
  
  
  
  

  .. إسرائيل 
  والعمليات اخلاصة

  

  )جزء أول             (  
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     إلى شهدائنا الذين فقدوا حياتهم عن طيب خاطر فى سبيل إيمانهم           

بل وعلى  .. أن الخطر الصهيونى القادم ليس خطر على فلسطين فقط          

  . بل والعرب جميعا.. تراب أرضهم مصر 

  . ا بالسالم والمعاهدات والمفاوضاتوإلى إحياءنا الذين غررو

إلـى نهـر   .. سالم أوصل العدو الصهيونى إلى الخط األزرق األول        

  !! الفرات

  . وخوفى عليك أيها الخط األزرق الثانى

رغم كـل   .. فمازلنا والحمد هللا نحن األقوى      .. علينا أن نفيق وننتبه     

  . شىء
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م مستعيناً بكتب ومذكرات الشخـصيات      ١٩٧١كتبت هذا البحث سنة     

 وتصريحاتهم ومن جرائد العدو الصهيوني وما بين سطور         ةاإلسرائيلي

وكذا من قراءة االستماع العـسكرى   .. المحللين والكُتاب اإلسرائيليين    

  .  سنوات متتالية٤لمدة 

 عاماً مكتوبا على اآللة الكاتبة ألقدمـه        ٤٠احتفظت بهذا البحث لمدة     

عسى أن ينفع به أبنـائي مـن        ..  بعض اإلضافات البسيطة     اليوم مع 

  .  القوات المسلحة

            
     أحمد رجائى عطية 

  ١/١/٢٠١١ القاهرة فى 
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  دين وجنس عنصرى.. اليهودية 
تفيد الدراسة فى ارتباط إسرائيل والعمليات الخاصة عن معرفة دولة وشعب           

بإسـرائيل حيـث   ولد فى ظروف غير طبيعية من رحم العمليات الخاصـة          
ترتبط إسرائيل بالعمليات الخاصة ارتباط غير طبيعى ومخـالف لتكوين أو          

  .نشأة أى دولة ومقوماتها على مدى العصور
    فإننا نجد طباع شعب بالكامل وهو الشعب اليهودى العنـصرى سـواء            

مقرونة بمقومات ومبادئ هذا النوع من القتـال  .. داخل إسرائيل أو خارجها   
 علـى سـيناء   ١٩٥٦ كلمة مشهورة ألحد القادة فى هجوم خريف         وال ننسى 

يجب أن نصل إلى حيث كلم موسى ربه لنعطيه األلواح التى تحثنـا علـى              (
  ). التسامح واالستكانة

هذا غـير تصـريحات العنـف واإلرهـاب من قبـل رجال الدين وقـادة           
بروتوكـول  إسرائيل والصهيونية العالميـة والنصائح الالإخالقيـة بتعـاليم         

  . صهيون
    كذلك نجد أن قادة دولة بالكامل من قيادات سياسية وإعالمية واقتصادية           

إلخ مروا فى شبابهم بطور هذا النوع من القتال وهو العمليـات            .. وحربية  
  . الخاصة وذلك فى خالل القرن العشرون

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ن أن وضع حدود إسرائيل الجغرافية والديموجرافيه واالقتصادية ال يسمح بأ         
  خوفا من أن تنتقل .. يقوم بحرب تقليدية طـويلة األمد 

المعركة داخل حدودها األصلية حيث أن هناك أماكن فـى دولـة إسـرائيل          
أى أقل من النطاق التكتيكـى      ..  كم   ١٠يكون فيها عمق الدولة فى حـدود       

 لذا فإنه يعتنق مبدأ أن خير وسـيلة         –ألى جيش معادى يبدأ بالمعركة ضده       
ومن هنا ظهرت أهمية العمليات الخاصة كأعمال ذات        .. ى الهجوم   للدفاع ه 

  .فعالية مستقلة أو مقدمة ألعمال الهجوم الشامل
عندما تتأزم المواقف الدبلوماسية واالقتصادية بين الدول فإنه غالبا ما تتخـذ          

 ومع تكلفـة المعـارك      –هذه الدولة ضد األخرى األسلوب العسكرى الشامل      
فإن الـدول تلجـأ     .. وتواجد ما عليه األمم المتحدة اآلن       والحروب الشاملة،   

أال وهى العمليات الخاصة المختلفة فمـا       .. إلى المعارك فى أبسط صورها      
  .بالك من دول مثل إسرائيل تعيش دائما فى أزمات

   كما أن ظروف تكوين هذه الدولة ومساندة الدور االمبريـالى لهـا فـى              
مر الواقع ومحاولـة الـسيطرة علـى        االغتصـاب واالستيطان وفرض األ   

فـإن هـذا المخطـط      .. الشـرق األوسـط كمخطط للدولة االسـتعمارية       
يجـبرها على استمرار حالة الالحرب والالسلم وهـذا الوضـع يـستخدم            
العمليـات الخاصة كوقود الستمرار هذه الحالة من التوتر ومساندة العمـل           

  . والعسكرى أيضا.. السياسى والدبلوماسى 
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مل هذا البحث التاريخ القريب للعمليات الخاصة بإسرائيل حتـى يمكـن            يش
  . اإلمساك بجذور هذا العمل وتقسيم صور العمليات الخاصة فى إسرائيل

إن أسلوب ومبادئ العمل الخاص بإسرائيل بوجه عام يؤدى إلـى اسـتنباط             
.. الملمس الخفى ألسـلوب العـدو الحربى والدبلوماسى واسـتخدامه لـه           

 أو بعدها وهذا ما     ١٩٦٧ فى قراءة وتفسير وتحليل عملياته سواء قبل         وذلك
قصدته من سـرد عملياته بهذه الكيفية دون تعليق أو تحليل ألن لكل رجـل              
عسـكرى أو دبلوماسى من داخل تخصصه وعمله لـه تحليـل وتفـسـير         

  . خاص يمكن أن يخرج منه ويستفيد منه بما يطابق طبيعة عمله
جع بالنسبة للعمليات الخاصة اإلسرائيلية للقـائمين علـى         وقد يكون هذا مر   

العمليات الخاصة وكذلك للمخططين السياسيين ولكن لمتابعة المستقبل يجب          
استنباط كل ما هو جديد لمعطيات العمليات الخاصة لدى العدو وذلـك مـن              
تدريباتـه وتغييـر تنظيماته أو إضافات إلى لدى العدو وذلك من تدريباتـه            

ر تنظيماته أو إضافات إلى اإلمكانيات فـى المعــدات واألسلحــة            وتغيي
  وهى التى تضيف ألنواع العمـل الخاص مهمـة          –ألخ  .. واألجهزة الفنية   
  جديدة لم تكن فى
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الحسبان حتى تكون الصورة واضحـة وسليمة من تاريخ حادث ومـستقبل           
  .محدد المعالم

 من هذا الدين ديناً عنـصرياً       جعل.. أن الدين اليهودى باعتناقه للصهيونية      
حتى فى داخل المجتمع اليهـودى نفـسه هنـاك          .. فهو ليـس دين للتبشير     

.. فهناك فرق بين االشـكناز والـسيديم مـثال          .. عنصـرية بين أنفسـهم    
  . وغيره كثير

وبدعوى ألنفسهم  .. وعموما يعتبرون أنفسهم جنس آخر غير باقى األجناس         
 والغريب أنهم تمكنـوا مـن سـن         –ألجناس  بأنهم جنس سامى غير باقى ا     

قوانين فرضوها على العالم من خالل مجلس األمـن ومجتمعـات حقـوق             
وال حتـى   .. اإلنسان بأنهم دون باقى العالم جنس ال يسمح له باإلساءة إليه            

.. باإلشارة أو التلميح واألغرب أن كافة مجتمعات العالم اسـتجابت لـذلك             
 فهو كافر يستباح دمه ومـا دون جنـسه فهـو    نحن أمام دولة ما دون دينها     

  . محتقر
وقــد يـضحوا بالغـالى      .. ويحافظون على هذا الجنس حتـى فى مماته        

أجـالال  .. والثمين فى سبيل جمع رفات أى يهودى لدفنه بطقـوس معينـة             
  . لجنسهم

لقـد كان من أبناءه حام وسـام وتافـت         .. والذى لم يفرق نوح نفسه بينهم       
  . اءوغيره من األبن
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 ونجد أنهم يتخذون من الدين اليهودى مبـدأ للعبـة الـسياسية وحـصـر             
فإن العلم الذى يمثل خطين باللون األزرق       .. الصهيونية فى أطار العنصرية     

نجد أن نجمة داوود تتوسط العلم وهذه المثلثـان         ) أى من النيل إلى الفرات    (
انهم الثالث الذى   الثالث وودي ) صهيون(ما هم إال جبال زيون      .. المتداخالن  

هيكـل  (يبدأ من معبد    ..  وعقيدتهم إلحياء الصهيونية     –يمثل المثلث اآلخر    
  . كما يدعون والذى أقيم بجبال صهيون) سليمان

فى حين أنهم لم يفكروا فى إعادة بناء معبد سرابيت الخادم بجنـوب سـيناء         
ادى ولم يفكروا فى إقامة معبـد بـالو       .. رغم أحتاللهم لسيناء ست سنوات      

وكأن عقيدتهم لم   .. المقدس طوى عند عيون موسى حيث األثنى عشر عين          
  . بل عند تاريخ النبى داوود.. تبدأ بسـيدنا موسى 

.. كما أن اليشع بن نون عندما نفذ وصية موسى بالذهاب إلى أرض الميعاد              
ذهب بهم إلى إريحا ولم يذهب بهم إلى جبال القدس والتى بها جبال زيـون               

 ومن هنا أوضح أن بدايتهم ومعتقداتهم تبدأ من عهـد وتعـاليم             –) صهيون(
  . سيدنا داود عليه السالم

وأنوه هنا على أن جميع بالد العالم قامت وتأسست علـى حـدود ومعـالم               
محدودة، إال دولة إسرائيل والتى قامت بقرار من هيئة األمم المتحدة علـى             

على خط معين، بل أنهـا       نإال أنها لم تقف حدودها حتى اآل      .. حدود معينة   
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تنفيذ خطتهم والتى رسموها علـى       فى توسع دائم وتضع نصب أعينها على      
  . وهى من النيل إلى الفرات.. العلم 

 –فهم دائما فى اقامة المستوطنات على أرض الغير ثم إقامة الحماية  لهـا               
  . وهذا سبب كافى لموازنة حالة الالسلم والالحرب
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  ل األولالفصـ
  العمليات الخاصة

  عـــام . ١
   تتميز العمليات الخاصة عامة بأنها نوع من أنواع القتال له طـابع خـاص        
فى الفكر العسكرى حيث يمكن ألن يقوم نزاع كامل بين خصمين متحـاربين             
عمادها ومفهومها إستراتيجية العمليات الخاصة كذا يمكـن أن يـشارك هـذا         

ركة الشاملة بالتعاون مع باقى األسلحة فى إطـار         النوع من القتال ضمن المع    
  . معركة األسلحة المشتركة

..    أن نظريات العمليات الخاصة التخطيطية والتنظيمية بالمرونة بمكـان          
حيث أنها توضع فى قالب التخيل واالقتراض ومن بعدها اإلمكانيات والقدرة           

  .البشرية هى القادرة على التنفيذ
ات الخاصة بسيطة فى مظهرها أو لها طابع التهـور فـى            قد تكون العملي  

إال أن كياسة التخطيط فى اإلطار االستراتيجي العام للدولة مقاسـه           .. تنفيذها  
بالمعلومات الدقيقة وتوفير اإلمكانيات هو أصالة عقيدتها وفكرها ونـضوجها          
كما أن مخططيها يعلمون جيدا أن للوصول عن طريق العمليـات الخاصـة             

داف اإلستراتيجية المرسومة للدولة هى بعيدة التـوقيت دائمـا وتـتحكم           لأله
فيها ظروف محلية ودولية سياسية كانت أو عـسكرية لـذا وجـب الحفـاظ               

  . والمثابرة على الهدف فى ظل هذا األسلوب
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  : ما هى العمليات الخاصة. ٢
بأقـل قـوات وأبـسط    ..     هى العمليات التى تتم دائما خلف خطوط العدو  

أو .. أو شـبة عـسكرية   .. تسليح سواء بشكل أو بصورة عسكرية منظمـة     
 سواء بصورة مباشـرة     – ولتحقيق أكبر النتائج للهدف الشامل       –بشكل مدنى   

كما أنها تتم على المواجهـة فـى حالـة األهـداف            . أو بطريق غير مباشرة   
المنعزلة أو فى األرض الصديقة نفسها فى حالة مقاومة العمليـات الخاصـة             

 لـذا نجـد أن   –) فى كمائن ونقـط إنـذار  (والتسلسل بواسطة وحدات سطع   
العمليات الخاصة لها صور مختلفة فى التشكيل والتنظيم والتـسليح وطريقـة         
العمل بما يتمشى مع الموقف السياسى والعسكرى ولكل منها طابعة الخـاص            

  . ومميزاته
عدم تحميـل   ولو اتبع المخططين عدم الخلط بين واجب كل صورة وأخرى و          

  . واجب أحداها لألخرى نجد عيوب أقل ما يمكن أن توصف
  : صور العمليات الخاصة. ٣
  : المقاومة الشعبية) أ 

 تقوم بتنفيذ مهام قتالية متبعه أسـلوب  –    وهى تنظيم شعبى وشبه عسكرى     
العمليات الخاصة فى التنفيذ وهى أول صور العمليات الخاصة وترتكز علـى           

  : كل منهما اآلخردعامتين يساند 
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منظمـات وعصـابات قتالية مدنية فى قالب شبة عسكرى تطبـق مبـدأ            . ١
  ).أصب وتخلص(
 . رابطة شعوبية داخل المجتمع الواحد تتعايش بداخله هذه المنظمات. ٢

بحيث تترابط هذه الشعوبية وتقبل أن تتحرك هذه المنظمات داخلها وتحميهـا        
 . فى هذا اإلطار المدنى

اوتسى تونج عن هذه المعادلة بتحرك السمك فى الماء وتتكامـل           وقد عبر م  
المقاومة الشعبية فى وجود أفراد داخل المنظمات القتاليـة وأفـراد للقيـام             
بالمخابرة واالستطالع وجمع المعلومات وتجهيز ارض المعركة بل وإخفـاء    

  . مظاهر المعركة بعد أتمامها والتصدى بالمواجهة المدنية البريئة بعدها
  :  الميلشيات العسكرية-ب

 –    هى قوات خاصة ال تظهر إال فى حالة احتالل الدولة أو جزء منهـا               
وقد ظهرت جليا وبصورة واضحة وناجحة فى فيتنام ضد فرنسا ثم أمريكـا             
والجزائر ضد فرنسا وفى فرنسا نفسها ضد ألمانيا فى ظل حكومة فيــشى             

حيـث تحولـت    .. ٥٦  وكذلك فى بـور سـعيد ضد اإلنجليز فى حرب        –
  .وحـدة صغيره من الصاعقة إلى ميلشيات عسكرية

وظهرت كذلك قبل نشأه دولة إسرائيل فى صورة قوات الهاجاناه وشـتيرن            
  .وعصابة اليد السوداء والحمراء وغيرها
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وهى قوات فدائية تتكون من تشكيل خاص من أفراد قالئل أو وحدات فرعية             
 تكلف بالمهام الجريئة الحاسمة     –م  صغرى وذلك حسب طبيعة األرض والمها     

  .مع عدم التمسك باألرض) أصب وتخلص(ضد العدو وتطبق مبدأ 
  :  االستطالع-حـ

وهى تحتاج لنوعية من األفراد على مستوى عالى من التـدريب وخاصـة             
وهدفـه دائمـا    .. على استخدام األجهزة الدقيقة والتكنولوجيات الحديثة               

 وهى ال تقاتل إال للـدفاع عـن         –عمق العدو   الحصول على المعلومات فى     
النفس وقد تقاتل وحدات فرعية منها للحصول على المعلومات وغالبا ما يتم            

 كمـا تقـوم بهـذه المهـام بأسـلوب          –هذا فى حالة وجود اتصال بالعدو       
  ).اصب وتخلص (–العمليات الخاصة 

  : الوحدات الخاصة–د 
  : وحدات الصاعقة –

مجموعات صغيرة فى عمق العدو لتحقيق أهـداف        وحدات خاصة تعمل فى     
  ).   وتخلص–أصب (عسكرية وسياسية وتعمل بأسلوب 

إال أن هناك عمليات خاصة داخل الكثافة السكانية للعدو وغالبا ما يتم هـذا              
العمل بالمالبس المدنية والمناسبة لألماكن الذى يتم عليها التنفيذ وتحتــاج           

  ات أعـداد خاصألن تعد لها وحدة من هذه الوحد
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حيث يقوم بالعملية من فرد إلى ثالثة أفراد سـواء بالتخريـب أو بتجهيـز               
فـى  ) المكاتكـال (فى أمريكـا أو     ) الريكورد(مسرح العملية لقوة أكبر مثل      

مجموعـة الـصحراء بعيـدة    ) م ص ب م(إسرائيل أو الدور الذى قامت به   
ية وهى وحده تابعـة     المدى فى مسرح شمال أفريقيا فى الحرب العالمية الثان        

  .للجيش البريطانى
  : )المظالت(وحدات اإلبرار الجوى  –

    وكما أن العمليات الخاصة فن من فنون القتال المتميـز بالبـساطة فـى              
 إال أن تكنولوجيا المعدات والتـسليح أثـرت     –التخطيط والتنفيذ واإلمكانيات    

اصـب  ( مبـدأ   ونقلتـه مـن   –عليه فى الحقبة الثانية من القرن العـشرين         
إلى نوع من أنواع القتال النمطى بإمكانياته القتالية التـى وصـلت           ) وتخلص

إلى القيام بالمعركة التصادمية بحيث يكون فى اإلمكان اسـتخدامه لفتـرات            
محدودة سواء كعملية منفصلة خلف خطـوط العـدو أو معركـة األسـلحة              

  .المشتركة بحيث تسبق المعركة بساعات
مكانيات فى العمل من التسرب بالسير الطويل أو استخدام              وكذا بدلت اإل  

البدائيات فى الحركة إلى األبرار بواسطة الهليـوكبترا والنقـل البحـرى أو             
  .اإلسقاط بالمظالت
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  :  وحدات األبرار البحرى–
 تـشكل فـى كتائـب       –وهى وحدات خاصة نظامية ذات كفاءة قتالية عالية         

 تقوم  –اسب واكتفائها الذاتى لفترات محدودة      ولواءات وفرق لها تدعيمها المن    
 متبعة أساليب القتال النمطيـة مـن   –بتنفيذ مهام قتالية نمطية فى عمق العدو  

