عزيز قھــــــــــــــــار عز ب�دنا بأغلى انتصـــار
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    افدى وطنى بدمائــــــــــــى غريب الفدائـــــــــــىأنا

  كل صباحى ومسائــــــى  أتمنى لقاء أعدائـــــــــــــى

*****  

  ديت ربى رجائــــــــــــىرفعت وجھى لسمائـــــى   نا

  دعيت و  أتلبى ندائــــــى كسرنا غرور أعدائـــــــى

*****  

  وطنى دائى ودوائـــــــى   جروحى وبلسم شفائـــــــى

  لوطنى دمى ووفــــــــائى  وكل ودى ووPئـــــــــــــى
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   فى الوجـــودرحلة كفاح رحلة صمــود  ,جل ما أبقى



  صباعى على الزناد مولود  بحلم بدنيا فيھا الخلــــــــود

*****  

  كنت بحلم بفجر جديـــــــد يطلع نھار يوم سعــــــــــيد

  وھبنا هللا بقلب حديـــــــــد   وكان فى أكتوبر يوم عيـد

 �2ـــــــــــــــــــــ�ى
  

  ـــــــــھاعلشنھا روحى وھبتـــــھا   ,جل ما أرفع اسمـ

  عاشق تراب أرضــــــــھا  أموت وابقى فى حضنــــھا

*****  

  فى حضنى لما أضمـــھا   اسمعھا تسبح ربــــــــــــھا

  صورتھا فى قلبى ورسمھا فى عينية مفيش زيـــــــــھا

*****  

  ماغابتش يوم عن بالـــــى وP فارقت أبدا خيــــــــالى

  ى مين غيرھا اللى بأقيــــــالىعنھا الك�م يحــــــــــ�ل
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  عفارم عليكم وتسلم أيديكم أبطال السويس أبطال مصـر

  شرفتوا بلدنا رفعتوا رايتنا بطوPت كثيرة وماليھا حصر

*********  



   أول بطولة تكيد أعـــــدائىبغريب الفدائىحابدأ ك�مي 

  ـــــنارفجر شرارة فى النھار عبر الشط ما خاف الـــــــــ

*********  

  ھجم وجاب أول أسيرين كان الزمان سبعة وستيــــــــن

  تســـــــــــــــــــلم أيديه استلم الراية أبو عــــــــــواد

*********  

  عزف أحلى نشيد ياوPد وكان معاه أبطال شجعــــــــان

  منعم خالد وميمى سرحان ومحمود طه بأربجيـــــــھات

*********  

   وحرقـــــــــــــــوا الدبابات عفارم عليــــــــــــھمضربوا

  بطلنا قناوى عفارم علية سليم السيناوى دليله وعيـــــــــــنه

  يحاور عدوى بكل شطارة جھازه ال�سلكي يبلغ أشـــارة

  تھب جنودنا وتأخذ بتارنا ربك نصرنا ورجعت ديــــارنا

  افظ س�مـــــــةعفارم عليــــــــــــــھم شيخنا البطل ح

  قاوم وشارك بكل أمانة زعـــــــــق بأعلى صوته يا مصر

*********  

  هللا أكبر فى كل عصر P استس�م وP مھانة نفديــــــــكى

  يا غالية بروحنا ودمـــــــــــــــانا عفارم عليـــــــــــــھم

*********  



  حافظ أمينأبطالنا الشھـــــــــــداء الفدائيين أشرف وفايز 

  إبراھيم سليمان ووPد أبو ھاشم كسروا شوكة عدوى الغاشم

*********  

   أحياء يرزقونوغـــــــريب الفدائىسعيد البشتلى وحلمى 

  ح�ل عليــــــــــــھم وأختم قصيدتى بألــــــــــف تحية

*********  

  لرجال المخابرات وسينا العربية كل سويسى شرطة وجيش

  تعيش جبتوا النصر لمصر ھــــديةضحى بعمره ومصر 

  عفـــــــــارم عليكم يا سوايسية عفــــــــارم عليكم
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  عزفت سويسنا الملحمة أكبر قصيدة ملھمـــــــــــة

  والشعب نصب المحكمة دى أرضنا وغاليــــــــة على
*********  

  ــارالضرب زاد ولعھا نار ھدموا المصانع والديــــــ



  وP ھمنا طول الحصار أوPدنا ھمه الفدائيــــــــــة
*********  

  على كل غاصب كل دخيل وكان بأيدنا ألف دلـــيل

  وعدونا قدامنا ذليل مع كل طلعة انتحــــــــــارية
*********  

  أعدائنا لما ھاجموكى وبطيارتھم ضربـــــــــــوكى

  ـــــــةإتبرجلوا لما شافوكى شعلة حماسه ووطنيـــ
*********  

  أبطالك لما قادوھا نيران قناوى ومعاه ميمى سرحان

  مع البشتلى وسليمان طير رقاب إسرائيليـــــــــــة
*********  

  

   وأشرف فدائيين عواد وطه وحافظ أميــــــــنغريب

  منعم وأبو ھاشم نصبوا كمين فى ا,ربعين والزيتية
*********  

  يا شرطة فى الجامــعحافظ س�مه قائد جامع جيش و

  شعب السويس أبو سيف Pمع رافض يسلم البندقية
*********  

  سويس بلدنا رمز الكفاح طول عمرھا شايله الس�ح

  ربان سفينة أو م�ح فى الحرب نضرب أغنيــــــــة



*********  

  رجالنا تسلم أياديھم قلوبھم الصاحية عينيھــــم

  ـــــهوأرضھم رجعت ليھم أدى الشباب السويسي
*********  

  دم الشھيد روى سينا نبت خضاره أمانيــــــــنا

  روحه ترفرف حولينا وجاب لنا النصر ھديــــــــه

    

 

  


