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لفمـؤ عن الةذـنب   
 حمدم  عفيفى يوسف/ريق فلا  

  من مواليد القاهرة  �
   م1948 العسكرية عام حصل على بكالوريوس العلوم   �
اد صقتإلياسية واس الم شعبة العلو-حصل على بكالوريوس التجارة   �
 1957ن جامعة القاهرة عامم

كو وسلحة المشترآة من أآاديمية فرونز بمس األدبلوم على لحص  �
  م1961 عام 

  م1961  تير العلوم العسكرية عامسحصل على ماج �
طين سثانية مشاة وعمل بفللكتيبة ال اعين قائدا لفصيلة مشاة من  �

 1950 � 1948م وطرثم الخ
نتدب عضوا بهيئة التدريس في معهد المشاة والكلية الحربية وآلية أ  �

 1962 حتى 1951  عام حربالقادة واألرآان 
عين رئيس أرآان اللواء العاشر المشاة واشترك في تدعيم ثورة  �

 1962 اليمن عام 
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المانيا ( ات العسكرية في بون روالمشتاعدا لرئيس مكتب سانتدب م  �
 1965 حتى 1964عام ) 

 1965عام انتدب رئيس أرآان الحرس الجمهوري   •
 أرآان اللواء الرابع المشاة عام س ورئي    مشاة 12عين قائد الكتيبة  �

 1968 حتى 1966
 ، وأعيد للخدمة فى ثورة التصحيح عام 1968أحيل إلى المعاش عام  �

1971 
 1971 الثانى الميدانى عام يشتدريب الجلعين مديرا  �
م وشارك بها في حرب أآتوبر المجيدة عا مشاة 19 عين قائدا للفرقة �

1972- 1974 
 1974 لحة عامست المواة عمليات القئعين نائبا لرئيس هي  �
 1978 حتى 1975 عام عين ملحقا عسكريا بموسكو �
 1979 � 1978 عام قائدا للجيش الثالث الميدانىعين  �
 1980الدفاع عام ة البحوث العسكرية ومساعدا لوزير ئعين رئيسا لهي �
 � 1956 � 1948عام  اإلسرائيلية -رية صاشترك في جميع الحروب الم  �

1967 � 1973 
 1991 � 1981 عام عين محافظا لمحافظة البحر األحمر �
 1993مايو تى  ح1991 محافظا لمحافظة الجيزة من مايو عين  �
 :ط أهمها ة واألنوامحصل على عدد من األوس  �

 1949نوط الجدارة الذهبي عام  !
 1973  عاموروسام العب  !
 1974 عام وسام نجمة الشرف   �
 1980  نوط التدريب عام  !
 1980 نوط الخدمة الممتازة عام   !
 1980 نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة   !
 1982عام  وسام االستحقاق  �
 1998ميدالية مقاتلى حرب أآتوبر عام   �
 1955األردني عام ام الكوآب سو !
 1959م وري عاسواإلخالص ال  الشرفموسا  �
 1965نوط الثورة الروماني عام  �

 1952 يوليو  23 من الضباط األحرار واشترك في ثورة  �
 .متزوج وله إبنتان وحفيدين وحفيدتين  �
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 مقدمات الطبعة الثانية
 هذا الكتاب

تحتشد فيها     ) ديمية أآا(عهدنا بكتابة المذآرات العسكرية انها آتابات  
 غير   �المصطلحات ، والقوانين ، والتعريفات الفنية ، التى يعجز القارئ        

 .  عن فهمها �المتخصص ، فضال عن جمهرة القراء     
 . فهى آتابة لفئة معينة ، دون غيرهم من الناس      .. وبالتالى 

عتبارات عديدة ، يمكن إجمال      إللكن الكتاب الذى معنا ، يمثل نسيجا وحده ؛      
 : مها فيما يلى   أه

 �أنه آتب بطريقة سهلة ، تضع القواعد ، والمصطلحات الفنية     •
دون نقص ، أو لبس  فى متناول العامة بأسلوب أدبى ميسر ، 

 . وعبارة مفهومة ، وعرض شيق  جذاب    
الذى يستهدف تقديم مرحلة من أهم مراحل     : مضمون الكتاب  •

 � عامة   تاريخ النضال المصرى  بصفة خاصة ، والعربى بصفة     
إستهدافا يعتمد على صدق الوقائع التاريخية المجردة ، التى يندر       

مع عدم اإلقتراب من خطوط التماس ، التى تفرضها           ..  عرضها 
شأن مؤلفه العظيم فى .. ظروف الحرب ، وسرية المعلومات 

، الموضوعية ،    ، الدقة ، الصرامة   اإليمان ، الصراحة:  " حياته آلها 
 " اإللتزام 

يمتاز به هذا الكتاب أمور أخر ، ذات عمق إيمانى قيمى فريد ،          مما  •
، وتستبد الماديات ؛   " األنا " يندر وجوده فى عصر تسود فيه  

بالروحانيات ، واألخالقيات ، والقيم   ومن ذلك على سبيل المثال ال      
 :الحصر  

o         رد الفضل ألهله ، وإعطاء آل ذى حق حقه ، وإن تناساه الناس
 .   هأو أعرضوا عن

o          تذآيرنا بماضى السلف الصالح من نسبة النصر إلى صناعه من
الذين غالبا ماينساهم القادة عند تلقى تهانى الفوز،       .. الجنود

 . وأوسمة اإلنتصار 
o     إحياء ما أماتته الماديات الطاغية من رد النصر فى حقيقته الى

اإليمان باهللا ، وقوة الروح المعنوية ، وما يصنعه اهللا تعالى    
 .وليائه من خوارق العادات ، وصور الكرامة أل

 
وهو حاجة ملحة .. حقيق أن  يحرص عليه الخاصة : وبالتالى فهو آتاب 

 للجميع 
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محمد زآى الدين محمد       

 قاسم 
 دار الصفوة        

 

 

 

 
 

 

 

 ازىمغال أبطال
   عفيفى  يوسف  / الفريق   إلى  هذه آلماتى   أوجه أن أريد  

  البطل   عن نبذة  " العادة   فوق  مقاتلون   "  آتابه   فى قرأتحيث 
  ستبسال   إو ، شجاعة  فى قاتل  آنه  وآيف  ، ءوفر آمال  العقيد   / الشهيد 

  1967 سنة حرب فى آتيبته أفراد مع أيام  أربعة  لمدة الصمود  واستطاع ،
 الى أن اتخذ العدو خطة أخرى ،        ؛  موقعة  إختراق   منالعدو   ولم يتمكن 

لم يحدث هذا لما استطاع       لو  و ،جو  الكتيبة الصامدة من ال     ضربوهى 
 ، وآتبوا   ايدج يعرفون هذا  رائيلين  أن اإلس آيفآتساح الموقع ، و  إ العدو 

 . ئد عن هذا القا 
 هذه   ! إلهى  يا  ..  ان أعين  لم نصدق   و ، أبنائى  و  أنا  ة الفقر  قرأت هذه

 .. .قبل من نعلمها   نكن لم  معلومات 
  ! ! .تالالبطو ذهبه قام قد الشهيد   ىجوز أن أعرف ةمر أول هذه 

  م ي العظ   امبوالده   افخرمأل إبنى   فقد المنصف ؛    للفريق   شكر  فألف
  . وعنايته   اهللا بفضل   بيبان ط اآلن  هماو ، رينصغي  طفلين  ترآهما  الذى 

  . . يرخ آل  اهللا هوجزا     
 آمال رؤوف/ حرم الشهيد                                                

  مصر الجدبدة �فهمى  ش عبد العزيز 91
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 قبـل أن نقـرأ
  "  القيم   الكتاب  من الثانية    للطبعة  قدمأ نا أو به أحظى  رفش من أآثر 
  . "مقاتلـون فـوق العـادة       �  19 ةـفرقل ا لبطـا  أ

 من  يضمه بما ؛ الكتاب  اذه أن : به أعتز الذى  األول  شرفل ا 
  لمكتبة  ل  هامة إضافة  يعد  ، يدنع  مقاتل    صاغها  : قيمة اتعلوم م

  أحداث  : العشر   فصوله بين  الكتاب   حيث تناول  ؛ المصرية   العسكرية  
 .  " إنتصار حرب أآتوبر المجيد     "  العربية   واألمة  مصر انتصارات    أعظم

  رجال  من مصر أبناء   سواعد ها نعت ص التى  ؛ العظيمة  هذه الملحمة
  ،  األبرار  الشهداء    دماء قطرات هاوصاغت   ، المصرية   المسلحة    القوات 

 . نور من بحروف  صفحاته   أنصع  فى التاريخ    اسجله و
  ألمة قد عبر با:   73 أآتوبر فى مصر أبناء   حققه  الذى  عزيزل ا صرالن  ذاه 

لمة  ؤ نة مي حزيات   آفاق جديدة ، ورفع عن آاهلها ذآر     إلى  - آلها   -العربية    
 . 

 :  اماله  ألكتاب   هذا أقدم وأنا لى  يتحقق    الذى  أما الشرف الثانى      
  آل   فى شارك . . األصيل  الشعب   هذا أبطال   من مؤلفه بطل  فهوأن
 حقق جيش مصر الباسل انتصار           حتىو    1948 حرب  منذ وطنه حروب

1973   . 
 مع  ، العطاء    ذليب  وراح ، آفيه   على  روحه : الصلد   المقاتل    هذا  لقد حمل
  ومعهم   بهم وواجه ، ضارية  معارك   ومعهم مبه  فخاض : هوجنود  ضباطه
  . . مذهله وإنجازات   يدةعد انتصارات     عهم وم بهم  وحقق  ، صعبة  مواقف

  الساحات      آل  فى القتال     مايو مل  ما  الذى  : هونفس الفارس    و 
 . .  والوطن  هللا: عطاؤه  فكان عوالمواق  المواقف   آل  وفى . . والمواجهات 

  . نهاية ال  فى اهللا دعن نم نصر لا  وآان
ن   أقدم وثيقة تاريخية هامة ، ع   � هنا  �إننى  : شرف ثالث أعتزبه    

واحدة ، من أآثر التجمعات العسكرية المصرية ؛ التى أبلت بالءا حسنا            
 "   مشاه  19الفرقة  "فى حرب أآتوبر وهى  

ة التى   إن األعمال البارزة التى قامت بها هذه الفرقة ، واإلنجازات الكبير         
 تلك    � وحتى ما بعد قرار وقف إطالق النار   �حققتها ؛ خالل حرب أآتوبر   

 ؛ الذين آثروا أن يودعوا ما       19دث عنها أبطال الفرقة      األعمال التى لم يتح     
لوجه اهللا   :  قدموه فى ذمة التاريخ ؛ فقد آان عطاؤهم ومنذ البداية     

 . والوطن 
 :وال زلت أعدد مبعث إعتزازى بتقديم هدا الكتاب فأقول        

ه عن  ـحيث يتوارى البطل نفس    .. بر األول من نوعه  ـ ا الكتاب يعت  ذإن ه
 ..وار اآلخرين   األحداث ليبرز أد 

 إبان    19هذا ما فعله فعال الفريق يوسف عفيفى  الذى قاد الفرقة         ..نعم 
  .73حرب أآتوبر  

لم يشأ الرجل أن يظهر أهمية القرارات الحكيمة التى أصدرها فى هذه            
 . رـاللحظات الخالدة من تاريخ مص      



 9

لم يشأ أن تحتل عبقرية القرار موقع الصدارة وهو يؤرخ إلنجازات النصر              
 .فى موقعة 

فعدد فى فصل آامل آيف تم        .. لقد أراد أن يبرز دور رؤسائه ومرؤوسيه     
، وآيف     اإلعداد الدقيق لخطط عمليات حرب أآتوبر ، وآيف آان التدريب           

 آانت شجاعة اإلقتحام ؟ وآيف تمت مواجهة الصعاب والتحديات؟؟            
الفريق يوسف عفيفى سجل فى هذا الكتاب أسماء أبطال ال يزالون               

اصلون العطاء فى مواقع شتى من العمل الوطنى الفعال ، آما سجل                 يو
(   الرجل أسماء شهداء أدوا واجبهم فى ساحة القتال ، ولقوا ربهم وهم        

   ..)ال خوف عليهم وال هم يحزنون    
 من  العديد   أصدرها  التى  : العسكرية    الكتب  ن مآثير على العكس من   و

  هؤإلء  من لعكس  ا ىعل - غيرها وفى -مصر  فى العسكريين    القادة 
  وأن  ،  المقاتل   دور دسيج   أن فيفى  ع  يوسف  / ريق  لفا  ص حر  آان -  يعا مج
 الكثيرين    مع يفعل   آان  آما  ، تماما  للمقاتلين     يةنا س اإلن   الجوانب   يبرز
  . القيادة   عجلة  ىيتول  وهو منهم

 من هللا  وهبها التى  القيمة هذه:  " اإلنسان   " على اآبير يزالترآ   انآ 
  ا مم  آثير  على هللا  فضله  الذى  المخلوق   هذا  نسان  إلا.  . الكثير  روحه
  .  تفضيال   خلق 

. . فى حرب أآتوبر ساعات العبور الحاسمة                19ويشرح قائد الفرقة     
 : فيقول فى الفصل الثالث وهو يصف اللحظات األولى للعبور             

 . . األساطير   عن آثيرا  يختلف  ال . . تاريخيا رهيبا    مشهدا  آان  لقد"  
 معنى   من الكلمة  مافى بكل عصيبة  المعرآة  من الساعات األولى     آانت 

 الظروف   نظرية تظل لكن   -له  التخطيط   تم قد شىء آل أن صحيح   -
 .   " قائمة   المتوقعة  غير  ، والمواقف  الطارئة 

  علها    ،آتابه   فى  فيفى ع يوسف  /  الفريق    خطها  أتوقف قليال عند جملة    و 
  لها   دائما  الحقيقة    إن " : ث يقول يح  الرجل  شخصية  من اجانب    لنا  تكشف 
  .  "أطماعه  من تجرد  سوى  إنسان   آل  يدرآه  أن يستطيع   خاص مذاق 

 ؛ يلها  صتفا  وشرح  ، آتابه   فى القائد    تناولها    آما -للحظات العبور       ونعود 
  لمسها  نت أن داونك . . صدقها فرط من أعيننا   أمام ماثلة  اها رن نكاد نابضة  
  آل   . . ربولع ا  ديناميكية   . . بورلع ا ات صعوب   . . آلمات  فى تتحرك  وهى
 سطور   أو ، سطور سمالب  رتدتإ  شخوص  وآأنه   يلهص تفا   نقرأ  شىء
  . "الفالش باك    "  بطريقة  يستدعيها   يو دفي جهاز على تدور

 فى  والفداء   البطولة    مالحم دستتج   الكتاب   من الفصل الرابع    وفى 
 الزمن   فيها دالجنو  سبق   التى مليات  لع ا  تلك . . العبور  مابعد   عمليات
  .الضفة الشرقية للقناة        على مصر علم  لوضع
 فى األيام   19رقة الف ت الهامة التى حققتها     ايثه عن اإلنجاز  حدإطار وفى 

من الفرق األخرى ،       ت أآثر  قاس   19 إن الفرقة    ":  للحرب يقول    األولى 
 يرجع لطبيعة المنطقة التى آانت          ك وآان ذل،وليات أآثر    ئوتحملت مس 

ع ، وأعمق رـس  آانت أ- بالذات  - أن هذه الفرقة ى إضافة إل..ا تعمل فيه 
آيلو متر فى سيناء      13الى   وصلت حيث: رض  لألفى تحريرها  ؛ الفرق 

   " شرق القناة  
 عل النقاط الحصينة ،       اإلستيالء   حمتفصيل مال  ل تاب با  لكح ا رويش 

ئد    عند الرايقف طويالوالبطوالت التى حققها العديد من أبناء مصر ، و      
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الذى أصيب بدفعة نيران أثناء اقتحامه نقطة حصينة فحمل           محمد زرد
 تفاصيل معرآة      اك وهن. . تكمل مهمته  س وهو مصاب لي   أحشاءه ومضى    

اإلشارة   ن الكتاب  مآما يتض. . أعظم معارك الجيش الثالث        حوض الدرس  
  .الثغرة    وقوع ى األسباب التى أدت إل     الى
س ، يشرح  د بالتحديد فى الفصل السا     من الكتاب ، وموقع آخروفى  

 :تهال هذا الفصل بهذه العبارة القوية        سم مدينة السويس     ملحمة  المؤلف 
 وهو يسجل فى أبرز صفحاته مدينة       التاريخ طويال ،   سوف يقف     "

يدة لبطوالت آثيرة    د سوف يلتقط التاريخ صورا ع      . . سلة با السويس ال    
 .   " األرض الطيبة    هذه قنيون فو ديون ومرصنعها أبناء مصر عسك    

طة هامة فى هذا الكتاب ،  مح وهى -  شهور الحصار  ىونصل إل  
ف   س ريق يو  لف ر ا د آان قدفق . -يجدر الوقوف عندها وتأمل تفاصيلها         

اإلسرائيلية       ع الصراعات العسكرية المصرية          يجم فى  عفيفى أن يشارك    
 بل إن هذا القدر يمعن فى -  1948م ذ عا آما سبق وأن ذآرت من-
لحة   س  بالقوات الم   الوحيد ضابط  اللخصوصية ، فيقدر للرجل أن يكون   ا

األولى بالفالوجا بفلسطين والثانية فى حرب أآتوبر              : صر مرتينحوالذى  
1973.   

يل متباينة ،    صوبين الحصارين سنوات طويلة وأحداث عديدة ، وتفا     
 يصلح مادة رائعة لعمل فنى       الذى:يشرحها فى هذا الفصل الممتع    

عدد فيه الخطوط الدرامية ، والمواقف   ـ تلفزيونى ، حيث تت   ائى أو سينم
، وهوما أنبه إليه آتاب السيناريو          .  بل والمثيرة أيضا     ؛اإلنسانية الشيقة       

 . دة وضالتهم المنش    : ع من هذا الكتاب  ساب الذين سيجدون فى الفصل ال     
اء    لين األوفياء من أبن    المقات   تعرض  س  الفصل التاسع الذى ي       ىونعبر إل   

. .  وأبطال    . .  ، وفى هذا الفصل يسجل أسماء أبطال            مشاه 19الفرقة  
 .  لكن الجميع أبلوا بالء حسنا      . . هداء شو. . أحياء  
 الفصل      الى. . طاتها  مح الرحلة الشيقة إلى آخر      ذهثم يصل قطار ه  

العاشر أللتقط منه بعض العبارات ذات المغزى الكبير والعميق فى نفس                   
 : يوسف عفيفى    / الفريق    يقول  . .الوقت 

 .  " 73فى أآتوبر  إن اإليمان باهللا آان أهم عناصر النصر          "
  " . تتحطم حيوية شعبنا      لمغم النكسة    ر ": ونقول أيضا     
 الكتاب الرائع ،    ذاآانت هذه نبضات ، بل مجرد نقاط من ه  . . دوبع 

افية   ثق . . عسكرية آانت أو مدنية      . .  ر وجوده فى آل مكتبة   يجد والذى  
 . . آانت أم علمية   

بضرورة أن يتواجد هذا الكتاب فى         :   إذا طالبت    ابل إنى ال أآون مبالغ       
 فى مراحلها   ؛ سالكليات العسكرية ، والجامعات ، والمدار       : مكتبات  

 . المختلفة   
 عن حقائق أمجادنا وما حققه أبناء هذا            فما أحوجنا الى جرعات     

  . الشعب األصيل   
  التعريف    على أآد ى الذ  اإلهداء الى  . . البداية   أعود الى  أن بقى 

 .. الفريق يوسف عفيفى      شخصية   بمفتاح 
 قد  نآا  وإذا  . . ومرؤسيه قادته  دور ىعل هدور يقدم  لم  انآ  إذاف

  والبطوالت   ، رى صالم  المقاتل   دور -  شرع ال  الكتاب   فصول  خالل  من-أبرز 
 اإلهداء    نآا فقد : "نا األ"  عن الترفع  آثر قد نآا إن . . والجماعية   الفردية 
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الشهداء     أرواح  " إلى بهتا آ أهدى فقد . . الخصائص    سنف  حملي - أيضا  -
  . " األوفياء  والمقاتلين     ، المجهولين   األبرار و األبطال  
  ه يرزق أن تعالى   هاسأل  فإنى . . هلض ف لضف ىذ آل ىت يؤ وألن اهللا

  .الحسنى وزيادة    
 

 محمد مصطفى                                               
 1991نوفمبر                                                

 
 

 مقدمة الطبعة الثانية
.  .    أرى من أصعب التجارب العملية آتابة التاريخ      - ومازلت  -آنت    ـد لق

العسكرية بكل ما تحويه  عندما يكون ذلك التاريخ متصال بالنواحى  : خاصة 
 ما تفرضه ضرورات   ىباإلضافة إل ،  وتعبيرات فنية   ، ة  تقني ،من مصطلحات 

  إلى إحداث  أوتلخيصها ،ها ذفيؤدى حد ق   ..ث ومواقف دااألمن من تجنب أح
 ، أوخلخلة فى تماسك األحداث فى ذهن القارىء    عئثغرات فى ترابط الوقا

 . 
 أن وفقنى فيما آتبته فى هذا         ؛ اثير آ- هللا تعالى  �آان حمدى    : ومن هنا  

، لة من أهم مراحل قواتنا المسلحة  مرح تاريخية تتصل بئعمن وقا: تاب الك
  ا  لكى تأتى تعبير  ؛دقة والصدق    ال ماتكون غق أبل د والص ، قة لد تحريت فيها ا

 بكل ما تموج     ،اث  حدن عايشوا هذه األ  مم الف  آ به صدور  شحقيقيا عما تجي   
 .  الخيال  لوانأ آل   عوفدائية تفوق فى الواق   . .  وتضحيات  ،نفعاالت إبه من 

 . .  ومضات  وهإن ماسجلته فى هذا الكتاب إنما    : ن قلت لئو 
. .   وذآريات .  . آرة من مواقف ، وتجارب  لذاحويه ا تن ماألإال : ك ـفما ذل 

فيما   : خاصة ، ب تأوتحيط به عبارة آا. .  له صحائف آتاب عفوق أن تتس 
لتى تهون فيها      وا..ة س والمواقف الشر ،يتعلق ببعض المواقف الصعبة     

.  .   ياة  لح والمجاهدين المخلصين آل مقومات ا   ، ى األبطال الصادقين   لد
 . .  داء ـ والف. . والبذل 

و دالعشهد آة السويس الباسلة ، والتى عروم. . حلة الحصار مر: آأمثال  
  19 شرسا من قوات الفرقة   البأنه لقى فيها مواجهة صعبة ، وقتا    :  ه سنف

 .   داخل المدينة 
.   اب  تا سجلته فى هذا الك مم وأمثالها  ،ع ــلك الوقائت و..ف  اقوــلمهذه ا
  ، ستخالص الوقائع    إيتم   على أن - أشد الحرص   -ا  ـآنت فيها حريص  تى وال

ع   ي الجمبشهادة و، ومن شهود الوقائع ، لها دانـواألحداث من ساحة المي
 .  ها بالفعل  يشارآوا ف   هذه األحداث ، أو عايشوان مم

اب من األسماء ، أو تفى هذا الك ته أن ماذآر:  أن أذآر - هنا  - فوتنىيوال  
   . .. ةري آث يئةذج مشرقه من صور وض نما إال ستيل: ائع قسجلته من و

  . ة مشا 19 قةها الرجال من أبطال الفريأبلى ف
أولئك األبطال   .  . نا سبالء ح . دة يوبر المجتبل وآل من شارآوا فى حرب أآ   
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 :  عالى توله ق أرفع من ادق ، وال وسام صأة ادن ال أجد لهم شهيالذ

هم من قضى نحبه ومنهم نرجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فم "
 " من ينتظر وما بدلوأ تبديال

 آخر ال أجد له إال ا أمرة الموجزةقدم م وفى هذه ال- هنا  -ف ضي على أننى أ 
 . عالى وشكره ت  اهللاأن ألهج بحمد 

 ة دراسسعوهوأوا هذا الكتاب ، و   تلقف ن  يراء الذلقولئك ا أل اهللا  كرشوأن أ 
  اهللا سائال  . . ة يا آان حافزأ على إصدار الطبعة الثان   مم ، وثناء تعليقاو
 .  نعم الوآيل  ووهو حسبنا     . لتوفيق   امام ودواتمعالى ت

 

 يوسف عفيفى   / فريق          

 

 

 

 

 

 بـيم شكيـدآتور إبراه/ واء ـا آتبه اللممنبذة 
 67من يونيو تحت عنوان    3/6/1991 بتاريخ هوريةمة الججريد فى

 73الى أآتوبر 
  - ما خالصته  -

  سية   ، هو أن الكثيرين منا قد فاجأتهم النتيجة القا       ها ال شك في  ممو 
يبة األمل المريرة   خ  وفى موجة من اليأس القاتل و     ، 1967رب عام حل 

سياسية ال قبل       عسكرية ، وجابهناه آان يملك قوة     أن العدو الذى  إعتقدوا  
   .لنا بالتصدى لها   

ما وة لقن املى جانب عا آان  عدون هى أن - على مرارتها -والحقيقة  
 التى تيجية ، وخططه االسترا،هين بها ، وان تكتيكاته  نستأن آان لنا 

 فى    إستخدمها   والتى مع األسف آله سبق وأن  ، المعرآةاستخدمها فى 
 والضعف   ، ن القوة  طعرفة ببوا مى إلى آنه آان عل   : ير ش جوالت سابقة ت

 .  فينا   
:  إال أن ذلك ال ينفى تماما  . ،كن  مملها لصالحه إلى آقصى حد  غفاست 

ستراتيجية    إل االحقائق تملت على قدر ما من  ش إ قد  1967 ن حرب يونيو أ 
افى ، لعل من     ـ بالقدر الكدوالبطوالت الفردية التى لم يكشف عنها بع  

 : مها أه
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يو    ن يو5ة الجوية اإلسرائيلية صباح يوم   إعداد خطة الضرب  �
  ،  الفرنسية باستخدام الحاسبات االليكترونية الخاصة بالبحرية    

 دون علم   و الفرنسىفى ميناء طولون بالتواطؤ مع وزير ائدفاع  
 .الرئيس ديجول 

يل    ئبأن إسرا:  بيليد  و مرموق هو متتياه إسرائيلى دعتراف قائ إ  �
عة    د خ"ودبرت     1956عام   ثى  التفادت من درس العدوان الث   إس  قد

ى ، شارآت فيها أجهزة   م  العام العال الرأىلتضليل    "   عالمية  
 ،نات أوروبا يو تليفزو وصحف ، ،اذاعات   تواطأت معها و ،إعالم 

بقت إستراتيجية    ط و، لها بعناية  أعد "  فخ  "واستدرجت مصر إلى 
  .  ىالحرب الخاطفة قبل أن يفيق الرأى العام الدول   

أعلن معظم     :   وأن تتضح فى يوم ما    دلكن فى إطار أن الحقائق الب  و 
أن   : رب لحس سنوات من ا خم ة أرآان الحرب اإلسرائيلية بعد   ئأعضاء هي 

 "  ولعل   ،  1967عام   وت فى ماي عدها خطر اإلبادة آما اد  يتهد بالدهم لم يكن  
   :ما قال  عند  آان محقا  "سانت جيروم  

قة ، فإن تولد اإلساءة أفضل من إخفاء        اإلساءة من الحقي ت إذا تولد" 
   .  "قيقة لحا

ق  ور األمريكى فى الشرلدأوجه القصور فى فهم القيادات العربية ل�  
 وآيف أن ثالث جهات       ،يب لهذا  بنطن وتل أ  ش وسط ، واستغالل وا األ
 .   تلفة من عمالء المخابرات فى المنطقة قد أآدث حتمية هزيمة مصر       مخ

 ثمنا  ؛يل تجازى العالم اآلن جزاء قاسيا  ئسرا أن ا،من المتناقضات   
ه الصهاينة فى الدول  سه ويمارس ونجاح الضغط الذى مار،لنجاح دعايتها 

 . العربية 
يل بانسحاب    ئالة تقتضى قيام إسرا  لعدالم وا س آانت اعتبارات ال دفق  
 .   قوتها  جوهى فى أو   1967 عقب حرب  وآامل عسري
:    سياسة مصالحة اتسمت ببعد النظر     ولو أنها انتهجت فى ذاك الوقت 
كنت من القضاء على مشاعر الكراهية العربية ، ولتفادت حرب أآتوبر      متل

 -عربى   حتماالت تعايش إ تطوير آبير فى   ى، وألدت قبل آل شىء إل    1973
 . يلى طويل األمد إسرائ

 .. هذا فيما يختص بالحقائق االستراتيجية      
 التى نطالع  ىفلعلها آانت المرة األول : ة ديرت الفالأما ما يتعلق بالبطو 

 قرن بعضا من هذه البطوالت فى آحدث آتاب عن     عفيها منذ حوالى رب
  له  والذى اختار مؤلفه الفريق يوسف عفيفى عنوانا      ،  1973 اآتوبر عام  حرب