هجوم ودفاع وارتداد ولكنها تعمل لفترة محدودة لحـين تلحـق بهـا القـوة               
  . الرئيسية

~~~~~~~~~~  
بـع صـور   وهكذا نجد أن العمليات الخاصة تظهر فى مجال فن القتال فى أر     

تعمل جميعها خلف خطوط العدو أو فى الحد األمامى على األهداف المنعزلة            
أو فى األرض الصديقة نفسها فى حالة مقاومة العمليات الخاصة والتـسلل            .. 
 يـؤثر فيهـا بـصفة مـضطردة     –ولكل منها إمكانياتها الذاتية والمكتسبة  .. 

االختالفـات البـسيطة    إال أن هناك بعـض  –اإلمكانيات والتقدم التكنولوجى  
لبعضها فى احد المراحل مثل االستطالع والذى يختلف عنـهم فى مرحلـة            

 وكـذلك  –التنفيذ على الغرض فى حين أنها تتشابه معهـم فى باقى المراحل        
نجد ) اصب وتخلص (فى حين أن نجـدهم جميعا يشتركون تكتيكيا فى مبـدأ          

 االسـتمرار لفتـرات     والبحرى لـه صـفة    ) المظالت(قوات األبرار الجوى    
  . محدودة
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  الفصل الثانى
  :الفكر اإلسرائيلي والعمليات الخاصة. ٤

قامت المنظمة الصهيونية منذ فكرة التخطيط فى إنشاء دولة بفلـسطين فـى            
وحتى بعد قيامها كدولة علـى     .. على قيامها   .. أواخر القرن التاسـع عشر     
وأتقنتـه ومـرت بجميـع      ) العمليات الخاصة (استنفاذ هذا النوع من القتال      

 بل وتعتبر الدولة الوحيدة فى العـصر الحـديث التـى            –صوره ومفاهيمه   
استنفذت جميع صور العمليات الخاصة كأسلوب وعمل من المقاومة الشعبية          

مـن  .. حتى األبرار الجوى والبحرى فى أقل وقت        .. والملشيات العسكرية   
دول استخدمت أحد صـور     وقد تكون هناك    .. قبل إنشائها حتى هذا الوقت      

العمليات الخاصة وهو قتال المقاومة الشعبية مثل الصين والجزائر ولكنها لم           
تستخدم باقى الصور لعدم دخولهم فى حروب بعد تكوين دولتـهم وتعتبـر            
إسرائيل نفسها مدينة لهذا النوع من القتال سواء فى بدء إنـشـائها أو بعـد               

  . العسكريةفى خدمة مواقفها السياسية و.. ذلك 
  يتغير هـدف إسـرائيل من العمليات الخاصة حسب التخطيط ) أ 

 فنجد إسرائيل قديما وهى فى مجتمـع الهاجنـاه كانـت        –الشامل للدولة   
تتحكم فيها المواقف السياسية والدبلوماسية بدرجة كبيرة لتـشكيل دولـة           

 : إسرائيل وهى
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  . حماية السكان اليهود فى فلسطين. ١
 . نشطة الموجهة لتحقيق الصهيونيةحماية األ. ٢

  حماية األرض المكتسبة وبس الذعر فى األهالى العرب . ٣
  .     إلجبارهم على ترك األراضى

  ). ١٩٦٧ ، ١٩٥٦ ، ١٩٤٨(فى حين أننا نجدها أثناء حروب ) ب
 . تدمير مدفعيات العدو. ١

  بغرض شلالتحكم فى الطرق والهيئات الحاكمة من مضايق وخالفه . ٢
 .     وأربأك قواتنا ومنع االحتياطيات

 . االستطالع والقيام بعمليات الخداع خلف الخطوط.  ٣

 . القيام بالتخريب خلف خطوطنا فى المناطق الحساسة. ٤

  :  األتى١٩٦٧وكان هدف العمليات الخاصة بعد حرب ) حـ
  : أهداف سياسية. ١
   النار محـاولة تجنيب وتهدئة الموقف على خطوط وقف إطالق) أ 

      بالـردع بما يحقـق ترشيح سياسة األمر الواقع وحصر النزاع 
  .     العربى اإلسرائيلي فى نطاق محلى

  إظـهار إسرائيل أمام العالم والدول العربية إنها مازلت لها اليد ) ب
  .      العليا فى المنطقة

  . ها وتأييدهاب وقف النقد الداخلى للمؤسسة العسكرية واإلبقاء على الثقة ) حـ
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  دولعسكريا بعدم االلتفاف حولها من قبل ) الخصم(زعزعة الثقة فى ) د 
  .     العالم وخاصة الدول العربية

  : أهداف عسكرية. ٢
  خارجالـرد عـلى معارك االستنزاف أو أى أعمال تعرضيه داخل أو ) أ 

ت بالدها التى تتعرض لها القوات اإلسرائيلية أو الدولـة وذلـك بعمليـا            
خاصـة تستهدف استنزاف قوة اآلخر حتى تكـون حـرب االسـتنزاف            

  . سالح ذو حدين
  يترتبتشـتيت قـوة اآلخر وتوزيعها فى اتجاهات ثانوية األمر الذى ) ب

  .  الرئيسيةا    عليه أضعافها فى دفاعاتن
  بغرضمحـاولة تدمـير قوات ووسائل الدفاع الجوى للخصم وذلك ) حـ

ة الرادارية تسمح لقواته بحرية العمـل فـى هـذه     إيجاد ثغرة فى التغطي   
  . االتجاهات للتسرب خاللها إلى العمق

   :  أهداف معنوية-٣
  رفـع الـروح المعنـوى للشعب اإلسرائيلي بعد زيادة الخسائر ) أ 

التى تكبدتها نتيجة االشتباكات المستمرة على الجبهة ونتيجـة للعمليـات           
  . الخاصة

  . ع. م . الجبهة الداخلية فى ج محاولة التأثير على ) ب
  . محاولة التأثير على الروح المعنوية لقواتنا المسلحة) حـ
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  :  العمليات الخاصة ومفاهيم اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية-٢
إرادة البقـاء   (   قامت إسرائيل نتيجة للغزو واالستيطان االستعماري لذافان        

ـ        ) بالقوة ات اإلسـتراتيجية العـسكرية     هى التى تسيطر علـى جميـع معطي
) إرادة البقـاء بـالقوة    (اإلسرائيلية وإغراضها وأسسها ومفاهيمها وتتولد عن       

ثالثة مفاهيم أساسية توجه اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية وترسم لها سبل          
العمل وطرائق التنفيذ وإن هذه المفاهيم وأن كان يكرس لها كـل إمكانيـات              

سلوب العمليات الخاصة المساهم األكبر لهـذه المفـاهيم         الدولة إال أننا نجد أ    
سواء فى السلم أو الحرب وفى جميع الظروف السياسية والعسكرية والمفاهيم           

  : وهى
  :األمـن) أ 

 مفهوم حركـى    ى    أن مفهوم األمن والدفاع فى المذهب العسكرى اإلسرائيل       
ى ويتطلب هـذا  لذا فهو مفهوم هجومى عدوان. ومجاله الحيوى خارج إسرائيل 

دائما االنتقال إلى العمل فى السلم والحرب داخل أراضى عدوه للردع وإدخال            
السكينة فى نفوس مواطنيه وهذه صله قوية بين العمليات الخاصـة ومفـاهيم             

  . اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية
  : العنـف) ب

 وسياسـة       من عقيدتهم وتاريخهم ومفهومهم بقوميتهم واألمن اإلسـرائيلي       
الخاصـة لهـا      نجد أن العمليـات    –األمر الواقـع النابـع من االستيـطان      
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عندهم شخصية راسخة واضحـة فى أســلوب تنفيــذها وهـى العنـف             
  .  لخدمة األهداف السياسـية والقومية والمعنويةبواإلرهـا

  :  حتمية الحرب-حـ
بـين الحـرب       لقد اتفق جميع المحللين العسكريين على الترابط الوثيـق     

والسياسة وبما أن دولة إسرائيل سياسيا مبناه على الغـزو ثـم االسـتيطان              
إن هذه الـسياسة    .. ومازالت تبنى الدولة على التوسع ثم تأمين هذا التوسع          

كما هى معلنه من قادتهم تجبر على اسـتخدام العمليـات الخاصـة بـصفه       
رار فى حرب طويلة    مستمرة مع التغيرات السياسية لعدم القدرة على االستم       

  . األمد
  : ة العمليات الخاصة وأسس اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلي-٣

أن هذه  ..  يعلن عن نفسه     ي    بسرد أسس اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيل    
األسس هى تتواءم مع أسلوب العلميات الخاصة وخاصة أن هـذه األسـس             

دائما حالة الالسلم والالحرب    ترتبط بالخط السياسى اإلسرائيلي الذى يتطلب       
 وأنه غير قادر بشريا أو دوليا على االستمرار فى حالة حرب دائمة مـع               –

لذا وجب عليه القيام والحفاظ على نوع من المواجة العسكرية التـى   –خصمه
  : تثبت هذه األسس اإلستراتيجية داخل المؤسسة العسكرية وهذه األسس هى

  ). م المضاد التوقعىأو الهجو(المعارك الوقائية ) أ 
  . الردع) ب
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  . التفوق) حـ
  . نقل المعركة إلى أرض العدو) د

  . األمر الواقع) هـ
  . استثمار الموقف الدولى) و

   ولتحقيق هذه األسس والمحافظة عليها فأننا نجده يستخدم أسلوب العمليـات   
ـ              ه الخاصة سواء فى الحرب الشاملة أو فى حالة السلم حيث يشعر دائما دولت

بالتفوق والطمانينه ويقنع عدوه بالردع واألمر الواقع وأنه قادر دائما على نقل            
  .المعركة داخل ارض الخصم
فإن عملياته الخاصة أسوة بالعمليات الـشاملة       .. وحتى على المستوى الدولى     

يعمل لها حساب بحيث تكسب تأييدا عالميا وإعجاب بقدرة القوة اإلسـرائيلية            
  . يدافع عن نفسهبل واحترام لشعب 

  :  أسلوب العدو فى العمليات الخاصة-٤
  ليس أمكان أفضل الوحدات تكرار عملية خاصة فى نفس المكان  –

أى أنها ال تكرر نفسها فى عمليـات        .. واألسلوب وهذا ما تعمله إسرائيل      
  . خاصة

  ال تطبق إسرائيل الدروس الشائعة فى تكتيكات العمليات الخاصة  –
  .ا على االبتكار فى التنفيذ وفى المعدات أو وسائل النيرانبل تعتمد دائم

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وكمـا ذكرت فى المقدمة أن العمليات الخاصـة تعتمـد علـى التخيـل              
  . واالبتكار

  لضرب أدخلت إسرائيل العمل الخاص بالطائرات المقاتلة أو الهليوكبتـر –
وذلك بعد إدخال عنصر تقنى أرضـى لـضمان تحقيـق           .. هدف بعينة   

ل ما حدث فى معارك االستنزاف علـى الجبهـة المـصرية أو    الهدف مث 
وأخيـرا  .. ضرب المفاعل الذرى بالعراق أو مصنع األدوية بالـسودان          

  . اصطياد األفراد فى غزة
بعد التوسع فى إنشاء وحدات مشابهه لوحدة الماتكال أصبحت إسرائيل قد           

وب تكون هى الدولة الوحيدة التى أدخلت أعمال اإلرهـاب ضـمن أسـل            
  . الوحدات الخاصة

 : يعتبر أسلوب العمليات الخاصة للعدو فن استخدام ودمج األتى –

  .المنفذةاإلمكانيـات المتاحة فى مجال المعدات والتسليح بما يخدم القوة ) أ 
  غرضهاإشـراك أى عناصر متخصصة أو معاونه لتحقق القوة المنفذة ) ب

   ).ألخ .. - قوات جوية –المهندسين (    مثل 
  . استطالع جيد بأكثر من وسيلة واستمرار االستطالع ألخر وقت) جـ
  تقومتقـوم باالستطالع التفصيلى وحـدة الماتكال أو ما شابهها التى ) د 

باالسـتطالع ثم تجهز ارض المعركة ومصاحبة القــوة المنفـذة مـن            
  .  وكذلك تأمينها.. إلى الغرض ) القوات الخاصة(
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  ١٩٦٧لطائرات العمودية فى عملياته من بعد حرب استخـدام العـدو ا) هـ
 وهذا ال يمنع أشـراك اإلبـرار        – ولم يشترك األبرار البحرى إال نادرا       

 أو القفز بالمظالت إذا أتيحت لـه        ١٩٦٩البحرى كما تم عملية الزعفرانة      
  . الفرصة لذلك

  . يهتم باختيـار األفراد المناسبين لمكان العملية ومسرحها) و
  حقـق األسلوب غرضه من العمليات الخاصة فأنها لكى ي) ز

  :    تعتمد على تقسيم للقوة المشتركة ليشمل األتى
  . وهى القوة التى تعمل على الغرض.. وحدة تنفيذ . ١
  وهى من نفس قوة العمل على الغرض وقـد .. وحـدة تغطية . ٢

  .     تشترك معها الهاونات أو الطيران
  ما يتم ذلك بقوة صغـيرة أو بالنيـران وغالبـا .. وحدة عزل . ٣

 . وباستخدام القوات الجوية والمدفعيات أن أمكن) ألغام   (

  وحدة احتياطيه وتكـون موجـودة فى القاعـدة للتدخل فى أى . ٤
  .     ظروف طارئة

  :إلى األتى) التكتيكى(كما أن األسلوب ينقسم من ناحية التنفيذ ) حـ
هذا األسلوب عند العمل على أهداف ثابتة ويتوقف        ويتبع  : أسلوب اإلغارة . ١

 وتقوم القوات الخاصـة واألبـرار       –النجاح فيه على أمكانية مفاجأة الخصم       
 : وتنقسم اإلغارة إلى–الجوى والبحرى بذلك 
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  : أغارة بالقوات) أ 
والمقصود به وصول القوة المنفذة إلى الهدف نفسه واقتحام وتنفيـذ هـدف         

  . ى قوة العدو البشريةاإلغارة والقضاء عل
  : اإلغارة بالنيران) ب

والمقصود به وصول القوة المنفذة على مسافة من الهدف داخـل المرمـى             
هاونـات أو صـواريخ   (المؤثر لألسلحة الرئيسية الموجـودة مـع القـوة       

وتوجه نيرانها إلى منطقة الهـدف ويتحقــق بـذلك     ) ألخ.. أرض  /ارض
  .  دقة العدو فى التصويباإلزعاج وتتوقف قيمة الخسائر على

  : أسلوب الكمين. ٢
   ويتبع هذا األسلوب عند العمـل على األهداف المتحركة مثل القـوالت           
أو الداوريات الليلية والنهارية بغرض اقتحامها وتدميرها كمـا يـتم هـذا             

وفى هذه الحالة يكتفـى     .. األسلوب عند قطع المضايق والممرات والطرق       
كبات لقفل المضيق وتعطيـل االحتياطيـات ويـتم         فقط بتدمير بعض المر   

  : الكمين كذلك
  .بالقوات) أ 
   ). األلغام واألشراك الخداعية المبتكرة(بالنيران ) ب
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  : أسلوب العمل والمقاومة السرى. ٣
..      ويتبع هذا األسلوب للقيام بالعمليات الخاصة ذات المهام الصعبة مثل           

 داخل الكثافة السكانية أو العمليات الفردية       التخريب أو االغتيال أو التحريض    
من فرد إلى أربعة وال يعتمد على تنفيـذها علـى أى    .. بالمناطق العسكرية   

بـل يعتمـد   .. تشكيل مهما صغر حتى ولو جماعة وإال فقدت أول مقوماتها    
على أفراد ذو طبيعة مناسبة لمسرح العملية وذو تخصصات معينة للتعـايش   

ثم الذوبان بين طبيعة وأهالى المنطقـة       ..  والقيام بالعملية    داخل مكان التنفيذ  
 وهذا العمل يعتبر من صلب عمـل المخـابرات          –أو توفير طريقة لاللتقاط     

اإليجابى ويقوم به فى إسرائيل أفراد من وحدة الماتكال أو ما شـابها مـن                
وهم أفراد مجندين يهـود من قبــل المخـابرات يـتم           ) ٥٢ص(وحدات  

  . كينهم الصفة المناسبة الستغاللهم فى الزمان والمكان المناسبتدريبهم وتم
  : المبادئ التى يطبقها العدو فى عملياته الخاصة. ٥
  أى قبل الدخل فى العملية (خفة الحركة اإلستراتيجية والتكتيكية ) أ 

  ). بما يحقق السرعة الخاطفة..     وأثناء التنفيذ 
  . فى التنفيذالروح الهجومية العالية والعنف ) ب
  . الحشد وخاصة فى وسائل النيران بما يحقق التفوق دائما) ح 
  : ويتم ذلك باألتي.. تحقيق المفاجئة ) د 

  . باختيار ضربات فى العمق تكون معزولة. ١
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  . القدرة على العمل فى جميع أنواع األراضى وأصعبها. ٢
  . استغالل الظواهر الجوية السيئة. ٣
  . دات والنيران من حيث النوعيةاالبتكار فى المع. ٤
  . القتال الليلى. ٥

  ). سياسى وعسكرى(التخطيط على أعلى مستوى ) ذ
  . العمل فى مجموعات صغيرة) ح
  .الخـداع) ط
  . السرية فى نوايا وتحركات القوات المنفذة) ى
  : تخطيط العدو االستراتيجى للعمليات الخاصة. ٦

ى المستويات بحيث يحقق األهـداف      يتم التخطيط للعمليات الخاصة على أعل     
  : اآلتية

  . تطبيق السرية وما يحققه من نجاح) أ 
  . مالئمة العملية للظروف السياسية والدبلوماسية والعسكرية) ب

  لكى تحقـق الغـرض المطـلوب من العمليـة فى الوقـت       
  .     والمكان المناسب

  : يتم التخطيط وفقا لمتطلبات الموقف على مراحل
  : المرحلة األولى
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مرحلة اختيار الهدف المناسب طبقا للظروف لتحقيق الغرض منـه وتقـوم            
  : بهذه المرحلة لجنة مكونة من عدد محدود من مجلس الوزراء وتشمل

  . رئيس الوزراء اإلسرائيلي. ١
 . نائب رئيس الوزراء. ٢

 . وزير الدفاع. ٣

 . وزير الخارجية. ٤

ة سرية وتستمع إلى عرض رئيس األركـان        تجتمع اللجنة المذكور فى جلس    
ألـخ  .. للموقف ثم تبحث جميع الوجوه الدولية والعـسكرية واالقتـصادية           

  . للهدف الذى يقع عليه بما يتمشى مع الموقف
  : المرحلة الثانية

     وتشمل وضع الخطة التفصيلية وذلك بـين رئـيس األركـان وهيئـة             
ـتطالع السـابقة أو المطلوب    العمليات بناء على المعـلومات وخطط االس     

  : تنفيذها ويتم فيها األتى
  . دراسة تفصيلية للهدف واألهداف المجاورة. ١
  تحـديد المعـلومات المطـلوب اسـتكمالها وتسخير اإلمكانيات . ٢

 .     للحصول عليها

 . تحديد القوات والوسائل لتحقيق المهمة. ٣

 . خطة لتنفيذ المهمةمراعاة إتباع المبادئ الهامة فى وضع ال. ٤
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  تدريب مركـز للقوات التى سـتنفذ العمليـة بما يتمشـى مع . ٥
 .     نوع العملية

  :  أنواع األهداف التى يقوم العدو بالعمل ضدها-٧
  . قوات محدودة حتى من منعزلة أو نقط منفصلة باألفراد) أ 
  . مواقع رادار أو مراكز اتصال وقيادة) ب
  . ط/ والصواريخ ممرابط المدفعية) حـ 
  . المناطق اإلدارية وطرق تقدم االحتياطيات أو طرق النقل العادية) د 
  . المطارات المدنية والعسكرية) هـ
  . قواعد الفدائيين وشخصيات هامة مطلوبة داخل الكثافة السكانية) ز
  . المنشآت االقتصادية والسكنية) ح
  . محطات وخطوط القوى الكهربائية) ط
  . ات المتحركة فى الطرقالداوري) ى

  : ويراعى فى األهداف اآلتية
  أن يكون الهدف ذو قيمة من الناحية العسكرية أو االقتصادية أو ) أ 

  .     المعنوية أو الناحية الدعائية
  . تنتخب األهداف الضعيفة المحدودة القوة أو األهداف المنعزلة) ب
  باإلمكانيـات صعـوبة نجدتها باالحتياطيات ويخطط لعـزلها ) حـ
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  .     والوسائل المتوفرة
  استغالل نقط الضعف مثل وجود الثغرات الكبيرة حول الهدف ) د 

  .     أو الضعف فى وسائل اإلنذار أو عدم توفير الحماية الجوية
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  الفصل الثالث
  :تسلسل ظهور العمليات الخاصة فى إسرائيل. ١
  : المقاومة الشعبية) أ 

 أو العصابات القتالية ألى شعب يحتاج لبحر مـن              أن عمـل المنظمات  
الشـعوبية ليتحرك ويعيش فيه ويجب أن تكون هذه الـشعوبية بالتماســك         

  . العقـائدى والفكرى الجيد حيث تسمح بأن تعيش هذه العصابات
وكانت التربة والمناخ جيد داخل الشعب اليهودى فى فلسطين حيـث كـان             

م فى مجتمع الكيبوتز وهـى المـستعمرات        هناك ترابط جيد بينهم تمثل بينه     
الزراعية والبوشييف وهو مجتمع التلمود والهستدروت وهى منظمة اتحـاد          

 الذى كان جميعهم يصب فى المنظمـة اليهوديـة فـى فلـسطين           –التجارة  
 كل هذا ساعد على المناخ الجيد لنشأة        –والتابعة للمنظمة الصهيونية العالمية     

ألرهابية وتمثلت هـذه المنظمـات علـى هـذا          تلك العصابات والمنظمات ا   
المجتمع فى صورة المقاومة الشعبية بحجة الدفاع عن الـنفس والممتلكـات            

  . اليهودية
 نـصفهم   ٢٤,٠٠٠وقد كان هذا المجتمع فى أوائل القرن العشرين حـوالى           

   ومع –تقريبا فى القدس والباقى موزع على باقى إسرائيل 
ولكنها خـارج القـدس تنفيـذا لمخططهـا         الهجرة أصبحت الزيادة مستمرة     

 وقد كانـت    – وعلى الحدود التى كانوا يرسمونها فى خطتهم         –االستيطانى  
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هذه المستعمرات تنشأ بالدرجة األولى فـى مكـان ذو أهميـة إسـتراتيجية              
عسكرية قبل األهمية االقتصاد بقدر اإلمكان وكانوا يحـصلون علـى تلـك             

 حيث كانت هناك أراضـى تـصبح بـين    المستعمرات أما بالشراء أو بالقهر   
  . عشيه وضحاها مستعمرة كاملة

  ): كعمليات خاصة(أما المنظمات التى توالت الواجب العسكرى 
  ): هاشومير(منظمة . ١

 بقيادة يزرائيل شوخات بالتعاون مع      ١٩١٢     وبدأت عملها فى حوالى عام      
 الـدفاعى ألى     وكانت تقدم العون   –جماعات للدفاع اليومى فى كل مستعمرة       

 ويمكن القول بـان  –مستعمرة تهدد بالهجوم من قبل المقاومة الشعبية العربية   
واجب هذه المنظمة محدود السلبية والدفاع ضد المقاومة العربية التـى كـان           

  . يحتويها طابع الحركة والهجوم فى ذلك الوقت
  : منظمة الهاجاناه. ٢

 عسكرى للفئة اليهوديـة والتـى            وهو االكتمال الشعبى للمقاومة والشبه    
 وقـد أنـشأتها     ١٩٤٨استمرت عليه بفلسطين حق قيام دولة إسرائيل عـام          

 كنـوع مـن     ١٩٢٠المنظمة اليهودية تحت نفوذ الصهيونية العالمية عـام         
  . الدفاع

 تكون لهم   – ١٩٣٦فإنه فى أعقاب ثورة الحسينى مفتى الديار الفلسطينية عام          
 –) الهاجاناه( من حكومة االنتداب وكان يسمى       بوليس رسمى للحماية بتصديق   

الغير رسمية والسرية   ) ميلشيات(أما القوة الحقيقية للعمل فكانت فى المنظمات        
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التى كان يقودها   ) فوش( مثل الفرق الميدانية أو      –والتى تعمل لخدمة الهاجاناه     
الذى كان يعاونه بطريقـة سـرية الكـابتن    ) أيزاك صادية(إسحاق صاديه أو    

ورد وينجت الضباط اإلنجليزى وهو الذى غير تكتيكات اليهود فى هذه الفترة            أ
من الدفاع إلى العمل اإليجابى والهجوم والسيطرة على الطرق واإلرهاب ضد           

 والجدير بالذكر أن أسحق صاديه هذا كان يعتمـد فى فرقتـه على            –العرب  
  .  هم إيجال ألون وموسى دياننشخصيتي

..  والذى ولد من رحمها منـاحم بـيجن وشـارون            وكذلك مجموعة شتيرن  
والتى أصبحت فيما بعد من أهـم الشخـصيات         .. وغيرها من هذه النوعية     

  .السياسية فى إسرائيل
  : البالماخ. ٣

    هى القوة الضاربة للهاجاناه وقد نظمت نفسها فى احد األوقـات كقـوات       
ب العالمية الثانيـة     البريطانية أبان الحر   ةخاصة نظامية لخدمة اإلمبراطوري   

 أما بعد ذلك فعـادت تخـدم منظمـة    –ضد حكومة فيشى فى سوريا ولبنان     
الهاجاناه بصفة عصابات قتالية وقد أفادها كثيرا قتلها فى صـفوف القـوات             

   وكان قائد البالماخ هو –البريطانية 
تـاريخ   (١٩٤٨ ثم أيجال آلون حتـى  ١٩٤٥الجنرال أسحق صاديـه حتى   

ح إلدخال الكتائب كوحـدات تكتيكية وبداية تشكيل لواء بأن          لم يسم  –) حلها
الجندى الفرد يتـدرب علـى        وظل –يقوض مرونة البالماخ كقوة عصابات      
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التفكير والعمل فى نطاق أصغر وحدات ممكنة وجرت العـادة أن يقـال أن              
وبالتالى احـتفظ بطابعـه     ) الجندى وسالحه (الوحدة األساسية للبالماخ هى       

  .  داخل إطار أوسع نطاقاالفردى حتى
وكانت هناك منظمات منشقة عن تنظيم الهاجاناه ولكنها كانت تعمـل مـن             

 وكانوا يعتنقون العنـف واإلرهـاب       –خالل شعوبية الهاجاناه بصفتهم يهود      
 والحركة والهجوم كأسلوب بدون التقيد باألوضاع الـسياسية بـين           –كمبدأ  

  :منظمة الهاجاناه والبريطانيين خاصة وهم
  . ة أرجون زفاى لؤمى بقيادة فالديمبر جابو تنسكى ودافيد رازيلمنظم) أ 
  . بقيادة أبراهام شتيرن) ليحى(منظمة شتيرن أو ) ب

 فى الهاجاناه ضمن    ١٩٤٨ومع أن هذه العصابات اندمجت أخيرا قبل حرب         
قوة البالماخ إال أنهم ظلوا كمنظمات سياسية وهو اليمين المتطرف فى الفكر            

وقيادات هذه المنظمات هى نفسها التـى شــكلت األحـزاب           .. ى  السياس
  . المتطرفة فيما بعد وذلك بعد إنشاء دولة إسرائيل

  : القوات الخاصة) ب
 اختفت هذه المنظمات وبذلك اختفت أحد صور العمليـات       ١٩٤٨وفى حرب   

لتبـدأ المواجهـة    .. ووحدات الميلـشيات    ) المقاومة الشعبية (الخاصة وهى   
 –) جيش الدفاع اإلسرائيلى وقوات الدول العربية     (ين قوات نظامية    المسلحة ب 

وكما ذكرنا من قبل عن حـل منظمـات  هاشـومر وشـتيرن واالرجـون       
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 –كمنظمات قتالية شبه عسكرية وظهور أفراد بعضها فى احـزاب سياسـية           
حلت كذلك البالماخ بقرار من بن جوربون رئيس الوزراء حين ذاك وبـدأت             

لخاصة داخل وحدات عسكرية نظامية وهى صورة القوات        ظهور العمليات ا  
  . الخاصة

   ١٩٤٨وكانت البـداية سـرية بقيـادة موسى ديان تكونت عام . ١
التـى  ) مجموعة فوزى القـاوقجى   (وقامت بالعمل ضد القوات السـورية      

عملت على استخدام ضرب المدفعيات الميدانية ضـد اليهـود فـى وادى       
موعة بقيادة ديان عبر بحر الجليـل بـالقوارب          تسللت هذه المج   –األردن  

المطاط وألتفت من خلف تل القصر حيـث المدفعيـة الـسورية وقامـت          
 –باإلغارة عليها ووضع شحنات متفجرة تكتفى لتـدمير هـذه المدفعيـة             

ونشر دوى االنفجار والتدمير الذعر بين الجنود السوريين وتقهقروا إلـى           
  . مواقع أخرى جهة الشرق

   ١٩٤٨ فدائيين بقيادة موسى ديان أيضا عام ٨٩شاء الكتيبة ثم إن. ٢
 بعمليات أغارة وكمائن علـى  ١٩٤٨وقد قامت هذه الكتيبـة فى حـرب  

  : الجبهة األردنيـة والمصرية بغرض مساعدة الهجوم الشامل وذلك فى
  منطقة اللد والرملة حيث تتحكم فيها الجبال الشـمالية الشرقية   )  أ 

 حيث قامت الكتيبة بـالتحكم فـى   هـذه         – ودير طريف    فى بيت نباله  
حيث الفيلق  (المنطقة وطرق المواصالت لمنع وصول أمداد من الشرق         

 ثم اتجهت للقيام باإلغارة     –لتأمين اللواء المدرع بقيادة صاديه      ) العربى
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على بلدة اللد نفسها من جهة الشمال الشرقى كعمليـة خـداع للهجـوم              
ال دبابة من المستولى عليها من بيت نباله إلـى          الغربى وقد أدى استعم   

عملية خداع ضد القوات العربية الموجودة فى اللد حيث ظهرت القوات           
 . فبدأ اليهود بفتح النيران عليهم.. العربية الستقبالها 

  منطقـة كراتيـا على الجبهـة الجنوبية ضد الجيش المصرى ) ب
ها إلى فصيلة مشـاة يهودية     حيث قامت الكتيبة باإلغارة عليها وتسـليم     

 .  اشكيلون– الفالوجا –للتحكم فى تقاطع طرق بيت جـبريل 

وذلك لالتصال بالمستعمرات المحاصرة فى النقب ومـساعدة الهجـوم          
 ومع فشل الهجوم على الفالوجا إال أن احـتالل          –الشامل على الفالوجا    

معززة للدفاع   فدائيين قد تم بنجاح وسلم للفصيلة ال       ٨٩كراتيا بواسطة ك    
  . عن كراتيا

  : عملية اللد والرملة
  .  احتالل مدينتى اللد والرملة:الغرض العام

 احتـالل التالل الشرقية وقطع طريق اإلمداد       :الغرض من العملية الخاصة   
  . عن اللد وعمل أغـارات عـلى مدينة اللد من أماكن غير متوقعة

  . ية فدائ٨٩+ ل مدرع +  ل مش ٥ تقوم  :قوات العدو
  . س من قوات الجهاد المقدس: قواتنـــا

  .     ف معززة من الجيش األردنى
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  . مدنيين مسلحين وموزعين على القوى٦٥٠  
  + مدافع ماكينة ٢+  هاون ٣+  مصفحة ١٨    
  .  رشاش خفيف٢٥      .   مضاد للدبابات٦     

  .  ساعة٢٤     ذخيرة تكفى لمدة 

   نبالـه والبـاقى فى الخلـف       ل أردنى منـه سـرية فى بيت
  .      لمساعدة هذه القوة

  .  فرد غير مسلحين من األهالى١٠٠,٠٠٠      كان يوجد 
  .  الهجوم على محورين:الخطة

   القباب ثم يتجه شماال مارا بقرية بناية حمزة  –محـور خـلدا . ١
  .  سالمة– ديرابى – دانيال -    

  ية من مستعمرة ملبـس ويمـر  فدائ٨٩ك + واللـواء المدرع . ٢
 بيـت   – دير طريف    – الذرعة   –قوله   – مجول صادق    –برأس العين   (

.. وبذلك يطوق اللواء المدرع اللد من الخلف من جهـة الـشرق             ) نباله
  . وتتقابل القوتان فى دير العريف

 فدائية أن تسبق اللواء المدرع وتحتل دير طريـف وبيـت            ٨٩وكان واجب   
  . نباله وبذلك

  .  تحتل الجهة الشمالية الشرقية للد والرملة.١
  تقطع الطـريق عـلى أى أمـداد وأحتيـاطى الجيش األردنى . ٢

 .     لمعاونة اللد

 . تأمين تقدم ل المدرع. ٣
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 وقامت بعمليات أغارة وإزعاج علـى       ة ثم تقدمت الكتيب   –وقد تم ذلك بنجاح     
  . شمال شرق المدينة مما شلت مجهود المدافعين

  : ية كراتياعمل
  ).  بيت جبريل– الفالوجا –أشكلون (تشرف على تقاطع طريق 

  أغارة على بلدة كراتيـا وتسـليمها لقـوات دفاعية بغرض فتح . ١
  .     ممر إلى النقب للمستعمرات المحاصرة

 . مساعدة الهجوم الشامل على الفالوجا بفتح ثغرة فى أحد أجنابها. ٢

   :قوات العدو
  عربة جيب ١٢حملين على  فدائية م٨٩ك 

  . جنزير١/٢ عربة ١٤ 
  .  بعد اإلغارة للدفاع٨٩ف معززه لتتسلم الموقع من ك      

  .  من المتطوعين٣٠ فرد منهم ٨٠ :قوات الدفاع
   رشاش خفيف١ –   بازوكا مضاده للدبابات١

  : الخطـة
   التسرب من خالل المواقع وااللتفاف جنوب كراتيا واقتحامها من مكـان           

  . ر منتظر وهو الجنوبغي
 من شـمال غـرب مطـار الفالوجـا        ٢١٣٠وقد تقدمت القوة متسللة سعت      

المهجور وقطعت الطريق الرئيسى فى منتصف المـسـافة بـين الفالوجـا            

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وكان هجومهـا مـن     .  قبل أول ضوء   ٤٠٠وكراتيا ثم هاجمت كراتيا سعت      
لمت الجنوب وعبر وادى صعب اجتيازه مفاجأة للقـوات المدفعيـة ثـم تـس     

  .  فدائية وبذلك فتح الطريق إلى النقب٨٩الفصيلة المعززة وانسحبت ك 
~~~~~~~~~~~ 

 فى أوائـل الخمـسينات    –) ٨٩ك  ( حلت هذه الكتيبة     ١٩٤٨وبانتهاء حرب   
 شعرت إسرائيل بالحاجة إلـى      –وتولى موسى ديان مديرا للعمليات الحربية       

يلية والـردع ضـد     مثل هذه القوات الخاصة لدواعى أمن الحدود اإلسـرائ        
  . التسلسل داخل األراضى بالعمل اإليجابى

 بقيادة أريل شـارون وقـد       ١٩٥١ مظالت عام    ١٠١وهكذا أنشئت الكتيبة    
استفادوا بأفراد المنظمات األرهابية المنحلة من قبل مثل البالماخ واألرجون          

 مظ فيما بعد    ٢٠٢ هى نفسها ك     ١٠١ والجدير بالذكر أن الوحدة      –وشتيرن  
  .  مظ٣٥ى كانت نواة للواء والت

 بعمليات خاصة على جميع الجهات العربيـة        ١٩٥٦ إلى   ١٩٥١وقامت من   
  : أهمها األتى

   وهى أول عملية للكتيبة–باألردن) قلما( على قرية ١٩٥٣يناير ) أ 
 اسـتفادوا منهـا بـدروس       – وقد منيت بخسائر جـسيمة       – مظ   ١٠١

  . للعمليات الخاصة المقبلة
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  . باألردن وتمت بنجاح) قبيه(قرية  ١٩٥٣أكتوبر ) ب
   وتمت – عمليـة بحـر الجليل على المراكز السورية ١٩٥٥) جـ

 أفراد وبعض   ١٠ وقتل منهم    – ضابط وجندى سورى   ٣٠بنجاح وأسروا   
  . الجرحى

   اشتركوا فى اإلغارة على الكونتيال بالجبهة –١٩٥٥سـبتمبر ) د 
  .     المصرية

  . حوسان باألردن وتمت بنجاحاإلغارة على مركز شرطة ) هـ 
   بالكامل ١٠١ اإلغارة على مركز شرطة القليقله بالكتيبة ١٩٥٦) ز

 فرد  ١٨(وقد تمت العملية بنجاح إال أنها منيت بخسائر كبيرة فى األرواح            
وقد كان هـدف العمليـة الخاصــة هـو          )  جريح ٥٠+  ضابط   ٨منهم  

ســتعداد للقيـام    عمليـة خداع لجذب األنظار إلى األردن حيث كان اال        
  .  على قدم وساق١٩٥٦بالهجوم على مصر أكتـوبر 

  :  مظ باألتى١٠١ قامت الكتيبة ١٩٥٦وفى حملة سيناء ) حـ
      عمليـة إسقاط على ممر متال والتحكم فيه لحين وصول القوات الرئيسية . ١

المندفعة وقد تم إسقاطها فى سدر الحيطان ثم تجمعت واندفعت من خالل            
 .ات الجنوبية لممر متال القتحام الممر والسيطرة عليهالمرتفع

  كم جنوبا إلى الشرم ٨٠عملية إسقاط فى مطار الطور ثم التقدم . ٢
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 شرم الشيخ   –الشيخ ومساعدة القوات الرئيسية المتقدمة على طريق إيالت         
  .باإلغارة على خلفية منطقة شرم الشيخ

هات فى الفتـرة مـن       مظ بعدة عمليات على جميع الجب      ١٠١ثم قامت ك    
وفى نفس الوقت بـدأت الزيـادة فـى         .. ١٩٦٧ إلى قبل عمليات     ١٩٥٦

  . عنصر المظالت
  أخذت تتوالى ) الهليـوكبتر(وبظهور أهمية الطيران العمـودى . ٤

وسيتم التعبير   (–تشكيل كتائب المظالت ولواءاته بواجب األبرار الجوى        
 فى عمل القوات الخاصة     دماإلى أن أصبح االعت   ) عن هذه النقطة فيما بعد    

على وحدات سطع هذه اللواءات من المظالت وهذه السرايا هى الوحدات           
  : المقابلة ألعمال وحدات الصاعقة بمصر وهى

 .  مظ عامل٣٥سرية سطح ل    ٨٨وحدة سطح رقم ) أ 

 .  مظ عامل٥٥سرية سطح ل    ١٠٨وحدة سطح رقم ) ب

  ). مظ(ياط  أحت٨٥سرية سطح ل    ٩٣وحدة سطح رقم ) حـ
  ). ١٣الوحدة (وحدات الكوماندوز البحرية والضفادع البشرية ) د
    –وحدة الماتكال وهى عنصر من عناصر سطح الرآسه العامة ) هـ

 إال إنها تخدم االستطالع والتجهيز بالنـسبة ألرض العمليـات الخاصـة        
م واالشتراك معه  واألفراد المنفذين للعمليات الخاصة من الوحدات السابقة      
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 كما يعتمد على أفرادها فى القيام بالعمليات الخاصة الدقيقة          –فى العملية   
  .  وسيذكر عنها بالتفصيل فى بند االستطالع–التى تحتاج لفرد أو ثالثة 

ويالحظ هنا أن وحدات الكوماندوز اإلسرائيلية تعتمد فى تشكيلها علـى           
  . الكيف وليس الكم

  شترك فى العمليات الخاصةكما أنه يمكن ألى وحدة مظالت أن ت) و
فى صورة قوات خاصة بمشاركة الوحدات السـابقة بعد إبعـاد التـدعيم            

  ).  مظ٢٠٢ك ( ويستعان دائما بأفراد من -الثقيل منها
وهى سرية األسلحة المعاونة بالمشاركة بأسلحتها مثـل الهـاون الثقيـل            

  . وغيرة فى عمليات اإلغارة بالنيران فقط
 إلـى فتـرة     ١٩٦٧جميع العمليات فى فترة حرب      وهذه الوحدات قامت ب   

 سواء فى قطاعات المناطق العسكرية أو فـى         ١٩٧٠إيقاف النيران عام    
هو جميع العمليات التى قـام      ) والجزء الثانى (العمق فى المناطق المدنية     

  . ١٩٦٧بها العدو فى الفترة بعد حرب 
  : قوات األبرار) حـ

د ظهور استخدام الهليـوكبتر فـى          لقد ظهرت أهمية هذه الوحدات بمجر     
وظهرت أهميتها التكتيكية لما لها من فوائد فـى معركـة           .. إسرائيل بتوسع   

 حيث تقاتل قوات ذات تشكيل عـسكرى لهـا اكتفائهـا       –األسلحة المشتركة   
الذاتى لفترة حتى تلحق بها القوات األرضية المقتحمـة أو القيـام بمفردهـا              
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فير الحماية الجوية الالزمة والتأكـد مـن        بعملية خلف خطوط العدو وبعد تو     
 ٩/٩/١٩٦٩عدم تدخل أى قوات أخرى مثل ما حدث فى الزعفرانـه يـوم              

 ٤٨باألبرار البحرى، وعملية اإلغارة على شدوان واالستمرار بهـا لمـدة            
ساعة كما لم تستخدم إسرائيل هذه الصورة من العمليات الخاصة على نطاق            

ولكـن نجـدها اسـتخدمت هـذه     (بة لذلك واسع لعدم سماح الظروف المناس 
 مع شـىء    ١٩٦٧الوحدات كقوات أرضية على المحور الشمالى فى حرب         

 ألن معـدل    ١٩٦٧ولم تستخدم هذه الصورة فى حرب       ) من التدعيم المدرع  
التقدم كان أسرع من أن تستخدم كقوات إبرار إال أنـه منتظـر اسـتخدامها               

عملية مستقلة بذاتها على أحـد      مستقبال ضمن معركة األسلحة المشتركة أو ك      
  . الجهات

  )١٩٧١هذه اإلحصائيات حتى عام  (:األبرار الجوى
  :  مظ عامل٣٥ل 

   مظ٥٠   ك - مظ   ٨٩٠  ك - مظ  ٢٠٢ك 
  :  مظ عامل٥٥ل 

   مظ ٦٧  ك - مظ  ٢٨  ك - مظ  ٥٣ك 
  :  مظ احتياط٨٥ل 

  ٢٦  ك -  ٢٠   ك -  ١٥ك 
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  :  مظ احتياط٤٦ل 
   ٣٨ ك  - ٣٣  ك -  ٣١ك 

  ) ١٧٢(وجارى إنشاء ل مظ احتياط 
  : األبرار البحرى

    لم يرصد حتى اآلن أسماء وحدات مخصصة على األبرار ولكن يرصد           
 من المعتقد بعـد     –فى التدريب قيام وحدات بالتدريب على األبرار البحرى         

 أن هناك وحدة مدرعة لها واجب األبرار البحرى بجانب          ٩/٩/١٩٦٩عملية  
عادى كما أن حجم إمكانيات العبـور يدل على أن هنـاك وحـدات  واجبها ال 

  . مخصصة لهذا النوع من العمل
  : إمكانيات العدو من األبرار الجوى والبحرى

يقـوم العـدو اإلسرائيلى باستخدام الوسائل واإلمكانيات الحديثـة التـى          . ١
برار تكفل  تكفل له تحقيق مبادئ القتال للعمليات الخاصة وهذه الوسائل من األ          

  : له األتي
أى قبل الدخول فـى العمليـة    (خفـة الحـركة اإلستراتيجية والتكتيكيـة     ) أ  

  ). وأثناء التنفيذ على الهدف
  . مفاجأة الخصم من حيث المكان والزمان) ب

  الوصول لألهـداف المناسبة للعمـل عليها والتى تكون لقمة ) حـ
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  .     سهلة لتنفيذ العمليات الخاصة
  نت أنسب الوسائل المستخدمة فى النقل الجوى هى الهليوكبتر كا. ٢

إنـزال كبيـرة    بأنواعه كما استخدم وسائل النقل البحـرى مـن زوارق        
الفـايبر جـالس ونجـد        ومتوسطة وصغيرة وكذلك القوارب المطـاط     

  . اهتمامها بوسائل النقل البحرى حيث بدأت من فترة فى تصنيعه محليا
  : لعديد من المزاياوتتصف الهليوكبتر با. ٣
  السـرعة العالية والقدرة على قطع مسـافات طـويلة بالمقارنة ) أ 

  .     بالوسائل األخرى
  . القدرة على العمل ليال ونهارا وعدم تأثرهـا بالعوامل الجوية) ب
  . السهولة فى استخدامها من حيث مرابط اإلقالع والهبوط ) حـ
تغالل الثغرات الرادارية واستغالل طبيعة     لى واس درة على الطيران اللي   الق) د  

األرض فى االقتراب المستور البعيد عـن الرؤيـة أو األسـلحة المـضادة              
  .للطائرات

كما تتصف وسـائل األبرار البحرى بإمكانيات أكبر من حــيث الحجـم      . ٤
والوزن وبطاقـة أكـثر من الهليـوكبتر وأبـرارها فى المناطـق الصالحة         

  . مثل الدبـابات والعربات المدرعةلألبرار البحـرى 
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وقـد   وقد تشترك عملية األبرار الجـوى والبحرى فى عملية مـشتركة           . ٥
  . رصد تدريب للعدو على ذلك

عـد   وقد تالحظ عدم استخدام العدو لإلسقاط بالمظالت فى الفــترة مـا        . ٦
ولكن هذا ال يمنع من استخدامه لهذه الوسـيلة فى المعـارك           – ١٩٥٦حرب  
  . لة  وعندما تسمح الظروف التكتيكية بذلكالشام

تحسب هذه اإلمكانيات لتوضيح القدرة القتالية فى مجال العمليات الخاصة          . ٧
ولكن هذا ال يعنى أن تستخدم هذه الوسائل مجمعة فى عملية واحدة بل يتوقف              
ذلك على نوع المهمة والمكان والقيام بعملية منفـصلة أو ضـمن المعركـة              

فة إمكانيات العدو فى تنفيذ عمليـات األبـرار نوضـع عـدد             الشاملة ولمعر 
  . وإمكانيات الوسائل المتوفرة لدى العدو حاليا

  : األبرار الجوى بالهليوكبتر
  : تتوفر أنواع الهليوكبتر اآلتية لدى العدو

  : هليوكبتر خفيفة. ١
 وتتسع لعدد محدود من األفراد      ٢  لالستطالع والمالحظة أساسا مثل الوبت      

د /كما تستخدم للمعاونة بـالنيران بتـسليحها بالـصواريخ م         )  فرد ٥ – ٤(
  . الموجهة بالسلك أو الغير موجهة أو بالرشاشات
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  ): متعددة المهام(هليوكبتر نقل جماعات . ٢
 وهى عادة تحمل حتى جم كاملـة        ٥٨٥٥٥ وسيكورسكى   ٢٠٥    مثل ب   

تخدم فـى أبـرار    طن وتس١,٥ – ١التسليح وما يعاد لها من المعدات حتى       
الموجات األولى لموجات االقتحام الرأس كما تقوم بمهام النقل داخـل أرض          
المعركة كما تكلف بواجب مقاومة الغواصات وتسلح بـأنواع مختلفـة مـن     
الرشاشات أو الصواريخ مضادة للدبابات الموجهة بالـسلك أو بمـستودعات      

كما  –لياته الخاصة   لهذه األنواع فى عم    الصواريخ وقد رصد استخدام العدو    
  .أنه استخدم طـائرات بدون طيار فى العمليات الخاصة الدقيقة

  : هليوكبتر نقل فصايل. ٣
 فرد بمعداتهم أو ما     ٣٠ ويمكنها نقل    ٥٣  مثل سوبر فريلون وسيكورسكى     

 طن وتستخدم فى نقل موجات االقتحام الرأس التاليـة فـى            ٣يعادل حمولة   
استخدام العدو لهذه األنـواع فـى عملياتـه          وقد رصد    –األفراد والمعدات   

  . الخاصة
  : األبرار البحرى

  ). ١١(يوجد ضمن تشكيل السالح البحرى اإلسرائيلى الوحدة . ١
  .    وهى وحدة إنزال بحرى وتتكون من زوارق اإلنزال بأنواعها
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  : يتوقع لدى العدو األنواع التالية من زوارق اإلنزال. ٢
  ): بيت شيفع( ناقلة جنود كبيرة –أ 
   ١٨ – ١٤ تسع حوالى من – طن ١٠٠٠ – ٨٩٠حمـولة من . ١

  .     بب أوك بمعداتها
  . ساعة/ عقدة٩ طةساعة وسرعة متوس/دة عق١٢,٦ السرعة القصـوى .٢
   :زوارق كبيرة) ب

  )٦٥-٦٣-٦١أرقام (
  .  بب خفيفة فى صفين داخل الزورق وحتى ك بمعدتها١٠حمولة. ١
  . ساعة/ عقدة١٢السرعة المتوسطة . ٢
  .  يوم٤-٣تمر فى االبحار خارج القاعدة بدون تموين لمدة يمكن أن تس. ٣
  .  مم٢٠ مدفع ٢+  بوصه ١/٢ رشاش ٤التسليح . ٤
 ميل باإلضافة إلـى جهـاز       ١٥-١٠مزودة بجهاز الس يصل مداه حتى       . ٥

  .  ميل١٢الس وجهاز رادار سطع مداه حق 
   :زوارق متوسطة) حـ

  )٥٥ – ٥٣ – ٥١أرقام (
  .  أو س مش بمعداتها٥٤ بب خفيفة أوت ٣حمولة . ١
  .ساعة/  عقدة١٢السرعة المتوسطة . ٢
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  .  يوم خارج القاعدة بدون تموين٣-٢يمكن أن تستمر فى اإلبحـار لمدة . ٣
  .  مم٢٠ مدفع ٢+  بوصه ١/٢التسليح رشاش . ٤
ار ميل باإلضافة إلى جهـاز الس وراد      ١٥ -١٠مزودة بجهاز الس مداه     . ٥

  .  ميل١٢سطحى يصل مداه 
   :زوارق اإلنزال الصغيرة) د

  )١٠٤ – ١٠٣ – ١٠٢ – ١٠١أرقام (
  .  زورق٦. ١
  .  بب خفيفة١يمكنها نقل ف ش بمعداتها أو . ٢

 وهـى تـستخدم     ١٣كما يوجد لدى العدو وحدة الكوماندوز البحرى رقـم          
  : الزوارق المطاط والفايبر جالس وهم نوعان

  .  فرد بمعداتهم٤ – ٣مولة  ح٣قارب ماركة . ١
  .  فرد بمعداتهم١٠ – ٨ حمولة ٥قارب ماركة . ٢

وتتراوح سرعة القارب على حسب نوع الموتور الذى يـتم تركيبـه وهـى      
  .  حصان١١٥ حصان حتى ٤٠مواتير من 

  :وحدات االستطالع
   وهى أحـد صور العمليات الخاصة ويشارك أسلوبها باقى صور –
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حيث دائمـا   .. كيا عدا مرحلة العمل على الغرض       العمليات الخاصة تكتي  
ما ينفذ االستطالع بصمت وقد ينفذ باإلغارة ولكن غالبا ما يكون ذلك فى             

  . حالة االتصال بالعدو
 وحداته لتنفيذ االستطالع فإنه يـستخدم       اإلسـرائيليدو  ـ الع صص كما يخ  –

ة تستوعب   وحدات كامل  وإنشاء بل   التسللاالستطالع لمقاومة عمليات     وحدات
  . شاف الحديثة المتقدمة واستخدامها على الجبهاتأجهزة االكت

قـوات صـغيرة   ن ـ أو ضممنفصلة قد تعمل وحدات االستطالع فى أطقم      –
من وحدات أخرى وواجبها هو التعامل مع المتـسللين أو القـوات العـابرة              

ات للحدود وكشفهم والقضاء عليهم أو تثبيتهم لتيسير االشتباك معهـم بالوحـد     
  . األخرى االحتياطية المخصصة لذلك

   ع وحدات االسـتطالع علـى عربـات جيـب أو عربـات             ـل جمي ـ تعم –
  .  بوصة١/٢ أو٧,٦٢ومركب عليها رشاش  كوماند كار أو باور

ويكـون   ت تقوم بعمليات خاصة جدا      ـ هناك وحدات سطع وفى نفس الوق      –
  . عية المكان والهدفها حسب طبيحملبسها وتسلي

رون بدورة تدريب مظالت وعلى مستوى      ـميراد االستطالع   ـيع أف ـ جم –
األقليات أو  إليهم من    ينضم عال من الكفاءة ويجرى عليهم تحريات دقيقة وال       

البدو إال نسبة بسيطة وتبعا لالحتياج من قصاصين أثر أو ملمـين بـاألرض             
  . كإدالء
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رائيل وحدة الماتكال وهـى وحـدة سـطع رآسـة عامـة      ـ تخصص إس  –
عالوة علـى    وتقوم   –ستطالع وتجهيز مسرح العملية ألى عملية خاصة        ال

  . ذلك بعمليات خاصة دقيقة تحتاج ألفراد قالئل بصفات خاصة
وهذا النوع من الوحدات ليس بجديد على العدو فقد أنشأت األراجون لـؤمى             

ومهمـة هـذه الوحـدات      ) الشعبة السوداء (و  ) الشعبة الحمراء (زفاى وحدة   
لمناطق العربية فى فلسطين والـبالد العربيـة ودرب أعـضاؤها    العمل فى ا 

تدريبا خاصا وتعلموا اللغة العربية وكانوا يختارون من اليهود السمر البشرة           
 وهـو مجـال االسـتطالع       –وكانوا يقومون بنفس مهمة الماتكال الحاليـة        

والمعلومات الدقيقة أو عمليات التخريب التى ال تحتاج إلى أفـراد كثيـرين             
. على غرار عمليات التخريب التى تمت فى مصر المشهورة بقضية الفـون           

كما أنها تقوم بعد زرعها بأى بلد بدور تجنيد المواطنين سواء بطريق مباشر             
أو غير مباشر واستغاللهم بأعمال التخريب والعمل الخاص وذلـك بـدوافع            

  . غير مباشرة
وز تعمل على   وحدة أيج أن  ) مظلى( دافيد بنحاس    يستنتج من أقوال األسير    –

 كما أنها اشتركت مع القوة التـى        –الحدود السورية الشمالية وحدود لبنـان      
 وكذلك خصص فى قولـه علـى        ١٩٦٩عام   هجمت على جنوب لبنان فى    

 لذلك يـستنتج أن     –وهكذا  .. بعض الوحدات مثل شاكيد على جبهة األردن        

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وحدات علـى   العدو يوزع وحداته عـلى الجبهات كتخصيص حتى تكون ال        
  . مستوى عـال من معرفة األرض وطباع المنطقة وخالفه

كما أن هناك وحدات تعمل على جميع الجبهات مثل وحدة داجـانيم ووحـدة           
ماكام ولكن هذه الوحدات واجبها العمل على أجهزة دقيقة يلـزم التخـصص        

أى أن الواجب الفنى للمعدة يلـزم       .. الفنى عليها ثم توزع على كل الجبهات        
وحتـى اآلن   . (جميعها داخل وحدة واحدة ثم توزيع األفراد على الجبهـات         ت

  ). ليس هناك معلومات أخرى تأكد هذا االستنتاج أو تلفيه
  ) رآسة عامة(  : وحدات االستطالع

  : وحدة الماتكال) أ 
تتكون من أفراد متطوعين من مواليد البالد وليس لهم أقارب أو اتـصال             . ١

  . بالخارج
  . ة العربية بلهجاتهاغة العربية ويتكلم أفرادها اللغة لتعليمهم اللستوجد مدر. ٢
  . يتم تدريبهم فى دورة مظالت ويرتدى أفرادها زى المظالت. ٣
تستخدم فى أعمال سطع فى المؤخرة ويستخدم األفراد بطاقات شخـصية           . ٤

  . مزودة
ت القائمـة   تقوم باالتصال بالعمالء وبجميع المعلومات كما تقوم بدعم القوا        . ٥

  . بالعمليات الخاصة
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  ) على الجبهة السورية(   :وحدة أيجوز) ب
تتكون من أفراد متطوعين من البالد وخارجها زيادة علـى وجـود بـدو           . ١

  . للعمل قصاص أثر
  .  يتم تدريبهم فى دورة مظالت وترتدى زى المظل برية أسود. ٢
للبنانية وتشترك فـى    تعمل فى المنطقة الشمالية وعلى الحدود السورية وا       . ٣

  . العمليات الخاصة
  . قواتها حوالى كتيبة. ٤
  )على الجبهة األردنية(   :وحدة شاكيد) حـ
الد وخارجها مـع مـرورهم بـالتحرى     تتكون من أفراد متطوعين من الب     .١

  . الدقيق عنهم
  . تمر بدورة مظالت ويرتدى أفرادها زى المظالت وبريه اسود. ٢
ات لمراقبة الضفة الشرقية واألردن وتعمـل علـى         تعمل فى كمائن ودوري   . ٣

  . عربات جيب أو كوماند كار مجهزة بأجهزة مراقبة
  )على الجبهة األردنية) بيسان.. قطاع (    :وحدة حزوف) د 
  . تتكون من أفراد متطوعين من البالد وخارجها. ١
  .تمر بدورة مظالت وقيادة سيارات. ٢
  . فى بيسانة دائمة فى داوريات وكمائن بصفتعمل بالضفة الغربية لألردن . ٣
  . قوتها حوالى ك. ٤
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  )فى جميع الجهات(   :وحدة داجانيم) هـ
  . تتكون من أفراد متطوعين من البالد مع تحريات دقيقة ومستمرة. ١
  . تمر بدورة مظالت وترتدى زى المظالت. ٢
ء انـا فـى سـينا     مائن بالضفة الغربية لألردن وأحي    تعمل فى داوريات وك   . ٣

  . والجوالن
  . تعمل فى عربات جيب أو كوماند كار مجهزة بأجهزة مراقبـة. ٤
  . قوتها حوالى ك. ٥
  )فى جميع الجهات(    :وحدة ماكام) و
  . تتكون من أفراد متطوعين من البالد وتجرى عليهم تحريات دقيقة. ١
  . يمروا بدورة مظل وقيادة سيارات وترتدى زى المظالت. ٢
  .  الجبهاتتعمل على جميع. ٣
  . قوتها حوالى ك. ٤
  )على الجبهة المصرية   (:٢٤٢وحدة ) ز 
  . تتكون من أفراد متطوعين من داخل وخارج البالد. ١
  . تمر بدورة مظالت ويرتدى أفرادها زى المظالت. ٢
  . تعمل فى عمق سيناء لمراقبة القوات وأعمال الداوريات. ٣
  . يعمل جزء منهم قصاص األثر. ٤
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اد هذه الوحدات قادرة على العمل مرتدية الـزى العـسكرى أو            جميع أفر 
يقـام زرعها داخل األرض المخصصة له وفى شـكل مـدتى بكافــة             

  . مقومات الحياة داخل الجبهة المخصصة للعمل عليها
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  الفصل الرابع
  التدريب والعمليات الخاصة

  : من أولويات االهتمام لألعداد الجيد للمقاتل
ة لتدريب قواته ورفع كفاءتهـا القتاليـة لتكـوين          دائمفة  يعمل العدو بص   )أ  

  .جاهزة للعمل فى أى وقت
ويهـتم   وجميع أنواع األراضى     يتم التدريب فى جميع الظـروف الجوية     ) ب

أن تدريب العمليات الخاصة عند العدو أكثر أنواع        .. برفع الكفاءة القتالية ليالً     
 . التدريب واقعية

 . ألفراد وتطوعهم للعمليهتم بانتقاء نوعية ا) جـ

يختـلف هـذا التـدريب تبعاً لكـل نـوع مـن القـوات أال أن هنـاك                 )د  
موضوعات أساسية يشترك فيها الجميع مثل فرق الهبوط بالمظالت، استخدام          

 . األسلحة، السباحة، المفرقعات، اللياقة البدنية

ـ          ) هـ وات وزيادة على التـدريب العـام فإنـه يركز على تدريب خاص للق
التى ستقوم بتنفيذ مهمة معينة يطابق واقع العملية نفسها وطبقا للخطة المعـدة             

  . مسبقا
  : تدريب المجموعات الخاصة قبل العملية –
يتـم تدريب خـاص للعملية زيادة على التدريب العام واإلعداد الـسابق           . ١

  . للقوات والتخصصات
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كة طبقا للخطة إلـى مكـان       يتم تعيين قاعدة للعملية وتجمع القوات المشتر      . ٢
 . التدريب

 :  اتباع السرية واألمن فى التدريب باألتى –

  . تحديد منطقة التدريب المناسبة بعيدة عن األماكن المأهولة) أ 
  . يمنع االقتراب من المنطقة وإتباع إجراءات الحراسة والداوريات) ب

األمـاكن  يتم التحـرك للوصـول للمنطقة من طـرق معينة بعيدة عن          ) حـ
 . المأهولة كما يتم التحرك ليال مع قفل هذه الطرق عدا التحركات العسكرية