لهذه     ئدا باعتباره آان قا  »  العادة  ق  مقاتلون فو  19ال الفرقة  بطأ« : 
 . ب قة طوال فترة الحر رالف

ستردادى والترآيبى معا     إلج اه المؤلف المن   عاتب : وآعادة العسكريين   
مدخال       برهنة الحقائق ذات العالقة بهذه الحرب ، وإختار لذلك ىللوصول إل

 ، وهى تجربة 1967ونيو يعتمد على سرد تجربته الشخصية إبان حرب  إ
 - أسلفت  آما  -  ثرية ، آان أبرز ما ميزها ذآره- بكل المقاييس    -تعتبر 

كرية المصرية ، التى تصلح أى منها     س والبطوالت الع ،لبعض القصص   
آخرين   بمؤلفات أخرى من قادة -لت م إذا تكا-مة بذاتها ، والتى ئلملحمة قا
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قائق التى تاهت فى    لح ساطعا على بعض ا وء فإنها سوف تلقى الض: 
 . دعاءات واألآاذيب إلهذا الكم الهائل من ا

 حرب أآتوبر عام    ئعأنه قادر على فصل وقا : ن يظن  آثيرا مخطئ وي 
 ، وعن حرب االستنزاف على الجبهة       1967 عن أحداث حرب يونيو عام      1973

 :   والتى يمكن القول   ، 1970 �  1968المصرية 
 بالرغم من  - لها ، والتى آانت خسائرها الطبيعية مة قدإنها آانت الم 
سكرية المصرية أن تتحملها   هى الضريبة التى آان على الع  -احتها  دف

  5  ع لحة المصرية من واق سنتقال بالكفاءة القتالية للقوات الم   إل ل؛ بشرف 
   .  1973 أآتوبر عام   6 ىل ا1967يونيو عام   

قيقة فى خضم جنازير المجنزرات ،   لحوفى الحروب ، آثيرا ما تضيع ا 
 . ة ة ، وبيانات القادلساس وخطب ا،زيز الطائرات أوهدير المدافع ، و 

اث  حدقائق عند تسجيل األ  الح ىفستظل مشكلة الوصول ال  : ولذلك  
حتى    ،  ه األحداث تتعلق بحرب قائمة   ذعندما تكون ه  : المعاصرة وبخاصة  

 . نهاية الزمان 
 وخطط الجانبين المتحاربين    ،وايا ن ىفليس من الميسور الوصول إل   
  ، ل الشهود األحياء  وتناقض أقوا  . . ها ، وفى أعقابها  ئثناأآة و المعر قبل 

 .  ومحاولة آل منهم تبرير تصرفه إزاء مواقف محددة 
ستخالص الحقيقة من هذا الكم    إلة معوبات جصمر الذى يخلق ألا 

الهائل من األقوال ، والمذآرات ، والتقارير المتضاربة التى يغلب عليها        
 .    البالغة اإلنشائية  عطاب
ف   و  فس- محل الدراسة -لفنا اهيم على مؤ  فوإذا حاولنا تطبيق تلك الم 

 :  رصد مجموعة من الحقائق يمكن إيجازها فيما يلى     يفوتناال 
يونيو  عامأ على حرب    24ان المؤلف قد دون مؤلفه بعد إنقضاء : أوال  

 فتوفر بذلك البعد      ،1973 عاما على حرب أآتوبر  18 وحوالى  ،1967
  سكرى الذى  ع ريخ ال للكتابة فيه باعتبار أن التا   ،  للموضوع التاريخى

يكتب بعد فترة وجيزة من انتهاء إحدى الحروب يكون فى العادة  
ألن الصمت الذى تتطلبه اعتبارات األمن تفوق الفائدة           : غير مرض  

 .  ر شالتى ستعود من الن 
تخالصها من واقع     س  تم اد ق  19لفرقة  ب أآتوبر لحرع  ئان سرد وقا : نياثا 

 من المنظور     -يعتبر   سجل سير الحوادث للفرقة ، والذى    
 . ع الحرب  ئيل وقا  سجأصدق ؤثيقة رسمية لت     -سكرى  عال

يث أدلى ح ب؛آان المؤلف على قدر آبير من الشجاعة األدبية   : لثاثا 
 فى حق الفريق     - بالرغم من موقعه السياسى   - مجردةبشهادته 

د القوات الجوية فى فترة من أحرج  ئقا  مدآور أبو العز/ طيار 
، والذى لم       1967عام    نيوتى مرت بمصر بعد هزيمة يو     الفترات ال

  لى سعد الشاذ   /يوفه التاريخ حقه حتى األن ، وآذا الفريق   
رآان حرب القوات المصرية المسلحة إبان حرب أآتوبر  أيس رئ

 .. أثناءها  للحرب او ضير ح سواء أثناء الت 1973
الشهادة   بالرغم من أن هذه ،ل عن الثغرة  مسئو أنه غير: آما ذآر  

 من توقف التاريخ طويال أمام موقفه      - فى تقديرى  -لن تحول 
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   1991 � 1990مؤخرا من حرب تحرير الكويت 
 فيها قائد     سرد التى ي - على قدر علمى    -رات القليلة  ملعلها من ال : رابعا 

 ودا بمثل هذا اإلسهاب ، وهو جنضباطا ، و: فرقة لبطوالت رجاله 
من المؤلف نسخة  بإهداءة حلمسلمر يجعلنى أطالب القوات اأ

 .  سمه فى سياق أحداثه   إلكل بطل أو شهيد ورد  

         

ور إبراهبم    تآد/ اللواء         
   شكيب

 
 

 
 

 مقدمات الطبعة األولى

 قبل أن نقرأ
 

 وقت طويل قبل أن تكتشف آل الحقائق واألسرار التى     ىقد يمض  
 . . تشهدها المعارك الحربية هنا أو هناك   

ن يعودون من ساحة القتال بعد     م - أحيانا  � أن التفاصيل يملكها    ذلك 
،   الحقيقة أرواح طاهرةملتح ، وفى أحيان أخرى  نقشاع غبار المعارك إ

 ..  راضية مرضية  . . رجعت إلى رحاب ربها 
"    أو آانوا بالنسبة إليها   ، وآثير من البطوالت يتحدث عنها من شارآوا فيها    

  .    "شهود عيان
 . وأن يسجل الحقائق وان طال الزمن   -البد   - آل األحوال فإن التاريخ   وفى 
 مشاة  19إن األعمال البارزة التى قامت بها الفرقة : من هنا نقول 

 وقف    قرارواإلنجازات الكبيرة التى حققتها خالل حرب اآتوبر، وحتى ما بعد   
هذه الفرقة    م أبطال  عظ  وأن م..تستحقه من أضواء   ما لم تلق   : إطالق النار   

  . يخة التارمروا أن يودعوا ما قدموه أمانة فى ذآث
 .   والوطن  اهللاآان عطاؤهم لوجه   : فمنذ البداية   

 نصر    زوايافهذا الكتاب ليس سوى محاولة لتسجيل زاوية هامة من        :  لذا  
  ."محاوالت ومحاوالت  "ل أن تتبعها  نأم . . اآتوبر المجيد  

وقائد شهد له األعداء قبل     ..  شجاع ل مقات: أما بطل هذه الحلقات فهو 
 ..  ة مه بأرفع األوس طن ته قيادة و م، وآر األصدقاء

:   إنه .. وال يزال يحتل موقعا قياديا يواصل من خالله عطاءه بدون حدود    
 ومحافظ البحر األحمر -ضان رمن م  مشاة فى حرب العاشر19 قائد الفرقة
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 .   عفيفى    الفريق يوسف .. حاليا 
سترجاع ذآريات تلك األيام الخالدة  إ الذى بذله الرجل فى إن الجهد 

ة المصرية   ب، التى شهدتها العسكر  التى تحقق خاللها أعظم االنتصارات  
فإن ما وفره من مذآرات حرص على تدوينها :  فى تاريخها الحديث ، وآذلك

 هذا الكتاب   رج آان له أثره الكبير فى أن يخ-فى أصعب األوقات والمواقف   
ا   م ة، التى أتمنى أن يجد فيها القارىء العزيز      شرف هذه الصورة الم  على 

 .   ما يثرى معرفته    خريثير إعجابه ، وآذلك ما قد يجده الباحث والمؤ   
 واهللا ولى التوفيق           

 محمد مصطفى             

 مقـدمـــة  
 .  ريسيمر أر شقد يتصور البعض أن آتابة المذآرات وإعدادها للن      

ة صعبة للغاية خضتها خالل األشهر الخمسة   باقع تجربل هو فى الو  
وربما تأتى صعوبات هذه التجربة لكونها تحمل مواقف عسكرية        .  .  الماضية 
 .  .  ستويات  م على آافة ال ، وآثارها ،تها الال ود،تها ميلها آه

 آل   - والتمحيص المستمر     ، يةه، والدقة المتنا   من هنا فإن الحرص الشديد    
 بالغ ا أمر-على هذا المستوى   -جعل إعداد المذآرات    ت-هذه العوامل  

 .  الصعوبة 
 من هذه المذآرات مرتبط    ا هاماوهو أن جزء  :  اخر زاد المسألة تعقيد آعنصر   

 - ،بأيام مجيدة ، عشناها فى حرب أآتوبر، بكل ما تشمله من آثار ومعان   
 .  لعربية  فى تاريخ العسكرية المصرية ، وا أهمية   بكل ما تحمله من -وأيضا

 معكرية فى العالم أجساهيم الع ففى الم ته معارآها من تغييردثبل وما أح 
 . .  ه الخصوص  ج، وفى منطقتنا على و  

 دون أن تجتاح النفس مشاعر متباينة ،          ؛ أن تكتب التفاصيل     ال هيكن سلم  
 عندما    ؛ له الشهادة  آتبت تتأرجح بين فرحة النصر، واحاسيس فراق رفيق       

 .   اهللاختاره إ
حتفاظ بها أآثر    إل أن يتم تجميع أوراق مضى على ا      -  ا أيض-  يكن سهال لم  

  .  اشرين عام عمن 
رة تراآمت عليها بفعل السنين ،     ـ ذاآ حذـ ش�لك  ذ آ- سهالولم يكن  

آريات ، لذ من المعلومات ، وا؛ لتفى بما هو مطلوب داواألعباء الكثيرة ج
 .  والمواقف 

  ، آتوبر أ ألن أنفض الغبار عن ذآريات حرب   اوأعترف أننى لم أآن محتاج  
 آانت تلك    دفق .  .  ها من زوايا عقلى   ئعاد ستإ فى   ا آبير ا ل جهدذوأن أب

 .  فى وجدانى  ا بارزا تحتل مكان- ورغم آل شىء   -يات لذآرا
 .  . بة العين حفى شغاف القلب و  :   إذا قلت ابل ال أآون مبالغ  

كبير الذى احتل منطقة     فى ذلك التزاحم ال- فقط  - آانت المشكلة 
  .    "المخ"    : المسمى  ، داخل تالفيف ذلك الجهاز الربانى العجيب   ،الذآريات 

 . .  من أين أبدأ ؟ وبمن أبدأ ؟  : آان السؤال الكبير   
رؤساء .  . فاقى ، قادة ، وزمالء وأبناء   ر مع :  آل هذه المواقف    . . .  يا إلهى  

 . ومرؤوسين 
 . اة ـمش 19 ا أبناء الفرقة  حققه:  اإلنجازات ذهآل ه  
رد مالمح مجنين ، دون أن تنشر  سلماذا مرت آل هذه ال: ؤال يلح سوقفز  

:    فطلبوا الشهادة   ، بربهم التلك األعمال البارزة ، التى قام بها رجال أمنو     
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 وتسلحوا ،وآمنوا بوطنهم . . منهم من نالها ، ومنهم من عمل من أجلها   
اه الطاهر، وقدموا أرواحهم رخيصة من أجل أن       فذادوا عن ثر  ؛  باالنتماء 

 . امخ شاايحيا الوطن عزيز
البومات   "  وأتصفح   ، شريط الذآريات  جع وأنا أقلب األوراق، وأستر : تساءلت
 هنا فى زاوية علماذا أقب:  التى تكاد ان تنطق شخوصها قائلة  "الصور

 ؟  . النسيان  
ر   نشو.  . جيل  سمهمة ت . . فاق بهذه المهمة   لر يقم الملماذا : تساءلت  

:   وجاءتنى اإلجابة من داخل نفسى . . آتوبر؟ أفى حرب   19مالحم الفرقة 
  األقل أن تبدأ به ؟  أوعلى . .  ولماذا لم تقم أنت بذلك ؟ 

 ولكن آيف ؟    
ة صخا    19مالء واألبناء من مقاتلى وأبطال الفرقة  لزتعين ببعض ا    سهل أ  
" بة لهم س بأن تكون الصورة بالن-ها  وقت-الذين أتاحت لهم مواقعهم  

  "بانوراميه 
أن تكون   -، أوالمكانة ين سمحت لهم بحكم المكانلذحتى هؤالء ا أو 

 .  ن التفاصيل   م الكثير ع تجم ؛تساع إهم من زاوية معينة لها ـرؤيت
، وأقلب فى األوراق    ، وأستجمع المواقف أت أستعرض األسماء بدو 

 سوى     ؛ لم أعشها من قبل ؛م ـ، وتزاح امـحزمرحلة  عقلى  عاش، ووالصور
   ، دأ فيها زئير المدافع والدبابات فى ساحة ائقتال    هفى الساعات التى آان ي  

 . لجولة جديدة ا استعداد  ؛سهااوتلتقط فيها آافة األسلحة أنف  
ت،   معدا  : ئدأ فيها آل ش هفى تلك الساعات أو اللحظات التى آان ي  

فى   . .  فى موقعى   .  .  جنودى فى ر فكأ، آنت أجلس و  وجنود،رئوذخا
   ؛  ، وفى عناصر أخرى    و وخطوته المقبلة  دفى تفكير الع  . .  الخطوة القادمة 

 مثلما   ، ، حيث تتصارع األفكار     ساحة أخرى للقتال ىآانت تحول رأسى إل
 . وبمن ؟ . . دأ  بمن أين أ. . وأنا أفكر  اآلنى يحدث ل

تعين بهم سء واألبناء ألجلت أسماء بعض الزمالس، و  أمامى ورقةضعتو 
 وفى البحث عن مزيد من التفاصيل التى عايشوها          ،فى تنشيط الذاآرة    

آتمال عناصر هذا     إاعد على  سم من صور تلديه ما ع، ولتجمي   بقرعن 
  .  بالكتا

 من هؤالء يحتلون مواقع هامة فى العديد من         اأن آثير  .  .   المفاجأة آانت 
أعباؤهم الحالية ال تقل عن     . . ولونشغآلهم م. . الجهات فى الدولة 

 . احة س وإن اختلفت ال ،ولياتهم أثناء الحرب سئم
 .  . الوهنا وقفت متأم  
 مستمرة ، يمة  سوليات ج سئ أمام م دائماإن قدر بعض الرجال يضعهم   

  19رقة  فولقد آانت ال  . ملل   ودون أدنى تراجع أو .  . ب  حيقبلون عليها ب 
،   » لهاامحظوظة برج«ذا الكتاب ات هح ، وآما ذآرت فى إحدى صفمشاة

 .  الية غ الصرنالم نتماءإلفهم حقا مقاتلون منصهرون فى بوتقة الوفاء وا  
ة سسالحآيف لى أن أنتزع هؤالء من مواقعهم ا    .  . وعادت الحيرة من جديد  

.  .   رة ستم ومعارآهم الم .  .  هم الكبير  ئوعطا.  .  ولياتهم الجسام  سئوم
 ؟   .  م يووانتصاراتهم التى يصنعونها آل  

ن إلى   وط يحتاج ال الرجال ؛آيف انتزعهم من وسط ذلك آله وهم فئة من       
 .   أفضل   ا يصنعون بها غد  ق  عرقطرة  لآ
  ،  وذلك التزاحم الكبير فى عقلى ، فى وجدانى  رلت هذه المشاعمح 

طرحت على الصديق   . . وذهبت لصديق له فى نفسى مكانة ومكان  
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وآعادته   . اعر شمن أفكار ومله محأآل ما  »  محمد مصطفى «الصحفى 
 هل تسمح لى بأن أنال جزء من شرف إعداد أول       ،طة    بسي : ابتسم وقال  

سوف يقتصر دورى     . . ة مشا 19ر عن بطوالت الفرقة    شمادة إعالمية تن
 أرى ،    آما  ئ فأنت قد سجلت آل ش    .  .   األوراق معك   ترتيب على إعادة 

    ! !ئق شب منظم ، لم ي  و تسلسل وبدقة متناهية ،   
 قد ألقيت بهم ثقيل عن        وآأننى خرجت من لقائى بالصديق محمد مصطفى     

 ! !  آاهلى 
ن انتهت هذه المقابلة ، وعدت إلى منزلى ،         ا  أنه ما - حقأ  - الغريب  ئالش 

 . .   من جديد فى ذهنى   تترتب حتى بدأت األفكار 
 لكن هناك   , مذآرات المعارك افعلى الرغم من أننى آنت أسجل يومي  

 وبعد أنتهاء   ،جيلها أثناء المعارك   س لت ا قت آافي  وإنسانية لم يكن ال  تفاصيل  
، ومن بعد ذلك دارت عجلة الحياة دورتها     رالمعارك آانت فرحة النص  

السريعة ، وبدأت معارك أخرى فى ميادين جديدة غير ساحات القتال ،       
 .  . يدة دتنا المشاغل والمسؤليات الع    فول

نابضة    شاعر، لكى تصبح المواقف     مل لل ي سجفأنا فى حاجة إلى ت  :  من هنا   
 . بها 

 . .  تطع النوم فى تلك الليلة   سلم أ 
 . .  يل  ص آثير، وآثير من المواقف والتفا    :  يلتى مخلقد تداعى فى    
 . .  تيب رائع  ترإن شريط الذآريات يسير فى   
. . جرونها فها هى المعارك ، وها هم األبطال يقفزون فوق الدبابات ي  

 .  .  لون عليها و ويست، رةلنقاط الحصينة ، فى شجاعة ناد     مون احويقت
  . .  خرىأ ها هو خط بارليف فى المساحة المواجهة لفرقتنا ينهار نقطة بعد      
 . . يا لها من لحظات رائعة  
 فى   رؤوسنارة يمضى فوق و فى طلعته الجوية الجس الطيران المصرى 
 بعد صبر طويل    وتزمجرر أزوها هى المدفعية بكل أنواعها ت   . . تجاه الشرق إ

والساتر الترابى .  وتحصيناته فى دقة متناهية      تحطم مراآز قيادة العدو . . 
 يواجه المقاتلون صعوبات فى    ، حيث فى هذه المنطقة التى تحتلها الفرقة    

 . .  ه المنطقة   ذ لطبيعته الصلدة فى ه    ا نظر؛عمل الفتحات الشاطئية فيه     
 .  ولكنها لحظات ال تنسى   . . نعم  . . إنها لحظات صعبة  
جرون مقاطع فى الساتر الترابى لعمل الفتحات        ف الفرقة ي اوسمهند 
بة تجريف الساتر صعوعة من بدأ العبور ل سا  26ية بعد مضى  لشاطئ ا

ورجال المشاة يقاتلون باألسلحة الخفيفة قبل اتمام      . الماء   بواسطة
 . . الفتحات الشاطئية  

 . . إلستعادة األرض  م الثقيلة وعتادهم  ثم يأتى عبور القوات بأسلحته 
 . .  له من مشهد اي 
 . .  ليال وليال  . . ويتكرر ما حدث فى تلك الليلة  
   لوالها آبير  انا نصرلوالتى حقق فيها مقات  »  لدرس حوض ا « معرآة هىها  

 .  لتغير وجه التاريخ 
 الخاص بها فى شريط الذآريات بكل ما    ء يمر الجزيس وها هى معرآة السو 

.   آيام الحصار التى ال تنسى   . . مود بطولى ص يل إنسانية و صتحمله من تفا
 . 

  ،  نهيار مقاتلينا واستسالمهم  إراهن خاللها العدو على : تلك األيام التى  
 .   الرهان  ا وآسبو  ..وراهن رجالنا على الصمود 
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 . .  آل شىء معد لكتابة ذآريات هذه األيام الخالدة    . . ن آلا 
نقلب األوراق      "محمد مصطفى   " ى قضيتها ومعى الصديق    عشرات الليال

 . ونرتبها 
  ا ى نابضتغ شريط ذاآر ربدأت أف  . . نساب القلم  إوما أن بدأت الكتابة حتى   

محمد   ب تبديلها على آاسيت وضعه      وط أخرى تنا ئباألحداث على شرا
 .   أمامى مصطفى

تها باألوراق   ، ومطابق  هاغريف، وتم ت    عشرات األشرطة تألت إموبعد أن   
آة التى أحتفظ بها منذ قرابة   عرواألحداث المسجلة فى أجندة يوميات الم

ما قارنت   عند  ،   يرة بالنسبة لنا  ـال أنكر أن المفاجأة آانت آب    .  .  اعشرين عام 
 .  ط الكاسيت ئ بما سجلته من ذآريات على شرا،ما تحمله األوراق 

 األوقات آنت أحتاج    منل وفى القلي  .  . الإن التطابق يكاد أن يكون آام 
    " ضارعلى /  العميد  "  سمه فأسأل الصديق   إ، أوتكملة   األبطالحدسم أإل

 وآان وقتها    أآتوبرافقونى عن قرب خالل أيام حرب   روهومن أبنائى الذين 
  . .  ئدبرتبة را

،    فى حرف:  من التعديالت   اوالتى شهدت آثير ، ثم جاءت مرحلة المراجعة  
 .  سم  إ، أو موقف أو

 بحال من األحوال أن   ممكنالم يكن   : قولأل    ..الوهنا ال بد أن أتوقف قلي    
 . .  طال والتفصيالت    بن هذا الكتاب آل المواقف واأل   ميتض 

قتحام    إ ومالحم  . .  - أوعدة آتب    - اتحق آتاب   س تها تذاآة ب عرفالعبور آان م   
جموعة   ملها د أن يفرد  بال إلخ  . .  . ،   ، ومراآز قياداته  نقاط العدو الحصينة  

 ! !  .  وآذلك شهور الحصار وما تضمنه من مواقف وتفصيالت     .  . آتب أخرى 
ساءل ألت التلك الملحمة التى أتوقف أمامها طوي . .  السويس ةيندآه مرومع 

  ؟ . . - أيضأ -تحقه من اهتمام إعالمى ؟ بل ؤثقافى    سلماذا لم تحظ بما ت: 
  .   ؟أشعار ومسلسالت ، بل وأفالم أيضأ   

   19ت فى قطاع عمليات الفرقه    ال ورة هى المواقف والمالحم والبط آثي  
ن هذا الكتاب آل       ممن هنا آانت صعوبة أن يتض      . . ا وثريا آان آل ذلك زاخر  

الذين ذآرت أسماؤهم فى سجل الشرف       19إن أبطال الفرقه . . ما حدث 
  .. هم نماذج فقط    : فى هذا الكتاب  

  ، مالمح  :   ، لكتابة ىتاب هو المحاولة األول  أن هذا الك   :  أؤآد لذا البد وأن   
 بارزة فى نصر   المت أعما د التى ق ةاـمش    19 وإنجازات الفرقه ،ت البطوو
  .  73وبر ـأآت

 .  ومحاوالت  ..وهى محاولة أرجو أن تتبعها محاوالت 
ى من ئى وأبنائ لزمال "بطاقه دعوة" إن هذا الكتاب هو بمثابة  : لذا أقول  

آتوبر المجيدة من أجل آتابة تاريخ وبطوالت الفرقة ،         أيام حرب أ    19الفرقه 
 .  واألحداث البارزة التى شارآوا فيها  

  ذا  تقديرى لكل من ساهم فى ظهور ه     وبقى أن أقدم خالص شكرى    
 وأن ،اء رهتمام القإأن يحظى ب : ى تعال من اهللاااجير ،الكتاب إلى النور

 . .  لمصرية يكون إضافة مفيدة للمكتبة العسكرية ا  
 ، على أصالة المقاتل المصرى وبسالته       ا جديدايكون شاهد : وفى النهاية  

 .  فى الذود عن ثرى وطنه الطاهر  
 فريق يوسف عفيفى             
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 الفصل األول

 73 فى نصر 67دور نكسة 

 ةدنى أمل فى آسب حرب األيام الستألم يكن هناك �

 . 

لقت عى  خسائر الطيران آانت هى الشماعة الت �

 . زيمةهعليها ال

 حتياط وصلوا إلى سيناء بالجالليب إلجنود ا �

ت القوات ع ودفا فادحأحرب اليمن آانت خط �

 . المسلحة الثمن 

 . طرنج شطع القل ثناء مي فى ستحرآت قواتنا�

  مائة فى المائة اتخطيط حرب أآتوبر آان علمي  #
 

 .   .1967أآثر من ثالثة وعشرون عاما مرت حتى اآلن على نكسة   
  ال يزال  - حتى اآلن   -وعلى الرغم من إنقضاء آل هذه السنين ، فإنه          

 . الحديث عن هذه الحرب يبدو وآأنه نوع من السير فى حقل من األلغام      
  1973وال يستطبع أى محايد وهو يتجه الى محطة النصر الكبرى فى أآتوبر      

  . 1967إال أن يتوقف قليال عند يونيه     
ه الوقفة قد تتسبب فى نبش جرح قديم أردنا له            والبعض قد يرى ان هذ     

 . جميعا أن يندمل   
شئنا :  قد سجلت فى صحائف التاريخ 67أن حرب يونية : لكن الواقع يقول 

 . وأن هناك آثيرا من الشهود لم يدلوا بشهاداتهم بعد    .. بينا   أأم 
   آان لها أثرها الهام فى نصر67أن دروس نكسة : الحقيفة الهامة هنا هى 

73   .. 
وأن العسكرية المصرية قد ظلمت ظلما آبيرا فى حرب األيام الستة ، وأن         

 بين إدارة حرب أآتوبر ، وإدارة حرب يونيو ،  � وآبيرا جدا  �فارق آبيرا   
حيث آنت أحد القادة فى       .. سباب األخرى التى أقررها    آلوآثير من ا  ..  وآثير  

 .المعرآتين وإن إختلفت الظروف والنتائج    
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 سنوات   6المقارنة الضرورية بين ماحدث فى ظرفين التفصلهما سوى       تلك 
ستطيع أن أؤآد أنه لم يكن هناك أدنى أمل فى آسب حرب األيام          أ، و

 . الستة ، أو على األقل التعادل فيها    
فقد آانت قواتنا تتحرك آقطع من الشطرنج ، حتى طلب منها أن تتوقف             

مما   ..  بل أن هناك الكثير والكثير      .. وبعدها طلب منها أن تنسحب      .. لتدافع   
  .67أغفله معظم من تناولوا أحداث حرب  

..    ال تقل أهمية عن بطوالت الدفاع        67إن بطوالت اإلنسحاب فى حرب يونيو    
ولكن ما حدث قد حدث      ..  فقد آان من الممكن أن نجعلها بطوالت عظيمة        

 ... 
كيرها وطبيعة        آانت القيادات مختلفة فى طريقة تف 73فى حرب أآتوبر 

لقد ابتعدت السياسة  عن عقول القيادات ، وتم تجهيز مسرح             ..  حرآتها 
وآان التدريب الشاق وآان القرار حاسما الرجعة     .. العمليات قبل أآتوبر    

 .فيه ، وتم التخطيط لكل شئ قبل بداية الحرب      
وقع فى األولى هزيمة قاسية ،      : آثيرة هى تلك المقارنات ، بين حربين      

 . ق فى الثاني نصر عزيز   وتحق
 
 

 
 مظاهرة عسكرية   

 من اللواء الرابع مشاه التابع   12 قائدا للكتيبة    67لقد آنت خالل حرب     
للفرقة الثانية التى آانت تحت قيادة اللواء عبد الحليم عبد العال ، ثم اللواء         

 .   عثمان نصار   
قد حدث ذلك   و..  مايو 18-17   وصدرت لى األوامر بالتحرك الى سيناء ليلة 

 . ستعدادات  ، أو خطة محددة إآله فجأة ، بدون ترتيب مسبق ، وبدون    
إنها مجرد مظاهرة عسكرية الهدف منها  : قالوا  .. وعندما سألت قيادتى  

 . تهديد العدو  
  161 يوما من الكونتال الى العريش الى الكيلو 20وقطعنا سيناء آلها خالل   

 . .. بدون هدف محدد  
 موقع حتى تصدر األوامر بالتحرك الى موقع آخر فى       لىاد نصل ا كفما ن

 .. اليوم التالى 
 

ووجدت نفسى فى وضع محرج مع رجال الكتيبة ، فأنا أدفعهم للحرآة دون   
 .. خطة ، وال أستطيع أن أحدد لهم الهدف من إنتقاالتنا    

وحتى أرفع من معنوياتهم المنخفضة نتيجة إلنعدام التخطيط ، وعدم وضوح           
لهدف ، أخذت أشارك معهم فى حفر الخنادق ، وأتظاهر بأن هناك الخطة وا

 .. هدفا محددا من وراء هذه التحرآات  
وأنه ليس   .. ولكننى آنت فى حالة نفسية سيئة ، فقد آنت أعرف الحقيقة    

  ..  خطةالو.. هناك هدف   
"   وفى نهاية المطاف إستقر بنا المقام ، وصدرت األوامر بأن نبقى خلف    

حتى يكون هناك خط  )   الحسنة�القسيمة  (         ورـول محح" القسيمة  
 .دفاعى ثان لحماية القوات فى حالة اإلنسحاب من الخط األول  
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وفعال آنا خط الحماية الذى إنسحبت من خالله قوات القسيمة ، وصمدنا       
 . حتى اللحظات األخيرة 

 

 
 

 أسباب النكسة    
ات ، يلح علينا ، وتتعدد     ولعل السؤال الذى عاش بيننا طوال هذه السنو    

 :حوله إجتهادات 
 ة ؟ ـما أسباب النكس

ولم   . . أن هناك عناصر متداخلة آانت سببا فى الهزيمة       : وأنا بدورى أقول  
 هو السبب فى الحجم الضخم  � وحده �يكن خروج الطيران من المعرآة  

 .من الخسائر 
يها   ولقد آانت خسائر الطيران المصرى هى الشماعة التى علقت عل  

يستطيع أن يتدخل        ولم تكن هذه الحجة صحيحة ، ألن الطيران ال  .. الهزيمة 
 . فى أى عمليات أرضية مادام هناك التحام بين قوات الطرفين       

لتحمت بالجيش    إ  آانت قد   67ومن هنا فإنه لو أن قواتنا فى      
اإلسرائيلى ، واتخذت موقفا هجوميا أو دفاعيا ، لكانت قد أخرجت الطيران        

 . رائيلى من المعرآة ، ولكانت الخسائر أقل آثيرا مما وقعت    اإلس
أضف الى ذلك أسلوب اإلنسحاب العشوائي  ، الذى تبع أسلوب   

ولو آانت هناك خطة مدروسة لإلنسحاب ، إلنسحبت    .. الحشد العشوائي  
القوات الى غرب القنال دون أن تحدث الفوضى الشاملة التى ضخمت من  

 .حجم الخسائر 
ورة ألسلوب الحشد العشوائى ، توضح مقدار الفوضى التى      وهناك ص

 ..  مسلحين بها 67دخلنا معرآة 
فإلى جانب آتيبتى العاملة آانت هناك آتيبتا مشاة من األفراد إحتياط           

ستدعتهم القيادة على       إالمستدعون ، يرتدون الجالليب والمالبس المدنية ،         
وبال ..  وال عتاد أو تموين عجل ، ووصلوا سيناء بالجالليب ، وبال أسلحة ،

 . خطة موضوعة لتسليحهم ، لمشارآتهم فى المعارك    
أنهم وضعوا على الخط الدفاعى فى القسيمة على هذا الحال ،            : والغريب 

    .وترآوا حتى بدأت العمليات 
قد صورت إسرائيل عددا من هؤالء ، وإستغلت صورهم للدعاية ضد الجيش        

 . المصرى عالميا   
 أن تبدأ العمليات بمعالجة حالة الكتيبة المجاورة       وقد قمت قبل      

 لحين وصول   �فوزعت عليهم بعض األسلحة اإلحتياطية فى آتيبتى         
 وآلفت جنودى بتدريبهم ، وإعطائهم بعض المالبس العسكرية      �أسلحتهم 

وزمزميات المياه ، ولكن الوقت آان متأخرا ، وبعض اإلمكانيات آانت غير         
طى من اإلمدادات الكافية ، حيث   ياه الكتيبة اإلحت  فلم يكن عند هذ  .متاحة 

نتزع هؤالء من وظائفهم ، وبيوتهم ، بطريقة مفاجئة وعشوائية ، وآانوا      أ
 . فى حالة نفسية سيئة للغاية  
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 اإلنسحاب العشوائى     
..    يونية وصلنى أمر قيادة باإلنسحاب الى غرب القناة 8-7فى منتصف ليلة   

 . وى ذلك أمر القيادة س ولم يتضمن 
أصدرت أوامرى باإلنسحاب على المحور األوسط لإلسماعيلية ، فى األرض         

"   المفتوحة ، والحقيقة ورغم الظروف المحيطة السيئة أننا آنا نحاول فى       
 ولكن الوقت آان قد     ..حفظ علينا ماء وجوهنا    يأن نفعل شيئا    "  القسيمة  

 .. فات 
هناك بعض البطوالت التى      هناك بعض العمليات الفردية للتصدى للعدو ، و     

 . قامت بها بعض القوات 
ولكن فى ظل المناخ الردئ ضاعت المحاوالت ، فانسحبنا الى غرب القناة        

 يونيو ، تحت الغارات الجوية اإلسرائيلية المكثفة ، وتحت نيران      9يوم 
مدفعية العدو ، ولكننى حاولت ونجحت فى أن أحمى قواتى فلم أتكبد           

 .   ى والحمد هللا   خسائر تذآر فى آتيبت   
 

 
 حرب اليمن   

  .. 67لقد قيل الكثير جدا عن أسباب نكسة     
 .وآانت حرب اليمن واحدة من األسباب التى إتجهت إليها أصابع اإلتهام  

والحقيقة التى أود أن أسجلها ، والتى تحمل وجهة نظرى حول حرب اليمن 
دفعت   .. وعالقتها بالنكسة ، أن حرب اليمن آانت بداية عملية سياسية     

 .. فادحااثمنها القوات المسلحة ، وآان هذا خط  
فماذا يمكن أن نقول عن جيش نظامى ، يواجه قبائل وعصابات ، تحتمى       

 ! ؟..؟ فال تعرف من أين يأتيك الموت    ..بالجبال الوعرة 
إن الطبيعة الصخرية ، والجبال الوعرة فى اليمن قد حمتها من اإلحتالل      

 . ليزى ، وآانت اليمن تسمى مقبرة الجيوش     الترآى ، واإلحتالل اإلنج
 فى عهد اإلمام أحمد فى بعثة عسكرية          1954لقد ذهبت الى اليمن سنة     

لتدريب الجيش اليمنى ، وعشت  فى المناطق الجبلية الوعرة ، ونأآدت            
ناك طرقا ، وأعماال    همن إستحالة العمل العسكرى المنظم فيها ، ولكن        

 .  مع النظام القبلى   عسكرية أخرى معروفة ال تتم إال
آان أقصى     .. هناك سبب آخر فى غاية األهمية يضاف الى أسباب النكسة  

مستوى للتدريب يتم على مستوى السرية ، علما بأنه يفترض أن يكون         
وهى .. التدريب على مستوى الفرقة ، أو على األقل على مستوى اللواء      

ولم تكن إمكانياته   م نصل لمستوى التدريب المطلوب ،      لعملية خطيرة ، ف 
متوفرة ، آما آانت القوة الضاربة للقوات المسلحة باألراضى اليمنية خالل    

   . 1967معرآة 
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 قطع الشطرنج  

"   أن قواتنا آبيرة ، تستطيع أن    " مضمونا  " آانت الفكرة أن نوصل للعدو 
، ثم    ) هجومية  (  وآانت الخطة  "   ..  تخيفه  "  ادى   ـأو بالتعبير الع   " تردعه 
 ) . دفاعية   ( لبت  إنق

ومسالة أن تتغير الخطة ليست باألمر السهل ؛ فهى تؤدى الى قلب آل      
الخطط األخرى ، وتغيير آثير من اإلجراءات العسكرية ، التى تحتاج  الى         

 .. قوات مدربة تدريبا عاليا   
تنقل من مكان  : لذلك آانت القوات تتحرك فى سيناء مثل قطع الشطرنج  

لم   .. آل الوحدات آانت تتحرك فى وقت واحد     ..  عة لمكان ويحرآونها بسر
ن مختلفة ، لدرجة أن قدما ـيوجد وضع الثبات ، وآانت الحرآة تتم فى أماآ

 . واحدة لم تكن لتستقر على األرض   
 ..   وآانت هذه هى الفرصة السانحة للعدو لكى يقوم بضربته  

ا بعض     ظلما آبيرا وسوف أسوق هن     67لقد ظلم المقاتل المصرى فى حرب     
 . الوقائع ؛ التى توضح سمات هذا المقاتل وأصالته    

ولم تصل الى قائدها أوامر   .. كز إحدى الكتائب  تآانت تر..  فى طريق المليز  
إنسحاب ،  واستمر هذا  القائد الشهيد العقيد آمال رؤوف  يقاتل مدرعات        

ق   لمدة أربعة أيام ولم بمكنها من إخترا   ..  وآانت لواءات مدرعة  ..  العدو 
.. إلى أن إتخذ العدو خطة اخرى وهى ضرب الكتيبة من الجو   .. موقعه 

ولو لم يحدث ذلك    . . فظهرت أسراب الطائرات ، لتقوم بنسف الموقع آامال     
 ..لما استطاع العدو إآتساح هذا الموقع       

إنه العقيد آمال     . . وآتبوا عن هذا القائد    .. ويعرف اإلسرائيليون هذا جيدا   
   1967وهو أحد أبطال حرب  .. آتائب المشاة  رؤوف قائد إحدى   

فلنعتد   : وإذا لم نكن قد إعتدنا على سماع آلمة البطولة فى هذه الحرب   
 . على ذلك اآلن 

 
أن أحد القادة قام بالسباحة فى البحر المتوسط من       : هل يعرف أحد   .. ثم 

رفح حتى العريش على فترات متقطعة ؛ حتى ال يتعرض لألسر بعد        
وفى العريش قام برآوب جمل ، وصل به الى غرب   .. بته إنسحاب آتي 

وهو العقيد محمد نبيه السيد ، الذى آان قائدا للمنطقة الشمالية              .. القناة 
 .. رة من الفترات ـفى فت 

 
الذى حمل ذخيرة وحدته فى عربات قطار،   : وأذآر أيضا أحد القادة الشهداء 

بال   ( ظلوا يدفعونها أمامهم   وقام مع أفراد قوته بدفع العربات بسواعدهم ، و       
:  لكى يصلوا بها الى مواقع الكتائب  التى آانت فى حاجة إليها  )قاطرة

وهو ضابط شئون إدارية ، قام بأعمال    .. إنه العقيد سعد درويش الشامى   
 . .خطيرة فى معرآة رفح  

وفى نفس المعرآة التى قادها  اللواء جعفر العبد  نحتاج الى مؤلفات ،          
 القوات المصرية فيها بأعمال قتالية تدرس اآلن فى المعاهد           حيث قامت
 .العسكرية 
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اة التى   ـرايا المشـوسوف أسرد بعض الوقائع التى شهدتها إحدى الس  
 ..  مشاة قيادتى   12آانت ضمن الكتيبة   

 لواء -أثناء اإلنسحاب أمرت أحد الضباط ، وهو النقيب أحمد الزهيرى    
 الثانى للكتيبة ؛ أن يفرغ آل حمولة          وآان فى النسق    -ن   آلمتقاعد ا 

سيارات نقل الكتيبة والذخيرة واإلمدادات ، ويستقبل أفراد سرايا المشاة     
لترآب العربات مكانها ، مع توزيع ما تيسر من اإلمدادات على الجنود ،    

 .. نتظرنى حتى أصل اليه   يو
ة ، ه السرايا األمامييوفعل ذلك بكفاءة منقطعة النظير بعد أن وصلت ال    

 .. واستطاع حماية القوات المنسحبة   
لدرجة أن آتيبتنا قد عادت آاملة ، فلم يفقد من             . . وآنا معا آخر من إنسحب  

 . فردا رغم السيادة الجوية للعدو   17 مقاتل إال 900
ثم بسالة   . .  بفضل اهللا   1967وآانت آخر آتيبة تنسحب من سيناء  فى حرب     

 . أحمد الزهيرى  
يلة توضح معدن المقاتل المصرى الذى ظلم فى آثير             إن هذه األمثلة القل 

 ..من األمور التى سيذآرها التاريخ يوما ما  
فالقيادة  :    آانوا بعيدين عن الذين ينفذون       67إن الذين آانوا يخططون لحرب  

آانت األوامر تصدر إلينا ،     .. والقيادات الفرعية فى واد آخر     .. آانت فى واد  
. .   بغض النظر عن اإلعتبارات الميدانية التى تواجهنا         وما علينا إال التنفيذ ،      

وسأعطى نموذجا   . . آانت هناك خطط ولكنها لم تخرج الى حيز التنفيذ        
 .. للداللة على ذلك 

 ذهبت مع مجموعة من ضباط اللواء الرابع الى منطقة شرم  67فى يناير 
 . . ورأس نصرانى ، ونفذنا عملية إستطالع شاملة للمنطقة      ، الشيخ 

عد المهمة اإلستطالعية وضعنا خطة آاملة للدفاع عن شرم الشيخ ،       وب
وبالرغم من تصديق القيادة عليها      .. ها يوعرضت على المسئولين وصدق عل     

ران ، وبدء الحشد فى المنطقة بإرسال وحدات    يفوجئنا بعد إغالق مضايق ت    
خاصة أخرى جديدة الى المنطقة ليس لديها معرفة بها ، وبال خطة  

 ، وآان من المفروض أن نذهب بوحداتنا الى هذه المنطقة التى        مدروسة
 . خطة الدفاع عنها   � بعد دراسة جادة �وضعنا  

لقد آان       .. 73 وأآتوبر  67وهكذا نجد فروقا شاسعة آانت بين حربى يونيو      
لقد تم تنظيم التعاون والربط      .. تخطيط حرب أآتوبر عمليا مائة فى المائة     

ت هناك خطة قابلة للتنفيذ إشترآت فيها القاعدة      والتنسيق ، بحيث أصبح  
إستدعت القيادة قادة الفرق وطلبت منهم الحوار        ..  وليست القيادة فقط    

مع آل المستويات حتى قادة الفصائل ، بحيث يتم وضع الخطة حسب           
اإلمكانيات المتاحة ، مع توجيه أسئلة محددة للجميع ، فيتم سؤال الفصيلة       

لتنفيذ الخطة بأى عمق ؟ وأى مواجهة ؟ وفى أى وقت      مكانياتها إمثال عن  
وهكذا تصاعدت الدراسة من الفصيلة إلى السرية إلى الكتيبة إلى        .. ؟ 

ثم تم ربط الخطط بعضها ببعض لتصبح     .. اللواء فالفرقة فالجيش وهكذا 
خطة إسترتيجية تعبوية على مستوى القوات المسلحة مع التنسيق مع            

 .آافة األسلحة األخرى 
 لم يكن هناك تدريب حتى على مستوى السرية ، أما فى           1967فى حرب 

آان الجيش    ..  فقد وصل التدريب الى مستوى الجيش والقيادة العامة      1973
لهذا وصلنا الى قمة التدريب ، وقمة التفاعل بين قوات        .. آله يقوم بمناورة 

 . ضخمة 
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ومطلوب أن    ..  آانت المشكلة أننا لم نتدرب على مستوى السرية      1967فى 
 .نحارب على مستوى اللواءات  

 تبدو وآأنها إمتداد إلحدى المناورات الضخمة التى      1973لقد آانت حرب 
..   آانت تتم فى هذا الوقت ، وهنا أذآر أن أحد المقاتلين تساءل أثناء الحرب      

متى تنتهى المناورة ؟  ظنا منه أنها مناورة وليست معرآة ، وإن دل ذلك          
ا يدل على وصول القوات ألعلى مستويات التدريب القتالى   على شئ فإنم

 .الذى ال يفرق بين التدريب والقتال الفعلى      

 
 قيادات مختلفة     
 :   فقد آانت مختلفة  - أيضا  -وعلى صعيد القيادات   

 تكن   لم و،ستعراض إلمها هو اه آان آل ما ي -ف س األع م -  1967فقيادات  
 . .  قيادات حرب 

 المعرآة    همهم آان آل   .  .  ال آانت قيادات حرب فع   فقد  1973أما قيادات  
 . وليس خارجها 

  هموم :  أخرى تسيطر على هذه القيادات  هموم قبل ذلك آانت هناك   
 فقد آان      ؛ وبرأآت  ، أما فى حرب  1967يطرت فى   سالمعرآة  خارج  ياسية س
 .   لتزام آامل بالخط العسكرى دون أى حياد عنه    إناك ه

مجهز   1973 غير مجهز بينما آان فى   1967مليات فى  آان مسرح الع دلق 
 . بطريقة آاملة 

ديف يخرجون ويعودون ، وفتح باب الر . .  آبيرة  1973وآانت العملية فى  
 أعلن أنه لن تحدث أية حروب ،     السادات الحج للقوات المسلحة ، والرثيس   

. .   حنحارب  : (ذلك عندما ارتفعت األصوات     بعكس ما آان يحدث قبل   
 .  ستعداد لقتالنا   إلننا ننصح العدو با  أوآ) . .  . نحاربح

وهذه آانت   . . جازة ، ونذهب للحج  أفى . .  آما بدا للعدو  - آنا   1973فى  
 .  ةالمفاجأثم  ع ا قمة الخد

 

 
 رار  ق ال  ية رق عب

 : وفى حرب رمضان تجلت عبقرية القرار  
بطريقة ال يمكن    ختير التوقيت   أ وال رجعة فيه ، و  ،لقد آان حاسما ال تردد    

ثيرات القمر  وتأ  ، من المد والجزر ،أختيارها إال على أساس علمى آامل      
 .  واألهوسة  ،ع  تررتفاع المياه في ال   إوالشمس ، و

 .  درست آل صغيرة وآبيرة بدقة من أسوان حتى الجبهة     
  :ام هشىء آخر 

ت من   عآيف عبرت الطائرات خط الجبهة فى لحظة واحدة ؟ بينما اقل   
 ؟    متباعدة  مناطق ة على مستوى الجمهورية ، وفى    ررات منتشمطا

  ! !  ستصبح على خط واحد فوق قناة السوي     : وفى نفس الوقت   
قادها وخطط لها   ،  من الثانية ءإنها عملية حسابية دقيقة ، وصلت إلى الجز   

 . قائد القوات الجوية   ) حسنى مبارك (اللواء طيار 
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 ؟   ت الطائرات فى ثانية واحدة وعبر . ؟  حدةموربة ضت عآيف تجم  
 : و إعجاز الضربة الجوية  هذا ه

جود الطائرات المصرية فوق رؤوسنا على خط الجبهة فى    و الحقيقة أن  
 وضاعف لدينا األمل فى      . . والقوة ، والثقة  هورنا بالزأشعقد  . .  توقيت واحد  

 النصر  
 .   فالمسألة مختلفة  -  1967رنا ذلك بما حدث فى قا إذا ماأ   

 
 
 

 

 
 

 
 

، وهى نفس الخطة     67إن خطة جرانيت وضعت بعد حرب   :  ان البعض يقول   
 .  ، ونفذناها   73التى دخلنا بها حرب أآتوبر 

رت ،   وتط: لقد آانت هذه الخطة قائمة بالفعل ، ولكنها      .  نعم : وأنا أقول  
   ..وتبلورت 

 .  هو الخطة النهائية ! المهم  
لقد    : وتغيرت فيها نقاط آثيرة      .  .  شكل شبه آامل     د تغيرت هذه الخطة ب   قل 

ن بالتنفيذ      قوموب أآتوبر قادة الفصائل الذين ي     لحراشترك فى التخطيط   
وبدأت عملية التجميع المشترك بين الفصائل فى إطار السرايا ،              .   .مباشرال

 حتى أصبحت الخطة تنبثق من      ؛ وبدأت األفكار تتبلور   . .   وهكذا  ،ثم الكتائب 
ولن   .  . أشترك فى الخطة   :  ذ ف فمن ين  .  .   المنفذة للمخطط األعلى     دةالقاع

  .   ئ ش أىيستطيع التحفظ على   
فقناعته جذرية حيث    ! شترك فيها بعمله وبوجدانه  إن المنفذ أ: واألهم  

 .  شترك فى تخطيطه   إيقوم بعمل  
 ،بين قوات المشاة والقوات الجوية  :  بدأ التنسيق المتكامل    بعد ذلك
فأصبحت ألول مرة فى . . ع الجوى مع المدفعية والمدرعات وغيرها    والدفا

   ..هذا هو الفارق   . .  آة باألسلحة المشترآة معر مصر تحدث وبتاريخ حر
يعلم آل شخص فيها واجبه فى إطار من التعاون      .. ففى هذه المعرآة   

 .   لم يكن قائما قبل ذلك   لذىالكامل ا
آافة    وة وما يحدث فيها ، عرآ للما  التنظيمية تقدم تصور    هذه العمليةو
 . . آيفية مواجهتها  و حتماالت المتوقعة ،  اإل

 حتى ال ؛ لكل ما سيواجهه اإلنسان  ال آاماآانت المسألة تشبه درسا آبير  
 سوف   ؛حتمال من هذا النوع إحتمال ال يتوقعه ، وحتى لو حدث إيفاجأ بأى 

عامل مع موقف     من الت يستطيع مواجهته من خالل خبرته السابقة ، أو  
  .  مماثل
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مجرد . حالة ال تخطيط  . . المرةى تخطيط بأ يكن هناك  لم1967حرب فى  
   ..وآل مجموعة تعمل بمفردها     . . وامر متتالية أ
وليس آل سالح منفردأ       . . أن تعمل األسلحة مشترآة  : فى حين أن المهم   

 .  فالقتال الحديث هو قتال األسلحة المشترآة   
 
 

 
 
 

 تفادة   دروس مس  
نيه قد آان له الكثير من    وب الخامس من يحر الذى تعلمناه فى   إن الدرس 
 .آتوبر أ اإليجابية فى التخطيط لحرب ثارآلا
)   تكتيكية ( وال شك دروس- هناك -آانت . . يعها م رسنا السلبيات جدلقد  

 العسكرى   ررف على الفكعثم هناك الت) . تعبوية واستراتيجية(وأخرى 
 .اإلسرائيلى 

 فى   -حيان  أل فى معظم ا -ن نتائج الحروب  أ رن أقرأتطيع  أسو 
كرية للدول المحاربة غالبا ما تستبعد الدولة      سالع ) االستراتيجيات (

 -ليه إلعدم حاجتها )  تراتيجيةساال(ها ئ من مباد-آثرأو أ -المنتصرة مبدأ  
 . ا هنتصار إ بعد -مؤقتا  

ذا المبدأ من أهم العوامل      همية   هأ من -و تقليلها  أ -تبعادها   سإوقد يكون   
 :خرى أة رم عند تجدد القتال م   هزنتصار الجانب المنإلالمساعدة  

ستراتيجية  إ قد وضعت مبادىء  - ومنذ قيامها  -يل   ئراسآد أن إ يؤ : الواقعإن  
 ولقد دفعها ذلك  ، وعملت من جانبها على الحفاظ عليها  ؛ تمسكت بها ؛

ى جانب العمل على تنشيط جهاز   ب دائم ، إلهإلى وضع قواتها في حالة تأ
 آذلك بناء المستوطنات الدفاعية على      ،ا هتخباراتها ، وأجهزة اإلنذار لديإس

حتياط    إللة تقدم القوات العربية ، حتى تتمكن قوات ا     ق لعر ؛حدودها 
  . ةئيلية من التعب ئراساإل

 لكثرة ا  تجنب ؛قها النوعى   وعت إلى تف س  بل  ؛يل بذلك    ئراسكتف إتولم  
   حتى تتمكن   ؛العددية إلى جانب مواصلة تدريباتها لمختلف قواتها  العرب 

ب حرستعداد عربى لل  إى  أة وقائية أولى ضد    برضفى النهاية من توجيه   
 .  به رشعت
 على   ص الحر:سرائيلية إلقيدة العسكرية ا عوآان من الجوانب الهامة فى ال 
 بعدها عن      وذلك لضمان؛ية بل الحرب مع العرب إلى داخل األراضى العرقن

 .قتصادية اإلسرائيلية  إل والمراآز السكانية ، واالحدود
بية فى حرب وقائد المنطقة الجن � ) فيم السكويحا (-ولقد أوضح ذلك  

طيع    نست إننا ال :  يث قال ح  1968سنة   التى آتبها  التهفى إحدى مقا  -  1956
نقل      هذا يعنى  و.  .  . بناء خطة دفاعية تعتمد على القتال فوق أراضينا         

  ير غيجب أن تت: حيحا  صستنتاج إل وإذا آان هذا ا ، والعدالحرب إلى أرض 
تجاهاتنا فى المستقبل بالنسبة إلى تخطيط هيكلية الجيش          إيع مج
:    يه هو ضإن شرط قدرتنا على ضرب العدو فوق أرا     الجنود ، دريبوت
نا يجب   ما هوجم وإذا  ،ستخدامنا لتقنيات تعتمد على الحرآة السريعة     إ
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 ولكن علينا أن نهاجم فى     ،افع عن أنفسنا فى مكان الهجوم     دلينا أن ن ع
 .  النقطة التي نجدها أآثر مالءمة لذلك    

  
 ضرورة خوض معارك قصيرة ،       أيل على مبد   ئآزت إسرارية أخرى  حمن نا

 آان تقدير    د  وعسكرية ، فق  ،ية ، واقتصادية    سسيا : عتبارات   إلوذلك 
 لن تسمح    ؛ ومجلس األمن الدولى  ما أن الدول الكبرى، دائإسرائيل 

 : - من وجهة النظر اإلسرائيلية -لذلك يجب   . حروب طويلة إستمرار ب
 .   اإلمكان قدر  للحرب خالل وقت قصير   الرئيسية تحقيق قدر من األهداف    

حتياطيين ،      إنود جهذا إلى جانب أن الجيش اإلسرائيلى يتألف معظمه من    
شكلون وقت السلم نسبة مهمة من    بينما ي ،هم وقت الحرب  ئتتتم تعب 

 .  قتصادية اإلسرائيلية  إل الشابة في مختلف المرافق ا  ،األيدى العاملة 
 ، حتى ال    وقت ممكن حربها فى أقصريل على إنهاء  ئسراإلذا آان حرص  

 . .رار آبيرة  ـيصاب اقتصادها بأض 
   ، يقلل من نسبة الخسائر البشرية فى   ا هام ال يعد عام الحربن قصر  أآما  

 .   يلية ئراسوف القوات اإلصف
  

 حيث الواقع الجديد وسيطرة    -ير الحال  تغ و،  1967ت حرب  عوعندما وق 
يل على مساحات شاسعة على طول حدودها مع مصر وسوريا  ئإسرا

ستراتيجى آانت تفتقر إليه فى الماضى       إواألردن وبالتالى أصبح لها عمق   
 -قتصادية الحيوية  إلة واآما بعدت خطوط المواجهة عن المناطق السكاني   ، 

 وبالتالى إلى ولى ، توجيه الضربة األأمية مبد  هأدى هذا بدوره إلى تقليل أ  
 . مية عنصر المفاجأة    هعدم التيقظ أل   

 -نتصار اإلسرائيلى  إل بفعل ا -:   بهذين المبدأين   ثراتآإلأدى عدم ا   : وبالطبع  
 بناء على   ،إلى جانب ما توفر لدى الجانب المصرى من عوامل إيجابية   

ق   ئ خلق حقاالى - لم تكن في الحسبان    -المستوى العسكرى العالى    
نتصار الساحق للقوات المسلحة المصرية فى    إللى اإجديدة انتهت بذلك 

  .  1973حرب 
 إدخال :مراجعة حساباتها ، وآان من أبرزها يل إلى ئ الذى دفع إسراراألم 

  :  أهمهان ملية آان يئراستغييرات جديدة على العقيدة العسكرية اإل   
 :الضربة األولى

ية ئقاوى ، أو شن الحرب الولة األب الضرأعاد مبد:   1973 أآتوبرد حرب عب 
ن نبه المسئولون العسكريون اإلسرائيليون       أ بعد  ؛ى سليصبح المبدأ األسا   

 .  راء ترى غير ذلك  آلناك  بعض ا ه  آانت و إن  .  األخذ به بأهمية 
 الهامة فى العقيدة العسكرية   ئحد المباد  أ تشكل   الرادعةلقد آانت القوة

(   يلى ئراس وآان رئيس األرآان اإل ،   1973نة س آتوبر أاإلسرائيلية قبل حرب  
ن م   1974 نة س إلى 1972نة س من  هذال منصبه  غ  الذى ش )ازرعدافيد الي 

   :قائال    أمية األخذ بهذا المبد  ه أالمشجعين على  
  ، و الحفاظ على قدرته الرادعة   ه: يلى ئراسن الهدف األول للجيش اإل  إ"  
 ،ريع حاسم سرين على تحقيق نصر  دنكون قا:  لم نستطع منع الحرب  إذاف