ال يسمح لألفـراد تحـت التدريب بمغادرة منطقة التدريب قبـل تنفيـذ            ) د  
 . العملية

ال يتم اإلعالن عن المهمـة بالنسـبة للهدف والمكان والزمـان سـوى    ) هـ
  . قبل التنفيذ بفترة قصيرة

ة والذخائر والمعدات والمهمات والتأكد     ألسلحدريب بالتفتيش على ا   يبدأ الت . ٤
  . اءمن صالحيتها والعمل لتالفى األخط

 . يتم تقسيم القوة إلى مجموعات التنفيذ طبقا للخطة. ٥

يقـوم قائـد العملية بتلقين عام لألفـراد وخـاص لقـادة المجموعـات             . ٦
يات والصور الجوية وتختـه     والمستويات المختلفة باستخدام الخرائط والكروك    

 . رمل

 .يتم التدريب على أرض مشابهه وعمل نموذج يطابق منطقة الهدف .٧
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يتم التدريب لكل مجموعة علـى حـدة ثـم بتـدريب مـشترك لجميـع                 .٨
 . المجموعات

يبدأ التدريب بدون ذخيرة ثم بالذخيرة الحية نهارا وليالً وطبقا لوقت تنفيذ             .٩
 . العملية

 . تدريب لمراحل االقتراب والعمل على الغرض ثم االنسحابيشتمل ال .١٠

  يركـز التـدريب على السـرعة مع دقة التنفيذ طبقا لتوقيتات  .١١
 .     المنطقة مع أهمية التعاون بين المجموعات

  توضع الدروس المستفادة فى التدريب موضع االعتبار فى أى  .١٢
 . التنفيذ     تعديل للخطة للوصول ألنسب أسلوب فى 

ام وقبل التنفيذ يتم اختبار صالحية جميـع األسـلحة والمعـدات        تمبعد ال  .١٣
 . والوسائل كما يتم شحن معنوى بواسطة القيادات العلى مستوى

ات القوات البحرية وكذلك األفراد الذين يقومون بعمليات         األتي بعد تدريب   .١٤
ت الممكن تنفيـذها    التخريب واالستطالع خلف الخطوط حتى يتم تخيل القدرا       

  . بواسطتهم
  : تدريب القوات البحرية الخاصة

  : يشتمل التدريب على األتى
  . تدريب القطع البحرية المعاونة سـواء لنقل الفدائيين أو للمعاونة بالنيران) أ 
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  : تدريب الفدائيين على الموضوعات الخاصة كاألتى) ب
 شـتاءا فى ظـروف      كم على الظـهر   ٢٠السباحة لمسافات طويلة تصل     . ١

  . هدوء البحر ثم فى ظـروف العوامل الجوية الصعبة
مـع  الجويـة   استخدام الزوارق المطاطة وقيـادتها فى جميع الظـروف         . ٢

  . التركيز ليالً
طوابير سـير طويلة بارتداء بدلة الغطس وبالخطـوة السريعة لزيادة قوة          . ٣

  . التحمل
الحة البرية والبحريـة والتكتيكـات   استخدام التسليح الشخصى وأعمال الم    . ٤

  . البرية الصغرى
  . التدريب على استخدام المواد الناسفة وااللغام البحرية. ٥
 متر بـأجهزة    ١٠٠استخـدام األجهزة المختلفة وأعمـال الغطس لعمق       . ٦

 متر والوصول   ٢٠الغطس الكاملة والغطس ألعمال اإلنقاذ بالقناع فقط لعمق         
  . ت الماء لمدة دقيقتين بدون تنفسإلى القدرة المكوث تح

 ٣ – ٢,٥تدريب على الخروج من الغواصـات تحت الماء على مـسافة           . ٧
كم من الشاطئ ثم باالقتراب سباحة وباستخدام أجهـزة الجـو           ) ٦ – ٤(ميل  

  . لالقتراب من الشاطئ(     ) البحرى 
 ٢٠( ميل   ١٢ – ١٠تـدريب عـلى األبرار من هليوكبتر على مسـافة        . ٨
المزودة بمـواتير حتـى      من الساحل ثم االقتراب بقوارب المطاط     )  كم ٢٥ –

  .  متر ثم تكمله االقتراب بالغطس تحت الماء٢٠٠مسافة 
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ويـتم  )  زوارق إنـزال   –مدمرات(تدريب على االبرار من سفن السطح       . ٩
  . االقتراب بنفس األسلوب كما فى االبرار من هليوكبتر

ألفراد بواسـطة السفن التجارية وأبرارهم     تدريب على نقـل وتهريب ا    . ١٠
  . قرب أو داخل الميناء ليالً

تدريب على استخـدام زوارق الطوربيد والزوارق االنتحارية فى تدمير         . ١١
  . القطع البحرية المعادية

زوارق واسـتخدام   تدريب على اإلبرار من طـائرات النقـل بالمظالت        . ١٢
  . ليل فى جميع الظروف الجويةالمطاط فى االقتراب بحرا وخالل ال

تدريب على االقـتراب بزوارق الطـوربيد أو زوارق الصيد لإلبـرار          . ١٣
  . فى البحر أو على الشاطئ قرب القاعدة التى سيتم التعامل معها

  . تدريب على استخدام مركبات المخدات الهوائية. ١٤
ين على الخرائط   يتـم تدريب خاص طبقا للعملية التى سيتم تنفيذها بالتلق        . ١٥

والكروكيات والصور الجوية ثم تدريب جاف والذخيرة الحية واستخدام مـواد          
  . التفجير على منطقة مشابهة للهدف

تدريب مشـترك مع باقى العناصر والقوات األخرى المشتركة فى تنفيذ          . ١٦
  . العملية

  : تدريب خاص لألفراد التى تعمل خلف الخطوط
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ق لألفراد ووضعهم تحت االختبار ولمدة طويلة لتقـدير         يبدأ باالنتقاء الدقي  ) أ  
  . مدى والئه وتقرير الصالحية

يتم التدريب واألعداد طبقا لمهام المختلفة منها أما القيام بأعمـال لمهـام             ) ب
التجسس والحصول على المعلومات أو العمل لتجنيد آخرين وتكـون لمهـام            

  . أخرى أو بالقيام التخريب واالغتياالت
ترات طويلة وطبقـا لقـدرات      التدريب بالعديد من المراحل والف    مر هذا   ي) حــ 

  . الفرد
سرائيلى بـزرع أفـراد مـنهم فـى كافـة      تقـوم أجهزة المخابرات اإل  ) د  

  . المجتمعات وبصور ومهام مختلفة
  : يشتمل التدريب على اآلتى) د 
 ووصـف النمـاذج المختلفـة للـسيارات         تنمية قوة المالحظة بـالتعرف    . ١
طائرات والقطع البحرية وكذا التواجد فى مكان به العديد من األهداف لمدة            وال

  . محدودة وطلب الفرد لتقديم تقرير بما شاهده
راقبته بأفراد آخـرين    رك فى مناطق مزدحمة والقيام بم     تدريب على التح  . ٢

  . وكيفية اكتشافهم والهرب منهم
وب االنـدماج فـى   ل وأسـل تدريب على اللغات واللهجات فى منطقة العم . ٣

  . األوساط المختلفة التى تحقق وصول للهدف وتحقيق المهمة
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تدريب على استخدام آالت التصوير والتسجيل الصوتى والكتابة الـسرية          . ٤
  . والشفرة وتزوير الوثائق واستخدام وسائل االتصال

  . ش باستخدام اإلمكانيات المحليةلوب التعايكر وأسال التندريب على أعمالت. ٥
تدريب على استخـدام التسـليح الشخصى ووسـائل االغتياالت ومـواد         . ٦

  . النسف والتدمير
ال األفراد العاملين خلف الخطوط على المهارة الفردية والقدرة          تعتمد أعم  .٧

  . على التصرف السليم السريع فى المواقف الطارئة
لمحدود مل ما سبق جميع موضوعات التدريب ولكنها توضع بالقدر ا          ال يش  .٨

  . طبيعة هذا العمل
يراعى السرية فى تجميـع القوات وأعدادها وتـدريبها وال يعلـن عـن              .٩

  . منطقة الهدف والمهمة إال قبل التنفيذ مباشرة
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  الفصل الخامس
  التسليح والمعدات الفنية

.  أن تسليح أى تنظيم خاص تعمل خلف الخطوط يكون تسليحها دائما خفيفا            –
ذا البند دائما ولكن يضع فى االعتبار أن تكون كثافة          وإسرائيل تحرص على ه   

  . النيران ومعدالتها تحقق تفوق فيه على الخصم
واء فى السالح أو المعدة واستغالل      ـوير س ـكار والتط ـمد على االبت  ـ تعت –

د علـى   / م  وأنواع االستخدام مثل تركيب وصلة أطالق      حمكانيات السال إكل  
  . لالبندقية أو وصلة قاذفة القناب

تيكـى للـسالح   ة ما يخدم االستخدام الفنى والتك ـ تعمل إسرائيل على إضاف    –
  . حتى يحقق الكفاءة المرجوة بالنسبة للجندى

 كما  –عـدو فى صناعة ذخيرة وأسلحة ومعدات العمليات الخاصة          يتقدم ال  –
يستخدم األسلحة الصالحة لذلك من المستولى عليها مثل البندقيـة الروسـى            

  .  اآللية٧,٦٢
  . الرؤيـة السلبيـة على األسلحة كفاءة قتالية ليلية عاليةزة ـ تحقق له أجه–
 صغيرة بقدر االمكان وتحقق االتـصال حتـى         السـلكىزة  ـ يستخدم أجه  –

  .  وحتى مستوى الفرد فى المهام الدقيقةمستوى الجماعة
  .دام المفرقعات وااللغام بصورة مبتكرة دائماـد على استخـ تعتم–
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  السادسالفصل 
  الخالصة وأسلوب مقاومة العدو

وصور العمليات الخاصة استغالال جيـدا   إبعادغل  ت أن العدو اإلسرائيلى يس    –
  : مبنى على

تخصيص الوحدات الالزمة لتنفيذ أى صورة من صور العمليات الخاصة          . ١
  . وعدم الخلط بين واجباتها

سلحة لتـوفير أكفـأ     تغالل اإلمكانيات المتاحة سواء فى المعدات أو األ       اس. ٢
  . وسائل نقل وأفضل سالح ورؤية ليلية جيدة للمقاتل

التصرف بواقعية وحسم أمام نقط العنف التى يجدها بين قواتنا واستغاللها           . ٣
 وتطبيق جيد لمبادئ العمليات الخاصة مـن خـالل      –لنجاح عملياته الخاصة    

  . التنفيذ
  . ة والسالحتدريب مركز للوحدات على الواجبات وعلى المعد. ٤
  . سرية تامة سواء فى األعداد والتحضير أو التنفيذ. ٥

 نجـد أن العـدو      –بذلك نجد بتوفير هذه البنود السابقة ألى قوة وتحليلها          
 بل أن الجبن والـشجاعة      –ليس بالقوة الخارقة بحيث ال يمكن مواجهتها        

  . ليس لهما أى اعتبـار بعد توفير هذه البنود ألى أفراد
ال نقلل من قدرة وكفاءة وإمكانيات العدو وبدرجة تصل إلـى           كما يجب إ  

   أن–التـهاون والذى يؤدى إلى السـلبية فى أعمالنا 
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الدراسة العميقة لعمليات العدو الخاصـة تزيـدنا تأكـدا بـأن الفـضل             
  . إلظهارها بهذه الصورة المبدعة يرجع ألخطائنـا بالدرجة األولى

  : صة األتىويجب علينا لمواجهة عملياته الخا
  تفرغ الوحدات الخاصة لواجباتها ومبادئ وأسلوب العمل السليم . ١

 وعدم استخدامها فى الـدفاع وحراسـة المطـارات          –للعمليات الخاصة   
  . والمنشآت

  استغالل وحدات االسـتطالع بالتشكيالت ووحدات سطع الرآسه . ٢
كانيـات  العامة لمقاومة التسلل والعمليات الخاصـة بعـد تزويـدها باإلم          

وشــبكة مواصـالت جيـدة      .. الحديثـة من أجهـزة كشـف وإنذار      
  . للتبليغ

استغالل األقليات والمواطنين فى األماكن المعزولة تنـسيقها مـع عمـل            . ٣
  . المخابرات والمباحث العامة

عمـل نظـام تجنيـد عسـكرى لألقليات والمواطنين باألماكن المعزولة        . ٤
الذى يكـون دائمـا     .. د عن طريق أجهزة األمن      حيث ال يكفى فقط التجني    .. 

مبنى على المادة بدون االعتماد على الشحن المعنوى والقومى وهناك أمثلـة            
جميعها تتفق  .. كثيرة الستغالل األقليات فى أى بلد فى مسائل الدفاع واألمن           

على التجنيـد العسـكرى أوال الستيعاب أكبر جزء من األفـراد ثـم تليهـا             
 ويكفينا مثل على ذلك فى الحرب العالمية الثانية عندما جنـد      –جنيد  وسائل الت 
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األلمان الفرنسيين فى صفوفهم كمحاربين وعمالء، حيث وجد الحلفاء نفـس           
  .فى صفوفهم كمحاربين وعمالء) الفرنسيين(الشعب 

األفـراد المكلفين بالتخطيط للعمليات الخاصة فى هيئـة العمليـات هـم            . ٥
متابعة عمليات العدو والخاصة وتحليل المواقـف واسـتنتاج   أنفسهم المكلفين ب  

  : العمليات المنتظرة فى الزمان والمكان المحدد بالتقريب وذلك بمتابعة األتى
  : سطع العدو) أ 

 وقد كشفت بعض وسائل     –   بدراسة سطع العدو وأسلوبه دراسة مستفيضة       
ة قبل تنفيذها   عن العملي  ١٩٦٧سطع العدو واالستماع العسكرى وخاصة بعد       

مثل عملية الزعفرانة أو شدوان إال أن اإلجراءات المضادة الحاسمة لم تكن            
  . توازى تصـرفات العدو سواء فى اإلمكانيات أو الوقت والمكان المناسب

  : أعداد العدو وتجهيزه للقوة المنفذة) ب
   فى حالة تخصيص وحدة سطع قائمة للعمليات الخاصـة سـوف يـتمكن      

ن متابعة مرحلة وإعداد تجهـيز القوة المنفذة وذلك من خـالل          المخططين م 
أو الموانى وهـو غالبـا مـا يـتم اإلعـداد      ) وخاصة المعزولة (المطارات  

  . والخروج منهم
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  :  قبل مرحلة التنفيذ-حـ
   من أسلوب خداع العدو والتمهيد الجوى أو األعمال البحريـة أو الـصمت      

فيذها واتخاذ األسلوب المناسب إلحبـاط      الالسلكي يمكن كشف العملية قبل تن     
  . ذلك

  :  مرحلة التنفيذ-د
يجب استغاللها بحسم وجدية وأن نتقبل بها نسبة خـسائر لمواجهـة العـدو              

 وهذا أفضل بكثيـر مـن انـسحابه سـليم     –وإحباطه وتدميره على الغرض    
  . وشعوره بالنصر على القوة المدافعة التى غالبا ما تكون صغيرة أو معزولة

العمل أوال وأخير على أن نضع قواتنا سواء المدافعية أو النجدة فى وضـع              و
وليس فى وضع قتلهم فى ظهـورهم مـن قبـل          .. يسمح بالقتال وجهاً لوجه     

  . العدو
  : ما بعد التنفيذ) هـ

وهى المرحلة التى يجب التدخل فيها بإيجابية حيث هناك متسع للوقت فى            
  . االتفكير من مكان خروجه وعودته إليه

التخطيط لكل منطقة عسـكرية أو الجيـوش الميدانية الستغالل إمكانياتها         ) و
ألنه بالتأكيد هناك   .. فى مقاومة العمليات الخاصة وتنسيقها مع هيئة العمليات         

فى كل منطقة عسكرية أو جيش ميـدانى أهداف سواء عـسكرية أو مدنيـة              
..  من قبـل العـدو   معروضة ألهميتـها أو ألسباب أخرى للعمليات الخاصة     
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 ولكن التنـسيق    –وبجانبها أو بعيد عنها قوات تسمح بالدفاع عنها أو نجدتها           
  . بينهم ليس موجود

بل أن هناك مثال فى الطرق المؤدية للجيوش الميدانية وهو وجـود قـوات              
معزولين على الطريق من خدمة الطرق      )  فرد ٦-٤أفراد قالئل من    (صغيرة  

 –أو نقـط الميــاه      .. لشرطة العسكرية أو الحدود     أو الدفاع الجوى أو ا    .. 
ولكن ليس هناك أى تجانس دفاعى بينهم أو فى اتصالهم بالقيادات األعلى أو             

  . أى دعم مناسب بعد تجميعهم
   هذا كله بخالف تخطيط الدولة ألجهزة األمن المدنية والعسكرية ومقاومة          

الحركـة والهجـوم ال     التجسس كما أن أسلوب تنفيذ العمليات الخاصة وهو         
  . يجب أن يكون أسلوب استخدامه الجمود والتفكير المتحجر

   بل يجب أن تلعب نظرية االحتماالت دورها بجدية ونشاط علـى جميـع             
األوجه والمستويات وأن يكون العمل مقسم من حيث إستراتيجية هدف العمل           

  :وجاهز إلخراجه فى الوقت المناسب ويمكن تقسيمه إلى
  . ت خاصة بغرض عمل عسكرىعمليا. ١
  . عمليات خاصة بغرض هدف سياسى وإعالمى. ٢
عمليـات خاصـة بغرض الردع وإحباط عمليات العدو الخاصة وأشعاره         . ٣

بخسارة اإلقدام على مثل هذا النوع من العمل وذلك بالعمل داخل أرضـه أو              
  : مواجهـة أعمال داخل أراضينا بجدية وعنف وجرأة وتصميم وذلك باألتى
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وحدات سطع جيـدة مزودة بإمكانيـات حديثة الكتشاف وتحديـد مكـان      ) أ  
  . التسلل والعمل

التعامل مع الهدف المكتشف والقضاء عليه أو تثبيته لحين حضور القوات           ) ب
  . المخصصة

) قـوات خاصـة   (اطق والجيوش   لى مستوى المن  دات ع تخصيص وح ) حـ
المثبتـة مـن قبـل وحـدات     تسمى بالفرق الطائرة للتعامل مع قوات العدو        

  . االستطالع
دو فى المناطق المعزولة وتنسيق عملهم مع       يات والب برة األقل االستعانة بخ ) د  

  . هيئة العمليات
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  موسى ديان 
ק ָר  ׁרה ָּב

 مناحيم بيِجن 
 מנחם בגין

      
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 شارون أرئيل

ר ל ָׁש יֵא ִר   ֹון ֲא

  
  

  
  سيلفى

לׁר  מֵא
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  الخاتمة 
 عاما حتى اآلن بتوالى إلى سدره الحكم فـى إسـرائيل وهـى              ٦٠    منذ  

ة العـسكرية وخاصـة رأس      مدعمة بشخصيات لها باع فى العمليات الخاص      
  . وغيره.. الدولة ووزير الخارجية والبنية التحتية 

ومن األمثلة المتكاملة على ذلك أريل شارون تلميذ مناحم بيجن قائد مذبحـة             
دير ياسين وهذا ربيب أبراهام شتيرن مؤسس منظمة شـتيرن بجنــاحها            

 والتى أصبحت بعد حـل هـذه الميليـشـيات هـى            –) ليحى(المتطـرف  
ـزب اليمين والتطرف بإسرائيل وآخرهم حزب كاديما والذى سطع إلـى           ح

  . السلطة فى عقود متتالية
إن إيريل شارون هذا صاحب مذبحة صبرا وشتيال وقانا بلبنان والذى عـين          

 وتنفيذه ثم   نفيما بعد وزير البنية التحتية وهو المسئول عن تخطيط االستيطا         
  . رئيس للوزراء

الخط الذى سار فيه بن جوريـون ومنـاحم بـيجن           وهذا مثال قريب ونفس     
وإيجال آلون ويهود باراك وأبنه الموساد سيلفى ليفنى وزيرة الخارجية فـى            

  . وغيرهم كثيرين.. وقت ما 
كذلك نجد أن شخص مثل موسى ديان والذى قد وصل إلى منصب رئـيس              

ومع هذا فإنه ذهب وهو فى هذا المنصب إلـى          .. أركان الجيش اإلسرائيلى    
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فيتنام لالشتراك فى بعض العمليات الخاصة فى مستنقعات ضـمن القـوات            
  .األمريكية

هذه العقليات التى ترعرت فى مجال العمل الخاص والذى أغلبـه يتـصف             
 مع بلـد    –بالدموية والالأخالقية ووصل معظمها لدرجة األعمال اإلرهابية        

د ذو فكر عنصرى أستيطانى، ولم يعلن حتى وقتنـا هــذا عـن حــدو             
فإن المرسوم على الخرائط والمعاهدات شىء وما هو واقع على          .. دولتـه  

  . تسانده قوى الغرب وملوحا بقوته العسكرية والنووية.. األرض شىء آخر 
هذه الدولة ربيبه رجال العمليات الخاصة من الصعب أن يكون معها سـالم             

  . أو عهد واتفاقيات.. أو تطبيع 
اسيين وضع ذلك فى االعتبـار وخاصـة أن         لذا يجب على المخططين السي    
  . مخططهم ثابت وذو نفس طويل

وكذلك بالنسبة للعسكريين يجب وضع كافة اإلمكانيـات لتنـشئة وتطـوير            
وحداتنا الخاصة لمواجه أعمال هذه الوحدات الخاصة سواء علـى الـصعيد         
العسكرى أو المدنى وأن يتفاعل تخطيط هذه الوحدات مع أجهزة المخابرات           

  . ل أكبر وأساسىبشك
إن إمكانياتنا الفردية والعقائديـة وتراثنـا أكـبر بكثير مـن عـدو وليـد             
السـاعة يبحـث عن تراث وآهـم بعقيــدة مبعثهـا التكفيـر والتمييـز              

  . العنصرى
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  الحكومات اإلسرائيلية ورؤساؤها 
 فترة بقاءھا في الحكم  رئیس الوزراء الحكومة
 ٨/٣/١٩٤٩ - ١٤/٥/١٩٤٨ دیفد بن غوریون المؤقتة
 ٣٠/١٠/١٩٥٠ - ٨/٣/١٩٤٩ دیفد بن غوریون األولى
 ٨/١٠/١٩٥١ - ٣٠/١٠/١٩٥٠ دیفد ین غوریون الثانیة
 ٢٢/١٢/١٩٥٢ - ٨/١٠/١٩٥١ دیفد بن غوریون الثالثة
 ٢٦/١/١٩٥٤ - ٢٢/١٢/١٩٥٢ دیفد بن غوریون الرابعة
 ٢٩/٦/١٩٥٥ - ٢٦/١/١٩٥٤ موشیھ شاریت الخامسة
 ٣/١١/١٩٥٥ - ٢٩/٦ یھ شاریتموش السادسة
 ٧/١/١٩٥٨ - ٣/١١/١٩٥٥ دیفد بن غوریون السابعة
  ١٧/١٢/١٩٥٩ - ٧/١/١٩٥٨ دیفد بن غوریون الثامنة
 ٢/١١/١٩٦١ - ١٧/١٢/١٩٥٩ دیفد بن غوریون التاسعة
 ٢٦/٦/١٩٦٣ - ٢/١١/١٩٦١ دیفد بن غوریون العاشرة

 ٢٢/١٢/١٩٦٤ - ٢٦/٦/١٩٦٣ لیفي إشكول الحادیة عشرة
 ١٢/١/١٩٦٦ - ٢٢/١٢/١٩٦٤ لیفي إشكول الثانیة عشرة
 ١٧/٣/١٩٦٩ - ١٢/١/١٩٦٦ لیفي إشكول الثالثة عشرة
 ١٥/١٢/١٩٦٩ - ١٧/٣ غولدا مائیر الرابعة عشرة
  ١٠/٣/١٩٧٤ - ١٥/١٢/١٩٦٩ غولدا مائیر الخامسة عشرة
  ٣/٦/١٩٧٤ - ١٠/٣ غولدا مائیر السادسة عشرة
 ٢٠/٦/١٩٧٧ - ٣/٦/١٩٧٤ بینإسحق را السابعة عشرة
 ٥/٨/١٩٨١ - ٢٠/٦/١٩٧٧ مناحیم بیغن الثامنة عشرة
 ١٠/١٠/١٩٨٣ - ٥/٨/١٩٨١ مناحیم بیغن التاسعة عشرة

 ١٣/٩/١٩٨٤ - ١٠/١٠/١٩٨٣ إسحق شامیر العشرون
 ٢٠/١٠/١٩٨٦ - ١٣/٩/١٩٨٤ شمعون بیریز الحادیة والعشرون
 ٢٢/١٢/١٩٨٨ - ٢٠/١٠/١٩٨٦ إسحق شامیر الثانیة والعشرون
 ١١/٦/١٩٩٠ - ٢٢/١٢/١٩٨٨ إسحق شامیر الثالثة والعشرون
 ١٣/٧/١٩٩٢ - ١١/٦/١٩٩٠ إسحق شامیر الرابعة والعشرون
 ٢٢/١١/١٩٩٥ - ١٣/٧/١٩٩٢ إسحق رابین الخامسة والعشرون
 ١٨/٦/١٩٩٦ - ٢٢/١١/١٩٩٥ شمعون بیریز السادسة والعشرون
 ١٨/٥/١٩٩٩ - ١٨/٦/١٩٩٦ بنیامین نتنیاھو السابعة والعشرون
 ٦/٢/٢٠٠١ - ١٨/٥/١٩٩٩ إیھود باراك الثامنة والعشرون
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  .. رائيل ـإس    

  ةوالعمليات اخلاص      
  

  )الجزء الثانى       (
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 )استخدم على مطار الصالحية(ذف صاروخى قا

 قاذف ثمانى

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  : عـــام
سـردا كـامالً    )  والعمليات الخاصة  لإسرائي(يشمل الجزء الثانى من كتاب      

نفذها العدو على جبهة مصر وبعض العمليـات        ألهم العمليات الخاصة التى     
على الجبهات األخرى حيث تظهر األساليب والمبادئ والطرق المـستخدمة          

 –فى عمليات العدو الخاصة وتطورها من ناحيـة التنفيـذ أو اإلمكانـات              
واالستغالل الجيد لنقاط ضعف الخصم وكذا اإلعداد الجيد للعملية ومـسرح           

ى تقوم به وحدة الماتكال أو ما شابها من الوحدات          العملية والدور الكبير الذ   
أو .. فى تجهيز هذا المسرح بحيث تكون أثناء العملية هى الرأس المـدبرة             

  . هى ذاتها القوة المنفذة
فهى اليد الباطشة إلسرائيل فى الحالة الثانية وآخر هذه العمليات هو تنفيـذ             

م فى عملية األقصر فى      أو كرأس مدبرة كما ت     -عملية اغتيال المبحوح بدبى   
١٩٩٧ .  