 .  .  " آما آان الحال فى السابق   
  

  ( يلى السابق يؤيد وجهة نظر ئراسوزير الدفاع اإل  ) تسمان  يعيزرا فا ( وآان 
 :  ال ـ حينما ق  )ردافيد اليعاز 
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رجة من دن تؤمن لنفسها أقصى     أسعى الى الحرب   ينبغى ألية دولة ال ت  "  
  ، ا على شن حرب فعلية ه أى أن تمنع من البداية نشأة ظروف تجبر  ،دع الر

ن يجبرها على الخضوع     أو لتمنع العدو من   أية ، س هدافها السيا أ آى تحقق 
حراز ذلك من خالل إقناع العدو بأن آل جهد عسكرى من     إويمكن . إلرادته 

 .  "لفا  س بالفشل  جانبه محكوم عليه
ديدة فى األوساط   شادات نتق الالقوة أتعرض مبد : آتوبرأب حر عقب لكنو 

 . اإلسرائيلية 
 
 
 
 

 
 

 
 

 الفصل الثانى
 ملحمة العبور

 أيام قبل العبور �

آتوبر آانت ملحمة بكل األبعاد والمقاييس أحرب  �

 العسكرية

 أجسام المقاتلين سلما لتسلق الساتر الترابى �

شاءه بيديه ويقتحم أقوى النقاط مقاتل يحمل أح �

 الحصينة للعدو

 مشاة فوق دبابات العدو 19عندما قفز أبطال الفرقة  �

 لنسفها

غرقت عندما  مشاة البرمائية التى نقلت لواء المرآبة #

  جندى غادرها آخر
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نقشاع    إتلك األيام التي أعقبت     . . ة قاسية  يرمر. . يا لها من أيام صعبة  
 . .   67ب يونيو حرغبار 

نتصار إلشوة ان من سمالت بهم الرؤو. . يل وصقورها  ئسراإها هم قادة  
 !  ! الساحق على الجبهات العربية الثالث  

لقد انتهت :  المشبعة بالغرور والغطرسة   ؛تهم اإلعالمية  حمال هى ها 
هت آل الحروب ـنتإبل  . . . وحدهاب األيام الستة حرليست . . . الحرب 

 .   ين رد لصالح المنتص ـيلى إلى األبئاسراإلاع العربى روحسم الص
يزهو بأنه قد حسم المعرآة   . . نجم هذه الحرب  . .)  موشى ديان(و ها هذو 

ن فى التلفزيون لأن يع : هوغرورصلفه   لقد دفعه !!. تة أيام فقط سفى 
 الذى سيحتاجه حتما الزعماء العرب    ؛يلية عن رقم تليفونه  ئراسواإلذاعة اإل

مهم   التس سإ ليعلنوا له   .. قريبا جدا  .   . ليتحدثوا اليه    فهو ينتظرهم   ،
   .. يل الكبرى  ئراسعترافهم بإإو
عبارات اإلنتصار   . . يلى ئراسها هى األفراح والنشوة تمأل آيان آل إ   

   ..رجاء الشارع اإلسرائيلى أوالصلف تتردد فى 
حلوق   دت الس، والمرارة  فقد بلغت القلوب الحناجر  : رآلخ االجانب على ماوأ 
    . .هقطارأر ئ يخيم على مشاعر الشارع العربى فى سا   واليأس ،
 
  1973أآتوبر   6ب أآتوبر حدثت يوم    لحر ع الرسمية ائن الوق أى الرغم من علو
 .   أن هذه الحرب بدأت بعد هزيمة يونيو مباشرة    دلكن الحقيقة تؤآ : 

حلة مرو. . ومرحلة الردع . . مرحلة الصمود : آانت هناك ثالث مراحل  
ستنزاف قوة الجيش     إوقد حققت هذه المراحل الثالث    . . تنزاف اإلس
فراده من العيش بأمان على األرض     ألصة ر الفتاحة وعدم إ، سرائيلىاإل

 .  على القتال  ا وميداني اآما آانت تدريبأ واقعي   .  . التي احتلت 
 لقد    .  .آة الكبرى عر  للم "بروفة" بمثابة  :  لقد آانت هذه المراحل الثالث    
يع الحروب بينهم وبين     جم قد أنهت    67ن حرب يونيو  أ ،  إسرائيل قادة  قد عتإ

   ..العرب 
 ،   سآبوة فارمجرد أنها بمنين مؤ ع فقد آان الجمي ..رخ اآلالجانبأما على  

 آانت    1968ب يونيو مباشرة ، وحتى أغسطس    حرفقد آانت البداية بعد    
 . لة جديدة مرحى بداية ه)   العش سرأ(آانت معارك و. . لة الصمود مرح

 67و يولي  14ففى . . دت جبهة القتال أحداثا لها داللتها هفى هذه المرحلة ش 
نطلقت البقية الباقية من طائرات القوات الجوية المصرية تقصف قوات   إ..

 . . العدو المدرعة في عمق سيناء      
  ، ة العسكرية اإلسرائيلية سس أذهلت المؤ،ارية ضارك جوية عودارت م 

  .  سرائيليين والقادة اإل، الجنودوسجلت وآاالت األنباء العالمية  ذعر وهلع 
 بإغراقها ريداتسجل البحرية المصرية حدثا ف   1967  أآتوبر21وفى يوم  

  1968 فى سبتمبر   الردعأ مرحلة د وتتوالى األيام ، وتب . ) .إيالت  ( للمدمرة 
 .   1969 سالى مار

، والقيام بأعمال متعددة تدمر فيها     العبورية فىروتبدأ الدوريات المص 
 ..  من أفراده  ار عددسللعدو بعضا من قطعه ، وتأ  

حيث تقوم المدفعية المصرية   . . ستنزاف إللة احرمتبدأ    1969 سوفى مار 
من تحصينات        %80، وتحطيم أآثر من    واجهة بقصف العدو معلى طول ال

)   عبدالمنعم رياض    (يق أول ستشهد الفرإ - ويومها -ع خط بارليف ال وق
   ..آان حرب القوات المسلحة  ررئيس أ
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عمليات       فكانت ، دوع ستنزاف الإلوبعدها تتابع القوات المصرية مخططها    
 تدمر معداته ، وتقتل    ؛و شرق القناة ليال ونهارا   د واإلغارة على العرالعبو
 . ر أفراده ـسوتأ

صبحت   أ بل  ؛ ضابط وجندى    يراود آل المأ " ليال   "وأصبحت عمليات العبور   
 . جال رلق على صدور ال  عاما يسذه المهام وه

 لها ؛وأحداثا هامة . . حلة جديدة مر القوات المسلحة المصرية  أثم تبد 
 وسط ظروف معقدة ومتشابكة ، وفى فترات تباينت فيها األحداث      اللتهاد

)   المنظمة   شبه الحرب (و، )  ستنزاف إل ا(، و    "الال حرب والال سلم  " بين حالة  
 . )   المضادالردع(و  ،
  ، قادة : ياما صعبة على الجميع  أمود ساعات و ص نوات الس هدت شلقد  

 .  .  ال وعلى آافة المجاالت ص او آما شهدت عمال مت   ،ومقاتلين 
ل الدبلوماسية   ائسوستنفدت آل ال   إ آانت مصر قد     1972فى أواخر عام   

. .  ومجلس األمن  ةت آل قرارات األمم المتحد فقبل   : لتحريك القضية 
   ، ت مساعى الدول غير المنحازة    د وأي ،ت أيضا آل المبادرات الدولية      لوقب

ومبادرة ) ية ن األولى والثازوجرر(تى درلت مباقب ثم . . والدول األفريقية 
   .) .يارنج(
حتالل    إها فى رراستم إ آانت ال تزال واقفة عند تعنتها و  إسرائيللكن 

 . ية عرباألراضى ال
 الالال حرب وال" من حالة خرج ن مصر لن ت أ : قرار القيادة السياسيةآان  

هو القيام بجهد عسكرى يفوق      :  ختيار إل وآان ا، إال بالقوة المسلحة  "لمس
 . غراضها  أ ستنفدت   إتنزاف التى إلسحرب ا

جهد  -  67يو نء حرب يوهانتإلة األولى حظ ومنذ الل-ذا التخطيط  ه بق  سوقد  
   تمثل فى إعادة تنظيم القوات    ؛لقوات المسلحة  ، قامت به اخارق 

 الشاق    العمل فى هذه الحرب الخاطفة ، ثم تالمسلحة التى تحطم 
داخل العمق    وة الدفاعية على طول قناة السويس ، بل   قووالدؤوب لبناء ال

 . .  المصرى 
ى اإلعداد لمعرآة تحرير األرض وما تبعه من      هو: ثم هذه المرحلة الهامة  

راسة آل التفاصيل    د: ضافة إلى ، إ على المعدات الحديثة  شاقتدريب 
ن تمحى   أ ستدعاءها من ذاآرة تنبض باألحداث التى ال يمكن       إحاول أالتى 

حتفظ بها طويال حتى جاء وقت     أوآذلك من أوراق ظللت    ، من وجدانى 
كاد تنطق ويعلو   ت ، وصور ال تزال ماثلة فى خيالى ،اإلفراج عن بعضها  

  . صوتها
  !!ام ـن أيـا مـلهاي 
 فى   -ب   س فح-لم تكن قناة السويس وخط بارليف مجرد مانع حصين      

 آانت مانعا فريدا ليس له مثيل    ها لكن،ية رمواجهة القوات المسلحة المص
 - عبرته قوات  -  افى العالم بأسره ، بل إن التاريخ العسكرى لم يشهد مانع 

 . مثله 
رآان الجيش اإلسرائيلى قد    أ رئيس )دافيد اليعازر (أن الجنرال :  أذآروهنا 

يكون مقبرة للجيش   س ) خط بارليف(إن  " : شهرأآتوبر بعدة أب حرقال قبل  
 .  "المصرى  

ا التخطيط الجيد ، والتدريب الشاق     هد ع ، ومن بئلكن إرادة اهللا قبل آل ش  
 وإصراره على أن يعيد للعسكرية    رى المعنوية لدى المقاتل المص   وح والر،

 وتحويل دفاعاته  ،قتحام هذا الخط    إ ءآان ورا:  ارها عتب إالمصرية 
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 .  منصبه  ب منالحر الذى تم عزله بعد   )ازرعإللي(سطورية إلى مقبرة ألا
"   :  قائال وبرآتأ بعد حرب  صرحرآان الجيش اإلسرائيلى قد  أبل إن رئيس  

  ، قاتل المصرى العالية  مهى روح ال: آبر مفاجآت هذه الجولة ألقد آانت 
 . "وآفاءته 

ة الظروف   ئ وتهي ، ئ لقد حرصت القيادة المصرية على دراسة آل ش    
 .   إلظهار آفاءتهم ، وقدراتهم القتالية الكامنة   ،للمقاتلين 

 ؛ث يعبر المقاتلون القناة وسط سد من اللهب  يبح: فقد وضعت خطة العبور  
لقون   سوالنيران ليصلوا إلى الضفة الشرقية بسالحهم وعتادهم ، ويت   

ون   يقوم العدو ووقالع  رابى العالى ، ويقتحمون تحصينات   التلساترا
بتدميرها ، ثم يصدون ضربات العدو المدرعة ، وقصفات طيرانه ، ثم يرفع           

 .  العدو الحصينة    الع فوق قمم ق    اعلم مصر خفاق
 .  أن يتابعوا تقدمهم وفقا للخطة  - أيضا  -آان على المقاتلين    
يحتاج لمستويات رفيعة من       : ره من المجهود الحربى  يآان آل ذلك وغ    

 .  اإلعداد والتدريب 
 . . ال سهان ذلك أمركولم ي 
؛   ن عملية فتح الممرات فى الساتر الترابى على الضفة الشرقية        كلم ت 

  آانت و . .  باألمر اليسير: إلقامة الكبارى لعبور الدبابات واألسلحة الثقيلة  
أحد    ) رى سجالل (هندس    مدافع المياه التى ابتكرها الشهيد اللواء م   ةرفك

تها عشرات المرات على ب والتى تم تجر،أبناء القوات المسلحة المصرية 
 .. نماذج متشابهة 

ى الساتر الترابى   را ف  مم85ع المياه هذه أن تفتح      اف عت مدقد إستطا  و 
 . .خالل ه ساعات 

ة العنف والدقة ،      غبال:  أعمال المدفعية وأسلحة الرمى األخرى     آانتثم  
لقد آان آل شىء   . . أقوى تمهيد نيرانى شهدته الحروب الحديثة   تنفيذ   ل

   .  قيقا دا إعداد امعد
 الحربي ه  :وبر   أآتحرب أن -وبمنتهى الثقة     -تطيع القول   سإننى أ 
بكل األبعاد    .  القوات المسلحة المصرية  اضتها التى خ ،، الحقيقية   الوحيدة  

 .  س العسكرية  يوالمقاي
 . .ستراتيجية  إلعلى المستويات اأ  على ةوع ضوطة المخلقد آانت ال 
رتباط إلآانت شديدة ا ن القيادة العامة أ:   الذى ال يعرفه الكثيرونالشئ و

   ..بالقيادات الميدانية  
 -أى أن الخطة جاءت . .  وضع الخطة  فىنا فقد شارك الجميع  هومن  

  نتقلت من القيادة العليا الى   إثم  .  .  ىعلأل الى  سف  من أ-وألول مرة 
  وتدقيقها   ،تها سراد بعد أن تمت     ،القيادات التنفيذية الميدانية   

 ) . . .   س ( ستمرا ، من أجل اإلعداد لساعة الصفر    ومشاقا  : مل  عوآان ال 
ا الطابع الذى يسود خالل مراحل الخطة مه: يمان اإلالجدية ، و: لقد آانت  

  .. تنفيذ أيضا    ال عند خطوات   والمختلفة ، 
السياسى ،     :  مع اإلعداد   ، ووضع الخطة    ،كرى العس اد لقد تزامن اإلعد  

 .   والروحى ، واالجتماعى ، لكل المقاتلين   ، ى، والنفس  والمعنوى 
عتبار    إل وإعادة ا، والمقاتلين لألخذ بالثأر دةوآان الدافع آبيرا عند القا   

  ، ، والترقب للقرار   نتظار إل لذلك آان آلما طالت فترة ا    ؛ للعسكرية المصرية 
   ..ستعداد  إلاوك دافعا لمضاعفة الجهد   آان ذل

واحدا من أهم    :   اإلسرائيلى الذى ال يقهر  لجيش آان تحدى أسطورة ا   
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 .  أهدافنا  
ل واحدا من أآثر التحديات التى قررنا أن       مث نا ي مامأ) بارليف ( آان وجود خط   

 ..  التي أحاط العدو بها نفسه   لدعاية نواجهها رغم آل ا
 قواتنا على اقتحامه وتدمير نقطه القوية      ربندفقد أخذنا   :  من هنا  

 .  ختراقها إستحالة إوالحصينة التى أعلن فى مناسبات عديدة      
 

 
 
 صعبة  ظروف   
 . . ذه اللحظات الحرجة هنسى ما حييت  ألن  
 عبور الفرقة    ء الترابى قد فتحت أثنا لساتر فلم تكن الفتحات الشاطئية فى ا   

   .. ساعة بدون دبابات ومدفعية      26يناء س وظلت القوات فى . . مشاة   19
أن تقوم القيادة    : القد آان مقرر . . لخفيفةاألسلحة ا: آائت معهم فقط  

، وتجريف أجزاء منه  بفتح الساتر ) قوات مهندسى الجيش الثالث   (األعلى 
  ؛  لصالبة التربة فى هذه المنطقة  ؛ ذلك لم يحدث لكن و،اعات  س6خالل 

لحة المضادة س بالرشاشات ، واأل؛ القوات  المواجهة للفرقة وقد ظلت 
تواجه خاللها نيران : عة  سا26للدبابات ، ومساندة المدفعية من الخلف 

   .. القوات اإلسرائيلية بصدورها 
 . . بالطبع   ا صعب القد آان موقف  
 لم تستطع مدافع المياه التى يوجهها    - بالذات -ففى هذه المنطقة     

   .. أن تحدث الفتحات المطلوبة لصالدتها  المهندسون تجاه الساتر الترابى
ومن ثم فقد تحولت المناطق حول أماآن الفتحات الشاطئية فى الساتر   

بة   صع ود صع بحت عملية ال ص الترابى إلى مستنقع من الطين وبالتالى فقد أ    
  ..وعند صعود مرآز قيادتى للساتر   . . للغاية 

 . .تى ال يمكن أن تمحى من ذاآر   . . . لحظات صعبة آانت  
  . .  نستطع  ولم . . حاولنا فى البداية   : حقيقة 

 . .  رعان ما أصدرت األوامر بتنفيذها    س ، قفزت إلى ذهنى فكرة  وفجأة 
ن يستلقوا    أب: ز قيادتى المتقدم   مرآد بنوأمرت الضباط وصف الضباط والج  

 من   وبهم بالتنا  ؤ، آسلم ، ليصعد زمال       بأجسامهم عل الساتر فى صف   
 . .   الساترى أعلإلى  ظهورهم ، حتى يصلوا   ىعل . ىعل أ ى، ال أسفل

وبعد مضى    . . ، ولم يصب أحد بسبب لين األرض تحتهم    ل حدث هذا عوبالف 
 .  الته سهلة إز المقاتلين وأصبحت  س ساعة آان الطين قد جف فوق مالب    

 

 
 

 
  أفادتنى    التجربة   
 ؟  من أين أتتنى هذه الفكرة   : ل ئولعل القارىء العزيز يتسا  
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آنت     ما حدث لى مرة عندما   : لقد أسترجعت وأنا فى هذا الموقف الصعب        
 .  بالسودان  ) حلفاوادى (خدم فى  أ
 ،    رحلة صيد مع بعض األصدقاء السودانيين فى إحدى الجزر النيلية       ففى 
دت نفسى فى مستنقع        جت ووزفقف ،  يت أرنبا أمامى ، أردت صيده   أر

  وال  مكن أن أغوص فى الطين       فقد آان من الم   ، ى  ق رفا وفوجئ ، طينى  
  أن أفتح يدى  : الوه ق ما وآلقتراب منى ،   إل أو حتى ا،يستطيع أحد إنقاذى  

حاول   :  وقالوا ،كنة ، وقاموا بإلقاء عدد من الصحف لى   مفى أآبر فتحة م  
حاولت ذلك حتى  . .رويدا . . اويدرك  ـأن تتشبث بموقعك ، وتحرك نفس  

 ..  للعين   وخرجت من هذا المستنقع ا    .. قفزت
 ..   منها   ستفدت من هذه التجربة ، بفكرة لم أعرف وقتها آيف أستفيد           إلقد 

 يجب أن يكون جسم اإلنسان مستلقيا فى        ؛ع الطينى    ـوهى أنه فى الموق 
لقد أفادتنى هذه      . .  أآبر مسطح منه على السطح ، حتى ال يغوص         

 . .  العبور  يوم  ؛الحادثة فى موقف صعب 
   .. اإلنسان ال تذهب سدى    فإن تجارب. .  وهكذا  

 
 

 
 
 

 قتال شرس   
  : على مرآز قيادة العدوإلستيالء واالالقتال لي 
وأود .  .  التي قامت بهجوم ليلى  وحيدة  هى الفرقة ال  مشاة19الفرقة إن  

  ، آانت تترآز على العمل الليلى     أن آل تدريبات العدو    : هنا ان أذآر
وقد آانت     .  . الحرب  ذلك بأعيننا قبل    آنا نرى   .  .  واألعمال القتالية فى الليل    

يقم    لم أن العدو  :  لكن المفاجأة  ،تكون ليلية  س أن عمليات العدو    : حساباتنا 
  10 المشاة بذلك يوم  19وقد قمنا نحن فى الفرقة    . . بعملية ليلية واحدة 

 أبلغ قائد   "متال"ر مم وعلى محور ،عند تنفيذ المهمة التالية للقتال     أآتوبر
أردت    لكننى . .  ت القيادة بذلك   غنه وصل إلى الخط المحدد له ، فأبل   أ: اللواء 
فتحرآت أنا ومساعد   : م بعملية متابعة للتأآد بنفسى من الموقف    قوأن أ

تجاهين مختلفين ، للتأآد من       إفى ) عد إبراهيم  سعلى (قائد الفرقة العميد    
 أن     وعندما وجدت،وصول القوات لخط المهمة المحدد على الحد األمامى  

 . أصبحنا فى موقف حرج   . قوات اللواء لم تقف على الحد المخطط لها  
كن لكى أصل إلى الخط  ممع وقت سرآة بأعر بد من أن أخوض م آان ال 

.   م مضاد هجو، ويقوم ب  ذ منها العدو ف يمكن أن ين  ثغرة المحدد حتى ال تحدث 
 . 

 . .   وملهجبالفعل قمنا با ، وم الليلى الصامت وة للهجطنا بإعداد خم ق 
  . تجاوزناهبل  . .  خط المهمة ىووصلنا إل

فى     ستيالء على مرآز قيادة العدو   إلأننا أثناء تجاوزنا للخط قمنا با   . .  المهم  
فلم يكن العدو يتصور أننا       .  .  لقد آانت معرآة ناجحة تماما    . .  »  متال«

 آز مر أن نصل إلى   - أيضا  -، ولم يكن يتوقع     م ليلى صامت جوسنقوم به  
 .  دتهقيا
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حيث تجاوزنا خط . . آة لم تكن مقررة فى الخطة عر المهذهوالحقيقة أن  
 .   األمام متر فىآيلو   2همة بحوالى مال

 ..وآانت مفاجأة  
 

 
 

 دو سقوط أقوى النقاط الحصينة للع          
ستيالء على النقاط القوية الحصينة للعدو لم يكن       إلجل أن ا سنا أن أهود أ

 .. باألمر اليسير 
 بطولية ، ومقاتلين من نوع   الوأعما . ا بعضها يستلزم قتاال شرس  لقد آان 

 .  خاص 
  

  محمد زرد: هيد ش وال149النقطة 
 ..   متال  ط عند مدخل طريق  ـ القوية بالش  149 ل المثال النقطة  سبي   ىفعل 

ن يتمسك بها  ألقد حاول العدو  .  . لمقاتليناا بطوليالشهدت قتا  هذه النقطة
وى نقاط   ـ، وآانت هذه النقطة بالذات من أق) ية جتراتيسإلا(يتها م ألهارـنظ
 لقد تم حصارها     .) . خط بارليف  (       رها علىـدو الحصينة ، وأخط  ـالع

 .   ساعة   48 لمدة تزيد عن   ؛تها بكتيبتى مشاة ، وثالثة مدرعة   مومهاج
 .  .  ا لم تسقط  ه لكن،اها على فترات   من اجهلقد  
ال بد وأن يقف طويإل وهو يسجل باحترام        ن التاريخ  أوهنا ال بد وأن أقول    

 . .  فى هذا اليوم التاريخى    "محمد زرد "         شديد ما قام به المقاتل  
بالفعل   وة هذه النقطة الحصينة ،  م لمهاج ع مطالبا بالتطو "زرد"  لقد تقدم  
   ..الصعبة  مقاتلين فقط تنفيذ تلك المهمة        8 معهقام و

ام ، واألسالك الشائكة غالل حقول األل لل خ تسوقامت هذه المجموعة بال 
 دفعة نيران مرآزة ،    "زرد" الكثيفة ، وعندما وصل إلى قمة النقطة تلقى       

 . هرجت أحشاءخ أبطنهة فى غابته إصابة بالصأ
واقتحم   بيديه  اءه شل أح حم ال أن يكمل مهمته ،     إ أبى البطل  لكن هذا   

قط   س ح ينزف حتى و جريهتمر يقود المعرآة وسوا! ! النقطة مع رجاله 
 . . .  تسلم من فيه   سإالحصن ، و

 فقد آان مقاتال فذا ومثال يحتذى به فى التضحية            "زرد"   الشهيد  هللارحم ا 
 . والفداء 

  

 
 

 هجوم شرقا لتطوير ا
وفى   . .ستيالء على النقط الحصينة بالشط وحوض الدرس     إل باقمنا د أن عوب 

نا فى   أبد: ة والنصف صباحأ بعساع من أآتوبر، وبالتحديد فى ال  اساليوم الت
مفاجأة  ستعادة توازنه بعد  إتطوير الهجوم شرقا ، وآان العدو قد بدأ في       

 ..الضربة األولى 
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بين :  بمجموعة آبيرة من الدبابات ، ودارت معارك ضارية    انلى صد  أ يتبد 
ودبابات العدو المزودة بالصواريخ المضادة  ، المشاة    19قة دبابات الفر

  ..ت للدبابا
  ،م من ضربات العدو بمختلف األسلحة المضادة للدباباتغوعلى الر 

ستطعنا تحقيق مهمة الفرقة وتطوير   إ:  ، والمدفعية  الهليكوبتررات ئوطا
  . قاالهجوم شر

اننا قد تجاوزنا المهمة المكلفة بها الفرقة فى الخطة    :  بل أستطيع أن أقول    
جبل    (و) عيون موسى ( للعدو فى  ستيالء على مراآز القيادة   إلوذلك با، 
 )  متال ( و)المر

ة والهجوم عتفرستيالء على المناطق الم   إلن اأ: ومن المعروف عسكريأ   
  حيث أنه يكون تحت مرمى نيران؛عليها يعد من أخطر ما يواجه أى مقاتل 

سيناء ،    حون، لقد واجهنا هذا الموقف عندما طورنا هجومنا شرقا      العدو
 � ومتال   -جبل المر    (ستيالء على منطقة      إلذ عملية ا  فعلينا أن نن     وآان 
،    فيها ز يتمرآ عدو الن، آا  منطقة تالل مرتفعة هى، و  )ىيون موسوع

 .  لحصينة   اويقيم بها مراآز قيادته
  

  الفاتح وجبل المر: المقاتل 
ي الميكانيكى     ثانرب قائد اللواء ال ضلقد   ..نا ال بد من أن أذآر حقيقة      هو 

أروع األمثلة ، لما يجب أن ) محمد الفاتح آريم ( العميد المشاة    19بالفرقة 
 وذلك عندما توقفت قواته تحت وابل من نيران    ،تكون عليه مسئولية القائد 
. .   للعدو)  الهليكويتر( المحمولة على طائرات ،المدافع المضادة للدبابات   

ى عل( رى بقيادة المقاتل خ ومعه فصيلة أ ،بقيادة فصيلة مشاة  سرع فأ
 ..حتاله  إ و)جبل المر  (طوقا   حيث ) الغليظ

 . وبذلك سهل للواء بأآمله تحقيق المهمة    
  

  ليال لها تاريخ
 -صامتة    وفى معرآة قتالية-ال  لي-ستيالء إل تم اأآتوبر 10ذآر أنه فى يوم أو 

  وعلى محطة ضخ المياه الرئيسية لمحور     ، آز قيادة العدو الحصين     مرعلى 
،    المشاة  19 من أصعب أيام معارك الفرقة  أآتوبر 10 ،  9وآان يوما » متال«

 .  جل إنجازاتها العظيمة  سوهى أيام مشهودة وخالدة فى 
  آان العدو قد بدأ يفيق من المفاجأة   أآتوبر   9آما أذآر أيضا أنه فى يوم   

،    بعد أن آنا قد نفذنا آل المهام المحددة لنا من القيادة قبل موعدها المقرر                
 آوبرى الجيش     أس لدبابات ، ضد رلمه المضاد  جوجه هو العدو ي وهنا بدأ
لحة المضادة للدبابات س من األ؛، وأخذ يقوم بعمل ستائر آثيفة        الثالث
 .   مستهدفا منع تقدم قواتنا       ؛ يع المحاور معلى ج

تطعنا    سإننا أغالق آل المنافذ ، والطرق ، إال      إم من قيامه ب الرغى علو 
  ) رجبل الم  (و) عيون موسى ( صينة وشهدت    الخطوط الحهذختراق هإ
 .  بطوالت ، وجسارة ال يمكن تصورها   :  جل رجالنا س و.. ارك رهيبة عم

  
  آة جبل المرعرم
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، عتباره النقطة الحاآمة  إ ب-ل المثال  سبي  على - معرآة جبل المر  لنأخذو 
  ، ط  قف   19 ليس على الفرقة  ؛ب نوس الجسر فى الجأالتي تسيطر على ر 

   ..لجيش الثالث بأسره  على ا بل
آان .. اباتنا عن التقدم أمام حاجز نيران األسلحة المضادة   دبعندما توقفت   

تقدم      وآانت المفاجأة عندما   ،ستيالء على قمة الجبل     إلهو ا: الحل الوحيد  
 على األقدام لمسافة آيلومتر        ا وتسلق الجبل سير    ، قائد اللواء الميكانيكى 

 .  صى الدبابات  انقغيرة من  صونصف مع وحدات  
،   » فهد«أوقع العدو فى مصيدة صواريخ     : يطر على القمة سوعندما   

  وء لم يلق عليها الض  هذه المعرآة   إن    ..واضطر العدو للهروب بدباباته شرقا  
باعتبارها من    » فرانغال « تحليالته ليوم ذآرها فىعدوالكافى ، لكن ال

 .   المشاة19 الفرقةالمعارك الضارية ، التى خاضها في مواجهة قوات   
  معرآة متال 
 ..   )الـمت (معرآة :  وأتذآر هنا  
 للعسكرية اجا للصمود والشجاعة ، ووسام   نموذهذه المعرآة التي تعد      

 ..  ية فى التضحية والفداء   رالمص
آانت : ندما حاول العدو القيام بهجوم مضاد وعنيف على هذا المحور ع ف 

تصدى أبطال المشاة المصريين      حينما   :   التى لم يتوقعها  ؛المفاجأة 
 ا بفدائية منقطعة النظير   فوقهخذوا يقفزون أ و،للدبابات اإلسرائيلية 

نسحبت بقية الدبابات اإلسرائيلية مذعورة غير     إ بينما ! . . !ها ولينسف 
 . .  مصدقة لما تشاهده   

  
   )عيون موسى(ر و محعلىو

ستيالء عل موقع       إلاو،   قدم للعدو ت آز القيادة الم مر ى علءيال تتم االس
هيرة التى آانت تقذف فى       شهذه المدافع ال   .  .  مة ضخ ة التع الس ف المدا
 )  .  تيتياالز(  و )السويس ة نمدي(ة سية وشراشوح

عهم الجديدة التى   قموا عزيزتاموا بق ، و   باألرض تشبثون   يلنا رجانلقد آا  
 .  عة فاثقة في عمليات ليلية صامتة     ارببونها بس آانوا يكت

  
  وبر أآت12يوم 

  ..  19يوم آخر من األيام الخالدة إلنجازات الفرقة  وهأآتوبر    12لعل يوم   
جن : حور الرئيسى معلى ال)  متال( فعندما فقد العدو مرآز قيادته فى    

 ،تتابعت موجات طيرانه تضرب بكثافة واجم بشراسة ، هوأخذ ي، جنونه 
 . مم تزمجر 155مم و   175وأخذت مدفعيته عيار    

تكسرت آل    و ، لكنه لم يحقق أى تقدم   ؛ قتحام بالمدرعات إلاثم حاول  
لحته فى مواجهة شجاعة وجسارة  سهجماته التى واصلها بمختلف أ

 . .  تشهدوا فوقها  سإروها وم الذين تسلقوا دباباته ود  ؛المقاتلين المصريين  
فادحة ،    بعد أن تكبد خسائر ؛ ية فر العديد من قوات العدو  ائه الفدهذم ماوأ 

 . تجاه إللته يكف عن إعادة المحاولة في هذا ا   جع
 

 



 39

 

  الفصل الثالث

 وقصة النابالم: خط بارليف 

 لم يستخدم العدو النابالم. . لهذه األسباب  #

 عرآة آاملةم العبور وحده آان  #

 عبتكر فكرة المانإإسرائيل لم تكن هى أول من �

 النارى 

ا لكنن. . خط بارليف آان أقوى القالع العسكرية     #

 طمناهح

 ال يختلف عن ا تاريخيالحظات العبور آانت مشهد #

 األساطير

فذت نن الخطة التى م اريب الواقعى جانبدآان الت #

 بنجاح
 بكل مافى الكلمة من معنى      ،  نت الساعات األولى من المعرآة عصيبة    آا
.. 