إال أن بتحليل جميع العمليات الخاصة ال نجد أنهم قاموا بعمـل مـا نتيجـة        
لوجود قصور أو ضعف فى الهدف المراد العمـل عليـه فقـط بـل مـن                 
الضرورة أن يكون هناك سبب سياسى أو معنوى أو عسكرى أساسـا ثـم              

  . لنجاح العمليةتحليل الهدف بدقة إليجاد نقاط الضعف ثم استغاللها 
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أى الهدف المراد تحقيقه أوالً وليس الهدف الممكن التغلب عليه مثل ما ظهر             
أو فـى   .. فى عمليات محاولة اإلغارة فى عملية الكاب والتينة على قواتنـا            

اإلغارة على شدوان وتكرار محاولة اإلبرار فى الحال رغم التعرض للخطر           
  . فى المرة األولى وفشلها

 الجيدة لهذه العمليات الخاصة يمكن الخـروج منهـا باألسـلوب            إن الدراسة 
وكـذا  .. الحقيقى للعدو فى عملياته الخاصة والمبادئ العملية وكيفية تطبيقها          

  . استغالله الكبير لإلمكانيات المتاحة
  : تخطيط العدو التكتيكى للعمليات الخاصة

بالعوامـل التـى    وقد ذكرت من قبل المراحل العامة اإلستراتيجية التى تمر          
  . تراعى فى اختيار الهدف وكذا اختيار التوقيت ومكان الضربة

  : وفيما يلى المراحل التكتيكية لتنفيذ األهداف
  :  مرحلة اختيار الهدف–أ 

يقوم العدو باختيار األهـداف المنعـزلة أو األهداف التى فى المناطق          . ١
 لنقط المراقبة بـالنظر،    الغير مدافع عنها بقوات كبيرة كما حدث فى مهاجمته        

 . ونقط الحدود، وعمليات الرادار فى أكثر من موقع

اختيار الهدف فى العمـق حيث تقـل الحراسة ودرجة اليقظة وذلـك           . ٢
 ).أسيوط(كما حدث فى عملية اإلغارة بالنيران فى منطقة منقباد 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


نـا  طرق المواصالت الخلفية والمنعزلة والمأمونة بالنسبة لتحركـات قوات      . ٣
 . وذلك كما حدث للكمين الذى نفذ على الكريمات

أهداف خلف النطاقات الدفاعية للجيوش فى العمق كما حدث فى عمليـة            . ٤
 . نسف أبراج الكهرباء ومحابس محطة الضخ

اختيار أهداف يسهل عزلها تماما عن باقى القوات مثـل اإلغـارة علـى        . ٥
 . منطقة الزعفرانة ومهاجمة الرادار

لطـرق  يا عن االحتياطيات القريبة وعورة      ر أهـداف بعيـدة نسب   اختيـا. ٦
المؤدية إلى الهدف حيث يصعب على االحتياطيات نجده الهدف فـى وقـت             

 . قصير

  :  مرحلة االستطالع-ب
وهى المرحلة التى يتم فيها العدو تدبير أكبر وأحدث المعلومات عن الهـدف             

  : المراد العمل عليه ويتم فى هذه المرحلة اآلتى
ختلفـة  ف بكافة الطرق والوسائل فى أوقـات        االسـتطالع المستمر للهد  . ١

 ).  العمالء–عناصر استطالع ( ساعة وذلك بواسطة ٢٤حتى قبل التنفيذ بـ

باستطالع الهدف قبـل التنفيـذ   ) الماتكال أو ما شابها  (قد تقوم مجموعات    . ٢
طاء القوة أحدث   بعدة أيام ثم تبقى تراقب الهدف حتى وصول القوة وتقوم بإع          

 . المعلومات وتقودها إلى الهدف
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 . استطالع أوضـاع القوات القريبة من الهدف وأى تغيير يطرأ عليـها. ٣

 . استطالع ودراسة طرق االقتراب للهدف. ٤

 . دراسة إمكانية تقديم المعاونة للقوة أثناء التنفيذ وأثناء االنسحاب. ٥

  :  مرحلة التحضير الجيد-جـ
المرحلة مباشرة بعد اختبار الهدف حيـث تـم اسـتطالعه           تبدأ هذه   

ووضعه تحت الدراسة المستمرة للحصول على أحدث المعلومات كما تـشمل           
   -:هذه المرحلة تدريب القوات التى ستشترك فى تنفيذ هذه المرحلة كالتالى

  عادة ما يتم التخطيط على مستوى رئاسة األركان حيث يتم اتخاذ . ١
  . ِولَّى    القرار اَأل

 : يبدأ تدريب القوات بناء على القرار المتخذ مع مراعاة اآلتى.  ٢

اختيار وإعـداد أراض مشابهة تماما لمنطقة الهدف نفسه مـع تجهيزهـا            ) أ  
 . حسب طبيعة الهدف

 سـيتم   خدام الذخيرة الحية والمواد التـى     اتباع التـدريب الواقعى مع است    ) ب
  . الفعلىذاستخدامها أثناء التنفي

أجراء عدة تجـارب وبجميع الوسـائل المستخدمة وكذا كافة اإلمكانات         ) جـ
  . حتى يتم اإلتقان وثقة األفراد فى أنفسـهم وقدرتهم على تمام التنفيذ
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الشحـن المعنـوى المسـتمر لألفراد بكافة الطرق مادياً وأدبيا ومعنويـا     ) د  
  . قبل خروجهم غالباحيث يتم ذلك بحضور رئيس األركان ولقائه مع الجنود 

التطوير المستمر فى أسلوب التـدريب والتنفيـذ بنـاء علـى أحـدث              ) هـ
 . المعلومات التى تصل عن طبيعة الهدف والقوات المجاورة له

  :  مرحلة الخداع–د 
وتبدأ هذه المرحلة بمجرد االختيار النهائى للهدف حيث تستمر أثناء           

  : مرحلة يقوم العدو بعمل اآلتىمرحلة التحضير وتدريب القوات على هذه ال
اتخـاذ بعض اإلجـراءات قبل التنفيذ بوقت كاف حتى ال تفطن القـوات             .١

المعادية لهذه اإلجراءات أثنـاء تنفيـذ المهمة كأن يقوم بـاالختراق الجـوى           
بالهليوكبتر فى أوقات وأماكن معينة أو بتحـويل قطع بحرية بـالقرب مـن             

مرة أخـرى فى حالـة قيامه بعملية إبرار بـرى         شواطئنا والمناورة والعودة    
  . لجماعات قواته الخاصة

القيام بعدة تحركات على مواجهـات واسعة أو فى جهات أخرى لجـذب             .٢
 . األنظار عن المكان الحقيقى للعملية المقبلة

 . القيام بعدة مناورات عسكرية محدودة فى عدة أماكن. ٣

 . تلف طرق الخداعالقيام بأعمال الخداع الالس بمخ .٤

 . استخدام أسلحة ومعدات مستولى عليها .٥
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ومن الدروس المستفادة من أعماله القتالية السابقة أنه يستخدم هذه العناصر           
  . على نطاق واسع إن لم يكن يعتمد عليه كعنصر أساسى لنجاح أعماله

  :  مرحلة توفير اإلمكانات-هـ
 مستمرة لتوفير اإلمكانـات التـى       وهذه المرحلة ال تبدأ وال تنتهى حيث إنها       

  : تخدم المهمة بما يتماشى مع كل هدف ويتم فيها اآلتى
توفير المجهود الجوى بصفة مستمرة والذى يؤمن العملية عمومـا سـواء      . ١

  . ليالً أو نهارا
 لتغطيـة  ة من وسائل الخداع أو مناطق أخرى  توفـير اإلمكانيـات الالزم  . ٢

 : ة هذه اإلمكاناتالعملية الحقيقية ومن أمثل

توفير األجهزة الالسـلكية بمختلف األحجام والمدى بمـا يتماشـى مـع            ) أ  
  . المهمة التكتيكية للقوة

وكافــة  ساعات زمنية واألشراك الخداعيـة     توفـير العبوات المجهزة ب   ) ب
  .مايلزم المهمة من أعمال المهندسين

الدبابات فى عمليـات     استخدام العـربات الجيب المنقولة جوا واستخدام       ) حـ
  . اإلبرار البحرى كما حدث فى علمية الزعفرانة

وبما أن التخطيط يتم على أعلى مستوى تبعا لذلك يتم توفير أكفأ وأحــدث              
  تبـدأ بعد ذلك .. اإلمكانيات فى مرحلة توفير اإلمكانات 
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م تنفيذ المرحلة التكتيكية لتنفيذ المهمة محققة بذلك الهدف االستراتيجى العـا          
 عمليـة  ٢٣قـام العـدو بتنفيـذ       .. الذى تم التخطيط عليه مسبقا من الدولة        

هـذا  ) ج م ع( وذلك على جبهة   ١٩٧٠ حتى   ٦٩خاصـة فى المدة من عام      
.. بخالف عمليات استطالع التى لم تكشف ولكن هناك قرائن علـى ذلـك              

رغـم  وكانت بعض هذه العمليات فاشلة ولم تأِت بنتائج إيجابية بالنسبة للعدو           
 والبعض اآلخر كان ناجحا فى أسلوبه ونتائجـه وقـد أفادتنـا       -دعاياته لها   

دراسة أساليب العدو فى حينها مقاومة أعمالهم الخاصة وإحباط الكثير منهـا            
وفيما يلى سرد ألهم عشرة عمليات خاصة مـن قبـل العـدو لدراسـتها      .. 

  . والخروج بالفائدة المرجوة
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جولدا مائير 
ק ׁרה ָר  ָּב

 يهود باراك 
 בגין מנחם

      
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 ديفد بن غوريون

ל יֵא ִר ר ֲא   ןֹו ָׁש

  
  

  
  بنيامين نتينياهو

לׁר   מֵא
  

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ارة ونسف وتدمير أبراج الضغط العالى بسوهاجإغ
٢٩/٦/١٩٦٩  

  : المنطقة
  .كم٢٠ جنوب سوهاج بـ – كم ٢,٥غرب أوالد سالمة بـ 

  : الغرض
  ) فولت٣٢,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠(نسف ستة أبراج من أبراج الضغط العالى 

  : القوات
  : العـدو

  . جماعة للتدمير وجماعة سـاترة٢ جماعة بواقع ٣
  : قواتنا

شـرطة مدنيـة    ( كم تقريبـا     ٢٠ت فى سوهاج على بعد      أقرب قوا 
  . وكان معينًا لحراسة المنطقة اثنان من الخفراء من القرية) وجيش شعبى
  : سير العملية

 محملـة فـى     ٢٩/٦/١٩٦٩ تقريبا يوم    ٢٣١٥وصلت قوة العدو الساعة     . ١
األرض  هليوكبتر إلى نقطة غرب خط الـضغط العـالى وهبطـت إلـى            ٢

 برج  ٢ وقد تعاملت كل مجموعة مع       –وعتان من األفراد    وانطلقت منها مجم  
  -مزدوج القاعدة وبرج واحد مفـرد القاعدة 
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 قامت الجماعات   –وبعد تجهيز العبوات فى األبراج تحت ستر جماعة ساترة          
بسحب أسالك مشاعل االحتكاك ثم انسحبت إلى الهليكوبترات وغادرت أرض          

 ٠٠١٥دوث االنفجـارات الـساعة     العملية وانسحبت فى اتجاه الشرق وبعد ح      
عادت إحدى الهليكوبترات لمالحظة النتيجة من الجو ثم انسحبت نهائيـا فـى           

  . اتجاه الشرق
 عبـوه   ٤عبوة قاطعة لنسف األبراج بواقـع      ) ٥٦(وقـد استخدم العـدو    . ٢

عبـوة لكل برج ذى قاعدة مزدوجة ويقدر       ) ١٢(لكل برج ذى قاعدة مفردة و     
 . كيلو جرام مفرقعـات) ٣لى  إ٢(وزن العبوة بـ 

استخـدام العـدو الفتيـل البطـئ االشتعال لتوفير زمن التأخير الـالزم          . ٣
 دقيقة واستخدم مفاعل االحتكاك فى بدء إشعال الفتيـل          ٢٠-١٥يقدر بحوالى   

 . ولم يستخدم وسائل زمنية أخرى

جنـوب  (كان طـريق االقـتراب من شـرق النيل بين سوهاج والمنشأة          . ٤
 . وبعـد إتمـام العمليـة انسحـبت شرقا إلى نفس االتجاه) وهاجس

  : نتيجة العملية
نجحت عملية النسـف فى إسقاط األبراج الستة مما أدى إلى قطــع خطـى          
الضغط العالى ولكن لم يقطع التيار عن القاهرة لتحويله إليها عن طريق خـط        

  . كهرباء أخرىآخر مع تغذية سوهاج ونجع حمادى عن طريق محطات توليد 
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  إغارة بالنيران على معسكر منقباد
  ٢٨/٨/١٩٦٩-٢٧ليلة 

  : المنطقة
  .معسكر منقباد بأسيوط  
  : الغرض

 م على معسكر منقباد ومنطقـة   ١٢٠ هاون   ٢إغارة بالنيران بواسطة    
  . الذخيرة
  : القوات
  : العدو

يحتمل مـن   ) قائد العملية + أطقم الهاونات ونقط المالحظة     ( قود   ١٥
  ) مظ٢٠٢ك (
  .  سوليتام خفيف٢٠ هاون ٢
  .  هل سوبر فريلون٢

  : قواتنا
  . هاوناتبرار األفراد والإ ال يوجد قوات بالمنطقة التى تم فيها –
  . معسكر منقياد ومنطقة إدارية –
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  : الهدف من اإلغارة
مطـار   سيناء فى العمق والتى كان آخرهـا      الـرد على عمليـات منظمة   . ١

  . حال سيناىالعريش ومستعمرة نا
الـرد على مظـاهر التحدى والتعبئة النفسية للشعوب العربيـة بـسبب           . ٢

حريق المسجد األقصى وإشعارها أنها دون المستوى للقيام بعمـل إيجـابى            
 . شامل ضد إسرائيل

 . جذب األنظار بعيدا عن حريق المسجد األقصى. ٣

بقـوات  محاولة إسرائيل إثبات أنها مازالـت قـادرة علـى الوصـول             . ٤
 . كوماندوز إلى األهداف الحيوية بالعمق البعيد بما فيها األهداف العسكرية

  : سير العملية
قام العدو قبل اإلغارة باختراقات جوية بغرض االستطالع الجوى وكانت          . ١

 . منطقة اإلغارة من ضمن الطلعات

 ٢٧-٢٦-٢٥كما زاد نشـاط العدو البحرى فـى خلـيج الـسويس أيـام              
ض السفن المصرية التجارية بغرض االسـتطالع وفــرض        والتعرض لبع 

السيطرة على المنطقة ولفت األنظار الحتمال قيام العدو بعمل ما فى منطقـة         
  . الخليج
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 طائرة مقاتلة إلى مطارات     ١٨ انتقل عدد    ٢٧/٨/١٩٦٩ يوم   ٢١٥٥اعة  الس
 رأس  – شـرم الـشيخ      –جنوب سيناء وعملت مظالت جوية لمنطقة الطور      

  . نصرانى
 طائرة هليوكبتر فوق سطح الجبل غرب وادى النيل فى نقطـة            ٢هبطت  . ٢

 درجة وقام األفراد بـسحب      ١٠٠ كم من معسكر منقباد وعلى زاوية      ٥تبعد  
 متـر   ١٠إلى موقع قريب على مسافة      ) بمقطورة مبتكرة (الهاونات والذخيرة   

 – ٤٠من مكان نزول الهليوكبتر وبعد تمـام االسـتعداد للضرب أطلق من           
 .  مم أنواع١٢٠ بمبة هاون ٥٠

  . بمبة هـاون مضىء بطارية ميكانيكية) أ ( 
   لتحدث االنفجـار  ةبمبة هاون شديدة االنفجار بطارية راداري) ب(

 .      الجوى على ارتفاع ثابت من سطح األرض

 . بمبة هاون معبأ فسفور) ج(

سرائيلية  وكذلك مقطورة ذخـيرة صناعة إ     ١٣٠دمر العدو قواعد الهاون     . ٣
 .  ويرجع ذلك لظروف معين اضطرت القوة إلى ذلك–ذات أربع عجالت 

 . انسحب العدو مستخدما الهليوكبتر فى اتجاه الشرق. ٤

اتبع العدو أسلوب الخداع وذلك بزيادة نشاطه البحرى فى الخليج والتقاط           . ٥
مسافة إشارة السلكية تفيد باستعداد إحدى القطع البحرية لتنفيذ مهمة ما على            
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 كم شمال رأس سدر مع إخفاء المظالت الجوية وعـدم ظهورها إال فى             ١٥
 .  أى أثناء تنفيذ العملية فوق الهدف٢٢٢٠الساعة 

  : نتيجة العملية
  .     إصابات مباشرة فى منطقة معسكر منقباد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 نموذج للصواريخ المصنعة محليا 
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  عملية اإلبرار البحرى فى منطقة أبو الدرج
  ٩/٩/١٩٦٩والزعفرانة يوم 

  : عـام
تعتبر هذه هى المرة األولى التى يقوم فيها العـدو بإبرار قوة من الـدبابات              
على الساحل الغربى لخليج السويس وذلك إطار عمليـات الـردع بفـرض             

  . الهدوء على جبهة قناة السويس بالقوة
 : استعد العدو لهذه العلمية بعدة إجراءات كاآلتى

وشـمالها وجنوبهـا للخـداع      نشاط سطح جوى فوق منطقـة العمليـة         ) أ  
  :والستطالع قواتنا التى يمكن أن تتدخل فى العملية كاآلتى

   من شرق ١٦٢١ إلى الساعة ١٦١٦ من الساعة ٢/٩يـوم . ١
  .  كم٢٠-١٥كم جنوب السويس بعمق من ١٥    فايد إلى 

   من جنوب ١٧٢٣ إلى الساعة ١٧٠٤ من الساعة٤/٩يـوم . ٢
  .  كم١٥ب رأس غارب  كم إلى جنو١٧    رأس أدبية 

  .  سطح منطقة الغردقة٩٣٥ إلى الساعة ٩٢٠ من الساعة ٦/٩يـوم . ٣
 مـن جنـوب رأس      ١٠٤٦ إلى الساعة    ١٠٣٤ من الساعة    ٨/٩يوم  . ٤

  .  كم١٢ كم إلى جنوب فنار الزعفرانة ١٢أدبية 
طوربيـد    لـنش ) ٢(قامت عناصر من الضفادع البشرية بإغراق عدد        ) ب

كمرحلة أولية لعملية اإلبـرار    فى منطقة السادات٨/٩يلة باستخدام العبوات ل  
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لتأمين العملية ضد تدخل هذه الزوارق حيث إنها أقـرب احتيـاطى بحـرى         
  . لقواتنا فى المنطقة

قام فى آخر شهر أغسطس بمسح شاطئ منطقة اإلنزال ومنطقة االلتقاط           ) جـ
  . بواسطة أفراد من وحدة الماتكال

  : سير عملية اإلبرار
قام بتجميع زوارق اإلنـزال فى أبو رديس وقام بـدفعها فـى آخـر          ) أ.٣

 يوم  ١٠٠ شماال لتصل إلى رأس سدر وقبل الساعة         ٨/٩ضوء يوم   
  .  للتحميل وذلك إمعانا فى السرية٩/٩

 ٦( القيـام بتحميـل قوة اإلبرار والتى ثبت أنها كانـت مـشـكلة مـن     ) ب
وعناصـر   راد من المـشاة   محملة بأف ) ٥٠ب ك   ( عربة ٣وعدد  ) ٥٤دبابة ت 

 إلـى  ١٠٠مهندس عسكرى وقد استغرقت هذه العملية الفتـرة مـن الـساعة           
  . ٩/٩ يوم ٣٠٠الساعة

تحركت مجموعة القطع واالستطالع مدعمة بعناصر فى حوالى السـاعة         . ٤
  .  من رأس سـدر على منطقة اإلبرار لالستطالع والتأمين١٠٠

القــوة مـن رأس سـدر        ثم إيجــار     ٩/٩ يـوم   ٣٠٠فى السـاعة   . ٥
  . ويحتمـل تحـت حماية اللنشات المسلحة فى اتجاهها إلى منطقة اإلبرار
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 ثم إنزال قـوة التأمين والقطع فى المنطقـة         ٩/٩ يـوم   ٤٣٠فى الساعة   . ٦
  : حيث قامت باآلتى) أبو سيالة(شمال منطقة 

  . ورص األلغام) أبو سيالة(قطع الطريق شمال ) أ ( 
  .٥٣٠ ناصر الساعة مهاجمة نقطة) ب(
أبـو  (وبذلك أمنت منطقة اإلنزال فى ) أبو الدرج(قطع الطريق شمال    ) حـ(

  . ضد أى احتماالت للتدخل من قواتنا) سيالة
 زوارق إنـزال    ٣ تم إبرار القوة الرئيسية مـن        ٦١٥فى حوالى الساعة    . ٧

  . متوسط تحت ستر مجموعات القطع
أت قوات العـدو الجوية فى قذف       بد ٦١٧من بدء عملية اإلبرار الساعة      . ٨

  . منطقة السخنة والزعفرانة وخاصة ضد عناصر الدفاع الجوى بها
بمجـرد إتمـام عمليـة اإلبرار تقدمت قوة اإلبرار جنوبا فى الطريـق           . ٩

) أبو الدرج (مع مهاجمة بعض نقط المراقبة بالنظر حتى وصلت إلى منطقة           
 ثم  ٠٩٥٠٠ إلى الساعة    ٨١٥عة  من السا ) أبو الدرج (فقامت بمهاجمة فنار    

 ١١٠٠إلى منطقة شمال الزعفرانـة الـساعة        تابعت تقدمها جنوبا فوصلت     
وقامت بمهاجمة سرية الرادار والقوات بها واستمر الهجـوم مـن الـساعة            

  . ١٢١٥ حتى الساعة ١١٠٠
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قامـت زوارق اإلنـزال بمجرد إتمام عملية اإلبرار بالتحرك جنوبا . ١٠
 ٧لبرية لحمايتها حتى وصلت إلى منطقة التحميل على مسافة بحذاء القوات ا

  ).  كم١شمال سريه الرادار بحوالى (كم شمال الزعفرانة 
) أبـو الـدرج   (قامت قوة اإلبرار بتدمير عناصر الدفاع الجـوى فـى         . ١١

والزعفرانة ونقط اإلنذار بينهما والقوات العسكرية فى المنطقة كمـا دمـرت            
 وأخلـت  ١٢١٥لعربات المدنية فى المنطقة فى الـساعة    األعمدة التليفونية وا  

 ٧قوة اإلغارة منطقة الزعفرانة واتجهت شماالً لمنطقة التحميل على مـسافة            
حيث تم التحميل على زوارق اإلنزال وبـدأت رحلـة          ) شمال الزعفرانة (كم  

  . ١٣١٥العودة حوالى الساعة 
 رأس سـدر    أبحرت القـوة شرقا ومن المرجح وصولها إلى منطقـة        . ١٢

حيث تم إنزال القوة واستأنفت الزوارق رحلتها جنوبا مع آخر ضـوء يـوم             
٩/٩/١٩٦٩ .  

 إلى الـساعة    ٦١٧أحرز العدو السيادة الجوية خالل الفترة من الساعة         . ١٣
 واستخدم فـى هجماتـه     –إلى غارب   ) أبو الدرج ( فوق المنطقة من     ١٧٤٧

  ).ون سوبر فريل– ميراج –إسكاى هوك (الجوية طائرات 
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  .  طائرة١٥٨بـ  هدفًا مجموعة تقدر ٧٦الجويـة كان إجمالى أهداف العدو . ١٤
  . ركز العدو فى هجومه على عناصر الدفاع الجوى فى المنطقة. ١٥

  : عوامل نجاح العدو فى تنفيذ العملية
  . االسـتطالع الجيد لمنطقة اإلبرار شمالها وجنوبها جـوا وبرا. ١
  . ية القريبة التى يمكن أن تتدخل فى العمليةتدمير العناصر البحر. ٢
  . السيطرة أو السيادة الجوية الكاملة فوق منطقة العملية. ٣
  ). باإلضافة إلى ما ذكر عاليه(تأمـين عمليـة اإلبرار وذلك بإتبـاع اآلتى . ٤
  وصول سفن اإلنزال إلى رأس سدر ليال وبقاؤهـا فيه أقل فترة ) أ 

  ). ميلفترة التح(     ممكنة 
  . صمت الس أثناء عملية اإلبحار واإلبرار) ب

استغالل الظالم الكامل فى االختبـاء باإلضافـة إلى ما يتبع ذلك مـن          ) حـ
  . هدوء نسبى فى البحر

  . بدء اإلبرار مع أول ضوء لتوفير المعاونة الجوية) د( 
دفع مجموعة التأمين والقطـع واالسـتطالع فى وقت مبكر لتـأمين          ) هـ(

  . طقة اإلبرارمن
  . إتباع العدو ألسلوب غير متوقع فى هذه المنطقة وفر له المفاجئة. ٥
اختيار العدو منطقة اإلبرار فى منطقة خالية من القوات مما مكنـه مـن              . ٦

  . القضاء على العناصر البسيطة بها
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اختيـار العدو لمنطقة بعيدة نسبيا عن مدى عمل قواتنا الجوية وقريبة من            . ٧
  .  الساحل الشرقى لسيناء مما مكنه من إحراز السيادة الجويةمطارات

اون الكامل بين قواته الثالثة البرية والبحرية والجوية باإلضـافة إلـى        التع. ٨
  . التخطيط الجيد للعملية فى إطار من السرية والخداع وفرت نجاح العملية

 ١٩٦٧ ركبات من المستوى عليها فى معركـة   استخـدم العدو دبابات وم   . ٩
  : لتحقيق اآلتى

  .  كعملية خداع لقواتنا–  
   إذا أصـبت أى دبابـة أو مركبـة وتم تركها فإنه من الممكن –  

  . أفكارها وبالتالى أفكار أى فشل قد يحدث             
  : األهداف التى رمى العدو إلى تحقيقها من هذه اإلغارة

ـ    االستغالل الدعـائى الواس   .١ علـى  درة إسـرائيل  ع للعملية على أساس ق
  . التصرف فى المنطقة بحرية كبيرة

تدمير عناصر الدفاع الجوى فى المنطقة بحيث يسهل له العمل فيها جـوا          .٢
 . وفى العمق

 . سحب قواتنا الجوية إلى معركة غير متكافئة .٣

الرد على سـياسة االسـتنزاف وتكبيد قواتنا خسائر بأقل خسائر ممكنـة            .٤
 . فى قواته

ير أسلوب الردع ليشكل ضغط جديدا بعد أن فشلت األساليب الـسابقة            تطو. ٥
 . فى وقف حرب االستنزاف وخرق وقف إطالق النار

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  اإلغارة باألفراد على نقطة المراقبة الجوية
٢٠/١٠/١٩٦٩  

  : المنطقة
  ).  مشاه١١٩اللواء  (وادى عربة فى قطاع الزعفرانة 

  : الغرض
  . ميرها وقتل األفرادمهاجمة نقطة المراقبة الجوية وتد

  : القوات
  : العدو

  ). قوات خاصة( جماعة ٢
  . التسليح الشخصى وقنابل يدوية

  .  بوصة٢ هاون ٢
  . ألغام

  : قواتنا
  ). نقطة مراقبة جوية( فرد ٥

  . والتسليح الشخصى
  ).  مش١١٩ل (هذه الجماعة داخل قطاع 

  : سير العملية
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ت لمنطقة الهدف والقـوات     إجـراء اسـتطالع جوى بالتصوير عدة مرا      .١
  . ٨٥٤ الساعة ١٩/١٠القريبة منه وقد تم آخرها يوم 

أبـو  ( تقدم جـوا بواسطة طائرة هليكوبتر من منطقـة          ١٨١٢السـاعة   .٢
) أبو رديـس  ( إلى   ١٦٣٣رصد سطح الس وصول هليكوبتر الساعة       ) رديس

 كـم  ٨على ارتفاع منخفض فى اتجاه الغرض وإنزال األفراد علـى مـسافة          
 . ب الهدف ثم العودة مرة ثانية فى اتجاه الشرق من نفس طريق االقترابغر

تقدم أفراد الدورية فى الوادى فى اتجاه الهدف حتى وصلوا إلـى منطقـة               .٣
نقطة المراقبة حيث قاموا بسطع الهدف جيدا ثـم توزيـع المجموعـات فـى      

 . أماكنها حول الهدف

د النقطـة إلى مكان المبيـت      ظلت المجموعات فى أماكنها حتى دخل أفرا      . ٤
كان لدى أفراد النقطة معلومـات بـدخول         (٢١/١٠ يوم ١٣٠الساعة  ) خيمة(

 ). وخروج الطائرة الهليوكبتر

 قامـت مجموعة النيران بقصف النقطة بواسطة الهاونات        ٢١٠السـاعة   .٥
 –الشمال  ( اتجاهات   ٣ بوصـة تلتـها الرشـاشات مع اقتحـام النقطة من         ٢

 . وتطهيرها) الغرب –الجنوب 

قامـت برص األلغـام وانسحبت المجموعات إلى منطقة غرب الموقـع           .٦
 والتـى   ٤١٠الـساعة     حيث تم التقاطهم بواسطة هليكوبتر     – كم   ١٠بحوالى  

 من الطريق اقتراب آخـر خــالف طــريق          ٤٠٩رصد دخولها الساعة    
 . مع استخدام جهاز بيكون.. الدخول األول 
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  : ئل الخداعتأمين العملية ووسا
  . سطع منطقة الهدف عدة مرات .١
القيـام بإبرار المجمـوعة والخـروج فورا لإليحاء بأنه مجرد اختـراق         .٢

 . عادى

 . بقـاء قـوة اإلغارة فترة طويلة حتى اطمأنت قواتنا إلى هدوء الموقف .٣

 . اتخاذ طرق اقتراب مختلفة للطائرات الهليكوبتر. ٤

رور البحرية فى منطقة رأس سدر للفت النظـر         رصد نشاط لوحدات الم    .٥
 . إليها

أثنـاء العـودة لتـأمين     ) رأس مطـارمة (أضاء منطقة هبوط الهليكوبتر      .٦
 . نزولها

عالوة على إشارات   ) جـهاز بيكون (تزويد المجموعة بوسـيلة تبـادلية      .٧
طقـة  ضوئية إلرشاد الهليكوبتر لمنطقة نزولها نظرا لكثافة قواتنا نسبيا فى من        

 . االختراق

 . تنفيذ اإلغارة فى ضوء القمر .٨

 . عدم رصد أى نشاط الس فى المنطقة. ٩

  : نتيجة العملية
  .  تدمير النقطة وقتل األفراد–
 .  حتى انسحاب المجموعة١١٩ لم تتدخل وحدات ل –
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  العمليات الخاصة للعدو على
   سفاجة–منطقة سوهاج وعلى طريق قنا 

   أكت٢٥-٢٤ليلة 
   :عــام

استمرار المحاوالت العدو إليقاف عمليات االستنزاف التى تتبعها قواتنا وردا          
على عمليات قواتنا الخاصة والقوات الجوية فى شمال وخليج السويس وفـى            
محاولة منه لرفع الروح المعنوية لقواته وشعبه خاصة مـع قـرب موعـد              

ق ضد األهداف   االنتخابات وقد عاود العدو استئناف عملياته الخاصة فى العم        
الحيوية وقد كان ليقظة قوات الدفاع الشعبى آثره فى إحباط خطة العدو ولوال             

  . ضعف الوعى بين األهالى واندفاعهم المكن تفادى وقوع خسائر فى األفراد
ورغبة من العدو فى تحقيق أكبر خسائر فى األفـراد والمعـدات فقـد قـام              

 : بالتخطيط لتنفيذ عمليتين فى ليله واحدة وهى

 . نسف محاوالت كهرباء السد العالى بسوهاج) أ  

  .  سفاجة–عمل كمين على طريق قنا ) ب
  : التحضير للعمليات

 قنا وذلـك    -أجراء سطع جوبا بالتصوير لمنطقة سوهاج وطريق سفاجة       ) أ  
  م٢١/١٠/١٩٦٩ يوم ١٣٤٠الساعة

  . تجميع الوحدات القائمة بالعملية فى منطقة مطار الطور) ب
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     قتراب عـدة مـرات كـان آخرهـا الـساعة          اء سطـع لطريق اال   أجر) حـ
   ٢٠/١٠/١٩٦٩ يوم ١٥٠٤

 : وسيلة النقل وطريق االقتراب

على ارتفـاع   ) سوبر فريلون ( طائرة هليوكبتر يحتمل     ٢التقدم جوا بواسطة    
منخفض جدا من منطقة الطور فى اتجاه رأس جمشة ثم جنوب غرب فـى              

رق يعد تنفيذ عملية سـوهاج فـى اتجـاه          اتجاه سوهاج ثم االتجاه جنوب ش     
  . سفاجة–طريق قنا 

  : المعدات واألسلحة المستخدمة
  :  لتنفيذ عملية سوهاج-أ
 سـم ١٣٠ ١٠٠٥٠ عبوة كل على هيئة صندوق معدنى بمقياس         ٢)  ١

لـى أربـع    مجهز بمخففات صدمة من المطاط وجهاز توقيت ويتحـرك ع        
  ).أنظر الملحق ب المرفق(أطرافه  مظالت فى ٤عجـالت ومجهـز بعدد 

 مزودة بطابه    سم ١٠٠٣٠عدد من العبوات األسطوانية الشكل بمقياس       ) ٢
  . يحتمل زمنية كل عبوة مجهزة بمظلة صغيرة

  :  سفاجة– عملية كمين طرق قنا ذ لتنفي-ب
  . رادالتسليح الشخصى لألف) ١
  . قنابل يدوية وحارقة) ٢
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  . عدد من األلغام) ٣
  . مجموعة من اإلشراك الخداعية على شكل لعب أطفال وأقالم) ٤
  . عبوات ناسفة وأدوات تفجيرها كهربائيا) ٥
  . أجهزة السلكية) ٦
  : تأمين العمليتين. ٦
س استغل العدو نشاط هجماته الجوية فى نفس التوقيت فى جهة قناة السوي           ) أ  
  . ودفع طائراته الهليوكبتر لتنفيذ مهامها) ١٨٣١بدأت الساعة(

دفع مظالت جويـة فـوق المنطقـة من رأس نصرانى حتـى الطـور            ) ب
  .  حتى عودة الطائرتين بعد تنفيذ مهامها١٩٣٠اعتبارا من الساعة

وضـع مطـار الطور على وضع االستماع بصفة دائمة مـع مطـار            ) حـ
  ). سطع ال س (٢٠٠٠اعةحاتسريم اعتبارا من الس

  . اتخاذ طريق اقتراب مستورة بالجبال على ارتفاع منخفض) د 
هبوط الطـائرتين بعد تنفيذ العملية األولى إلى ارتفاع مخفض حتـى ال      ) هـ

تكشف بواسطة طائراتنا القاذفة التى قامت بإلقاء مشاعل فى مساحة واسـعة            
  . الكتشاف الطائرات

 أثناء العودة وأن كانتا خرجتا من نفـس نقطـة           تعتبر خط سير الطائرتين   ) و
  . الدخول
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  : وصف لسير العمليتين
  : عملية سوهاج. ٧
 اخترقت الطائرتان الهليوكبتر فـوق منطقـة        ٢٤/١٠ يوم   ١٨٢٠الساعة)  أ  

 كـم   ٣ وعلـى ارتفـاع      ١٩٣٠رأس جمشه ثم فوق مدينة سوهاج الـساعة       
  . متهجيتين نحو محطة محوالت السد العالى بسوهاج

بدأت قوات  الشعبى بأطالق نيران األسلحة الصغيرة فى اتجاه الطائرتين           ) ب
 كم من المحوالت حيث أحسوا بوجود       ١وكانت قد وصلنا إلى مسافة حوالى       

مقاومة أرضية فانخفضا إلى أقل حد حتى آثار الغبار وتحت سترة ارتفاعـا              
  . مرة أخرى واتجها جنوبا فى اتجاه قرية األحيوه غرب

 وصلت الطائرتان فوق قرية األحيـوه غـرب حيـث    ٢٠٠٥ـاعة  الس) حـ
خفضا من ارتفاعها قليال فشاهدهما األهـالى واشـتبكوا معهـم باألسـلحة             
الشخصية فقامت أحدى الطائرتين بإلقاء عبوة على هيئـة صـندوق كبيـر             

 م شـرق    ١٠سقط على مسافة    ) أنظر الملحق ب المرفق   (بواسطة المظالت   
  . د وقد تجمع حولها األهالى وعبثوا بها فانفجرتخط السكة الحديد المفر

دة  المـستج تمر الطائرتان فى االتجاه شرقا حتى وصلت إلى الجزيرة          أس )  د
 حيث ألقت بصنـدوق مماثـل وتابعـا       ٢٠١٠حوالى الساعة ) أوالد حمزة (أو  

  . تقدمهما شرقا فى اتجاه االحيوه شرق
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 سـفاجة لتنفيـذ     –طريق قنـا  تابعـت الطائرتان طيرانهما شرقا فى اتجاه       ) و
  . المهمة الثانية

  :  سفاجة–عملية كمين طريق قنا . ٨
  : قوة الكمين) أ 

  . ل مظ/من س سطع)  فرد٢٠حوالى (
  : تشكيل الكمين) ب

   مجموعة قطع ٢
   مجموعة وقاية ١
   مجموعة اقتحام ١

  : سير العملية) حـ
وصلنا إلى منطقة   تابعت الطائرتان سيرهما بعد تنفيذ عملية سوهاج حتى         . ١

سفاجة حيث هبطت الطـائرتين شـمال الطريـق         – طريق قنا  ٥٧/١٠٣كم  
  .  كم فى منطقة وادى نجع الطير٨بحوالى 

 م  ٥٠اتخذت مجموعات الكمين أوضاعهما شـمال الطريـق بحـوالى            . ٢
  .٥٩ ، ٥٥ كم ٤وعلى مواجهة 

قامـت مجموعتى القطع بوضع عبوات مسيطر عليهـا كهربائيـا عنـد         . ٣
 . ٥٩/١٠١ ، ٥٥/١٠٥المة كم ع
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 عربات مدنية من اتجــاه      ٣بعد احتـالل الكمين أوضاعه مرقول من       . ٤
 من قنا فى طريقهـا سـفاجة فى طريقة إلى قنا وعربة رابعة مدنيـه أيضاً 

إلى سفاجة وبدخول العربات فى المنطقة المحصورة بين مجموعتيى القطـع           
 . الخيرة فى القول القادم من سوهاجقام العدو بتفجير العبوات فأصيب العربة 

 القادمين  جار ترك أفراد العربتين األخرتين    بمجـرد سـماع صوت االنف   . ٥
 . من سوهاج عرباتهم وفرا فى اتجاه مختلفة

عنـد مشـاهدة العربة القادمة من اتجاه قنا لالنفجارات حاولت العـودة           . ٦
جموعـات  مرة أخرى غربا فانحرفت لجهة الـشمال فاصـطدمت بأحـد م           
 . الكمـين التى ألقـت عليها عبوة حارقة فاشتعلت النيران بالعربة

 . قامت مجموعة االقتحام بتفجير عبوات بباقى اللوارى ونسفتها. ٧

 . قامت أحدى مجموعات الكمين ببعثرة بعض اإلشراك الخداعية. ٨

تم أسر بعض ركاب العربات واقتيدوا المكان هبوط الهليوكبتر وأقلعـت           . ٩
 . م شرقابه

 مـن نفـس     ٢٤/١٠ يوم   ٢٣٣٧تـم رصد خروج الطائرتين الساعة      . ١٠
 ). جمشه(منطقة الدخول 

  : التعليـق
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كان هـدف العـدو األساسى من عملية سوهاج تدمير محوالت كهرباء           . ١
السد العالى ولكن وصول بالغ اختراق طائرات العدو العدو لخليج الـسويس         

 مبكرلقيادة المنطقة الوسطى فى وقـت 

سمح برفع درجات استعداد الوحدات ويقظتها فوت علـى العـدو الفرصـة             
وأحبط خطته مما اضطره إلى محاولة التخلص من المحموالت بإلقائها فـى            

  . المزارع وفوق خط السكة الحديد لقطع المواصالت
ـ        . ٢ عـن أى   فاجة بعيد   اختـار العدو مكان الكمين على طريق قنا شرق س

  . قوات فى عمل الكمين
استخدام العدو اإلشراك الخداعية بإلقائها فى المنطقة إلحداث خسائر فى           . ٣

  . قوات النجدة والتطهير
علـى  كان لعـدم قيـام أجهزة األمن بمديرية أمن سـوهاج بـدورها           . ٤

لم تـصدر تعليمـات     (الوجه األكمـل أكبر األثر فى ارتفاع نسبة الخسائر         
وات رغم اكتشافها وتحديد مكانهـا      لرجال الشرطة لمنع التجمهر حول العب     

  ). ومواصفاتها
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 أحدى لونشرات الصواريخ المتروكة بعد العملية
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  اإلغارة بالنيران على مطار الصالحة
  م١٨/١٢/١٩٦٩

تعتبر هذه العمليـة األولى من نوعـها حتى هذا التاريخ حيث تمـت فـى              
  .  كم غرب القناة٣النظـام التكتيـكى فى الجيـش الثانى وعلى مسافة 

  : المنطقة
  .ر الصالحةمطا

  : الغرض
   مم على تجمع قواتنا فى منطقة ١٣٠قصف بالصواريخ 

  .مطار الصالحة بغرض التدمير واإلزعاج
  : القوات
  : العـدو

  . فرد١٦قوة تقدر بحوالى 
  ). صناعة إسرائيلية( مم رباعى ١٣٠ قاذف صواريخ ٢
من الذخيرة المـستولى عليهـا فـى حـرب          ( مم   ١٣٠ صاروخ   ٨

١٩٦٧ .  
  : قواتنـا

تمت العملية فى منطقة الجيش لثانى وتم اإلبرار فى منطقـة غيـر             
  . متمركز بها أى قوات
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  : سير العملية
استمر العدو فى القصف الجـوى فى القطاع الشمالى للقناة من الـساعة            . ١

  .١٨/١٢ يوم ٢١٢٠ إلى الساعة ١٧٥٨
ر رصد قيام العدو بإجراء إعاقة وشوشرة رادارية على رادارات اإلنـذا          . ٢

 ١٨/١٢ يـوم    ٢٠٣٤ إلى الساعة    ١٨١٨والتوجيه خالل الفترة من الساعة      
 – إنـشاص  –على فترات متقطعة وقد ركز علـى رادارات أبـو صـوير          

 . المنصورية

اسـتغل العـدو فـترة النشاط الجوى السابقة وأعمال اإلعاقة والشوشرة         . ٣
لحة والتى تمت   لتغطية اختراقاتـه بطائرات هيلوكبتر لتنفيذ مهمتها فى الصا       

 : طبقا للطريقة اآلتية

 – ترقيم قنـاة     ٣٠ من منطقة التبنة كم      ١٨٢٠سـوبر فريلون السـاعة    ) أ  
واستمر فى الطيران غربا فوق بحيرة المنزلة حتى وصـال إلـى المنطقـة              

 نزلت مجموعة من األفراد ومعهـا قـواذف         –جنوب شرق مطار الصالحة     
برت من نفس نقطـة الـدخول        وعادت الطائرات شرقا حيث ع     – مم   ١٣٠

 ).  ق٤٨ (١٩٠٨الساعة 

تحركت القـوة سـيرا على األقدام حاملة القواذف الـصاروخية مـن            ) ب
 متر  ٢,١٠٠منطقة اإلبرار إلى منطقة اإلطالق التى تبعد عن األولى مسافة           

  .  ق٤٠قطعها األفراد فى حوالى 
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ق بـاألقالم  تم تجهـيز الصـواريخ حسـب المسافة واالتجاه واالنطال    ) حـ
 ثم وصلت إلى مكان االلتقاط بالهيلكوبتر حيـث         –الزمنية بفاصل لفة تقريبا     
  .  ق٢٥وصلت إليها بعد حوالى 

 مـن نفـس     ١٨/١٢ يوم   ٢٠١٠ هيلكوبتر الساعة    ٢رصـد اخـتراق   ) د  
منطقة االختراق األولـى واتجهـت غربـا ورصـد خـروج الطـائرتين              

  ).  ق٢٠أى بعد  (١٨/١٢ ٢٠٣٠الساعة
  :  وقد تم انطالق الصواريخ ذاتيا على قصفتين)هـ

   ١٩ يوم ٥٣٠الساعة :      القصفة األولى
   ١٩ يوم ٦٣٠الساعة :      القصفة الثانية

أمن العدو العملية بواسطة القصف الجوى على القنطرة والبالح بجانـب           . ٤
 وذلـك فـى     –عمليات الشوشرة واإلعاقة على رادارات اإلنذار والتوجيـه         

  . راق األولاالخت
انتخـاب أمـاكن الهبـوط بالطائرات بعيدا عن مناطق تمركز القـوات          . ٥

 . والمناطق األهلة بالسكان

اسـتمرار إتباع العدو وألسلوب عودة الطائرات الهيلكوبتر بعـد إبـرار    . ٦
 . القوة إليهام القوات بأن هدف االختراق اإلزعاج واالستطالع
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  سفاجةاإلغارة بالنيران على ميناء 
  م٢٢/١٢/١٩٦٩

  : المنطقة
  .ميناء سفاجة الذى يقع على البحر األحمر

  : الغرض
 مم بغرض التدمير واإلزعاج على ميناء       ١٢٠قصف نيران الهاون    

  . سفاجة العسكرى والتجارى
  : القوات
  : العـدو

  ).أطقم الهاون المالحظة( فرد ١٥
  .  مم سوليتام١٢٠ هاون ٢
  : قواتنـا

طقة البحر األحمر العسكرية ويتم إبرار العدو فى        تمت العملية فى من   
  .منطقة متمركز بها قوات

  : سير العملية
  قـام العدو باستطالع جوى لمنطقة اإلغارة عدة مرات آخرها . ١

 للوقوف على أوضاع قواتنا وأقرب احتياطيـات        ١٨/١٢/١٩٦٩بتاريخ  
  . للمنطقة واختبار المنطقة الصالحة للهبوط
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 حتـى   ١١٣٠سطح جو صباح يوم العملية من الـساعة         تركيز أعمـال   . ٢
 طلعة جوية فى منطق بير أبو الدرج ورأس جمشـة          ٥ بعدد   ١٤٣٥الساعة  

 . للفت النظر لهذه المناطق بعيدا عن منطقة العملية

 ديس بإضاءة المنطقـة   ٢٢ يوم   ٢٣٨٠قـام العـدو واعتبارا من الساعة    . ٣
ستمر ذلك بصفة منتظمة حتـى       كم بواسطة المقاتالت وا    ٢٠جنوب الغردقة   

 . نهاية العملية

 ٢٢٤٨  طائرة هيلوكبتر حيث رصد راداريـا      اخـترق العـدو وبواسطة  . ٤
 كم ثم انحرفـت جنوبا     ٨ كم متجهة شرقا لمسافة      ٢٠جنوب غرب الغردقة    

 شـمال شـرق     ٢٢٥٢ كم ثم انخفضت واختفت راداريا الـساعة         ٢لمسافة  
 .  كم٢٧وبمسافة ) رأس أبو سومة(

 فى المنطقة جنـوب شـرق       ٢٣٢٦ تـم رصـد طائرة هيلوكبتر الساعة     .٥
 كم متجهة شماالً ثم غربا حيث اخترقت المجال الجوى من شمال            ١٢سفاجة  

 وقامت بالمناورة فى المنطقة بين شـمال        ٢٣٢٩الساعة    ) رأس أبو سومة  (
 كم غرب الساحل واسـتمر  ١٠حتى جنوب سفاجة وبعمق ) رأس أبو سومة  (

 ١٢٠هذه الطائرة بإبرار قـوة اإلغارة المسلحة بالهـاون         )  ق ١٥(رصدها  
مم اإلسرائيلي فى منطقة جبل نقار جنوب غرب ميناء سفاجة وعلى مـسافة             

 ). ١٣٢٢٩٥٣٢( كم منه إحداثى ٥

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 : ثم أقلعت الطائرة وأخذت تحوم فى المنطقة بغرض

 مراقبـة المنطقـة الكتشاف اقتراب أى احتياطيات لنـا للتـدخل فـى           ) أ  
  . العملية

  . تصحيح نيران الهاون) ب
 م مـن مكـان      ٢٠٠وقد قام العدو بتجهيز نقطة الضرب على مـسافة          

أطلق مـنهم  )  ق١٩( ق من اإلبرار واستمر ٦الهبوط وبدأ بالقصف بعد  
  .  مم١٢٠ بمبة هاون ٣٠ – ٥

إضاءة المنطقة من جنوب الغردقة وحتى القصير جنوبا إلخفاء منطقـة           . ٦
  . رار اإلضاءة أثناء التنفيذ لالستفادة منها فى تصحيح النيرانالعملية واستم

تواجـد مظالت جـوية فوق منطقة خليج العقبة وجنوب شـرم الـشيخ            . ٧
 . لسرعة التدخل فى حالة اكتشاف العملية وذلك قبل وأثناء وبعد تنفيذ العملية

  : نتيجة العملية
  :  األفراد–أ 

  .  مدنى شهيد١
  ). مدنى+ جندى ( فرد جريح ٢

  :  المعدات-ب
  . ال يكن
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  عمليتا إغارة بالنيران للتخريب خلف الخطوط
  ١٩٧٠ ينا ١٦/١٧

  : عــام. ١
فى مجال عمليات العدو فى حرب االستنزاف المضاد التى يقوم بها العـدو             

  :  يناير بالعمليات التالية١٦/١٧قام ليلة 
/ اريخ أرض ون إدارية أحدى اللواءات المشاة بالـصو      \قصف منطقة ش  ) أ  

  ). ٢٤٧٢٠٩( مم فى منطقة بئر عريضة أحداثى ١٣٠أرض 
نسف أبراج الضغط العالى وبمجمع الكشف على خـط البتـرول فـى             ) ب

  .  طريق السويس القاهرة٧٥منطقة كم 
تبرز هاتين العمليتين التحضـير الجيد ألرض المعركة بواسطة وحـدة        ) جـ

  . سطع المخصصة للعمليات الخاصة
  :ألولىالعملية ا. ٢
  : التحضير للعملية) أ 
 ثالث مرات على    ١٥/٤سطع جوى للمنطقة عدة مرات كان آخرها يوم         ) ١

  . فترات مختلفة خالل النهار
تجنيد أحد المندوبين العرب فى المنطقة لتعليم منطقة اإلبـرار بواسـطة            ) ٢

  . إشعال نيران
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  : القوات والمعدات والوسائل المستخدمة) ب
  ). وحدات خاصة(اعة  جم٢حتى  –     
  .  مم١٣٠أرض /  قواعد صواريخ أرض٤ –    
  ). عبوات الصقة زمنية.قنابل.أسالك كهربائية(مواد نسف  –    
  .  طائرات هيلوكبتر٤ –    
  : خط سير االقتراب) جـ

 طائرة هيلوكبتر على ارتفاع منخفض من مطار رأس سدر إلى رأس أبـو   ٤
اإلبرار جنوب منطقة شـئون إداريـة    ثم جنوب غرب حتى منطقة      -الدرج  
  .  اللواء

  : سير العملية) د 
 رصد اختراق الهليوكبترات األربعة من رأس أبو الـدرج        ١٨٣١الساعة) ١

  ).ركية نار(ثم هبطت فى المناطق التالية باالستعانة باإلضاءة 
 ١١٩ سم غرب  منطقة شئون إدارية اللـواء      ٧ هليوكبتر فى المنطقة     ٢) أ  

  .مش
 سم غرب منطقـة شـئون إداريـة اللـواء           ٥ليوكبتر فى المنطقة     ه ١) ب

  . مش١١٩ل /٥٠٥
 - طريـق الزعفرانـة      ٨٩ هليوكبتر فى المنطقة جنوب عالمة كم        ١) جـ

  . كم٥الكريمات بـ 
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 ٤ من إعداد    ٨٩ تمكنت الطائرة التى هبطت جنوب عالمة        ١٩١٠الساعة) ٢
  : قواعد إطالق صواريخ للعمل بحيث تحقق اآلتى

  ). توصيلها كهربائيا مع بعضها(إطالق الصواريخ دفعة واحدة )  أ 
  . تدمير قـواعد اإلطـالق بعد خروج الصواريخ بعبوات الصقة زمنية)  ب
  نتيجـة للتدخل السريع لقواتنا فى المنطقة فى أعمال العدو ولم ) ٣

تتمكن باقى الطائرات من إكمال تنفيذ المهمة وعادت الطائرات األربعة فـى            
 الـساعة   ١٩٤٧ه الشمال الشرقى حيث رصد خروجهم أزواجا الساعة         اتجا

  ). أبو صندوقه( من منطقة بئر ١٩٤٨
 طـائرات  ٦ قامت  ٢٠٤٠اعة ـ حتى الس ٢٠٠٩اعتبـار من السـاعة    ) ٤