تظل نظرية الظروف الطارئة ،    لكن  .. أن آل شى، قد تم التخطيط له      صحيح
  ..  19المتوقعة فى قطاع الفرقة      يروالمواقف غ 

، ومشكالت    ) بقوارب المطاط (آانت هناك بعض المشكالت فى العبور      
لكننا   . . ية ، وإقامة الكبارى وعبور الساتر ئأخرى فى فتح الفتحات الشاط  

 .   أن نصل بالفرقة إلى مواقعها المحددة  - وبكل الوسائل  -  إستطعنا 
ن أن الكشف عنها فى    م على الرغم  ..  هذه الساعات متعددة  مالبساتإن  

لكن الدرس الكبير الذى تعلمه المقاتلون         ، سياق تقرره القوانين والظروف    
   . .ال هسأن العبور لم يكن  . . والذى يجب أن يعرفه المواطنون   . .
م عل اآلخر ليتم رفع الئد قوارب مطاطية تصل إلى الشاط مجرلم يكن  

 آةمعر. . .  آان معرآة آاملة - وحده -ر   فإن العبو.. األمرينتهى فوقه ، و
 .  تستحق أن تسجل بمعالمها الدقيقة      
  

 -: لقد آان قرار العبور يستهدف ثالث مهام استراتيجية      
 .   الجمود العسكرى بخرق وقف إطالق النار    ءنهاإ :  ولها أ 
 .  ح الخسائر الممكنة فى أفراد العدو ومعداته   د إنزال أف:ثانيها و 
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قليلة من       فى غضون ساعات    ..  العمل على تحرير األرض المحتلة     :وثالثها 
   .  ألآثر من ألفى مدفع   ؛ ، والتمهيد النيرانى  المرآزة الضربة الجوية ءنتهاإ

   24آانت فرق المشاة تتدفق فوق الكبارى التى تم ترآيبها ، وقبل أن تمر         
واقع    م تحتل    ومدرعة مصرية  ، الكاملة مشاة فرق ساعة آانت الخمس    

   إلرتكاز  نقاط ا عطق سة آيلو مترات شرقى قناة السويس لت    م بعمق خ 
 . عن مؤخرتها )  خط برليف (الحصينة فى  

  عة فقط  سا  24 وبعد -فإن العدو آان  : وآما تذآر تقارير هذه األيام المجيدة   
    . .آان نصفها يرابط خلف نقاطه األمامية الحصينة ، ى دبابة ئتفقد ما  -
 .   غاليا  التسجل العسكرية المصرية نصر  حمة لملوتستمر ا 
ويسجل صفحاتها فى   همع ذآريات هذه األيام التى لهث لها التاريخ ، وو

 . . سجل الشرف 
نتصاراتها العظيمة نخبة      إنع ص  التى عاشها وشارك فى  ،تلك االيام الخالدة  

 .  . ر مصءبناأمن خيرة 
 نقطة تحول هامة فى   -حق   ب- ، تعتبر    1973ربوتآأإن حرب  : ول قالبد وأن ن 

عتمدت     إ حيث ،ستراتيجى إلالعسكرى وا : تاريخ المنطقة فى المجالين  
 .   صميمة   ستراتيجية مصرية إهذه الحرب على 

ستطاع    إ.  فى التاريخ )  نيةواليكتر (ب  حرلقد خاض المقاتل المصرى أول     
 .  اللها أن يعبر حاجز الهزيمة ويحطم أسطورة الجيش الذى ال يقهر  خ

وى   سما لها مذاق خاص ، يستطيع أن يدرآه آل إنسان       دائحقيقة إن ال 
 .  ع طماتجرد من األ

 وأن    د البة مشا  19ال التى قام بها أبطال الفرقة     مإن األع  : لونا أق همن  
ا   م آ -دة مجر -  الحقائقتسجل فيه   .  . سجل تتم آتابته بقدسية       طر فىست

 .. ل ستقب    وتحفظ للتاريخ وللم،لضبط  احدثت ب
  . عبورلحظة ال : روع اللحظات أ -لقارىء  ازى  عزي-رد لك سأس و
 
 

 
 
 

 لحظات العبور    
اة مش ال، - عن اآلساطير ا ال يختلف آثير - :  ـا رهيب ا تاريخيالقد آان مشهد 

رض من قبل ،      غ المعدة لهذا ال دقفى قواربهم المطاطية فى الخنا  
 ..اتر ـجار وخلف السـط األشس بأطقمها فى الحفر الكامنة و  عاتالمدر

ين فى أماآنها   س ، ومعدات الكبارى بالمهند     ياتئ، والبرما  والمعدات 
، آانت عقارب الساعة تقترب من الثانية بعد          المحددة على الشاطىء

 .. الظهر 
يع المقاتلين وعرفوا لحظتها    م إلى ج )س( عة سافى الصباح عندما بلغت    

   . .على األئدبقرار القا
، ولكن التعليمات آانت مشددة بضبط         م جوههو تقفز من حةنت الفرآا 

 وتحرآاتنا ال تغيب عن    ,اررتمساألعصاب وحفظ التوازن ، ألن العدو يراقب با  
 ..براجه أ
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 فلن أستطيع أن أصف ما حدث       ،ىاريخ المشهد الترومهما حاولت أن أصو 
 بالضبط حيث    )أآتوبر  6ق من مساء يوم  ئقادس خمالثانية و (عة سافى ال

سنا طائرات الضربة الجوية التى آانت بداية النصر العظيم   عبرت فوق رؤو 
..   
ف   ئوغطت الصواريخ والقذا   ، ات المدافع أبواب جهنم مرة واحدة    مئ وفتحت  

وآان الدوى الهائل يسمع على طول قناة       ، والدخان سماء المنطقة  
 .السويس وعمق سيناء    

ولى تشق   ت موجات العبور األأوفى الساعة الثانية وعشرين دقيقة بد   
، زوارق    المطاط  وارب  ق :  شئتخدموا آل   سوا.  .   النيران  ططريقها وس
 المقابل    ئ  فى مجموعات عبروا الشاط  . . .  ، المعدات    ياتئ، البرما  التجديف

 . . للقناة بجسارة 
تمد ساللم    ، وان بمهماتها  و فى ثلساتر وأخذت مجموعات المقدمة تتسلق ا    

طال   أبآ. .  ة د فى هذه اللحظة آالمر   آانوا. .  ن المشاة  ؤمالحبال لكى ي
  قلوب عب فى  ر ويلقى هديرها ال   ،آانت صيحاتهم تسبقهم     و  ، األساطير

دقيقة آانت أعالم مصر        30وخالل ..  آبر  أ هللا . . آبر أ  هللا: يليين رائاإلس
     .نتهاء من تمهيد المدفعية  إلنتظار ا إ دون ) خط بارليف (    ق فو رتفعت
  

 ولم تكن ، األرض قنشغال تام بالتدريب فو  إقواتنا فى آانت :  قبل العبور 
قابعة فى الخنادق ، وآانت التدريبات المستمرة والمتواصلة تتم تحت   

 فى   ا آبير  ا، وقد لعبت هذه الخاصية دور    سماع العدو فوق األرض   أأنظار و
ن التحرآات التى تتم   أ ألنه تصور أآتوبر،    6ع والتمويه على العدو يوم  االخد

جزء من التدريبات اليومية والمناورات التى آانت   : الجبهة المصرية على 
 لحذرفلم يأخذ ا: ة ب يثير الري شيئاتتم بين يوم وآخر، ولم يجد فى التدريبات  

 . 
أما   . .  فذت بنجاح    ن من الخطة التى   نباذا التدريب الواقعى جا   ه وآان  

فقد     :  ر الترابى ختراق السات إو)  خط بارليف  (قتحام  إ التدريب الواقعى على   
ث ميادين   يح) جبل عتاقة   ( فى منطقة  ايضأب مدينة السويس و غرتم فى 

 .  التدريب قريبة الشبه إلى أقصى حد من ميدان القتال الفعلى      
وآانت التدريبات تشمل صعود الساتر الترابى الذى آان يتراوح أرتفاعه بين           

آيلوجرام ، وآان     80 زنهار وئلحة وذخاسمترأ ، بينما يحمل الفرد أ      22،     24
  إلى حتى وصل الرقم القياسى    .  . د والتسلق   عود يتسابقون للص الجنو

 .  الترابى  ساتردقيقتين فقط فى صعود ال    
أن    : الموضوعة   ش من هذه الروح القتالية العالية ، وآانت الخطة     ده نا نن آو 

 .  . ) اللم من الحبالس( يتسلق الجنود الساتر الترابى على  
لمقاتلين أصروا على الصعود فوق الساتر بدون الساللم        الكن بعض   

 . بر من المعدل أآ عة سر ا فى هونفذو
  



 42

 
 
 
 ق ادخن رب ال  ح

.   يات غاية فى الدقة والمهارة   ستو مللحرب إلىلقد وصلت عملية التخطيط     
ع   ررتفاعات المياه فى الت   إوصلت إلى قياس   : وعلى سبيل المثال    . 

  .  الموصلة إلى ترعة اإلسماعيلية
 فقد   ؛ميا يوى فيها مرتين ئتجاه التيار الماإ التى يتغير  سما عن قناة السويأ 

 . .  عقد  أآانت المسألة 
 -:  ه فى الوقت ذاته  اتجإلففى نفس الوقت الذى توجد فيه تيارات مختلفة ا       

 ..بب المد والجزر  س  ب؛ى صخرترتفع المياه وتنخفض ، على شاطىء    
تجاه وجه العدو بعد الساعة الثانية إى   الشمس فءوحسابات أن يكون ضو 

 . مساء 
، لكى   من النهار قبل حلول الليلءآة فى جزحر للاوقد خططنا أيض  

، وفى نفس الوقت       بشكل أفضل وءنستطيع تنفيذ مهمتنا األولى فى الض     
 .. حرمان العدو بالقيام بهجوم مضاد قبل حلول الظالم    

، ألننا أستدعينا      اتلين مثقفين  مق   1973شترآوا فى إآان الجنود الذين  
  67 حرب بعكس ما حدث فى  ،ترك فيها الجامعيونإش و- ايضأ -االحتياطى  

 .  ، لقد آانت حرب أآتوبر معرآة حقيقية     تلفةمخحيث آانت المسألة  
حلة حرب الخنادق آانت قد   مر، ألن    بأية طريقةربحالآنا نريد أن تبدأ    

  � . جعله قلقا ، وقد تؤثر على اإلنسان وت  طالت
آان يعنى    ق لمعرآة أآبر دنطالق من الخناإلسنوات وا    6ت رتملقد إس 

، فقد ظلمنا فى حرب      بالنسبة لنا الخالص أمام الشعب واألمة العربية   
1967   . 

 

 
 هر  قران الذى الي    يالط

 الذى ال يقهر ى اإلسرائيلانورة الطير أسطت بعض األفكار عن  آانلقد  
 .  ر قائمة  ذه األفكاهغيرها من  و
ذا العدد الهائل من الطائرات  هلكن مارفع من معنوياتنا بدرجة عالية     

 أن هذا العدد من      ، فلم نصدق   المصرية التى شارآت فى المعرآة     
 . جود ومشارك موالطائرات 
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لطائرات افنحن لم نكن قبل الحرب نرى  . . بب أساسى لذلك سويوجد  
ناك خطوط ال تتجاوزها هتقدمة و فى مواقع م  زألننا آنا نتمرآ، المصرية 

وآان   ،  صبحت فى غيبة عنا      أو، ، طبقأ لشروط الهدنة      الطائرات المصرية
 .  منا وثقة أثناء القتال  أ ألن الغطاء الجوى يمنح   اد آثير لجنور فى اثهذا يؤ

وعندما شاهدنا السماء مغطاه بالطائرات فى الطلعة الجوية األولى وفى   
ويات الفرقة   عن آانت م،  منخفضة فوق رؤوسنا    تإرتفاعا على ، ووقت واحد 

مشاة قد وصلت لدرجة ال يتخيلها البشر، حتى أن الجنود والقادة لم           19
 .  شديد  سا منتهاء تمهيد نيران المدفعية وقاموا ببدء العبور فى ح      إينتظروا 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ء العمليات   بد اعر لحظة    شم

يل فى لحظات ما قبل    هناك الكثير من األحاسيس التى تستحق التسج   
 . إنها مشاعر ال يمكن ان تمحى من وجدانى   .. العبور

فعندما أصدرت األوامر صباح يوم المعرآة ، وقمت بتسليم القادة األعالم          
واألرض التى   ، ستيالء عليها   إلالتى سترفع على المواقع التى سيتم ا    

 . آانت المعنويات عالية للغاية    . . ستعود ألحضاننا  
يعأ نريد التخلص     ملقد آنا ج   .  .  نا أصدر أوامر العمليات   أى الجميع و  لقد بك 

لقد أمسك    . . دنا جووأردنا أن نثبت و . . تهام الذى لصق بنا ظلما   إلمن ا
 ال يمكن أن تمحى من    لحظةآانت . . القادة باألعالم يقبلونها بفرحة وأمل  

 . ة ذاآرال
وال عن مد    ئ وآان مس ،فى هذا اليوم جاءنى أحد ضباط الشرطة العسكرية   

ر م أوالهمرت  صدد أق  وآنت   ،تى تسير عليها القوات  لوتعليم المحاور ا
لوسمحت يا : ( وقال لى ،ية بعد الظهرنبتوقيت الهجوم فى الساعة الثا 

نه المورد ؛ ألتب لزوجتى ردم الم قفندم هل لى أن أذهب إلى بيتى أل  
آة بعدة    عر قبل موعد الم    آان هذا . وآانت الدموع تمأل عينيه       ) الوحيد لهم
:    وقلت لنفسى إنه لو ذهب هذا الضابط وعرف أحد موعد الهجوم          ،ساعات
الى   رجلكن ثقتى التامة فى ؛ ير محسوبة  غفالنتائج   . . و أقاربه أزوجته 
 .  شرطة الجيب إلى بيته ليارة اس آه يذهب ب ترجعلتنى أ

  مكن دور آبير بحيث     وقام أثناء العمليات ب    ،المقرر وعد  ب وعاد قبل الم   هفذ  
، وآانت حالته ال  وليات من دخول المحاور بصورة دقيقة وسليمة نهار واالق
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وقف الذى عاملته      م ذلك  ال سبب و.  . المعنوية مرتفعة لدرجة غير متصورة     
 . الية التى أوليته إياها  غبه والثقة ال

 
 

 
 

 ) الصفر   (   س :   ة ساع 
التمويه حتى يشك فى      ، و  العدواع  هو خد : تنفيذ الخطة    ساسآان أ 

   ..آات ، ثم مفاجأته حرالت
ريب يومى روتينى ،     دها مشروع تن أساس  لك آانت العملية قائمة على آ   لذ 

   ..ع والمفاجأة  ا حتى يكتمل الخد   ؛آة العبور المنتظرة   معروليست 
  ؛ يه عله ور وتممياسية والعسكرية أن تتكتم األ سستطاعت القيادة ال  إوقد  

   . . لتنفيذ  رة لبدء ا  األخيلساعاتحتى ا
 تعبوى للتدريب      روعفتم التعامل مع خطة العمليات الحقيقية على أنها مش       

ات   دستعدادات الفرق والوح  إل بالنسبة   ئ ونفس الش . .بالذخيرة الحية 
 . األخرى 

أآتوبر      5وبالتحديد يوم  ،   فقد أبلغت بها قبل العبور" س " أما ساعة  
   ..ة مساء عالساعة الساب

ستراتيجى تعبوى   إ عنها مشروأت ترتيبات تنفيذ الخطة على    علك قد وض لذ 
عرآة     للم "  س "  ستدعتنى قيادة الجيش إلبالغى بساعة        إ، وعندما  

بدأت فى تعديل توقيتات المشروع المنفذ ومطابقتها             : ة  يالفعلية والحقيق 
   .. لخطة العمليات الحقيقية  

 الى قادة بلغهالم أ و، فسى  فى ن "  س  " ولقد آتمت توقيت ساعة      
 .أآتوبر    6م  يوالوحدات إال فى صباح  

 فى ءالمقاتلين ، والقادة أآبر قدر من الراحة والهدو أعطى ن أ: ريد أآنت 
 .  تلك الليلة بالتحديد 

 ويكتشف من خاللها العدو     - رغما عنهم     -أال تظهر أى بادرة   :  وآنت أريد   
ثنين   إ إال "س " القيادات ساعة  منا أحدغآات الجارية ، ولم أبللتحرحقيقة ا

   .خطة شروع على توقيت ال  م من ضباط قيادة الفرق ، حتى نطابق توقيت ال    
   حتى 1967من عام  ،  سنوات وأآثر   6ر فى الساعة التى انتظرتها  فكآنت أ 

 ..   1973 عام 
عطيتهم  أوأللوية ستدعيت قادة ا  إ:  أآتوبر    6باح ص وفى الساعة الثامنة من  

   .  )الساعة الثانية بعد الظهر   ( التى حددت  " س  "  الساعة 
 . .  تها ظحد روعة المشهد لح  أوال يمكن أن يتصور   
عالم     أعت عليهم  ز  وو،رق أعيننا ، وعانق بعضنا البعض        غآانت الدموع ت  

ترتفع هذه األعالم فوق الساتر        : قليلة بعد ساعات    : ، وأنا أقول لهم   مصر
 ألنها تعنى شرف مصر     ؛ تتسابقوا فى رفعها    ريدآم أن  وأيناء ،   سرض  أعلى 

 .وآرامتها 
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 موقع العمليات    
هو   و .  . ع الجنوبى من قناة السويس    ا ولة عن القط ئمس    19آانت الفرقة 

 ويس ،فقد آان يمتد من شمال الشط إلى خليج الس   . . خطير و هام موقع
وتقع فيه النقاط      ) خط بارليف  (وهى منطقة آانت من أقوى مناطق     

، ولسان     اتسجبالباإلضافة إلى نقطة ا     149 ،   148،     146حصينة  ال
 .  وعيون موسى  ، بورتوفيق  

لى على مدى    ئي ، أقامها العدو اإلسرا ة قوية وحصين  ااطق آلها نتوآان 
ى   ت ما يمكن ، ح  بأسرعضى عليها  نق  أن : وآان المطلوب    ، طويلةتسنوا

  .  مرات من المت المدرعا تمداداإ ل وصول ب ق قف سيطر على المو ن
 هذه المهمة بالذات ، ووضعت الخطة ىآز عل ترقة ،ر الفيباتوآانت تدر 
   . .ارة هذه النقاط ، ثم تدميرها تمام  ص يمكن بها محاىتلا
 غاية فى الصعوبة ةناقلقد آانت عملية التمويه لتحريك القوات إلى ضفة ال  

آاتنا   تحرن يراقبون يليوسرائ، ولكنها تمت فى غاية الدقة والسرية ، آان اإل
ستخدمنا الساتر الترابى من ناحيتنا على الضفة الغربية        إ ولكننا ، ستمرارإب

 .  فى اإلخفاء والتمويه  
 ولكن يلزمها ليال قبل العملية ،      ، ال تتم فى ليلة أو ليلتين      التحرآاتت آانو 

آما أن تحريك القوات المختلفة ال يتم فى وقت واحد ، ولكن هناك نظاما 
 لتحريك المشاة ، والمدفعية  والدبابات إلى مواقعها    اعينا موضوع م

 .المحددة فى توقيتات محددة   
 . . كل طبيعى للغاية     ش تسير ب يةنت العملآاو
 من التدريبات التى تعود    جزءاا هعتبر  إحرآات آثيرة ، ولكن العدو     ت هناك 

 .  وبرتهور األخيرة السابقة ألآ شمالحظتها خالل ال
نما المسألة   إ، و ا للقلق من وجهة نظر العدو واتنا تلك ال تدع وآانت تحرآ 

ليين   سرائيان هذا التصور من جانب اإل   آو .  . آلها مجرد تدريب روتينى عادى   
 .. عات التدريب رووقد نجحنا فى تحقيقه بزيادة مش   . . هو ما خططنا له 

، وزعت القيادة   عات التدريبروس الوقت الذى ضاعفنا فيه مش     نفوفى  
لعمرة  ا-لتقييد الضباط الراغبين فى          رات على الوحدات المختلفة     نش

   67 فيها للضابط منذ    يصرح وآانت هذه هى المرة األولى التى    -والحج 
 . بالعمرة ، أو الحج  
   ..ات حتى تصل إلى العدو    روتعمدنا إذاعة هذه النش  
 تسريح جرى:  من الخداع احة للمقاتلين ، ومزيد وجازات مفتأآما صرحنا ب 

 آخر وآان أفراده احتياطي إ راستدعينا س   إحتياطى ، بينما إلجانب من ا
 . .  الجبهة فى الليل   يدخلون 

 . ة آاملة ومفاجأته صوربتلع العدو الطعم ، وتم خداعه ب   إوهكذا  
 
 

 اف النابالم    إآتش 
 وصلتنا معلومات عن أنابيب النابالم الممتدة       : رآة  عللم فى فترة التحضير    
 الشرقى من خالل فوهات فى الساتر الترابى ، وخرجت من   ئطلى الشاإ
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 بعد تعلية الساتر الترابى لكى اوخصوص، ع إلستطال الفرقة عدة دوريات ل
  . هيخفوا ما وراء

ة للدبابات ، وآذلك     مخصص واستطاعت دورياتنا تحديد أماآن المصاطب ال      
 . .تجاه أنابيبها إ و،ازن النابالم مخمناطق 

 وتفصل هذه    ، اترـلس لق اسستطالع تت    إلآانت مجموعات ا وقبل العبور     
 .  ذرـيطة والحلح بااوإغالق األنابيب أخذ   ،األنابيب وتعطل الطلمبات  

 برغم  -ستطالعية   إلابقون إلى المهام ا سستطالع يت   إللقد آان رجال ا 
    ..يعأ دون أن يشعر بهم العدو  م ويعودون ج-خطورتها 

 لكل معالم    ا لتقطوا صور إا م وإن، ا بالتبليغ   نهم لم يكتفو أواألآثر من ذلك   
 وغيرت بعض      ، ا هذه الصور إلى حد آبير      ن، وقد أفادت   الخط وراء الساتر

   ..والتقديرات الخطط 
أنه مصاطب للدبابات    :    ولكن ظهر،  عادى  "ساتر"فقد آان تصورنا أنه مجرد     

  تمنع العبور  ، وترآب الشاطىء ، وإتجاهد إليها من أى عوأيضأ ، ويمكنها الص
..   
  عت ضوولخطة المضادة ، انا ضعو: ، والمعلومات   هذه الصورضوءى علو 

،     صاطبم ام فى ال غ ودربنا مقاتلينا على وضع األل ، ومصاطبه  نماذج للساتر
قتناص الدبابات لقطع الطرق الموصلة إلى       إ آيفية عمل مجموعات     و

 .  المصاطب ورآوبها قبل دبابات العدو   
   :  يلى الموضوعة لمنع أى عبور     ئراس تجهيزات العدو اإل ولكى ندرك مدى   

مصطبة نيران     91  رقتنا يكفى أن نعرف أنهم وضعوا فى القطاع الجنوبى لف  
  22 شأوا ولم يكتفوا بذلك ، وإنما أن، مطلة على القناة من فوق الساتر

 وفى   )المت(تجاه إوفى ) الجباسات(تجاه إمصطبة أخرى فى العمق فى   
فإنها تشكل    :    رآبت دبابة واحدة أى مصطبة     لوو  .  .) رسدر والطو (        تجاهإ

   .. يرانيا قويا ضد أى تحرآات  نعائقا لعبور القوات ومانعا  
 ، وبدأت المدفعية التمهيد بالضرب        "س "  ولذلك عندما حانت الساعة    

، واستولت   ) فهد (أرسلت مجموعات اقتناص الدبابات بصواريخ   :  المرآز
ب قبل وصول الدبابات اإلسرائيلية القادمة من العمق     على هذه المصاط 

نهالت إ فقد   ؛ومن هنا آانت المفاجأة غير المتوقعة للدبابات        ..إليها 
 .  الصواريخ عليها ، وتم تدمير أعداد آبيرة منها خالل الساعات األولى للعبور     

 . سقطت خلف خطوط العدو  أهذا باإلضافة لقوات الصاعقة التى    
  

 
 

 ليف  خط بار 
، وإمكانياته الهائلة ) بارليف (حدث عن  نت ونحن -البد وأن يؤخذ فى االعتبار    

 : 
 ، فرض تحديا إضافيا    ا فريداأن قناة السويس نفسها آانت تمثل مانع    

. ين عليهم عبورها على السواء    ع، والمقاتلين الذين سيت    للمخطط المصرى
نوات واألنهار  آما هو معروف فى الق-  ريجى بشكل تدفهى التنحدر. 