ضــوء المـشـاعل    قصف منطقة الزعفرانة مساحيا تحـت       مقاتلة قاذفة ب  
 الخاصــة مـصـدرها     لإليهام بأن االنفجارات التى ستحدث نتيجة العملية      

  . القصف الجـوى لمنع التدخـل وتأمين القواذف
  : تأمين العملية) هـ
  .  ثالث مرات١٥/١سطع للمنطقة عدة مرات كان آخرها يوم ) ١
استخدام المندوبين فى تعـليم منطقة االبرار حيث رصد األتـى نتيجـة            ) ٢

  . لعمليات التفتيش فـى منطقة اإلبرار
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  . ون باللون األسود على تبه وبجواره ركية نار حديثةوجود برميل مده) أ 
  . جرة أفراد وجمال حديثة) ب
خـط  ال غرب قواعد إطالق الـصواريخ وجـد          كم شم  ٣على مسافة   ) جـ

 دائـرة   ٤ باإلضافـة إلى عدد     ٢٠٠٠موازى للطريق ومكتوب بجواره رقم      
تجـاه  ا( سم وبرسوم داخليها سهم فى اتجاه الشمال         ٨٠قطر كل منها حوالى     

  ). منطقة بئر عريضة
رأس (مظالت جوية طوال فترة العملية فوق خليج السويس والمنطقة من           ) ٣

  ). أبو زنيمة(حتى ) سدر
رصد أهداف بحرية أمام الزعفرانة طوال فترة التنفيــذ لجـذب النظـر         ) ٤

  . إليها
  : نتائج العملية)  و

 األفـراد أو    سقطت جميع الصورايخ خارج أهدافها ولم ينتج أى خسائر فى         
  . المعدات
  : تعليـق

ـ    من المؤكد استخدام أفراد من وحدة خاصة أو الما         ادات تكال لوجـود إرش
  .هندسـية خاصة باالتجاهات للمساعدة فى توجيه إطالق الطواريخ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ): ملحق ب المرفق(العملية الثانية . ٣
  : التحضير للعملية) أ 
ت القصف فى المنطقة    سطع جوى دقيق للمنطقة عدة مرات وخالل عمليا       ) ١

  .  خالل فترة النهار١٥/١يوم ) ثالث مرات(وكانت آخر عمليات االستطالع 
   ١٥٣٨ حتى الساعة ١٤٢٤قصـف جـوى مركز من الساعة) ٢

للقوات ورادارات اإلنذار الجوى فى السخنة وطريق مصر السويس مـن           
 بخطـوط عموديــة     ٥٣ حتى كم    ٥١ من كم    ٥٩٥ حتى كـم    ١٠٤كم  

 ١٧بقنابل متـدرجة األزمنة حتـى      ) ملحق جـ المرفق  (يق  على الطـر 
  . ساعة تأخير

  : القوات والمعدات والوسائل المستخدمة) ب
  . ع/ م٥حتى جم  –      

  . عبوات نسف زمنية –
  ). للطرق اإلسفلت(د مجهز بخرطوم بالستك / لغم م–      

  ). يحتمل من المستولى عليها(عربة جيب  –
  . بتر سوبر فيرلون طائرة هليوك١ –      
  : خط سير االقتراب) جـ

فى اتجاه شمال غرب حتى منطقة إبرار )  وادى حجول– الفاير–رأس سدر(
  . كم١١ طريق السويس بـ ٧٥جنوب عالمة كم 
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تحركـت الجيب باألفراد فى اتجاه الطريق لتنفيذ المهمـة إال إنهـا لـم              ) ٢
  . كات على الطريقتستطيع البـدء فى تنفيـذ العملية نظرا لوجود تحر

 كـم حتـى     ٢اضطرت الدوريـة إلى االنتظار جنوب الطريق بحوالى        ) ٣
  . هدأت التحركات

 بدأت المجموعة فى التحرك فى اتجاه أهدافها حيث         ٤٣٠اعة  حوالى الس ) ٤
ع بتجهيز مبنى محابس خط أنابيب البترول عنـد عالمـة كـم             /قام أفراد م  

عالى فى نفـس المكان بعبوات      وبتحزيم برجين من أبراج الضغط ال      ٥٠٧٥
  . د على الطريق اإلسفلتى مجهز بخرطوم هواء/زمنية وقامت بوضع لغم م

ادت المجموعة إلى مكان العربة وتوجهت فى اتجاه منطقـة اإلبـرار            ع) ٥
  . األولى حيث تم إرسال إشارة إلى الهليوكبتر

ـ    طائرة من منطقة السادات    ٢تراق   رصد اخ  ٥١٥الساعة  ) ٦ س واتخذت نف
طريق االقتراب األولى حيث تم التقاط المجموعة ورصدت عودة الطائرتين          

  . ٦١٥الساعة 
  .  انفجرت العبوات فى األهداف١٧/١ يوم ٦٢٠الساعة) ٧(
  : تأمين العملية) هـ(
  . ق عـدة مرات لمنطقة األهداف والقوات المحيطة بهاسطع جوى دقي) ١(
ليوكبتر ثانية يحتمـل مـزودة      تأمين عودة المجموعة بحراستها بطائرة ه     ) ٢

  . بصواريخ للتدخل فى أى عملية مضادة
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عزل منطقة عمل المجموعة تماما من أى تتدخل لالحتياطيات والقـوات           ) ٣
القريبة بالمنطقة بواسطة القصف الجـوى بالقنابـل الزمنيـة ذات التـأخير             

  . المتدرج
  : من دراسة تخطيط العدو لعملية القصف اتضح اآلتى) ٤
 التى تم إسقاط القنابل الزمنية فيها هى تقـاطع المـدق            ٩٥ منطقة كم    أن) أ  

  . القاهرة/ مع طريق السويس٣الواصل بين قيادة ج 
ـ          ال ١٠٤أن منطقـة كـم    ) ب ـ ع  تى تم إسـقاط القنابـل فيهـا تمن رك تح

  .  فى اتجاه منطقة العملية١٠٩الوحـدات المتمـركزة فـى كم 
ن المنطقة كل شريط من ثـالث       ف تـم فـى شريطين يحسرا    أن القص ) جـ

 متر على كـل    ٧٥٠ كم أى    ١,٥خطوط قنابل متعامدة على الطريق وبطول       
  . جانب من جانبى الطريق

  : تزويد المجموعة بعربة جيب يحتمل من المستولى عليها يحقق له اآلتى) ٥
الظهور بمظهر دورية عادية تقوم بعملها فى المنطقة أو دورية شـرطه            ) أ  

  . افى حالة كشفه
  . تحقيق خفة حركة المجموعة) ب
  : التعليـق. ٤
  :العملية األولى) أ ( 
  فشل العدو فى تنفيذ أهدافه من هذه العملية نتيجة للتدخل السريع ) ١
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  : والحاسم لقواتنا فى إجراءاته لتنفيذ العملية حيث قامت باإلجراءات التالية
ا بواسطة المدفعيـة  إضاءة وقصف المنطقة المحتمل هبوط الهليوكبتر به      ) أ  

  . والهاونات
 دوريات كل من ف مش مدعمة بدانات هاون مضيئة لتفتـيش            ٣دفـع  ) ب

  . المنطقة المحتمل هبوط الهليوكبتر بها
وجـود ء بواسطة الفنيين والدوريات خشية      تفتيش المنطقة فى أول ضو    ) ج

  . أشـراك خداعيـة وألغام تركها العدو وإلحداث خسائر جديدة
هذه العملية تكرارا ألسلوب العـدو فـى اسـتخدام الـصواريخ            تعتبر  ) ٢

  . أرض فى العمق التكتيكى لقواتنا المدافعة/أرض
  : العملية الثانية) ب

  : يعتبر هذا العمل من أسلوب وحدة الماتكال اإلسرائيلى
  : نجح العدو فى تحقيق أهدافه من العملية نتيجة لألتى

  . التخطيط الجيد للعملية) أ 
علـى   تصرف العدو رغم وجود نقاط حراسـة         م تدخـل أى قوات   عـد) ٢

  .  كم من منطقة العمل٣مسافة 
يعتبـر أسـلوب العدو فى عملية عزل وقطع طريق بالقصف الجـوى           ) ج

والقنابل الزمنية ذات التأخير الكبير والمتتابع من أساليبه الحديثة التـى قـد             
  . يتبعها مستقبال إلى جانب إمكانية تطويرها
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 تنفيذ العدو لعمليتين فى ليلة واحدة وفى أزمنة متقاربة بغرض إربـاك             )د  
  . القيادات

بـرز من دراسة عمليات العدو الخاصة فى الفترة الماضـية أهميـة            ) هـ
كمناطق انطالق لهـذه    ) أبو رديس (و) أبو زينة (و) رأس سدر (أرض هبوط   

  . العمليات
هـدف  ) ٧٨كـم  (ترول  تعتبـر محطة الدفع الوسط ع لشركة أنابيب الب       ) و

  . حيوى يمكن اإلغارة عليه رغم وجود نقاط الحراسة
يبرز أهمية الدراسة السريعة لتصرفات العـدو فـور حدوثها للخـروج        ) ز

باالستنتاجات السريعة عن أسباب هذه التصرفات واتخـاذ الـالزم فـورا            
  ). القاهرة بالقنابل الزمنية/عملية قطع وعزل طريق السويس(
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  دو على جزيرة شدوانإغارة الع
  ١٩٧٠ يناير ٢٢يوم 

  : عــام
     بتـاريخ ٣٠٤مـذكرة المعلومـات رقـم      تصدر هـذه الدارسة أحاقـا ل     . ١

 والمتضمنة الدراسـة المبدئية لعمليـة العـدو ضـد جزيـرة      ٢٦/١/١٩٧٠
  . شدوان

اسـتندت هـذه الدراسـة على البيـانات التى أدلى بها األفراد العائدون          . ٢
عالوة على المعلومات التى أدلت بها دوريه االسـتطالع التـى      من الجزيرة   

  . دفعت للجزيرة عقب انسحاب العدو
تقـع جزيرة شاكر فى المدخل الجنوبى لخليج الـسويس وترجـع إلـى             . ٣

تحكمها فى الخط المالحى إلى الخلـيج وحيويـة الفنـار بهـا لإلرشــاد               
  . يعة المضيقالمـالحى لتقييد الممر المالحى بالمنطقة نظرا لطب

 ينـاير   ٢٢ يـوم    ٨٣٠قام العدو بعملية ضد الجزيرة اعتبارا من الساعة       . ٤
 يناير حيث انسحب من الجزيرة مستخدما فـى         ٢٣ يوم   ١٧٠٠حتى الساعة   

ذلك قوات اإلبرار الجوى بالهليوكبتر تحت ستر القصف والمعاونة الجويـة           
  . المركزة
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  : قوات العدو
  : حوالى كتيبه مظالت مكونة من

  ). المعاونة( وخاصة س ب ٢٠٢ أفراد من ك –
  .  مظالت٢٥ل /٨٨ س من وحدة سطع مظالت –
  .  أفراد من الماتكال–

  : خطة الدفاع عن الجزيرة
  : القـوة. ٥
  .  صف وجندى٦٢٥ ض ٢ صاعقـة مشكلة من ٩٣ك /س) أ ( 
  .  صف وجندى٢٦٥ ض ١قوة بحرية مشكلة من ) ب( 
  .  صف وجندى٧٥ض  ١ع مشكلة من /عناصر م) جـ(
  .  أفراد مدنيين لتشغيل الفنار٧) د ( 
  .  مدنيين٧+   صف وجندى ٩٥+  ض ٤الى القـوة بالجزيرة مإج) هـ(
  : التسليح. ٦
+  بنـدقية نصف آليـة  ٥+  بندقية آلية    ٦٧(التسليح الشخصى لألفراد    ) أ( 

  ).  مم٩ طبنجة ١٢
  .  مم٦٠ مدفع هاون ٢) ب (
  .  رشاش خفيف٨) جـ(
  .  رشاش جرينوف٣) د ( 
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  )قنابل يدوية( قاذف ٢) هـ
   )RBJ7(  قاذف ٣) و 
  . طبنجة إشارة) ز 
  . خناجر+ قنابل يدوية ) ح 
  ). معده للرص( لغم مشون ٥٠٠) ط 
  .رادار بحرى إنجليزى طراز دكا) ى 
  ): المرفق" س"انظر الكروكى (تنظيم الدفاع . ٧
  . رة حول الفنار والرادارتركز الدفاع فى الطرف الجنوبى للجزي) أ 
 ٦القـوة البحريـة حيـث قـسمت إلـى      + خصص للدفاع س صاعقة  ) ب

  : مجموعات احتلت الدفاع كاآلتى
  ): ١( مجموعة –

ـ   ١٤وشكلت من     مـم وكلفــت     ٦٠ مدفع هـاون     ٢فرد صاعقة مدعمة ب
م وبعمق حـوالى    ٢٠٠بالدفاع عن الموقع من جهة الغرب بمواجهة حوالى         

  . م٥٠
  ): ٢( مجموعة –

 أفراد صاعقة وكلفت بالدفاع عن  الموقـع مـن اتجــاه             ١٠وشكلت من   
  . م٥٠م بعمق حوالى ١٥٠-١٠٠الشـمال الغربى بمواجهة حوالى
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  ): ٣( مجموعة –
 فرد صاعقة وكلفت بالدفاع عن الموقع من اتجاه الـشمال           ١٢وشكلت من   

  .م٥٠م بعمق حوالى ١٠٠ -٨٠بمواجهة حوالى 
  ): ٤( مجموعة –

 فرد صاعقة وكلفت  بالدفاع عن الموقع من جهة الـشرق            ١١ن  وشكلت م 
بمحاذاة الساحل الشرقى للجزيرة واحتلت الدفاع من شمال القنـاة بمسـافة          

  .  م٥٠ م بعمق حوالى ١٥٠ – ١٠٠م بمواجهة من ١٠٠
  ): ٥( مجموعة –

  :  أفراد من بحرية حيث كلفت بالمهام اآلتية٥وتشكل من 
والذى يقـع شـمال الفنـار    "  دكا"ار البحرى طراز تشغيل وصيانة الراد ) أ  

  . ٤ م وداخل المواقع مجموعة ٢٠٠بمسافة 
  . تشغيل محطة الالسلكى البحرية الموجود فى الفنار) ب

  : اسـتكمال الدفـاع عن المـوقع من جهة الجنوب وقد دعمت بـ) حـ
  .  رشاش خفيف٢ –
  . ينوفر رشاش ج٢ –

 
 
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ): ٦( مجموعة –
 فرد صاعقة بقيادة ضـابط وكلفت  بالتجمع بجوار الفنـار          ١٣وشكلت من   

للعمل كإحتيـاطى عام للمـوقع وتكون مـستعدة للـدفاع بالمجمــوعات           
  .لتـدعيم المجمـوعات السـابقة فى حالة تعرضها للهجوم

  : التجهيز الهندسى للدفاع. ٨
  لم يجـر تجهـيز هندسى كامل للموقـع نظرا لطبيعة األرض ) أ 

ة واقتصر التجهيز الهندسى على  شكل حفر لألفراد بعمق مـن            الصخري
 يناير فـى اسـتكمال التجهيـز        ١٩ سم وقد بدئ اعتبارا من       ٢٠ – ١٠

الهندسى باستخدام حفار يدوى دعمت به جماعة المهندسين العـسكريين          
  . الموجودة بالجزيرة

  . تم تغطية بعض المواقع بأغطية رأس) ب
 مضادة لألفراد أمام الـدفاعات شـرق        تم رص بعض حقـول ألغـام    ) جـ

 ١٠وجنوب غرب الموقع ولم يتم استكمال باقى حقول ألغام حيث تم تشوين             
  . الستكمال حقول األلغام)  لغم٥٠٠(صناديق ألغام بكاليت مضاده لألفراد  

  : مركز القيادة. ٩
  . ٢   يتواجد وسط موقع السرية وخلف موقع مجموعة 
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  : تصالأسلوب السيطرة واال. ١٠
  : يتم السيطرة على قوات الموقع باألسلوب التالى) أ ( 

  .  سعاة مترجلين٢بواسطة . ١
  .  خط١٠خطيا عن طريق تحويله . ٢
   ).  R 5(  جهاز ٣. ٣

  : كما تم توفير اتصال بين قوة الموقع والقيادات األعلى كاألتى) ب(
   صاعقـة بواسطة جهاز ٩٣اتصال السلكى مع قيادة ك . ١

  . السلكى    
  اتصال السلكى مع قيادة منطقة البحـر األحمر العسكرية ) ٢(

  .      بواسطة جهاز الالسلكى
  اتصـال السـلكى مع قيـادة القاعـدة البحرية بالغردقة ) ٣(

  .      بواسطة جهاز السلكى بحرى فى الفنار
  : أسلوب العدو فى مهاجمة الجزيرة

  :التحضير للعملية. ١١
 اسـتطالعات جـوية للجزيرة ضمن المناطق التى غطيـت         إجراء عدة ) أ  

 ٨٤٥ لمنطقة خليج السويس والتى كان آخرها الساعة         –باالستطالع الجوى   
   .١٩٧٠ يناير ٢١ يوم ١١٤٥الساعة 
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شـرم  يعتقد فـى    (يـة فى جنـوب سيناء     تجميع القوة المخصصة للعمل   ) ب
  ).الشيخ
  : سير العملية. ١٢
  : القصف الجوى) أ 
 يناير بدفع مظـالت     ٢٢ يوم   ٨٤٥دأ العـدو اعتبـارا من السـاعة      بـ. ١

جوية فوق سفاجا والغردقة والجزر فى الخليج فى نفس الوقت بـدأ العـدو              
بالقصف الجوى المركز على القوات بالجزيرة واستمر حتى آخر ضوء وقد           

  : تم القصف على مرحلتين رئيسيتين كاألتي
  : المرحلة األولى) أ 

 يناير بتركيز وبصفة مستمرة     ٢٢ يوم   ١٠٣٠ حتى الساعة  ١٨٤٥من الساعة 
  . على مواقع القوات بالجزيرة بصفة عامة

  : المرحلة الثانية) ب
 حتى آخر ضوء على فتـرات متقطعـة ضـد مراكـز          ١٠٣٠من الساعة   

  . المقاومة لقواتنا
طـائرة فـى   / طلعـة  ١٠٠ – ٩٠استخدام العدو فى القصف الجوى من       ) ٢

  .  سوبر مستير- سكاى هوك -ستخدما طائرات الميراجالمهمة الواحدة م
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والقنابل  استخـدام العـدو فى هجـومه الجوى الرشاشات والصواريخ        ) ٣
  .  رطل٥٠٠زنة 

  : ركز العدو قصفه الجوى على األهداف التالية) ٤
  . موقع الرادار البحرى) أ 
  . قيادة السرية) ب

 ٣ مـع    ٢ لتركيز على مواقع  قع وخارجها مع ا   ات األفراد بالموا  تجمع) جـ
  ). شمال وشمال غرب الموقع(

  :  األبرار الجوى-ب
 وتحت ستر القصف الجوى المركز حاولـت        ١٠٣٠فى حـوالى الساعة  ) ١

طائرة هليوكبتر للعدو من طراز سوبر فريـلون الهبوط فى شمال الموقـع            
والتى قامت بفتح النيـران     ) ٣(م من موقع مجموعة     ٦٠٠-٥٠٠على مسافة   

  . ها ولم تمكنها من الهبوط واضطرت لالقالع ثانيةعلي
وإلقاء قنابـل دخـان     ) ٣(قام العدو بتركيز القصف على موقع مجموعة        ) ٢

شمال الموقع وتحت ستر القصف الجوى وستارة الدخان عـاودت الطـائرة            
 فردا ثـم    ٣٠هليوكبتر محاوالتها ونجحت فى الهبوط وقامت بإبرار حوالى         

  . أقلعت متجهة شرقا
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ه نـداءات باستخدام الميكروفونات     إبرارها بتوجي  مقامـت القـوة التى ت   ) ٣
أنه تم حصارهم بحرا وجوا      للقوات الدفعة تطلب منهم االستسالم على أساس      

  . إال أن قواتنا رفضت االستسالم وفتحت عليهم النيران
  طائرة هليـوكبتر   ٧ -٦استمر العدو فى عملية اإلبرار الجوى باستخدام        ) ٤

  .  ق بين كل طائرة والتى تليها١٥-١٠سوبر فريلون بفاصل من 
 فرد مدعمين بالهاونات    ٢٠٠قدرت قوات العدو التى تم إبرارها بحوالى        ) ٥

 مجموعـات  ٣ بوصة وقد قام العدو بتقسيم القوة إلى ٠,٥ ،   ٠,٣بالرشاشات  
  : وقامت بمهاجمة مواقع قواتنا من اتجاه الشمال والشمال الغربى كاآلتى

مجموعة نيران واحتلت السهول الجنوبية للتالل الـشرقية علـى موقـع            ) أ  
  ). ٣(مجموعة 

) ٣(مهمتهـا اقتحـام مواقـع مجموعـة         ) ١(مجمـوعة اقتحام رقـم     ) ب
  . واالستيالء على موقع الرادار البحرى

ثم التقدم   )٢(ومهمتها اقتحام مواقع مجموعة     ) ٢(مجموعة اقتحام رقم    ) جـ
   .فى اتجاه الفنار

تقدمت مجموعات اقتحام العدو لتنفيذ مهمتها تحت ستر القصف الجـوى           ) ٦
المركز والمعاونة بالنيران من مجموعة النيران حتى تمكنت فى آخر ضـوء     

 وموقـع الـرادار     ٣ ،   ٢ يناير من االستيالء على مواقع مجموعة        ٢٢يوم  
  . البحرى
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ى من قواتنا    فى إخالء خسـائره والجـرح    ٢٢بـدأ العدو بعد ظهر يوم      ) ٧
  . باستخدام طائرات هليوكبتر

قامـت طـائرات العدو طوال الليل فى إلقـاء المشاعل على الجزيـرة           ) ٨
وعلى باقى الجزر وعلى طرق االقتراب البحرى للجزيـرة تأمينـا لقواتـه             

  . واكتشاف اقتراب أى إمدادات لقواتنا
 لتـأمين   يناير ببعـض اإلجـراءات ٢٣ -٢٢قـام العـدو خـالل ليلة  ) ٩

  : قواته بالجزيرة شملت ما يلى
تشديد الحراسة على الجـزء المستولى عليـه من مواقع قواتنـا وذلـك           ) أ  

  . بواسطة الدوريات المزدوجة السيارة والثابتة
استمر العدو فى إضـاءة المعركـة باستخدام طلقات الهـاون المضيئة         ) ب

  . باإلضافة لمشاعل الطائرات
 يناير قام بتفتيش الجزيرة ومطـاردة قواتنـا التـى           ٢٣فى صباح يوم    ) ١٠

 طـائرة   ١٠نجحت فى الوصول لمنطقة الخيران غرب الموقـع بواسـطة           
  .  مستخدما الرشاشات والميكروفونات٥٨ميكورسكى 

د فى مطاردتهم علـى  تعقب قواتنا داخل الخيران واعتمدو  لم يحاول الع  ) ١١
 . جرات دون محاولة التالحم معهمالطائرات واستخدام القنابل اليدوية والمتف
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اسـتمرت عمـليات إخـالء قوات العدو وإألسرى والمعدات وذخائر        ) ١٢
 يناير باستخدام طائرات هليوكبتر حتى تـم االنـسحاب        ٢٣قواتنا طوال يوم    

  .  يناير٢٣ يوم ١٢٠٠الساعة
العـدو   قامت وحدات الدفاع الجوى بالغردقة باالشتباك مع طـائرات        ) ١٣

 والثانية الساعة   ١٢٠٨ طائرة للعدو األولى الساعة      ٢ن إسـقاط   وتمكنت م 
١٢٣٧ .  