 فى ،بها  ى من مكان آلخر ئة التيار الماسرع  باإلضافة لتغير -العادية 
 .  ات ـتلف األوقمخ
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: ر، ومن ثم مسط بالبحر األحالمتومعروف أن القناة تصل البحر    وهفكما  
 ، الواحدم ومرات خالل الي  4يران مستوى مياه القناة  غي  والجزرلمدن افإ

 سنتيمترا فى       50 أعلى وآدنى جزر ما يزيد عن   ب بين وفيبلغ فارق المنس    
: ا يزيد األمر صعوبة ممو .  السويس قرب مترين إلىينما يتزايد  ب،  الشمال

نخفاض    إتبلغ نسبة   و ،  امتر   18هو عمق مياه القناة ، والذى يصل إلى         
ى إمكانية أن    غالذى يل : مرألمتار، اأ  5مستوى حافة الشواطىء حوالى   

 معداتهم وأسلحتهم    المياه على أقدامهم حاملين  يخوض المقاتلون فى 
  ا يا صعب  ئ مااص القناة مانع ئ أخرى جعلت من خصا  إضافة ألسباب عديدة    

ة للعدو ميز  فى نفس الوقت الذى أعطى      . .   بالنسبة لعملية عبور القوات      
حدث عن خطه الدفاعى ، الحصين ، األسطورى،       نتنسبية قبل أن   

 . . » بارليف «المسمى 
من الصعوبات التى اتسمت بها قناة السويس التى       ه لما ذآرناةباإلضاف

آان الساتر الترابى الذى أقامه    :   مترأ   220-180 يبلغ عرضها ما بين   
، والذى     على حافة القناة  امتر  20اإلسرائيليون ، والذى وصل ارتفاعه إلى     

وآانت هناك   ، قيم بشكل متصل على طول الشاطىء الشرقى للقناة     أ
 . ذا الساتر الترابى  ه الكثيفة تغطى   لغاماألحقول 

ات بتم إنشاء مرابض العر، ابى المترامى األطراف ر التوفوق قمة الساتر  
 ما    يتراوح  بفاصل  ،مرابض   8: تر م بحيث يضم آل آيلو      ، والدبابات  ،رعة  مدال

 .  متر بين آل موقع وموقع      200 -100بين 
أقيمت على     :  مربضا  )1360(ات لقد بلغ عدد مرابض الدبابات والمدرع   

  . .  ا آيلوا متر 170مواجهة 
 قد أقاموا    يليون ئارفقد آان اإلس ) .  .  خط برليف (آل    وهولم يكن هذا  

 وثالث   ،  ح ما بين آيلو وعلى عمق يترا    )  مصاطب(سواتر ترابية أخرى 
 الشرقى للقناة ، بنظام معين ، بحيث تكون         ئ  من الشاط متراتآيلو

ن خالل جيوب    م ؛ فاع المتحرك   الدعنصر   لتحقيق   ، ضافية  مرابض نيران أ
 .   قوية نيرانية

متداد الضفة الشرقية للقناة ،   إيسى على ئكل ذلك الخط األول والريشو 
جد التجهيزات الهندسية ، ومرابض    تو  آيلو مترات ،  5وعلى عمق يصل إلى    

 12 -  10خر ما بين  آوعلى عمق    ، للمدفعية والدبابات تشكل الخط الثانى     
 والذى يضم     ، نجد الخط الثالث الموازى للخطين األول والثانى    اآيلوا متر 

 من المدرعات ، ووحدات المدفعية      ا  ويضم عدد  ،تجهيزات هندسية أخرى   
تصال ومراآز القيادة األمامية إلاطية ، إضافة إلى مراآز ا  يحت إلالميكانيكية ا

 .   المستشفيات الميدانية     و
 
  

 
 
 

 نة القالع الحصي   
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 ا آيلو متر  170وهى ) خط بارليف(ينتشر فى المنطقة التى أقيم عليها     
 - على النحو الذى شرحناه     مترآيلو  12 -  10ح ما بين    وطوال وبعمق يترا  

 حسب التقارير   ؛جا للمراقبة بر 15 باإلضافة إلى ،حصنا    36على 
 . اإلسرائيلية ذاتها 

حصنا لألسلحة المختلفة      462إلى  مالجئ آبيرة باإلضافة      206  ويضم الخط  
 . والدبابات 

من   )  : خط بارليف ( حصن فى التاريخ ما شهدته حصون   أى يشهد لمو 
ام غنطاقا من االل   73:  حيث أحاط بكل نقطة حصينة  ؛كثف للغاية متلغيم 

 . كة شائواألسالك ال
 � التى صدرت بعد المعرآة   - العسكرية  تصف مجموعة الكتب والتقاريرو 
بأنها شبكة :  شبكة التحصينات ؛ا م  وغيره " لتقصير ، والطوفان ا"منها و

 .   بعد آخر الغاية ، آان يجرى تطويرها عام  لمعقدة 
إن هذه    . . تخدم فى إقامة هذه التحصينات آالف المعدات الثقيلة        سلقد أ 

مت فى   أستخدوالتى  األحجار الكبيرة التى وضعت فى شباك حديدية ، 
دشم ، والتى بلغ سمكها عدة أمتار  آان     لقات فوق ا بناء على شكل طب 

 نفاذها   ودانات المدفعية الثقيلة      هو الحيلولة دون تأثير  :  دف من إقامتها   هال
 . نفجارية إلإلى داخل الدشم وأيضا  تقليل الموجات ا  

بكل  ت من الداخل زقد جه ) ليفرخط با (إن القالع الحصينة التى ضمها   
 فقد آانت مكيفة الهواء ، ومجهزة بمواسير    -  ل الراحة والرفاهيةئوسا
 وآالت عرض سينمائية      ، تصال متطورة إوآجهزة ، ة تبريدها جهزياه ، وأالم

 ،    بأسرهمتصال الجنود إلفى قاعات مكيفة ، ومكتبات ، وتليفونات عامة      
    .. مختلفةتموين مخازنو
  ن طابقين    أسرة م-داخل الدشم المحصنة    :   نودوقد ضمت أماآن إقامة الج    

 .  ، آانت تضمها معظم التحصينات       تجهيزات رياضيةى، باإلضافة ال
 فقد آان آل منها        :وعلى صعيد القدرة القتالية لهذه الحصون المنيعة       

 ، لمدة تزيد عن     مدرعة بقوة نيران آبيرة ، مقدر لها مواجهة آتيبة   ا مزود
بهة الجنوبية بشق    للجاعندما عين قائد   )  رونيل شاأر (، وقد قام   اآلسبوع 

ات الكيلومترات من الطرق قرب القناة ، خاصة الطرق المواجهة للقناة   مئ
ليقلل من المقاطع التى تتحرك فيها قواته ، والتى تقع           كل عمودى  شب

ن تنطلق من الضفة الغربية     أ التى يمكن   ؛ المصرية  نتحت مرمى النيرا
لمدرعاته من التحرك يرمى إلى إتاحة الفرصة  ) ارونش( آان  و ، للقناة 

 . القناة ذاتها   ونحو :، بل   السريع نحو المعاقل 
 تم إضافة قضبان السكك الحديدية ، إلى    ؛)ليفرلخط با(ر جديد طويتوفى  

 .  طبقة جديدة من الحجارة التى وضعت داخل شباك من المعدن    
  ا منذ أن عين قائد  ) شارون (آثيرة هى عمليات التطوير التى آان يضيفها     

آة مرنة لبطاريات حر لكى يتيح  ؛ الطرق الجانبية : ة صخا) يناءس(بهة لج
 .   قواته  فعمدا

وعن   . .  عن المساحة التى أقيم عليها الموقع الحصين       :  قد يتساءل البعض     
 .  يفية الدخول إليه  آ
سة آالف متر مربع ، مإن الحصن الواحد قد أقيم على مساحة تصل إل خ   

 ،  لدخول السيارات ) أمتار  4(تساع إحد بومعظم الحصون لها مدخل وا
ل الحصن    دخ بحيث ال يمكن ألحد أن ي    ،ق  روالدبابات القادمة من ناحية الش

 . يلية ئارتجاه القوات اإلسإ من ااال إذا آان قادم
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غالقها بحبل من     إ  فيتم  - إلغالق أبواب الحصون   قد وضع نظام دقيق   و 
من أربع دشم ،    :  تكون آل حصن    وي،راد والدبابات ـاأللغام المضادة لألف 

 تم بناء طابقين منها تحت األرض ، وفى الطابق      ، طوابق  ثالثة بإرتفاع 
ختالف   إلفتحات التى تظهر منها فوهات ب ا وهى ..جد المزاغل توالثالث 
 . أنواعها 

 وآميات هائلة من األسمنت تمثل   ،ل ما والر، عديدة من الصخور طبقاتإن  
 إلى قضبان السكك الحديدية التى       ، ء دشم إضافية    لبنا  المواد األساسية

 التى تضمها آل    ؛عت منها أسقف الدشم ، وهناك أيضأ شبكة الفوالذ   صن
 تفتح   و ،ف المدفعية  ئ وأبواب الغرف ، حتى ال تتأثر بقذا،طوابق الدشم 

 . بواسطة الجنود )  اتيكيامأتو(أبواب الغرف 
رى ، ويتوفر فى آل     ئ الدافاعد بحيث تحقق ال:  النقاط الحصينة   لقد صممت  
  ،  مثل المدافع الذاتية الحرآة    ،ا مجموعة من األسلحة المختلفة  همن
 . شاشات والهاونات روال

نوعا من الرشاشات التى تعمل ذاتيا بمجرد     : ت النقاط الحصينة    ضم لقد  
ى إنسان يقترب من أ بحرارة ا متقدمة جد  ) أجهزة اليكترونية (سإحسا

 ورشاشات مضادة  ،   أرض  -أرض   :  افة لمواقع صواريخ    باإلض.  . الحصن 
 . للطائرات 

 ينتهى   وس ،  على شكل قارمم د فإننا سنج: نتقلنا خارج الدشم إوإذا  
 لتعود وتختفى    ، للدبابة أن تصعد فوقه    مكن  ي ، ض للدباباتربطرفاه بم

  آل  ت  ضم وقد   ..  عن القذائف المصرية    اعندما تنزل إلى قاع القوس بعيد      
)   بيريسكوب (آيب ترسبة للمراقبة فقد تم  نأما بال . . مة ثالث دبابات دش
 .  من إحدى الثغرات ثم يختفى   )  أتوماتيكيا(يصعد   .. نى واليكتر

)   خط بارليف (لذى بذل فى اقامة   ا ،إن التكلفة المرتفعة ، والجهد الشاق    
من   ) ملياراتحوالى (والذى تكلف حسب بعض التقديرات اإلسرائيلية    

رات ، إضافة لمليار مواد أولية وعشرات اآلالف من المعدات     اللي
 .   والمهندسين والعمال  

 ..  أو لمجرد التظاهر،  بال هدف   اذه  ل آيكنلم  
 التى بنى من    هداف األهم من أا واحدىجود اإلسرائيلوفقد آان ترسيخ ال  

 من إعطاء إنذار مبكر فى      رهن يوفأضافة لما يمكن     إ)  خط بارليف (أجلها 
يل   ئسراإاية جنود مة محاولة القوات المصرية القيام بأية عمليات ، وححال

 .  المدفعية المصرية والطيران    نمن تأثير نيرا
جيه   تو إليها ا ، مضاف  ستراتيجية للعدو  إليره من األهداف ا  غ و ذلك ل آ 

  خط  ( وللمدن التى تقع فى مواجهة    ،ات للقوات المسلحة المصرية ربالض
 . ة ني بقالعه الحص  ) بارليف

  

 
  أخرى   ةصق .. بالم   للنا و

 ،   فةث فى السطور السابقة تحدثت عن خط بارليف ومدى التحصينات المك    
ت فى نقاطه القوية الحصينة ، ومدى األمان الذى    وفرواإلمكانيات التى ت

 ومن قبل     ،  يليين ، بل والرفاهية التى وفرت لهم       ئراسفره للجنود اإلوآان ي
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 ، وفر للعدو   ا فريد اعتبارها مانع  إسويس ، ب  ذلك آان الحديث عن قناة ال    
 . . صون منيعة  ح لما صنعه اإلسرائيليون من سواتر ترابية و  ا إضافي اقئعا

 أننى أغفلت الحديث عن السالح الذى        ..  القارىء العزيز قد يالحظ   لعلو 
ورية ، طيل هالة إعالمية ، وحكايات أس ئسراإطالما صنعت حوله  

 .  الشهير  ) يف لخط بار(ة التى بدأت مع بناء    النفسيحربهاستخدمتها فى  إ
ت الحديث عن سالح النابالم الرهيب لنفرد له مساحة   خرنى أأن : لحقيقةوا 

ا جاء فى مذآرات القادة والخبراء   مم خاللها بعضا -  ا مع-مناسبة نستعرض    
 .   وتحليالت المتخصصين    ،
 
 ا يلي ئ النابالم ليس إسرا       إختراع   
يل لم تكن   ئأن إسرا: آد تؤ هذه المعلومة التى   قسوأن أوفى البداية البد  

 . .  عم تزهى أول من أبتكر فكرة المانع النارى آما يحلو لها أن   
 الضباط     دها أحربتك إحينما     1940إن هذه الفكرة ظهرت ألول مرة عام    

و آان من ضباط المخابرات ، فقد لفت        ) ايت هوجون بيكر  (اإلنجليز ويدعى 
 بالقرب من خليج  ، ودـب ، متصلة بخزانات وق ثقويب بها نتباهه وجود أنابإ
 ترابط القوات اإلنجليزية متأهبة لمواجهة ت حيث آان) نت مرجريتسا(

ستغالل هذه األنابيب      إمكانية إجل فى  روفكر ال .  . الغزو األلمانى ، وصده  
 .  إلشعال سطح المياه ،والخزانات 

ه فى حرب نفسية ضد األلمان ،         واستثمار  ،وذج منها   نمام بعمل    وبالفعل ق  
 ، على الرغم من تواضع اإلمكانيات    ا الفكرة نجاحا باهرهذه  صادفت  دوق

 .   المتاحة فى هذا الوقت  
تتجه إلى مجرى القناة    ) للنابالم (  بإعداد مواسير  ةيليئقامت القوات اإلسرا 

وسبعين     قيمت عل مواجهة تقدر بمائة     أ ، تخرج من النقاط الحصينة التى    
 .  . ايلو مترآ
وذلك بعد أن أعد اإلسرائيليون أجهزة ضخمة لضخ المواد الملتهبة على     

ق معدودة سدا من     ئقاد  بحيث تقيم فى      ، الشاطىء الشرقى للقناة   
شتعال مع آميات       إلعبارة عن زيوت سريعة ا  .  .  والنابالم .  . النيران واللهب 

. .   طح المياه  محسوبة من الكيروسين لتكوين طبقة من النيران فوق س   
 والتى وضع     لتهاب ،إليع ار الضخمة بالخليط الس  تدعاستو تم ملء الم  د قو

ج منها خط من   خر ي  )ماصة آابسة  (  لها صمامات تتحكم فيها طلمبات ضخ  
بوصات ينتهى بفتحات تحت الماء على مسافات متقاربة           4األنابيب بقطر 

 .  ريع األماآن الصالحة للعبو  مآثر ترآيزا فى ج  أوبشكل 
ة بالنابالم مدفونة تحت سطح اآلرض وءيع المستودعات الممل  جمآانت  

وآان آل    ، و الطيران أ ،ية رصابتها بنيران المدفعية المص    إتحسبا لعدم  
 .  طن    200مستودع منها قادرا على ضخ  

 عند تحليل جزء منها  -ت درجة حرارة قطعة من هذه المادة البشعة غوقد بل 
موشى   (وهو األمر الذى دعا   .  . ية ئوة درجة مئعماب ست غ بل-فوق المياه   

ية لو رأن القوات المص: ستنزاف إلارب ـم بعد حو ذات ي-قول يأن ) ياند
 .  رماد ىفسوف تباد عن آخرها وتتحول ال   :  حاولت عبور قناة السويس  

واحدا من أقوى القالع       : وبكل المقاييس    ) خط بارليف  (فقد آان   :  د ــوبع 
 وحجم العمل    ، قيمة  :  ومن هنا يتضح   . .   الحديث رـعص العسكرية فى ال
ب حرية فى  ر الذى قامت به القوات المسلحة المص   ، العسكرى الرائع 

.  .    دفاعية حصينة عديدة      ا إن التاريخ العسكرى قد شهد خطوط     . .  أآتوبر
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خطا دفاعيا حصينا      : ب الحرب العالمية اآلولى وفقد أقامت فرنسا قبل نش   
ويومها  )   1916فبراير عام   (ع األلمان تحطيمه فى     اتطس وا) فردون( مى س

 . .  نه حطم آبرياء فرنسا ومعنوياتها   أ: أعلن المارشال فولكنهاين 
ا خطها   س أقامت فرنى  سنوات من الحرب العالمية األولروبعد عش  

 فقام     ،  ) فردون(بعد أن استفادت بتجربة خطها األول       الدفاعى الثانى ،    
،   سمه إوقد سمى الخط ب ، اف عليه   ر باإلش)وريه ماجينأند(وزير دفاعها 

) يانرجود( الجنرال األلمانى طع ث لم يست يوقد آان هذا الخط منيعا ، بح  
ر هندفاع بمدرعاته فى اتجاه ن إل وا، وتطويقه حولهوقام بااللتفاف   ، قتحامه إ
   )المليز(

أخرى آانت هناك خطوط دفاعية حصينة    : وجينما فردون وباإلضافة لخطى 
)   جينسوتا (ط  و الشهير مثل خط )   بارليف خط (عرفها التاريخ قبل    

 .  . وغيرها من الخطوط  ) يجفريد سو(
   ،يع الخطوطمتفادوا من تجارب جإسإن اإلسرائيليين قد  : لكن الواقع يقول  
ستفادوا أيضا من التجارب التي   إلبياتها ، بل إنهم سنهم قد تجنبوا أو

التى تم فيها تدمير جانب آبير من الخط         تنزاف  إلس حرب اءها اثناوخاض
 . األول 

ر القالع الحصينة التى شهدها        أآب آان من  )  خط بارليف  (بأن  :  عتراف  إلومع ا 
 فى الحرب النفسية من جانب   إستغالله    فان  ، رصكرى المعا ـسعالتاريخ ال

  1969يقول فى منتصف مايو عام      ) مناحم بيجن  (فهذا هو .  .  العدو آان شامال 
ولو فكروا فى ذلك فانهم    ،  ) خط بارليف (ن المصريين لن يمروا عبر    ا«:   

 .  » جيش فرعون    سيكون مصيرهم مثل مصير   
   ،  أنه واجه هذا التحدى الكبير :  يذآر التاريخ لجيش مصر الباسل  سوفو 

ع بر، و التى أحسن القادة التخطيط إلقتحامها   ) خط بارليف (وتحصينات  
 ،   لشجاعة با(ين  ح متسل ، واقع الحصينة    ذه الم هالمقاتلون وهم يقتحمون    

ع   ال القذه التى أسقطت ه: ح و تلك الر؛ بر المجيدة أآتو وبروح  )واإليمان
عادت أ ور ، الذى ال يقهالجيشأسطورة ا: لى األبد إالحصينة وحطمت 

  جيش   يخوضها أبناء ية  حقيق ةعتبارها فى أول معرآ     إللعسكرية المصرية 
 . البواسل رمص

 

 
 بعالفصل الرا

 مالحم اإلستيالء على النقاط الحصينة
 

 حققت إنجازات مذهلة فى األيام األولى 19لفرقة ا�

  . للمعرآة

ستسلم إوسقط الموقع و..  أيام من الحصار 7�

 . اإلسرائيليون 
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لو إدعيت أن العدو واجهنا فى موقع عيون موسى �

 .لصنعت له بطولة ال يستحقها .. 

 8را منهم  أسي83 مشاة أسرت وحدها 19الفرقة �

 .طيارين 

 أآتوبر آانت أمامنا مفاجأة غير 8مع بزوغ فجر يوم  #

 .سارة 

 

من اليوم السادس وحتى التاسع من أآتوبر       ، ب رشهدت األيام األولى للح
 .  آزت فيها القوات المصرية بعد العبور   تمرلة فى المساحة التى ئ هااأحداث

 مشاة  19ى الفرقة  أس آوبر  رإن منطقة   :  ولن أتجاوز الحقيقة إذا قلت   
 . آانت أعقد مناطق األحداث على طول الجبهة     

ساعة   26خر إقامة الكبارى لمدة أ لت؛فقد قاتل الجنود بدون دبابات   
 .  ة لخفيفهم الحتبأس

ستشهاد فوق دبابات العدو    إل إال ا- فى بعض األحيان   -ولم يكن أمامهم  
 .  لتدميرها  

ثيرت   أو. .  نة لدرجة خيالية  ـنطقة محص ط القوية فى هذه الم   نقات ال آانآما  
آة على  عرل ممث  الذى لم يكن ي ) ىس موقع عيون مو  (ا هاطير منـحولها أس
يل    ئسراإآه جنود ترن  أ بعد  ؛ستولت عليه قوات الفرقة    إنما إو ،  اإلطالق

  .  امذعورين تمام
 رتطوي وتتضمن هذه الحلقة الحديث عن تطبيق العمليات القتالية لقرار     

 لتخفيف الضغط عل الجبهة        ؛لى الجبهة المصرية نحو الممرات   الهجوم ع
 : لهجوم االسورية ، وأحداث تطوير 

اإلسرائيلية الجديدة   ) والتكتيكات( ؟  آيف توقف ولم يستمر  و ؟ آيف بدأو 
بعض   و، ) ءسينارات مم(التى واجهت بها القوات المصرية المتقدمة نحو 

  .  )سدر(آه نحو حرفى ت يكى نع تعثر اللواء اآلول الميكا ئقاو
دور   ص ر آانت تستهدف التقدم ، ولكن بعد وقت قليل من            مسألة التطويإن  

وآانت الفرقة    عل ،  م بالفد  أحد اللواءات قد تقنها بعد آن آاؤاغتم إل: األوامر
 من المدخل    آم 20د ـ على بعتزـمت حتى تمرآ دفى هذا الوقت قد تق 

 .  "  لممر متال  " الغربى 
بعد (هى أيام ما : ريخ العسكرى أليام المختلف عليها فى التا ر اأآثإن  
 ) .  الثغرة (وحتى )  لعبورا
 

 
 
    ما بعد العبور     تاي عمل 
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ة الطيران ب ضرالأن بدأت أو : لقد آان العبور يتم على موجات ، وما حدث هو   
وفى أعقابها قصفت المدفعية أهدافها         لتدمير النقاط الهامة فى األعماق ،  

ه للوصول إلى المحاور ا عملية الضرب آانت تتقدم قوات المش  ءوأثنا. . 
 .   لكى تستطيع العبور  ؛المحددة 

ة لحرآسبق الجنود الزمن الذى آان مقررا أن يقوموا با    : العملية ء هذه ثناأ 
 .  هم سامفيه ، من شدة ح 

 .   أنهم بدأوا العبور أثناء ضرب المدفعية   لدرجة
نود فى نقل     ـآانوا يساعدون الج  )  سويس ال(أن أهالى   : واألآثر من ذلك   

واليد ، بدال من أن يحمل الجنود الصناديق الثقيلة    ، رة بعربات الكاروـالذخي
 .   القناة ئعلى أآتافهم إلى شاط 

 آان الجنود يتسابقون لوضع العلم على الضفة       -  ا أيض-ر  لعبوء اثناوأ 
 لكى   ، ا للقادة  لكى نسلمه ؛ فقد تسلمنا األعالم من القيادة       ،  الشرقية  

 ) .  الفريق الشاذلى (ترفع معنوياتهم ، وآانت هذه فكرة   
آانوا يتسابقون لرفعه ، وآان أول علم وضع على الضفة الشرقية للقناة           

 .. ية والنصف بعد الظهر   نعة الثاسا ال.  مشاة   19بصفة عامة فى الفرقة  
 ..لقد حققت فرقتنا إنجازات هامة فى األيام األولى للحرب     
   19أود أن أؤآد أن الفرقة  : ولكن قبل أن أخوض فى تفاصيل هذه اإلنجازات         

ن ذلك يرجع   آاوليات أآثر، و ئقاست أآثر من الفرق األخرى ، وتحملت مس 
  ع أسر الفرقة    نت هذه قد آا و . . إلى طبيعة المنطقة التى آانت تعمل فيها       

آيلو مترا     13 فقد وصلنا إلى مسافة . . رها لألرض تحري فى  قرفأعمق ال و
 .  فى سيناء شرق القناة   

يعنى وصولنا إلى مراآز قيادات قوات      : والوصول إلى هذا العمق   
يع مراآز القيادة اإلسرائيلية   ملقد وصلنا إلى ج  . . حتياطى القريبة للعدو إلا

  " متال"على المحور العرضى األول أمامنا ، وقد استولينا على قيادة محور    
 )  عيون موسى  (وقيادة   )  رجبل الم (وقيادة 

يع مراآز القيادات  مستولت على جإ  هى الوحيدة التى   19الفرقة تبر عوت 
  ..األمامية للعدو

حصلت على وثائق هامة . . . ء على مراآز هذه القيادات  اإلستيالل خالن م 
ستيالء     هذا باإلضافة إلى إ .  .  وخرائط العمليات وأجهزة ومعدات قتالية   

ية هامة فى هذه المناطق ، وهى حصون متدرجة   الفرقة على نقاط قو
و   )  ىسعيون مو( و ) 158( و ) الجباسات(ثم )   149 (،)   148( ، )   146( القوة 

 ) .   لسان بور توفيق  (
 وموقع مدفعية عيون     ،مراآز قيادة   3نقاط قوية و    6: الحصيلة النهائية  

 . أآتوبر  13آل ذلك حتى يوم   .. موسى 
رت سفقد أ . .  آنا نأسر آثيرين من جنود العدو    : لنقاط  ه اهذ ب لوفى أغ 

د الكلى الذى تم    دطيارين ، وذلك من الع    8جنديا ، منهم     87:   19الفرقة 
 .  جنديا خالل آل أيام الحرب    114أسره بمعرفة القوات المسلحة وهو 

 155تزر عيار  و دبابات باتون ، وموقع مدفعية ميدانية ها   5تولينا على   إسآما  
 باإلضافة إلى    ،آة  الحر  ثم عدد من المدافع ذاتية    ، مدافع   6مم وعددها  

 .  أسلحة خفيفة بأعداد آثيرة  
 .  متنوعة طائرة  33ماال يقل من  : طت الفرقة سق وقد أ 
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   المهمة القتالية      
  ،  أقامت رأس جسرها فى سيناء      19من أن الفرقة      : ماقيل    ويحضرنى اآلن 

 .. أن هدفها آان الممرات   وتقدمت بطريقة توحى ب
حيحا أغلب ما قيل عن هذا     ص، وليس  تلزم إعادة نظرس تهذه األمورإن 

فقد آانت المعرآة تتكون من مراحل للوصول إلى المهمة    الموضوع ، 
فالتكتيك     .  .  وهذه الوقفة التعبوية لها ظروفها     . .  التالية بعد وقفة تعبوية     

يث إن حب أمامك فال بد أن تطارده ، أنه إذا آان العدو ينسح: رالحربى يقر
 . مطاردة العدو عند انسحابه مبدأ من مبادىء الحرب األساسية    

   ..بتدائية ، ومهمة تالية   إمهمة : ت هناك آان 
 أو آان  -، وبدأنا ننتظر أوامر ببدء المهمة التالية  أآتوبر  7انتهت يوم : األولى  

 . .يفترض ذلك  
بدأنا نتقدم حتى وصلنا الى أقرب ما يكون للمهمة        ف ..  أنا لم أنتظر األوامر 

 صدرت     ..بر بساعة أآتو  9 وقبل فجر يوم   ..عنا ـ توقفنا فى مواقو ،التالية 
أن نقوم بتحقيق المهمة التالية قبل أول       :  مضمونها ؛األوامر من القيادة 

ستطعنا عمل       إلما آنا   : نتظرت األمر فى موقعى األول     إلو آنت قد     . .  ءضو
ووجدت نفسى أحقق المهمة التالية فى    . . ن آل ارهقرأ وهذا ما ، ئش
 .. قت المحدد وال

 وهناك آثير من البطوالت واألعمال الهامة التى    ،لهذا آنا مندفعين وحدنا     
ب حر فى عمليات   -  ا أيض-سجلت فى تاريخ الفرقة وعملياتها ، ومسجلة   

 .  أآتوبر
  ..  ذات داللة  ؛وسوف أحكى هنا موقعة واحدة  
تصال إ، نجح العدو فى دفع فصيلة دبابات فى نقطة     فى أحد تلك األيام 

م   د آز القيادة المتق ه مر وتسللت دبابة منها تجا  ، بين لواءين فى الفرقة  
أحد جنود قيادة    وهو) الديدمونى(تصدى الجندى   : على الفور. .  للفرقة

حامال  : الفرقة ية قائد مدفعية  ما والذى آان ضمن طقم ح   ، مدفعية الفرقة 
وانتظر    . ) متر 100(  المؤثر هومدا)   2آربى جى (تسليحه الشخصى وهو  

   )  مترا25(بعد على  ، و هـمى نيرانمرصبحت الدبابة فى  أحتى  ) ونىيدمالد(
،    ليدمر دبابة العدو التى آانت فى مقدمة القول؛ أطلق دانته الشهيرة 

لدانة لكان الموقف قد    الوال هذه و. .   الدبابتين األخريين على الفرار تجبرل
 من ثالث    اآان مكون العدو ، حيث ان قول دبابات     تغير بالنسبة لقيادة الفرقة   

آز قيادة الفرقة  مر هذه الدبابات من الوصول إلى  ت، ولو تمكن دبابات
ابت الدبابة فى   صالتى أ ) الديدمونى ( لكن دانة  ، ختلف الوضع إلالمتقدم  
    .وأنقذ مرآز قيادة الفرقة ،  تمامأ  ت الموقف غير قد    ،  مقتل

  

 
 

 مدافع عيون موسى      
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 موقع    فع  عن األسباب التي دعت إلى تدمير مدا      نيروث  سألنى الك لقد
 .   عل الموقع   ءستيال  إلبعد ا )  موسىنعيو (
 . .  يل  صالتفا  ه وهذه هى المرة األولى التى أذآر فيها هذ  
 ئد اللواء السابع  قا ) فوزى محسن  (  من العقيد   ابعد أن تلقيت بالغ   

،   سليما بمدافعه الستة الشهيرة      )  ىس مونعيو (  موقع   باإلستيالء على 
جديدة    ) باتون(س دبابات موبه خ)  لسان بورتوفيق   (تسالم موقع   سإو

 من الجبهة ، وترحيلهاقى دبابات لقيادتها ئادة ساـطلبت من القي: سليمة 
 ) .   موسىون عي(    عوقـتفادة بمـواالس

ة   سلحدسية من القوات المن ة هنأرسل لج ) د إسماعيل  م أح(لكن المشير  
 . .   عليها  ء يعود العدو لالستيال  ن خشية من أ ؛ المدافع والدبابات   هذه لتدمير 

 .  . يرهدتقذا آان ه  
هو الحفاظ على      ) تكتيكيا  (لكنى لم أآن مع هذا الرأى ، حيث إن هناك مبدأ       

والحقيقة التي أود   .  . ا هعنع المكتسبة ، وترك بعض العناصر للدفاع       قالموا
أن تدمير هذه المواقع والمعدات لم يكن إطالقا بسبب عدم             : دها هنا   تأآي

ن   وليئيارالتمكن من إخراجها من خالل الحوائط الخرسانية آما ذآر اإلس
 .  فى بعض مذآراتهم  

وآانت    ) لة مس سرأ(س جسر الفرقة فى منطقة   أ  آان ر أآتوبر 9فى يوم  
 وقد حدث ذلك بالنسبة       ،  تتعثر )درس  سرأ( دم جنوبا نحو آل محاوالت التق 

 فقد آان من المفترض أن     ؛ول من الفرقة السادسة الميكانيكية ألللواء ا
 تأخر و. .  وقمنا بذلك   19الفرقة  المدفعية من   قصفيتقدم اللواء تحت  

 .  هذا ما حدث   . . وتعثر تقدمه نحو رأس سدر، خروج اللواء 
وضعت فيها قوات من الفرقة       : تى استولينا عليها    إن آل المواقع ال    

آانت مهمة هذه القوات و. . د العدو إليها مرة أخرى عولكى ال ي؛ لحمايتها 
 .  رة المؤخال عن  ئوآان مسرعلت رئيس األجة الفرقة ، ورخؤية محما

يع   م من جمحميا ،ريا ئلذا آان الدفاع فى الحصار الذى حدث بعد ذلك دا    
 . الجهات 

ووصلنا    تجاوزناه ،  .  .  إلى حد معين    الوصول آانت مهمة الفرقة هى    لقد 
 قامت قوات      ،  ا مراآز القيادةن وعندما تجاوز   ،  ادة األمامية للعدو ـلمراآز القي

 آنا على محور  ..ادها ، ولم يستطيعوا   فتوقفنا    دسترإلالعدو بهجوم مضاد 
 .  لممرمن المدخل الغربى ل ) آيلو مترا  20( متال عل مسافة   

فقد صدرت لنا األوامر من القيادة   . . أما مسألة تطوير الهجوم الشهيرة  
   ..بتطوير الهجوم من أجل تخفيف الضغط على الجبهة السورية    

  ) رجبل الم ( دفع اللواء الثانى الميكانيكى من موقعه فى       :ت األوامرآان 
. .    إلى الممرات  "متال  "على طريق    ) ان فى منتصف قطاع الفرقة      آو(
 فكيف أقوم     ،اتى باإلعداد للتحرك ثم تناقشت مع القيادة   عليم  تصدرتوأ

 ، وهو ما قد يؤدى اآيلو متر  23بإخالء لواء فى المواجهة الواسعة التى تبلغ 
؟  ؟ فلماذا ال يتم تقدير الموقف مرة أخرى   رة يدخل العدو منهاثغإلى 
ون إخالء اللواء ختراق نحو الممر د إل دفع لواء آخر من الخلف ل    وطلبت

 .  الميكانيكى من موقعه مع مراجعه الموقف  
آان مفترضا أن يقوم اللواء العاشر الميكانيكى التابع    : قت  لووفى نفس ا 

 .  طريق الجدى فى نفس الوقت      حونة المجاورة بالتقدم عللفرقة الساب
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 ر الهجوم     يطوت
جه إلى  تو)  اصل اللواء عبدالمنعم و  ( قائد الجيش    أن و ه: إن ما حدث  

ووصل    .  . ستدعى، وبعد نقاش تم تأجيل خروج اللواءين        أأن  القيادة بعد 
 .   اللواء الثانى الميكانيكى حرك فلم يت19األمر للفرقة 

ق الجدى   وعندما وصل إلى طري ، المجاور آان  قد تحرك أما اللواء العاشر  
   .لموقعه السابق . . وعاد  صدرت له األوامر بالعودة

 قامت القوات اإلسرائيلية بإقامة خط   )  أآتوبر  9يوم  ( تطوير الهجوم ءاوأثن 
   على طائرات هليكوبتر مرآبة  عبارة عن صواريخ   ، ضد الدبابات  فاع يع للد نم

ن خلف السواتر م  وأثناء تقدم القوات آانت الطائرات تظهر   ، أمام جبل المر
وب اإلسرائيلى سل األهوو. . لتطلق الصواريخ المضادة للدبابات وتختفى  

م من يحمل صواريخ ضد الدبابات ، ويقف    ه فال يوجد لدي   . .الذى تحدثت عنه 
ال فى قرى  إ ايعمال يقاتلونكم ج  (العظيم  هللا وصدق ا . . على األرض 

ى   د  وحدثت فى هذا اليوم خسائر آبيرة في إح        )   ر و من وراء جدأمحصنة 
 . أثناء التطويرآة اللواء الثانى حروهذا سبب تأخير . . الكتائب 

 فقدت تلك السواتر المضادة     ..حتالل جبل المر    إوبعد  .  .  ساء م فى ال 
 .  للدبابات فاعليتها  

 

 
 
   !!الدبابات    د  ضاد   سأج 
 26ستمرت لمدة إ -فقط   - باألسلحة الخفيفة 19رت قوات الفرقة بعندما ع  
ساعة بدون دبابات ، وتوجد وقائع آثيرة عن تصدى أفراد الفرقة          

سادهم لطوابير الدبابات اإلسرائيلية ، منها واقعة استشهاد اثنين من    بأج
 .  قادة السرايا إليقاف تقدم الدبابات  

   ..  التي ال بد أن نذآرها لهذه اللحظات الصعبة    ؛هناك الكثير من التفاصيل     
  ،   إن قادة السرايا المشاة فعلوا ذلك أثناء صد هجوم مضاد لدبابات العدو 

 ألن الفتحات   ساعة ؛  26 لمدة ةنولدبابات المعااسراياهم ولم تكن لدى 
الشاطئية لم تكن قد فتحت ، والكبارى لم تكن أقيمت ، وآنت قد طلبت من     

  ،  ألن هذه المنطقة آانت صلدة     ؛ستخدام المتفجرات   إالقيادة قبل العمليات    
 . ده وحوإل يصلح معها التجريف بالماء 

 تتم الفتحات الشاطئية   لمحده ، وو ستخدمأهو أن التجريف : ما حدث  
 التعامل مع مسألة الفتحات  ىنا إلر فاضطر  عدم إنشاء الكبارى ، : ىوبالتال

 بعد  ئ الكوبرى فأنش ة أطنان من المتفجرات ،بثالث - بأنفسنا -الشاطئية  
   بون العدو اروخالل هذه الفترة آان المشاة يح  . ساعة من العبور  26

،   نوا يواجهون الدبابات بالقنابل اليدوية   آا و،وع  ون أية در وبد بصدورهم  
 ) .  جى-بى-آر ( وقواذف ال 
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ن   أ  تصدى الجنود للدبابات بعد   ) : ر متال مم (على   )أآتوبر  12(م  ووفى ي 
فى اإلسرائيلية وبدأت الدبابات .  . قصفتهم نيران الطيران والمدفعية    

   ..ا عليها   التى استولين  )متال (محورول ح المواقعسترداد إلالتقدم  
وآخر طلقة ، وأصدرت أوامرى لهم بأن يصمدوا فى أماآنهم حتى آخر رجل   

ك فوق    روبدأت تتح ،  مواقع المشاة ىبابات قد وصلت إللدوآانت ا.. 
:   ثنان من قادة السرايا األمامية هذا المشهد   إوعندما رأى . . أجسادهم 

   ،  ات العدو ببسالة    وتسلقا دباب ، خرجا من الحفر التى آانا يحتميان بها    
 وقد تم حفر    تشهدا فوقهما لينقذا القوات ،    س وا،ف دبابتين  سوقاما بن

لسعيد عبداهللا        امحمد  /  (ئدا الشهيد الرا  مأسميهما فى سجل الشرف وه     
   )سرور العظيم  د السيد عب   (/   الرائد، والشهيد  ) البسطاويسى 

  هذه الطريقة ،    وعندما رأى العدو أن دباباتهم تنسف ب       ة ،ظ اللحهذه فى  
ضطروا إ ال يعتادونها مطلقا ، روأن هناك من يقفز فوقها ليدمرها ، وهى أمو  

ولم يكتمل الهجوم المضاد مع   . . نسحاب مذعورين ببقية دباباتهم إلإلى ا
 . أنه آان يتم بسرية دبابات آاملة 

 

 
 
   وسى مون  ي ع ع موق 
القوى    ) وسىعيون م (ع الهجوم على موقع ئتضاربت األقوال حول وقا 
 . . عليه  تيالءسإلوا

  155إن هذا الموقع آان موقع بطارية مدفعية ميدانية عيار             :   تقول لحقيقةوا 
،     فاألبواب تفتح بالكهرباء  ، يعمل بالكهرباء  و ا ،  جد  وهو حصين  ، مم 

تطيع أن     س  بحيث ي الفى إخفاء آاممخ وه و ،والمدافع تظهر وتختفى ذاتيا  
،    ، ثم يوقف نيرانه ويختفى موقعه   شفيضرب أهدافه من غير أن يكت  

 . .   هر مطلقاـفاليظ
 لكن آان من المعروف أن  -آتشافا آامال  إ -وفعال لم يكتشف هذا الموقع     

 .. موقعا ما يوجد فى هذه المنطقة بدون أن نستطيع تحديد مكانه بالضبط        
 ى عندما آانت الفرقة تقوم بتطوير هجومها إل  أآتوبر9ولم يكتشف إال يوم  

، هو الذى يقوم بتلك العملية       19 من الفرقة بعوآان اللواء السا ،  الشرق
  ؛  )تكتيكيا  (جنابه  أأراد أن يؤمن ، نتهى من تحقيق مهمته القتالية      إوبعد أن 

، فاصطدمت بهذا      ا يمين   تحرآتستطالع مكونة من فصيلة ،    إل دورية  سفأر
 .. الموقع الحصين   

 ، فقد   ااحدئيليا وجدوا به جنديا إسرايلم ف،  الفصيلة الموقع رادفدخل أف  
  ، هم صر ، ظنا منهم أن قواتنا قد تحا     اآه اإلسرائيليون ، خوفا وذعرتر

 والطعام   ،لقد آانت الذخيرة آاملة داخل الموقع     . . وا ره قبل أن يؤس   وفترآ
. .   ساخنا وآل شىء فى مكانه ، وهذه الطريقة اإلسرائيلية فى القتال   

له ، أو من ـت قصص عن هذا الموقع ، قالها من لم يدخ     ج خرلكن فيما بعد  
   ..آة عر ومن لم يشارك فى الم .  . لم يشاهده 

واليهود يعلمون   . .وأعدوا له قصصا ، إن العدو حاربنا فيه وحاربناه : قالوا  
ع لهم نحاربتهم فسوف أصونى بوولوقلت انهم حار. .  سليما ترآوهأنهم 
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ما   . .   آة  عر بها ، فعيون موسى لم تكن م    موا   ولم يقو، بطوالت لم تحدث  
 .   وهرب ليترك الموقع   ،حدث أن العدو أصيب بالذعر  

 
 

 
  

 
   توفيق  ر لسان بو   وقع م

 يضم -ب اإلسرائيلية الحر آما جاء فى أوراق - توفيق  رآان موقع لسان بو 
 أقامها اإلسرائيليون على اللسان الممتد إلى ما يزيد على  ،دشم   6
 . متر  200،   75ه يتراوح ما بين ـضعرآان  ورات ، سة آيلومت مخ

ة باألسمنت    ئآانت جدران الدشم تتكون من عربات السكك الحديدية الملي       
 وفلنكات السكك الحديدية ، وقد تم الردم فوقها بالرمل الذى           ،المسلح 

 .   ر فيه القذائف  ث أمتار حتى ال تؤلثالثة رتفاعه  إيصل 
تحتية بحيث إذا سقطت إحداها  ) بأنفاق(ا م الست فيما بينه  شتتصل الد  
 .  صلبة   فوالذية القون خلفهم أبوابغ، وي  الدشم األخرىىرب أفرادها إلهي
ر فيه ضرب المدفعية       ؤثمصمما بحيث ال ي   )   توفيق  رلسان بو (آان موقع    

بل إن أثقل أنواع القنابل آانت ال تحدث فيه سوى إصابات         ،  والطيران
 .  تى طفيفة بالجدار األسمن  

 وبطاريات ، يةاألمريك)  تونبا(س دبابات  م خ: أما تسليح الموقع فكان يضم    
ليح    سطة ، باإلضافة إلى الت ـلة ، ومتوس ـمدفعية ثقيلة ، ورشاشات ثقي   

 .  إسرائيليا )42( غ ـلع تبـ الموق ةوـ عدد ق وآان،  فرادأل الشخصى ل
 
 

 
 
 

 الفصل الخامس
  .أعظم معارك الجيش الثالث: حوض الدرس 

 
لو تمكن العدو من إقتحام حوض الدرس لتغير وجه �

 التاريخ
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ال أعرف لماذا ننسى مقاتال شجاعا مثل الفريق �

 .مدآور أبو العز 

 .شارون آان يعتقد أنه جنرال ألمانى �

الجنود اإلسرائيليون ال يحاربون إال من خلف حصون �

 .ودروع 

 . دبابة واحدة ظلت شوآة فى حلق العدو �

إن الفريق الشاذلى : لقائل لست مع الرأى ا�

 .مسئول عن الثغرة 
 

 .  ولماذا ؟ .  . ؟  ة  رثغ الثتف حد يآ 
 ،    اآزمر اعالمي إستغالال   إلها العدو  غست إرة التى ثغ ول عن هذه ال   سئ من الم 

ت ضغوط الداخل      بدأ و، يل العسكرية  ئفى وقت تهاوت فيه سمعة إسرا    
 ؟ . ج مواقف قيادتها العسكرية    تحر

 ؟    ا خالل السطور التالية   ه سنحاول اإلجابة عن- وغيرها   -سئلة  آل هذه األ   
تهامات بين إلها التراشق باد التى أوج؛لنضع النقاط على آثير من الحروف   

   ..العديد من القادة العسكريين فى حرب أآتوبر  
التى سجلها آل فريق فى مذآرات عسكرية آثيرة ،     : تهامات إل اكتل 

 .  بر وحتى اليوم  ب أآتوحرنتهاء  إنشرت منذ 
 ؟   ة ثغرلماذا حدثت ال: ال آبير طرحه الكثيرون   سؤفى  
 وارد فى آل المعارك العسكرية مرأ:  رة بين الفرق ، والجيوش ثغإن حدوث  
 .   وهوما توضع له خطط مسبقة للتعامل مع أى ثغرة إذا حدثت    ،
عمل    ، وتم   ختراقإ على مقاومة أى -  لمعرآة  قبل ا -ربت قواتنا   دولقد ت 

  ذه  إلغالق مثل ه    : التنظيم الكامل للتعاون بين الفرق والجيوش الميدانية       
 . . .  الثغرات إذا حدثت فى أى موقع   

 ...  وحدث اإلختراق 
ول هذا ح معلومات مؤآدة - هناك -آان من الضرورى أن تكون : أوال 
. .   ف وصلت المعلومات لبعض القادة ولم يصدقونها      س ولأل.  . ختراق إلا

فى إعطاء وقت     :  ا ه والعمل على التأآد من    ، بت عملية عدم التصديق        وتسب
  يقة  طر  ) : الغزالة(و ، ) الغزالة(آاف للعدو لكى يتحرك بسرعة بطريقة  

  وتوهم  إلى منطقة بعيدة ،   اتقوم عل دفع قوات يمكن أن تكون صغيرة جد    
   ..ستيالء على منطقة واسعة   إلن تلك القوات قامت با أ: ى خر األالقوة

 ..  ألمانية شهيرة -أو طريقة -وهى خطة  
 للمعلومات   - أو لم يستجيبوا    - القادة فى الجيش الثانى لم يصدقوا       عضب 

.  .   ولم يكونوا يتخيلون حدوث مثل ذلك   . . ختراق العدو إالتى تحدثت عن  
   . .الهذا أو
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 فى الوقت المناسب ، لصد     ،عة المناسبة رثم لم يتخذ العمل المضاد بالس   
  .. ات التى تسللتالقو

 .   قواته فى الثغرة  زآيترع  ا تطإس وفى هذا الوقت آان العدو قد     
أخذت   : ر مع قوات العدو فى منطقة الثغرة ئمعنا عن القتال الدا سعندما   

ب   غرإلى  ) عصام العزب  ( ستطالع بقيادة النقيب    إمبادرة بإرسال دورية 
 . . ا دد محانبنى عليها موقف  : ات موعل للحصول على م؛القناة 

 لقد       . .ألى سبب أال تصلنا معلومات من القيادة  ا وقد آان وارد: خاصة  
 حيث وصلت   ،ع بمعلومات آثيرة عن آل التطورات   الستطإلجاءت دورية ا

 ) .  جنيفة  (حتى 
رية مضادة للدبابات إلى قناة   س رأمرت بعبو     :المعلومات  وبناء على تلك   

 ليحاول  ؛ ال خلف الجيش الثالثالسويس وقابلت العدو القادم من الشم
 .. )  السويس (حصارنا فى 

وفى    ،  ) الجناين (، وسارت فى طريق    فقد عبرت قوات العدو خالل الثغرة      
لكى تتقابل    » السخنة«ب من نوآت قوة أخرى من الج حرت: نفس الوقت 

 ) .  الجيش الثالث (و )  س السوي ( فيتم فصل مدينة     ،تان قوال
 .   لكان الحصار آامال  ،ى ذلك ن ينجح ف  أ ولو قدر للعدو 
أحد التوقعات التى وضعت فى       ) الثغرة  (فقد آانت   :  آما ذآرت من قبل    و 

 .  حساباتنا 
وهذه    . . ة على القناة مأقمنا سواتر رأسية إلى جانب السواتر المقا  : لك لذ 

السواتر هى التى مكنتنا من المحافظة على ربط الجيش الثالث بمدينة         
   ..س السوي

 ، ة قناحتالل هذه المصاطب الرأسية عل ال  إب  19 الفرقة ا ام مقاتلوفقد ق  
 ود الممرـهين ، وحافظوا على وجتجاإلو من ادوقاموا بوقف تقدم قوات الع  

 )  .  حوض الدرس  (   طـيش الثالث ، والسويس وس  ـتصل بين الج  لما
 .   أعددنا خطة دفاعية لمواجهة قوات العدو فى الغرب    تهقت ذالووفى ا 
لكن فى :  فى مقر القيادة العامة اى الرغم من أننى لم أآن موجودوعل 

، ألن سحب القوات     ا سحب القوات من الشرق  ممكن تقديرى أنه لم يكن  
 ءسبة فى سينا   ترض المك  أل يعنى أننا نكون قد تخلينا عن ا      فى هذه الفترة 

 سحب القوات ء أن يتدخل العدو أثنا - لو حدث ذلك -، بل آان من الممكن  
 .  يقوم بتدميرها  و

 
 ... شهادة حق   

  .. )الثغرة (ول عن  سئبأنه م )ىالفريق الشاذل ( من يتهم  هناكإن  
 .  الرأى  ذا هعأنا لست م: احة بصر 
 .  ول آلمة حق هللا وللتاريخ    ألق: ال أن أتوقف قلي  : إننى أود  
رئيس أرآان حرب القوات المسلحة     ) سعد الدين الشاذلى   ( قام الفريق    لقد 

، حتى      ، قام الرجل بجهد آبير وخالق  1973التحضير وخالل حرب أآتوبر أثناء 
 .  رى كـسآات القوات المسلحة بالمفهوم الع تحرينظم 

آبة فى فترة    مرف آالة ث عن ثالزيدنسياب ماي إنظم : فمن ضمن تلك الخطة   
 عن عشرين     د  وفى مسافة ال تزي  ؛ لم تتجاوز ثالث ساعات     ؛زمنية قصيرة   
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  ولم يترك صغيرة أو   . ق غرب القناة   ري هو ط:  ى طريق واحد   ، وف  آيلو متر 
 .  آبيرة فى التجهيز لمسرح العمليات    

والذى يحمل آل     ) 41(الذى أطلق عليه   ) ىخالتوجيه التاري (ر صدآما أ 
  جميع    عن تجهيز المقاتل ومهماته المختلفة فى   ؛الدقائق والتفاصيل    

 .  مراحل العبور والقتال 
آما    . . ن نذآرها له  أال بد و) : الفريق الشاذلى(حققها نجازات إ جهودا ونإ 

 .  سيذآرها له التاريخ  
  

ذا   لما: خر أتساءل آ اريصاك مقاتال من فإن ه :     يذآرئ  بالشئ الشآانوإذا 
جل من    لرحدث عن ملحمة أآتوبر رغم ما قام به هذا ا     نت  ونحن ه ننسا

 ؟  . مة ي أعمال عظ 
من أحرج الفترات     ةر القوات الجوية فى فت    قائد  )  مدآور أبوالعز (إنه الفريق  

، عندما آانت معنويات القوات المسلحة تعانى      67ت بنا بعد نكسة  مر  التى
 قاسية   االتى واجهت ظروف ) القوات الجوية: ( خاصة  نخفاض ،إلمن ا

 .   67ومعروفة فى حرب 
وفى      ، رة على قوات العدو ث بطلعات مؤ-تطاع هذا القائد الشجاع     إسلقد  

ت هذه العمليات     ملقد ساه. .  بب الرعب المستمر للعدو   يس أن�عمقه  
 فى هذا الوقت الدقيق من        ) عزمدآور أبوال (الشجاعة التى قادها الفريق    

 ورفع معنويات مقاتليها ، وهو ما آنا    ،عادة الثقة للقوات الجوية المصرية إ
 . الحاجة إليه سمأفى 

 
   ع ومواجهة من خلف الحصون والدر         

د العدو ال ووجن  أن قادة ،-كريين  س من غير الع-رون  يقد ال يعرف الكث  
 إنهم ال يواجهون قواتنا إال من خالل  ،رون على األرض سيال ي. . يظهرون 

طائرات ، أوغير ذلك من  وأ ،ة صفحدبابة ، أوسيارات م  أو ،موقع حصين 
   .دروع ن بدون  إنهم ال يواجهو.. أو خلفها ،يختفون بداخلها : أدوات الحرب 

ال يقاتلونكم  جميعا إال فى قرى محصنة       ( :   العظيم إذ يقول   هللادق ا صو 
أومن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك     

   ) بأنهم قوم ال يعقلون
 اليلى مترجئجندى إسرا  (لم يصادفني  : الل آل المعارك التي خضتها  خ
حارة   ( عن  مع فأنت تس . .  ية ريخعتهم التا إنها طبي  . . رسوى فى األس  ) اأبد

  ، ياة اليهود تتسم بالتقوقع   حن إ) . القرى المحصنة   (أو) زوتبالكي( و )اليهود
 . ى ئتسلمون بمجرد الهجوم النها سإنهم ي

 :  وصدق اهللا العظيم إذ يقول    
شر ما   ألول الحيارهم ب من دا من أهل الكت  اآفروين  ذال أخرج ى لذ اوه(  

ا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اهللا فأتاهم اهللا من     ظننتم أن يخرجو  
حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى    

 " سورة الحشر ) "المؤمنين فاعتبروا ياأولى األبصار   
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)   متال (فى مدخل محور   )  طش بال(نا على القلعة الحصينة    م عندما هاج : أذآر   
فى هذه المعرآة      : 18ح جر و10 ، وقتل   دهمئ جنديا وقا  20ا رنسأو
 .  نتهاء العملية إستسلموا بمجرد إ
 آان ذلك   -نتهاء العملية  إ بمجرد -ستسلموا   إأنه حتى عندما  : ريب غلاو 

 .ى منهم من الحفر المنتشرة   أ ج خرع ، فلم ي وقداخل الم
 بطريقة يصعب معها  اث آان هذا الموقع محصن    ي ح..) عيون موسى ( وفى  

لق   غ توث تفتح يبح) مرابض النيران ( فقد وجدت فتحات  ؛ به المساس
آان قلعة حصينة بكل معنى       ) .  أوتوماتيكيا (عه تتحرك فادبالكهرباء ، وم

:    أننا سنحاصرهم    ؛أآتوبر  9 يوم مجوهلقد ظنوا أثناء تطوير ال  . . الكلمة 
يث    ح؛ القد وجدنا طعامهم ساخن .  . قع على حالته و ترآوا المو  ربوا ،فه

 .  اء غد الدآان موع 
 هجومدهم بمجرد ال ئ وقاجنديا  18لم  سست إ.. )  لجباساتا(وفى موقع   

 .. عليهم 
  13حتى يوم   ،  بعد حصارهم    38ستسلم  إ..  )  لسان بور توفيق   ( وفى معرآة  

سرية مشاة من اللواء (و ) سرية صاعقة ، نطاق أول  ( طةـتوبر بواسـأآ
س دبابات باتون  مقع على خ  و  الماهذ واستولينا فى    )  السابع نطاق ثانى 

 .  ة دجدي 
  

 
 
 

   قادة إسرائيل   
رهم   يك فهم ، وتت وسما-بل المعرآة   ق  -  إسرائيل ةادقد آنا على علم بكل     قل 

 .  ، وآل شىء عنهم  
 ويتصرف على هذا األساس   ،  يعتقد أنه ألمانى   قائد مدرعات ، ) ارونشو( 

فى سرعة التحرك ، والمبادأة ، رغم أنف  )  المدرسة األلمانية (ويتبنى  . . 
 - أيضا -وهو. . قناعهم بعد ذلك إ ثم يحاول ، بالتعليمات  د وال يتقي، قياداته 
 .  الذى سبب له بعض الكوارث  ! مرأل ا؛ كل غير طبيعى    شب. . مغرور

 

 
 

 ملحمة حوض الدرس      
ع ما يحدث فى ساحات القتال ال يظهر إال بعد  ئتقييم الحقيقى لوقا ال: عادة  
  ..ترات طويلة ـنتهاء الحروب بفإ
 هذه    همية ضت أفرحيث   ) . لدرس حوض ا  (آة عراألمر يختلف فى م : لكن  

حديثا يخلو     .  . اأن تبرز، وأن يتحدث عنها العدو آثير       :  تأثيراتها و ،  المعرآة
 .  رتياح بالطبع  إلمن ا



 63

ت أساسا فى رآة ج عرإن الم:  عندما نقول - بدهشة  -  ظر البعض يند قو 
. .   الث المصرى   ثغرب القناة ، وأنها تعتبر من أعظم معارك الجيش ال      

فى   مشاة 19آة التى قامت بها قوات الفرقة  عرهى الم: وبالتحديد 
 التى زارها   ؛ 152عند الكيلو  : يط الواقع بين مدينة السويس والقناة   رالش
 .  ة لقبل بدء المعارك بشهور قلي  )  أنور السادات(   ل ـس الراحالرئي

أن تفصل الجيش        :  فى الغرب  » متسللة «يلية  ئراسلقد أرادت قوات إ  
 : اوج مزد ا حتى تحقق هدف ؛ عن مدينة السويس  ،الثالث فى سيناء 

وإحكام الحصار على . . ية حمن نا ) السويس(بإحكام الحصار على 
يمكن التعرف على       وبعبارة واحدة . .  ناحية أخرى   من )  الثالث ش الجي(
  لتغير  المعرآة القوات المصرية فى هذه  رلولم تنتص (آة عر هذه الم هميةأ

  .   )وجه التاريخ
 اآثير  ) حوض الدرس  ( بمنطقة   )أنور السادات(يس الراحل  ئلقد أهتم الر 

 وأبدى     )1973 يونيو  5يوم  ( وقام بتفقد سير العمل فيها       ،آة عرقبل الم  
التى دارت    )  152الكيلو (مالحظات حول المصطبة الضخمة عند عالمة      

 .حولها المعرآة 
 وأهم معارك الجيش     أعتبر حوض الدرس من أعظم ،     : ومن وجهة نظرى  

آة سببا    عرفى هذه الم ) لتكتيكى ا( فقد آان النجاح   ، الثالث على اإلطالق 
  ش الجي (و ) السويس (دينة  بالنسبة لم  ) ستراتيجى إلا( فى النجاح  مباشرا
 ) .  معرآة الصمود ( وبطريق مباشر فى   واءعلى الس) الثالث