 بمهمة االقتراب من الجزيرة     ١١١٠ لنش طوربيـد السـاعة   ٢تم دفع   ) ١٤
واستطالع الموقف وتحديد نوع اإلبرار إال أنهما لم يتمكنا مـن الوصـول             

  . للجزيرة لمهاجمتهما بواسطة طائرات العدو وإغراقهما
ـ ) ١٥ تب المخـابرات بالغردقـة بتعبئة بلنصات الصيد وتزويدها       قـام مك

باألجهزة الالسلكية الصغيرة للقيام بعمليات اإلنقاذ والنجـدة وكـذا اتخـاذ            
ترتيبات دفع دوريات ليلية لالقتراب من الجزيرة بمعاونة األدلة خالل ليلـة            

  .  يناير٢٣-٢٢
 صـاعقة  ٩٣  يناير دفع دورية سـطع من ك ٢١ يوم   ١١٣٠تم الساعة ) ١٦

 بلنص صيد تحت ضوء المشاعل التى يلقيها العـدو  ٢إلى الجزيرة باستخدام    
 فـرد  ٤من طائراته حيث أحد البلنصات المقلة لدورية الـصاعقة المـشكلة    

  إلى الجزيرة واشتبكت بعد نزولها على الـشاطى        ٢٣٥٠بقيادة ضابط الساعة  
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نـدوبى مكتـب    من م (بقوات العدو والذى تمكن من إغراق البلنص بطاقمه         
  .وقتل قوة الداورية عدا فرد تم أسره) المخابرات

تمكـنت الدوريـة الثـانية من االنسحاب بأوامر قائد المنطقة والعودة         ) ١٧
  . للغردقة وقد تأكد بذلك استمرار تواجد العدو بالجزيرة وسيطرته عليها

 يناير للبحـث عـن قـوة لنـشات          ٢٣تم دفـع داوريات بحرية يوم      ) ١٨
  . صف وجندى١١+ ضابط ٢بيد المدمرة وقد أمكن إنقاذ الطور

 يناير السـتطالع الموقف    ٢٣تـم دفع داورية إلى الجزيرة مساء يوم        ) ١٩
بالجزيرة والتأكد من تمام إخالء العدو فيها وتم تلقينها بحيث يتم النزول مـن    

 يـوم  ٣٠٠اتجاه الشمال حيث يتميز بالصعوبة وقد تم لها الوصول الـساعة     
ناير بنجاح وابدوا فى تنفيذ مهامهما لتفتيش الجزيـرة تحـت ظـروف          ي ٢٤

  . اإلضاءة المستمرة لطائرات العدو
 يناير بقصف منطقة الفنـار      ٢٣قامت قواتنا الجـوية فى مسـاء يوم       ) ٢٠

  . حيث تمركزت قوات العدو التى نجحت فى النزول على الجزيرة
نطقـة الفنـار بعـد    فى الوصول إلى م١٤١٥نجحت الدوريات الساعة  ) ٢١

  . تعرضها لنيـران قـواتنا بالجزيرة اعتقادا منهم بأنها قوات العدو
 أفراد من طاقم لنـشات      ٥ يناير وصل    ٢٤ يـوم   ١٧٠٠فى السـاعة   ) ٢٢

 كم عن الغردقة حيـث وصـلوا        ١٩الطوربيد سباحة إلى جزيرة التى تبعد       
حـسنى  / بحـرى  أفراد من بينهم المقدم ال     ٤للجزيرة منهكين واستشهد منهم     
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حماد وأنقذ الفرد الخامس وكان مـصابا بإصـابات خطيـرة ونقـل فـورا            
  . للمستشفى

تم دفع دوريـة جديـدة لغيار الدوريتين السابقتين ومواصـلة تفتـيش           ) ٢٣
 جثث تـم دفنهـا      ٤المنطقة وقد أفادت الدوريات عند عودتها بالعثور على         

ثـرة تواجـد اإلشـراك      واختفاء تكديسات األلغام والذخيرة من الموقـع وك       
  . الخداعية بالجزيرة

  :أسلوب العدو فى مهاجمة لنشات الطوربيد
بـدأ طـيران العـدو فى االشـتباك مع اللنشات اعتبارا من الـساعة           ) ٢٤

 يناير وقبـل وصولها إلى جزيرة أم قمر واستمر تركيـز           ٢٢ يـوم   ١١٤٤
  . الهجوم عليها

 اللنش األول وأصيب الثـانى      أصيب اللنشان فى أول هجوم حيث انفجر      ) ٢٥
واستمر فى التحرك بماكينة واحدة إلى أن ركز العدو هجومه عليه حتى تمكن             

  .  يناير٢٢ يوم ١٢٢٠من إغراقه الساعة
  : اتبع العدو األسلوب التالى فى مهاجمة اللنشات) ٢٦
  . هجومهسـكاى هوك فى ائرة مـيراج و ط٨ -٧استخدام العدو)  أ 
  . الغاطس من ارتفاعات منخفضة جداالقيام بالهجوم ) ب
  . الهجوم على محور اللنشين ومع خط سيره)  ح 
  . ط بالغردقة/الهجوم من الجنوب للشمال لتجنب دفاعات م)  د 
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 ٢٠٠ارتفـاع   ت الميراج فى هجومها الرشاشات من       استخدمت الطائرا ) هـ
  . م٦٠٠ –

  : خسائر العملية
  : خسائر العدو) ٢٧

  .  ما بين قتيل وجريح٤٠-٣٠من ) ب.   ائرة ط٢إسقاط )      أ 
  . أفراد) أ  (  : خسائر قواتنا) ٢٨
  :معدات) ب (

  .  لنش طوربيد٢إغراق ) ١(
  . تدمير الرادار البحرى بواسطة القصف الجوى) ٢(
  . تدمير األجهزة الالسلكية بواسطة قواتنا) ٣(
  . التسليح بالجزيرة باستثناء تسليح األفراد العائدين) ٤(
  . تكديسات الذخيرة واأللغام) ٥(

  : تحليل أعمال العدو
  : من دراسة أعمال العدو يمكن الوصول للنتائج التالية

  أن هدف العدو من العلمية لم يكن احتالل الجزيرة واالحتفاظ) ٢٩
  :      بها بل كان يهدف اآلتى

  . التأثير النفسى والمعنوى والدعائى) أ 
  . ممكنة تنفيذا لمخططه فى االستنزاف المضادتكبيد قواتنا أكبر خسائر ) ب
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  . إظهار مقدرته على الردع) ح
  . ع على مواجهته.م.إظهار عدم مقدرة قوات ج) د 
إظهار تفوقه الجوى وعدم مقدرة القوات الجوية العربية على التـصدى        ) هـ

  . له ومعاونته للقوات البرية
استطالع جوى مـستمر    التخطيط الجيـد والسليم للعملية والمبنى على       ) ٣٠

ـ         ساعة لتأكيد آخر معلومات     ٢٤للجزيرة مع إجراء سطع نهائى قبل التنفيذ ب
عن قواتنا وعلى ذلك قام بمهاجمة الموقع من اتجـاه الـشمال والـشـمال              

  . الغـربى حيث ال توجد حقـول ألغام لقواتنا من االتجاه الصالح لإلبرار
تخاب األسلوب والوسيلة المناسبة    الدراسة الدقيقة لطبيعة الجـزيرة وان    ) ٣١

  . لتنفيذ العملية
تركيز العدو على استخدام الحـرب النفسية لتحطيم معنويات الجنـود          ) ٣٢

  . ودفعهم للتسليم
تركيز العدو على عـزل ميـدان المعركة بحرا وجوا طـوال فتـرة            ) ٣٣

ة العملية بالكامل واإلصرار على منع وصول أى معاونات لقواتنـا بـالجزير     
 : وقد تمثلت إجراءات العدو لآلتى

تواجـد مظـالت جوية بصفـة مـسـتمرة فـوق الجزيـرة وعلـى               ) أ  
  . الساحل الغربى للخليج من رأس شقير حتى سفاجة

  . إنارة طرق االقتراب البحرية إلى الجزيرة ليال) ب

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  . مهاجمة لنش الطوربيد أثناء إبحاره فى اتجاه الجزيرة) جـ
عـدو على قواته وعدم توريطها فى عمليات من شأنها         برز حـرص ال  ) ٣٤

  : تكبيدها خسائر وقد برز ذلك فى اآلتى
عـدم البـدء فى عمليـة اإلبرار إال بعد قصـف جوى مركز اسـتمر            ) أ  

لمدة حوالى ساعتين لضمان تطبيق الدفاعات وإحداث أكبر خـسائر وتـأثير         
  . نفسى على القوات

األولـى بمجـرد تعرضها للنيـران مـن       إقـالع الطـائرة هليوكبتر    ) ب
جانب قواتنا وعدم تكرار المحاولة إال تحت ستر القصف الجــوى وإثـارة      

  . الدخان
عـدم التورط فى مطـارده قـواتنا داخل الخيران واالعتمـاد علـى           ) جـ

  .طائرات هليوكبتر فى تعقبهم باستخدام الرشاشات والقنابل اليدوية
والتـى    الطبية العاجلـة التى تقـدم لجنـوده      المستوى العالى للرعاية  ) ٣٥

وصلت إلى حد إجراء عمليات بتر ونقل دم فـى أرض المعركـة وسـرعة     
  . إخالء الجرحى مما يرفع معنويات جنوده

  : التعليـق
بالرغـم من المقاومـة العنيفـة التى قوبلت بها قوات العدو والخسائر          ) ٣٦

أهدافه من العملية إال أنـه حـدثت        الكبيرة التى أنزلت بها والتى فوتت عليه        
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بعض األخطاء والتى كان يمكن بتالفيها إحباط عملية العدو من أساسـها أو             
  :  تكبيده أضعاف ما تكبده من خسائر وتتلخص هذه األخطاء فى اآلتى

لم تتـم دراسة دقيقة لطبيعة الجـزيرة وسـواحلها وبالتـالى األسـلوب    ) أ  
رار الدفاع قـد وضـع ليقابـل االحتمـاالت          المحتمل لمهاجمتها وإال كان ق    

  .  المختلفة
لم يكـن تسـليح القوة بالجزيرة متمشـيا مع احتماالت العدو حيث لـم            ) ب

يوضع أساسا لمواجهة عمليات إبرار بحرى ولم يتوفر لدى القـوة وسـائل             
الدفاع الجوى لمواجهة عمليات القصـف واإلبـرار الجـوى وهـى أكبـر       

  .رةاالحتماالت ضد الجزي
عدم المناورة باألسلحـة حـيث إنه تم اكتشاف محاولة العدو للهبـوط           ) جـ

بالهليكوبتر ولم يقم قائد الموقع بدفع بعض الرشاشـات الخفيفـة والقـواذف          
الصاروخية للتعامل معها وتدميرها أو على األقـل منعــها مـن الهبـوط       

  . وانتظر لحين قيام العدو بإتمام اإلبرار وبمهاجمته
 –ألغـام   (م تجهـيز المنـاطق الصالحة لإلبرار الجـوى هندسـياً          عد) د  

لمنع العدو من القيام بذلك وتركيـز جميـع التجهيـزات الهندسـية        ) براميل
والمواقع حول الموقع وعلى الساحل وبالتالى أصبحت مهمـة القـوة منـع             
اإلبرار البحرى والدفاع عن منطقة الرادار فقط وليس منع العدو أصال مـن             

  . ل على الجزيرةالنزو
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تركـيز جميع وسـائل المواصالت فى مكان واحد مما نتج عنه فقدان           ) هـ
االتصال بجميع الرئاسات فى وقت واحد وأدى إلى عدم وضـوح الموقـف             

  . بالجزيرة
عدم استغالل طبيعة األرض بالجـزيرة فى توزيـع تكديسات  الموقـع         )  و

ذخيرة األفراد بعـد تـركهم      من الذخيرة والتعيينات مما أدى إلى نقص فى         
  . للمواقع وانتشارهم فى الجزيرة وكذلك بقائهم لعدة أيام بدون تعيينات

ورغـم كل الظروف الصعبة التى قابلت القـوة من قــصف جـوى       ) ٣٧
مركز وتفوق فى القوة والتسليح فقد خاضت معركة مشرفه كبـدت العـدو             

ارتفاع الـروح المعنويـة     خاللها خسائر كبيرة فى األفراد كما أنها أدت إلى          
لقوات منطقة البحر األحمر باعتبارها أحد المعارك المشرفة للقوات العربيـة      
وأنها ردت للقوات المسلحة اعتبارها وهيبتها بعد عملية العـدو ضـد رادار             

  . الزعفرانة وقد أظهرت الكثير من البطوالت والفدائية
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يركـز   للعـدو والـذى   صـور البعد الثالث تعتبر هذه العمليـة أحـد   ) ٣٨
فيه على استخدام قوات االقتحام الجوى الرأسى كسالح رئيسـى إلى جانب           
القوات الجوية والتى ينتظر أن يتوسع العدو فى استخدامها خـالل مرحلـة             

  .التصاعد الحالية فى العمليات الشاملة
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  اإلغارة على منطقة الكاب
  ١٩٧٠ يون ١٢-١١

  : عــام
م العـدو بتنفيـذ عملية إغارة باستخدام القوات المنقولـة بواسـطة           قـا. ١

الزوارق عبر قناة السويس وذلك بعـد تمهيد جوى ومدفعية استمر عدة أيام            
وقد نفذت اإلغـارة ضـد قطاع الكاب وذلك رداً على الكمـائن العربيـة             

 وكان نتيجتـها خسائر    ٣٠/٥الناجحـة التى نفذت فى هذا القطـاع يـوم        
ك /٢٠٢رقيـب مـن ك   ) ٢(بيرة فى أفراد ومعـدات العدو وأسر عـدد     ك

  . مظالت عامل
  : الغرض من اإلغارة

  . استرداد الروح المعنوية لقواته فى هذا القطاع. ٢
  . رفع الروح المعنوية للجيش والشعب. ٣
إحداث أكبر خسائر فى القوات العربية انتقاما من خسائرهم فـى هـذا             . ٤

  . ٣٠/٥القطاع  فى 
   ٣٠/٥مظلى فى )  فرد٢(أسر أفراد رداً على أسر . ٥

  : قوات اإلغارة
  ).ل مظ/يرجع أنها س سطع(مظ /تقدر قوات العبور بحوالى س. ٦
  : تقدر القوة المساندة للعبور باآلتى. ٧
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  .  بب٤ – جنزير ١/٢ عربة ١١) أ 
  .  هاون٥م /  مد ٥د /عناصر م) ب

  :  قواتنا
 وتـدافع   –شر على طول جبهة الكاب والتبنة        صاعقـة والتى تنت   ١٣    ك  

ـ  ١٠٠ة على شريط طـولى عرضـه        فى ظـروف صعب   ا تحــده   م تقريب
  . ويس من الشرقت من الجبهـة الغربيـة وقناة السالمالحا

  : أعمال العدو التى سبقت اإلغارة
  . يوما متتاليا١٢قصف جوى شبه مستمر للمنطقة لمدة حوالى. ٨
 ٣١ والمنطقة من كـم      ٣٤ إلى كم    ٣٣طقة كم   قصف جوى مركز فى المن    . ٩

قبل بدء عبور األفراد بحوالى نـصف        (٢١٠٠ اعتبارا من الساعة   ٣٢إلى كم   
  ). ساعة
   ٦،٧،٩،١١،) بتركيز (٢،٣،٥سطع جوى للقطاع أيام . ١٠
  . ١٠،١١سطع أرض ليلى للقطاع شمال القنطرة أيام . ١١

  : أسلوب تنفيذ اإلغارة
  :  اإلغارةمجموعات العدو أثناء. ١٢
  : قسم العدو قواته التى اشتركت فى اإلغارة إلى المجموعات التالية) أ ( 
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 فردا مسلحا بأسـلحة شخـصية   ١٥ – ١٠ مجموعة ساترة مكونة من    ٢. ١
 عربة نصف جنزيـر وتتركـز       ٦ دبابة و    ٢ورشاشات نصف بوصه بعدد     

  . هاتان المجموعتان على الشاطىء الشرقى للقناة
 فردا مـسلحين باألسـلحة   ١٥ – ١٠مجموعة كل قوة من      ٤ إلى   ٣من  . ٢

  . د ، م أ أشراك خداعية/الشخصية وألغام م
  . نقط طبية على الشاطئ الشرقى للقناة. ٣
اتخذت المجمـوعات الساترة أوضاعها على الساتر الترابى فى الـضفة          . ٤

 وبدأت فى جذب نيران ٣١ ، ك م   ٣٣ فى مواجهة كم     ٢١٠٠الشرقية الساعة 
صر نقط الحراسة والكمائن فى المنطقة لتأكيد أوضاعها وذلك بـإطالق           عنا

  . دفعات من الرشاشات
 بدأ العدو محاولة العبـور باستخدام الزوارق المطاطيـة         ٢١٣٠الساعة  ) ب

ران عـلى العدو   اكتشـفت المحاولة وتم تركيز الني     وقـد   ٣٣/٤فى منطقة   
  . وفشلت المحاولة  وعادت قوة العدو شرقا

 واكتـشفت   ٣١المة كم   من ع  حـاول العـدو العبـور     ٢٢٣٠الساعة) حـ
المحاولة بواسطة كمائن قواتنا بالمنطقة وتم قصف منطقة العبور بالمدفعيـة           

  . بتركيز وفشلت المحاولة
ـ  ركز العدو القصف ال  ) د    ١٣٦ادة ل جوى على موانع المدفعية ومركـز قي

منطقة الدفاعية بالكاب    وكذلك ال  ٢٣٠٠ إلى الساعة  ٢٢٠٠اعتبارا من الساعة  
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مما أدى إلى قطع االتصال بالكاب وقيادة ل فى القطاع كما استمرت عمليـة           
القصف الجوى ضد األهداف التى لم يتم العبور فى منطقتها وكذلك ضد قوة             

 وقـد   ٣٣/٤الهجوم المضادة التى دفعت فى اتجاه نجاح العدو فى منطقة كم            
 ٢٠٠ى للقناة فى الفترة مـن الـساعة    بلغ حجم نشاط العدو فى القطاع الشمال      

 اختـراق وتركيـز القـصف       ٤٤قامت بعمل   )  طائرة ٨٦ (٥١٠إلى الساعة 
شـمال  /ظ بالمنـاطق القنظـرة    /الجوى على القوات ومدفعية الميدان ومد م      

 الكاب باسـتخدام القنابـل والـصواريخ والرشاشـات والنابـالم            –القنطرة  
استخدام المشاعل الجويـة     طائرة مع إغارة األهداف و     ٤–٢ومجموعات من   

  . والقنابل األرضية فى قطاع اإلغارة
 تحـت   ٣٣/٤عاود العدو محاولة العبور عند عالمة كـم         ١٠٠الساعة  ) هـ

نيران بب والرشاشات وقد تمكن جزء من قوات العدو من العبور باسـتخدام         
القوارب المطاطية رغم اكتشاف كمائن قواتنا له وتركيز نيران الرشاشـات           

  . عدوعلى ال
  : انقسـمت قـوة العدو التى نجحت فى العبور إلى المجموعات التالية) و
  . مجموعة فرعية احتلت الساتر الترابى غرب القناة) ١
 ٣٣/٤ مجموعة فرعية اقتحام للكمائن الموجودة فى المنطقة من كـم            ٢)  ٢

 .٣١إلى كم 
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التبـة  /مجموعة فرعية قامت برص األلغام على المضيق الترابى الكاب          ) ٣
 . ٣٧/٤بالقرب من عالمة كم 

 ق اضـطر  ٦٠اسـتمر قتـال العدو على الضفة الغربية للقناة حـوالى        ) ٤
بعدها إلى سحب قواته نظرا  للخسائر الكبيرة فى قواته وفشل فى الحـصول       

 ووصول احتياطيات الفرقة وبدأ العدو سـحب        –على أسرى وشدة المقاومة     
ة الشرقية للقناة ثم جنوبـا فـى اتجـاه          إلى الضف  ٠٢٣٠قواته حوالى الساعة  

القنطرة وذلك تحت ستر قواته الجوية التى ركزت نيرانهـا علـى مـوابط              
 .المدفعية المصرية

 . ترك العدو عدة إشراك خداعية بعد انسحابه) ٥

  : أسلوب الخداع الذى اتبع فى اإلغارة 
ثـل   نشاط قصف جوى فى مناطق أخرى بخـالف منطقـة اإلغـارة           . ١٣

  . سوار وجنوب اإلسماعيليةالدقر
 بخالف المنطقة ٢إلقاء مشاعل على مواجهات واسعة فى مواجهة ج . ١٤

  . التى استخدمت للعبور
دفع هدف جوى برجع هـليوكبتر فى اتجـاه الصالحية على ارتفـاع           . ١٥

  . منخفضى لإليحاء بوجود عملية إبرار جوى فى العمق
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  : نتائج اإلغارة
ام بدعايـة صاخبة رغـم أنها تعتبر فاشلة فى تحقيق          العدو والقي  طإحبا. ١٦

المهمة الحقيقة لها وخاصة أن العدو لم يتمكن من الحصول علـى أسـرى              
وفشل محاولة العبور عدة مرات رغـم سـتر القـوات الجويـة المعاديـة               

  . واالستعانة بالدبابات والعربات النصف جنزير من الضفة الشرقية
 فـرد وتقدر الخسائر    ١٩فـرد وإصابـة    ٤اعترف العدو وبمقتـل    . ١٧

 قتيل وجريح وخاصة أن محاوالت العبور       ٣٠الحقيقة للعدو بما ال يقل عن       
األولى قد فشلت تحت تأثير نيران مـدفعيتنا وبتـدخل قواتنـا فـى هـذه                

  . المحاوالت فور اكتشافها
تعتبـر خسـائر قواتنـا أساسا نتيجة للقصف الجوى المركز والـذى          . ١٨

  .  يوماً قبل اإلغارة١٢حوالى استمر 
  : الدروس المستفادة

  : اختيار العدو لمنطقة هدف اإلغارة بنى على االعتبارات التالية. ١٩
ـ   ) أ   لكمـائن  ردع فى نفس القطاع الذى نفذت فيه        تنفيـذ عمليـة خاصـة لل

 السترداد الروح المعنوية لقواتـه  ٣٠/٥الناجحة بواسطة القوات المصرية فى    
  . لقطاع الهامفى هذا ا
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استغالل طبيعة األرض الصعبة التى تواجه القوات المدافعـة فـى هـذا            ) ب
 حيث تعتبر طبيعة األرض أغلبها مالحات عدا شريط يوازى القنـاة      –القطاع  

 وخـط   - والترعة الحلـوة     –م تتخلله طريق القناة     ١٠٠ال يزيد عرضه عن     
  . السكة الحديد

دفعية والهـاونات والمدفعية المضادة    صعـوبة المقاومـة بنيـران الم   ) جـ
  . للطائرات فى هذا القطاع

صعوبة القيـام بالهجمات المضـادة السترداد المواقع وكذلك صـعوبة         ) د  
  . المناورة بالقوات بين المواقع وبعضها

إشراف الضفـة الشـرقية للقناة على الضفـة الغربية لها فـى هـذا            ) هـ
  . القطاع إشرافا تاماً

 العدو توفير جميع أسباب النجاح الممكنة لقوة اإلغارة وتـشمل     حاول. ٢٠
   :ذلك
  .  يوم١٢قصف قوى مستمر على القطاع طوال مدة ) أ 
  . سطع جوى مستمر شبه يومى على هذا القطاع) ب

  سطع أرضى تكرر عدة مرات قبل اإلغـارة وخاصـة فى  ) حـ
  .      مناطق العبور

  . أتباع أساليب الخداع) د 
  . تكرار محاولة العبور فى أكثر من نقطة فى وقت واحد) هـ
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  . ستر عملية العبور بنيران الدبابات والرشاشات) و 
  . إضاءة نقطة العبور بواسطة الكشافات المثبتة على دبابات) ز 

  : التعليـق
فشـلت عملية اإلغارة فى تحقيق أهدافها حيث لم يتمكن من الحصول           . ٢١

  . ا خسائر كبيرة من هذه اإلغارةعلى أسرى أو تكبيد قواتن
كان تصميم قواتنا على تدمير قوة العدو ورغم وجود غطاء جوى لـه             . ٢٢

ورغم الحشد بالنيران الجوية والبرية من العدو وأثره فى فـشل محـاوالت             
العدو المتكررة للعبور وكان لسرعة اكتشاف هذه المحاوالت أثره الكبير فى           

  . عترف بجزء منها فقطأحداث خسائر كبيرة فى العدو ا
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  اإلغارة التى تمت على بعض األهداف السورية
  ١٩٧٠ مار ١٦-١٥ليلة 

  : عــام
 وألول مرة منـذ حـرب يـون         ١٩٧٠ مار ١٦-١٥قامت إسرائيل ليلة    . ١

 باإلغارة على بعض األهداف العسكرية والجـيش داخـل الحـدود            ١٩٦٧
  . السورية باستخدام القوات الخاصة المنقولة جوا

  : اف العدو من العمليةأهد
الرد على تصاعد عمليات القوات السورية فى الفترة األخيـرة وخاصـة         . ٢

تزايد عمليات الكمائن والتى كبدت العدو خسائر كبيرة فى األفراد والمعدات           
  .  جريح وتدمير خمسة عربة نصف جنزير١٦٥ قتيل ٦بلغت 

 القوات اإلسـرائيلية  إنذار القوات السورية للحد من نشاطها وإظهار قدرة       . ٣
على الرد والردع فى أى وقت وفى أى مكان وتعرض األهـداف الحيويـة              

 . السورية لهذه العمليات

  : سير العمليات
  : العلمية األولى

) ٩( اخترقت الحدود الـشمالية عـدد        ٧٠ مار   ١٥ يوم   ١٩٠٠ فى الساعة  -أ
 :طائرة هليوكبتر واتجهت جنوبا توزعت كاألتى
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ات بعملية خداع ولفـت األنظـار بعيدا عـن منطقـة    طائـر٥قامـت  . ١
 طائرة باالتجاه إلى الحدود األردنيـة بينمـا اتجهـت           ٢العملية حيث قامت    

  .   الثالث طائرات األخرى جنوبا وقام جميعا بالمناورة والعودة مرة أخرى
فى نفس الوقت قامت األربع طائرات الباقيـة باالتجـاه جنوبـا تجـاه            . ٢

 المحددة حيـث هبطـت شـمال معـسكر القطبـى أحـداثى              منطقة الهدف 
 ٢من المعروف أن هذا المعسكر يتمركز بـه ل          ( كم   ٦بمسافة  ) ١١٨٧٣٥(

  ).فوج مدفعية+ مش 
ـ  ) مدفع فى كل طائرة   (مم  ١٢٠ هاون   ٤تم إنزال   . ٣ ت جميعهـا   حيث قام

 دانه إصابة   ٢ ق وقد أصيب المعسكر بعدد       ١٠بقصف المعسكر لمدة حوالى     
  . مباشرة

ـ فى نفـس الوقت قامت مجموعة أخرى بتجهيز أحـد أ         . ٤ دة كهربـاء   عم
الضغط العالى فى نفس المنطقة للنسف وقد نجحت هـذه المجموعـة فـى              

  . مهمتها
تم تحميل األفراد والهاونات من نفس المنطقة وأقلعـت الطـائرات فـى             . ٥

  . طريقها للعودة لألراضى اإلسرائيلية
  : العملية الثانية. ٥

 مارس اخترقت طائرة هليوكبتر إسرائيلية الحـدود       ١٦ يوم   ٤٣٠فى الساعة 
  : الجنوبية للجهة السورية حيث قامت باألتى
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مهندسـين عـسكريين علـى     )  فرد ٥ -٤حوالى  (أبـرار مع  األفراد     ) أ  
علـى  ) ٦٦٦٥٢(الطريق اإلسفلت فى المنطقة غرب قرية جاسم أحـداثى          

  . كم شرق خط وقف أطالق النيران١٠مسافة 
يبــلغ طولـه   ( قامت المجموعة بتجهيز كوبرى صغـير على الطريق       )ب

للنسف بحيث تم عملية النسف بعـد إقـالع         ) م٤م وعرضه حوالى  ١٠حوالى
  . المجموعة وقد نجحت المجموعة فى مهمتها

  : نتائج العمليات
معظـم  مهامها بنجاح لـسقوط     ) مع القصف (ى  لم تحقق المجموعة األول   . ٦

  . فالدانات بعيدا عن الهد
  . حققت باقى المجموعات مهماتها بنجاح. ٧
  : الخسائر الناتجة فى الجانب السورى عن العمليات. ٨

  .  شهيد عسكريون٦    
  .  جريح عسكريون١٤    

  .      نسف عامود كهرباء الضغط العالى
تحقيق المفاجـأة حيث استخدم العدو هذا األسلوب ضد الجبهة الـسورية           . ٩

 مما أتاح له حرية العمل دون  أى تدخل مـن         ١٩٦٧ات  ألول مرة منذ عملي   
  . القوات السورية
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ائرات وتوزيعها فى أكثر     ط ٩داع بالقيام باختراق بعدد     أتباع أسلوب الخ  . ١٠
من اتجاه لتثبيت الجهود ثم عودة جزء منها لألراضـى اإلسـرائيلية لإلبهـام     

  . بانتهاء االختراق والعودة غربا
ـ       أكثر خ ضمان أحداث   . ١١ قـصف  (د    سائر بتنفيذ عمليتين فى وقـت واح

ثم القيام بالعملية الثالثة فى نفس الليلة مستغال        ) معسكر ونسف عامود الكهرباء   
  . عدم توقع القوات السورية لعملية أخرى فى نفس الليلة

الحيويـة  رائيلية على العمـل ضد األهـداف       إظهار قـدرة القوات اإلس   . ١٢
فى وقت واحـد دون تـدخل مـن القـوات           والعسكرية وضد أكثر من هدف      

  . السورية
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