أن الكثيرين قد آرروا هذه العبارات حول تلك المعرآة بعد انتهاء         : وأذآر 
 .  ب بفترة قليلة   الحر

ك  جمر(ب من نوفى الج)   152الكيلو (آة عند عالمة   المعرت هذه  علقد وق 
 .  ن   على بعد آيلو متري  )الشط

 ،نا بتجهيز الساتر الترابى على الضفة الغربية من القناة ت مت قواقا قدل 
 بحيث تكون أعلى من )يونيو  5(وذلك بعد : وأقامت مصاطب الدبابات 

تى تتمكن دباباتنا    ح ؛مستوى الساتر الترابى على الضفة الشرقية   
دبابات ر على ثومدفعيتنا ، وصواريخنا المضادة للدبابات من الرمى المؤ   

 . لتحتل الساتر الترابى الشرقى أثناء الهجوم    ) ءسينا (ة من بالعدو المقتر 
 التى   ؛بالمستنقعات ، واألراضى السبخة   ) درس حوض ال (منطقة  وتتسم  

 .  يصعب التحرك فيها  
قرية    منية الغلة و الجناين و: ى قر  ا وغربالشما) درس  حوض ال(ويحد  

 - وحقول ذرة ، وتشبه - مناطق شجرية  وآلها-د عبده  مآفر أح الجباليات و
 ) .  فيتنام   (  مناطق القتال فى أحراش   -إلى حد آبير  

 بهدف رفع الروح   )مدينة السويس ( للوصول الى وآدنا من نية العدأعندما ت  
 فى  ولدى الشعب ، ومن ثم القيام بحصار الجيش الثالث ،اته والمعنوية لق

 .  وسياسية  ية ئب دعاـسيناء ، وذلك للحصول على مكاس 
  )  أآتوبر  22م وي(تفاقية وقف إطالق النار    إ بخرق - أيضا -وعندما قام العدو    

 حيث تمكن ؛ القصف الجوى على معابر الجيش الثالث  ترآيزواستمر فى 
من تدمير بعضها ، وحاول تدمير أجزاء من مناطق الشئون اإلدارية للفرقتين           

ته العديدة للوصول بقواته  ، ثم محاوال .  . ة ، والتاسعة عشرة   عالساب: 
  ، ستيالء عليها    إلتجاهات متعددة الى مدينة السويس ، وا   إ ومن ، المتفرقة  

 ) .  سيناء  (ن ثم قطع طريق اإلمداد الرئيسى للقوات المقاتلة فى   مو



 64

تجاهات باستثناء اتجاه   إليع امول إليها من ج صوالوبالفعل فقد تمكن العدو     
 .  طريق القناة فى حوض الدرس    

 
  

 
 

   فشل العدو 
ما الذى آان يعنيه بالنسبة لسير      . . !! ستيالء على حوض الدرس  إلا 

 .  آة ؟ عرالم
آان سيحدث أشياء آثيرة     ، ة على حوض الدرس    ر لم نتمكن من السيط  لو 

ن إحكام الحصار على مدينة    مفقد آان ذلك سيمكن العدو   . . وهامة 
 ،   ) السويس (ا عن   وعزله ، ثم إحكام الحصار على القوات ، السويس 

إضافة    ،   من أية معاونة يمكن أن تقدمها القوات  )  السويس (وبذلك حرمان 
 القوات من المعاونة اإلدارية والروحية التى تقدمها إليها   مانرحإلى 

 )  .  ويسـالس(
الذى يفيد      ) تراتيجىإلس ا(ك نقطة هامة أخرى تتمثل فى العمق       هناو 

 هاما   أ يشكل مبد  )  تراتيجىإلسا(عمق    فمن المؤآد أن ال       ..الجانب المعنوى 
 .  ستراتيجية العسكرية  إل ائمن المباد

 وهو ما  ، بل إنه من القضايا الهامة فى تشكيل العقيدة القتالية عند العدو   
عتقاد بأن     إلعدة مرات حيث قال إنه من الخطأ ا   )  ياندموشى (أآده  

  ح   بل العكس هو الصحي ؛األسلحة الحديثة تجعل األرض غير مهمة 
 . .  نتشارها   إلفاألسلحة المتقدمة تحتاج لحيز  

ستيالء    إل آانت وراء  رغبة العدو  المحمومة ل - وغيرها  -آل هذه العوامل     
ير وجه   غلت -ال قدر اهللا     -ستطاع العدو ذلك    إولو ،  الدرس  على حوض 

حالت دون أن  سن تدريبهم حوإقدامهم و ،  لكن شجاعة الرجال.. التاريخ 
آانت مهمة   . هذا الهدف الغالى فى هذه المعرآة الخطيرة    يحقق العدو  

141( اإلقليمى   تأمين المعابر فى هذه المنطقة هى مسئولية آتيبة الدفاع     
 الخفيفة والبنادق   الهاونات الكتيبة تملك من األسلحة سوى    هذه تكن لمو) 

 مرابضها فى ل تحت بةوآانت الكتي. . ، وبعض القواذف المضادة للدبابات 
 .  ق وتقيم الكمائن فيها    ئ والحدا،افة المزروعات ح

 تقوم بتقديم المعاونة   ، ويعها بالشرق  م فقد آانت ج  )19(أما قوات الفرقة  
 .  بنيران المدفعية والدبابات المرابطة على الضفة الشرقية     

ت مجموعة إسرائيلية مكونة من بقتر إ أآتوبر 23فى العاشرة من صباح يوم  
 كرك الشط وهى تتحرمقتربت من جإ - ميكانيكية ة ومشاسرية دبابات 
 .   152 المصطبة رقم  هجنوبا فى اتجا

 بينما قامت      ،  شتباك معها إل باقليمى وهنا قامت آمائن آتيبة الدفاع اإل        
غم من ذلك فقد      روعلى ال . .  بقصف قوات العدو     19مدفعية الفرقة   

   .. القناة  ة العدو فى التقدم نحو الجنوب على طريق    عستمرت مجموإ
ل دبابات ئ وتمكن قائد آتيبة الدفاع اإلقليمى بتوجيه نيران إحدى فصا      
حتالل المصطبة     إآزة على الساتر الشرقى للقناة من منع     مرالمت  19 لفرقةا

 .  152رقم 
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قوة المعادية الوتمكنت الفصيلة من تدمير نصف   ، حتاللها إلكن العدو حاول  
  . ايقافها تمامإو
يلى ئسرااإلستدعاء الطيران   إئد القوة اإلسرائيلية إلى     قاهنا إضطر و 

 وقبل أن يقوم       ، فى تقدمه    ر ستمراإللتدمير هذه الفصيلة ليتسنى له ا      
آانت الفصيلة األخرى قد    : طيران اإلسرائيلى بمهمته فى تدمير الفصيلة لا

 على هذا الطريق     د  األبالىاحتلت مرابضها ، وتمكنت من إيقاف تقدم العدو     
 . 

ئدها ، ودمرت لها  ستشهد قا  وإ نادرة ،  جاعةلقد قاتلت هذه الفصيلة بش    
 .  دبابة واحدة توبقي . . دبابتان  
وحرمته من معاودة ، آة فى حلق قوات العدو  وهذه الدبابة ظلت ش 

 .   من قواته الكثيرمرت أنها د: واألآثر من ذلك . . الهجوم 
لتفاف حول إلأآثر من مرة احاول العدو . . لم يتبق للعدو سوى دبابتين    

، لكن أطقم   ) د عبده  مآفر أح(و) منية الغلة(الدبابة المصرية من ناحية 
أآتوبر   25 فى هذا اإلتجاه يوم   19إقتناص الدبابات التى دفعتها الفرقة      

نا لتأمين الجانب األيسر لهذه الدبابة وآانت لهم بالمرصاد ، وآانت ع
 .  الصامدة 

قتحام هذا الطريق بهدف حرمان       إ   : فترة الحصار  طوال  لقد حاول العدو 
آما سبق      )  السويس (نة اإلدارية والمعنوية التى تقدمها    والقوات من المع

رقة   ف الوا  ها مهندسئاشآة المعدية التى قام بان   حرولذلك شل   ، ان ذآرت 
قائد آتيبة      ) مصطفى حمودة ( عليها العقيد مهندس   ف والتى أشر ، 19

 .  لعدو تحت نيران ا  156 الكيلو الكبارى عند عالمة   
وقد أدت هذه     . . نع هذه المعدية من أنقاض الكبارى المدمرة    ص وقد تم  

  يوميا  سين مترمكعب مياه  م فى نقل ما يزيد عن مائة وخ     ا هاماالمعدية دور
 آما آانت القوات     ،آميات هائلة من التعيينات       ، و)  السويس (من مدينة  

 بالمدفعية ، واألفراد ، واألسلحة المختلفة   :تقدم للسويس الدعم النيرانى   
 . تصال بالالسلكى مع القيادة العليا  إل توفر لها او ،
كم العدو الحصار ويعزل   ح حتى ي؛ رضت هذه المعدية للهجوم   عولقد ت 

عن القوات ، بعد أن فشل فشال ذريعا فى اقتحام حوض             )  السويس (
سهم  أآة وعلى رعرالم وسيذآر التاريخ أبطال هذه  - عدة مرات -الدرس  
 .  ورفاقه  ) محمد والى(المقاتل  

 
 

 
 
 
   العملية التليفزيونية       
  . .ستعراضية   إ) تليفزيونية (أن الثغرة لم تكن سوى عملية      : إننى أعتقد    

تعرض بعض السطور التى ذآرها الخبير العسكرى البريطانى      سوسوف أ
إن   : "التليفزيونية   لعملية ا"الذى قال تحت عنوان  ) نسبالدجار أوإ(الجنرال 

 وإن لم   حتى )  حظضربة(وى ـة التى حققها اإلسرائيليون لم تكن سغرـثال
 .  يعترفوا بذلك  
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    !!ه عقل قحدث ال يمكن أن يصد   : فعلى سبيل المثال     
 طن  500متر، ووزنه   200إذ آيف يعقل أن يتمكنوا من سحب آوبرى طوله     

 .  أضرار ه بي دون أن تص  : عبر ميدان قتال    ،مسافة عشرين آيلو مترا   
 .  ولكن هذا ما حدث بالفعل    
الجسر (يلية لم تقرر القيام بهذه العملية إال بعد بدء      ئراسدة اإللقيا آما أن ا 

آميات هائلة من األسلحة والمواد   )  يل ئإسرا(الذى نقل إلى    ) األمريكى
يل صورة من ئراسمت أمريكا إلى قادة إ د وآذلك بعد أن ق     ، العسكرية

والتى     ) 7 -بالك بيرس   (التجسس األمريكيتان   رتائعتها طا جم ارير التي التق
 تقع    ، ، تكاد تخلو من القوات   اآيلو متر   40أفادت بأن منطقة تمتد حوالى     

 تقابلها على الضفة    و)   الدفرسوار (على الضفة الغربية على جانبى    
 . لة إال أنها أضيق منها  مماثالشرقية منطقة  

 ،   )  بضربة حظ (نجحوا فى العبور  )  يليين ئراساإل(ه أن  ك في  شا ال ممإنه  
لة من الدعم   لهائ ولوال الكميات ا ،على الرغم من أنهم ال يعترفون بذلك      

ألف طلعة    (         يام بأآثر من   ـيليين من الق  ئت اإلسراناألمريكى التى مك
لكترونية إلمستخدمة أحدث الوسائل المضادة ا  ) الثغرة (يوميا عبر   ) طيران
 .  التى نستخدمها ضده   ) لسوفييتية   ا(واجهة الصواريخ لم

لقرارات وقف إطالق النار اآثر من        :  يل الصارخ   ئآما أنه لوال تجاهل إسرا   
 . رة ثغ لما تمت عملية ال . . مرة 

 . . يليون بخيبة األمل مرتين  ئارصيب اإلس أفقد  : وبالرغم من ذلك  
 . عندما فشلوا فى دخول السويس   :  األولى لمرةا
وروا أنه   ص، الذى ت   وا بصمود الجيش الثالث   ئعندما فوج  :  والمرة الثانية  

 .  سيلقى سالحه ويستسلم  
دعى    إ التى ؛ ية صغيرة تشبثت بمواقعها داخل المنطقة       مصروات  ق إن  بل 

 .  حتلوها ولم تستسلم هذه القوات  إن أنهم ويليئاإلسرا
صف    ووه) ونيةتليفزي(بأنها عملية  ) رةغالث (اننى أرى أن وصف عملية  

 .  دقيق  
هتمامه إألن العالم رآز .. استخدام وصف معرآة الدعاية   : ل فض  أآنتوإن  

 من الحرص، ا آبير اقدر ) يليونسرائاألمريكيون واإل(عليها بعد أن توخى 
 .  والعناية فى توجيهها 

 أما  .. صورة الجندى الذى ال يقهر جاع  سترإ: يليون يريدون سرائفقد آان اإل  
 .   أسلحتهم قلى تفوعريدون أن يبرهنوا   يفقد آانوا  : كيون األمري

ة حافلة بكثير من األباطيل      عرآ م- عملية الثغرة    - آانت معرآة الدعاية     دلق 
 .   أن يؤآدوها  )يليون سرائاإل(التى حاول البعض   

 . وهى أباطيل يمكن أن تولد آثيرأ من اآلمال الزائفة      
 الخطة أن ) رةلثغ ا(ين حول قضية دت تقارير الخبراء العسكري أآلقد  

ة   غقها إال بصعوبة بال رت ولم يتم ..كل درامى  ش، وب الفشلت أص ة يليسرائاإل
 . 

 فإن هذه العملية اإلسرائيلية غرب القناة قد         - بعد ذلك   -  اتضح تمام إوآما  
 ولقد آان    ،  نجاحا فى الحد األدنى من أهدافها السياسية   - فقط   -حققت  

 لإلسرائيليين    المعنوية هو رفع الروح : رئيسى الهدف السياسى ال
 . والحصول على ورقة للمساومة بها 

يلى وغد   ئراسستغالل إ إحتاج إلى إ فإن األمر :وحتى فى هذه الحدود  
 ) .   1973 أآتوبر 22فى  (نتهاآات وقف إطالق النار     إلوسافل 
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حول إلى   ن يت أب القناة آان من الممكن  غروإن وجود القوات اإلسرائيلية  
 .  يل  ئراسآارثة بالنسبة إل

يدى القوات    أيلية فى غرب القناة آانت رهينة فى    ئراسوأن القوات اإل 
ا آان يحول بينها وبين      ، ممستراتيجى  إإذ أنها آانت بدون عمق     ..المصرية 

 . رؤثو الهجوم الم أ فاعالقدرة الفعالة على الد 
   العسكرى المصرى    أنها آانت فى قلب منطقة الحشد    : يضاف إلى ذلك   
 ) .    تليفزيونية (وبناء عليه فإن هذه العملية لم تكن سوى عملية      
 قد تميزت       )الثغرة (ملية  عنفسهم إن   أ) يليون ئاإلسرا(ا أآد المحللون   مآ 

 . يلية ئالتى وقفت إلى جانب القوات االسرا   ) بالمصادفات (
ئيلية    تثبيت القوات اإلسرا :ستطاع المصريون أآثر من مرة    إفقد   

يليون إنزال ئوعندما أراد اإلسرا    المشترآة فى هذه العملية شرق القناة     
لم   ،  مظالتهم  لفتح الطريق لها أفراد  م وتقد  ، معدات العبور إلى الماء 

 وانهالت عليهم   .. يسمح لهم المشاة المصريون بالتقدم خطوة واحدة       
 .ف والصواريخ المصرية  ئاذالق

 
 

 
 

 الفصل السادس

 نة السويسملحمة مدي
 

 .آانت الفرقة محظوظة ببسالة رجالها �

 .عندما أنقذ شهيد واحد عشرات اآلالف �

 .المقاتل المصرى هو أآبر مفاجآت حرب أآتوبر �

 .ما أجمل أن يعرف اإلنسان قدر نفسه �
 

)    س السوي(، وهو يسجل فى أبرز صفحاته مدينة    وف يقف التاريخ طويال س
   .الباسلة 

: رـبناء مصأ صنعها  ؛صورا عديدة لبطوالت آثيرة     ف يلتقط التاريخ  وس 
 .   ومدنيون  فوق هذه األرض الطيبة      ،عسكريون 

وتبقى ذآريات هذه األيام الخالدة وتفاصيلها مثال يحتذى فى تاريخ    
 .  الشعوب 

فقد     ..  )  يسلسو ا(بدأت المعارك تدور أمام  : ة ثغرت أهداف ال  حتضإبعد أن  
حتالل   إلتجاه جنوبا إل وحاولت قواته ا، النيران  خترق العدو قرار وقف إطالق  إ
ستمر فى بعض األحيان      إ)  هيستيرى   (  تحت قذف جوى      )مدينة السويس  (
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ستخدمت فيه آل أنواع القذائف والقنابل حتى      أ ساعة متواصلة ، 16
 .  المحرم منها دوليا 

  ،  لسابعةوظلت محاوالت العدو مستمرة ، لتطويق رؤوس آبارى الفرقة ا   
بى للقناة بعد تدمير    غرحتالل الساتر ال إ مشاة ، شرق القناة ، ب 19ة والفرق

  طقة  فى من ) لسويس ة اقناة على م المقااطن   25 - ا طن 50( الكبارى 
 .   مشاة 19عمليات الفرقة  

مستهدفا قطع طريق اإلمداد       ) ميناء األدبية  (ار بحرى على  برثم قام العدو بإ  
 .  وغربها ، وجنوبها ،لها شما : واقتحامها  ) مدينة السويس  (عن 

س آوبرى الفرقة ،    أ ع عن ر لدفاوآان ال بد من إعادة التوازن فى ا   
 مع   ،ب غر الشرقى للقناة ، ومنع العدو من تطويق الفرقة من ال    ئوالشاط

والقضاء على محاوالت العدو      )  قتال مدينة السويس   (معاونة أعمال  
 .  حتاللها إل

  اع  أرآان الوحدات مسئولية تنظيم الدف    اء سؤروبالفعل صدر قرارى بتولى    
 الشرقى للقناة ، آل فى قطاعه ، ثم معاونة أعمال الكتيبة        ئ عن الشاط

يع تلك    م وج ستطالع فى غرب القناة     إل قليمى ، وتنظيم عمليات ا    إ  دفاع  141
 صدقى حشمت     (ح .  العميد أ   19المهام تحت إشراف رئيس أرآان الفرقة  

 ) جادو
 

 
 
 

 شرس  القصف الجوى ال     
آان للعدو فى هذا اليوم السيادة الجوية ، حيث    ؛ بر أآتو  23 منذ صباح يوم   

 .  آة عرلمايطرت عل آل سماء    س
:   أصبحت المدافع المضادة للدبابات والصواريخ    : ظل هذه السيادة  وفى  

 .  مقيدة 
 وبالتالى سوف ، وتضرب فورا ،سوف تكتشف : نها لو قامت بعملها أل 

 . طرتتعرض المواقع للخ  
 عل مناطق     ترآيزاآان هناك ترآيز آبير فى ذلك اليوم ، لكنه آان    : حيح ص 

 آما آانت    ،أآتوبر  23ة ، التى تم إخالؤها ليلة ـة الخاليـئون اإلداريـالش
و لبعض مواقع    العدآتشاف طائرات   إب: خسائر القذف قليلة جدا نتجت 

 .   فقامت بإصابتها  ؛ الجوى  لدفاعا
آنت قد أصدرت مسبقا تعليمات لجميع القادة       : م وقبل القصف المحمو    

ا إلى رأس آوبرى دخولهبضرورة القيام بإخفاء المرآبات فى حفر فور 
 .   وأال تبقى مرآبة واحدة فوق سطح األرض   ،الفرقة 

ية اإلخفاء ، نتيجة الخبرة التى حصلوا   هم  إليمانهم بأ؛ ونفذ الجميع ما طلبته    
 .  ستنزاف  إلرب اـعليها فى ح

تفية تحت سطح األرض ، ولم يستطع العدو أن    مخ آانت قواتى آلها  
 .  يكتشفها بسهولة آما آانت األوامر بإخفاء أى معدة تحت شباك التمويه   

 . را ثآز الذى يتحدثون عنه مؤ   لمرلذا لم يكن القصف ا  
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ا يقال   أن آل ما جرى فى هذا اليوم وم      : والسجالتلقد أثبتت اإلحصائيات،    
 ومهما آانت ساعات القصف فهى آانت   . تلى غيرصحيح  عن عدد الق 

، التى تم نقلها ليال بعد وقف         للمناطق اإلدارية الخالية  - فقط   -جهة مو
 .  النيران مباشرة 

 .  ا أحيانا هلم تكن هناك الخسائر بالصورة التى يتم الحديث عن  : لذا  
 

 
 
 
   يس السو  ةبل ملحم  ق 
وآان اللواء السابع من الفرقة يدافع        ،رحاصست)  السويس (أن  :  وقع  نت آنا  

   ..عنها قبل العبور   
التى تقتضى بإغالق       ) مدينة السويس  (آان لدينا خطة الدفاع عن    : إذن  

  ..محاورها ومداخلها 
ستطالع لجمع المعلومات وتوفيرها للقيادة ، ووصلت  إل دورية لأرسلت لذا

 مضادة للدبابات ، ريةس فقررت إرسال   ،أن العدو يتقدم     : آد  ؤات تمالمعلو
 خلف   اللتعبر قناة السويس تحت وابل من رصاص المدفعية ، وتحرآت شما     

ادة ـبقي ) .  . الشلوفةكرـعسم(ة المجاورة ، حتى وصلت إلى عابـالفرقة الس
 ) .  حسام عمارة  (المقدم  

ا ممدبابات ،   4ية مع الدبابات اإلسرائيلية المتقدمة ، ودمرت   لسرت اكشتبإ 
  ، فى خط آخر)  حسام عمارة  ( فكمن  ،ات األخرى للتراجع ت الدبابرضطإ

ر   م أن يد حتى إستطاع   ؛ واشتبك معها    ،وانتظرها وهى قادمة مرة أخرى  
 .  سويس دبابة أخرى ، ويعطل اللواء المتقدم نحو ال  12

لكن اللواء المدرع اإلسرائيلى تمكن من ضرب عربة ذخيرة السرية المضادة   
 . ا عربة محملة بالذخيرة  هس عربات من بين م خ للدبابات ، التى تتكون من

ورجاله بدون ذخيرة مضادة ) حسام عمارة  (ونتيجة لذلك أصبح المقدم     
 من العبور والعودة     البد)  سللسوي (للدبابات ، وأصدرت تعليمات له بالذهاب     

 . فى الشرق    )  الكوبرىسلرأ(
 عربات فور دخوله السويس أن يخفى )  حسام عمارة (فى البداية إستطاع   

 ) .. آر بى جى(السرية التى آانت آل عربة منها مسلحة بقنابل    
آر بى  (البعد ذلك آلفته بالتحرك داخل السويس ، والدفاع عن محاورها ب    

)   حى األربعين  (غلق مداخل المدينة واتخذ من      )  م حسا(واستطاع    )   .. جى
 . موقعا له 

بات العدو   ضرب دبا ) السيد بدور   (واستطاع أحد أفراده وهو المساعد      
وخرج الجنود   ) ..  قسم األربعين   (ناحية  ) آر بى جى (المتقدمة ب    

اإلسرائيليين من الدبابات ، وتمكنت القوات من القبض عليهم ، ووضعهم         
 .فى األسر 
الذخيرة المضادة للدبابات ،    ) محسا(أرسلت الى المقدم   : بعد ذلك 

 . فأصبحت بذلك خطة الدفاع عن المدينة مستحكمة      
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 الشعبية    ةمو اق مال

إلحكام  - التى دفعت من الفرقة    -عندما بدأت مجموعة قنص الدبابات        
وشارآت    ، تدمير المتسللين من العدو   و السيطرة على مداخل المدينة ،   

  -:  آة  عراألهالى فى المعرآة ، وقاموا بدور بارز فى الم 
ن   أداية لقد قدرنا منذ الب    . . لحة المضادة للدبابات سلم تكن لديهم األ 

هتمامنا الكامل بضرورة     ء إ، لذا جا يش الثالث لجهر اـهى ظ ) السويس (
 .   عن المدينة    عالدفا

آانت   .  . ة والقيادة العليا فى ذلك الوقت    نتصاالت بين المدي   إ تكن هناك لم 
ج   خريع اإلشارات التى تجم ، وآانت  19صاالت تتم عن طريق الفرقة   إلت آل ا

 متعددة القنوات التى قدمتها     )لكىسطة المح(  من المدينة تتم عن طريق 
  آى يتمكنوا من االتصال  نتهاء المعرآة ، إالفرقة هدية للمدينة بعد  

تصاالت محافظ السويس ، ومدير األمن من       إيع  م  آما آانت ج    )بالقاهرة(
 .. خالل الفرقة 

 
فقد آان هناك     ؛ التى تدور على الجانب اآلخر    )  آبريت( آة رـأما عن مع 

)   آبريت (القيام بالعبور من منطقة     :  ومهمته ،اة أسطول ـمش       130اللواء 
   .)الثغرة ( لتأمين المنطقة التى تقع بين الجيشين       ؛
   .  .  بعد أن تمكن من العبور      نسحاب ،  إلضطر اللواء إلى اإ ضغط العدو   تحتو 

لقد    . .  ستماتة عن هذه المنطقة      إوآانت القوة عبارة عن آتيبة دافعت ب       
 .  ة يصعب تصورها  رجأبطاال لدآانوا 

  21يوم (أن أوجز األعمال التى قامت بها الفرقة اعتبارا من     : تطيع هنا   سوأ 
 .  . )أآتوبر

  
   سير القتال   

  أآتوبر  21يوم    
عات   مجمو مين الضفة الشرقية للقناة ، مع دفع   لتأ ستمر تنظيم الدفاع   إ
 .  ود العتحرآات ب القناة  للتبليغ عن    غرستطالع إلى  إ
ب القناة    رإلدارة النيران ضد العدو المكتشف غ     :  دفع مرآز مالحظة مدفعية     
 .  لتدمير دبابات العدو ؛قتناص دبابات   إ  مع دفع أطقم  ،
 
    أآتوبر  23يوم  

،    مم 100آتيبة مدفعية ميدان عيار        )    2(ستكمال توجيه عدد    إ تم   (1
  . الغربتجاه إمم فى    152 مم ، وآتيبة   130وآتيبة مدفعية    

المضادة       37   بقيادة قائد الكتيبة    "  شمل "ع سرية مضادة للدبابات  دف (2
ومنعها من     ،    تدمير دبابات العدو ونة أعمال القتال   وللدبابات ، لمعا

 ) .  مدينة السويس (تجاه إتجاه جنوبا في اإل
يرانية طارئة بواسطة توجيه مواسير بعض    نتخطيط وتنفيذ مهام    (3

  ، فة غرب المدينة ثابات العدو المكالمدافع نحو الغرب ضد تجمعات دب 
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   ، وعدم تمكينه من تحقيق مهمته ،        اإلرتداد أجبر العدو على  مما
دو المتحرك فى   ـفى تدمير الع   19واستمرار تعاون وحدات الفرقة 

 ) .   يسة السونمدي(اه ـتجإ
 2 فى صد هجوم عدد     )مدينة السويس (نجحت العناصر المدافعة عن   (4
ة  ندي م(آانت تهاجم   ميكانيكية للعدو وسرية  سرية دبابات ،  

 :  تجاهات إة ثالث من ) السويس
 ) .  الهاويس (  فى إتجاه  )الجناين (طريق     .1
 )  . ينبعحى األر ( تجاهإ فى   )السويس / القاهرة  ( طريق     .2
 ) .   بور توفيق  ( تجاه إفى   ) الزيتيات (طريق    .3

لفرقة   آز قيادة امرمشاة فى   19قد مؤتمر بقيادة قائد الفرقة    ع (5
  ، ) ويس سمدينة ال(وتم تخصيص المهام لتنظيم الدفاع عن        ، المتقدم  

 .  لصد هجوم العدو المنتظر   
  

  أآتوبر   24يوم 
   )مدينة السويس (  آز ضد مرقصف جوى     1100 -  800 من الساعة   �
  )  رأس الكوبرى(رضت قوات عت  1700إلى الساعة   1100من الساعة  �

 على مناطق الشئون اإلدارية      مع الترآيز   ،  ز المرآللقصف الجوى  
 على     -ا   وأيض�ؤها فى اليوم السابق      الالتى قد تم إخ    للفرقة ،

 .  يا ئ أدى إلى تدمير المعابر نها مماالوحدات والمعابر 
بابات  ديبة  ـ آت ىوالحدر بـقام العدو مستغال نجاحه ، بدفع قوات تق         �

م ينجح   ول )  الجناين  (إتجاهمن  )  سمدينة السوي   (ى        غط عل ـللض
  . اإلتجاهة من هذا  ن المدي ىول إلصفى الو

آما دفع قوة تقدر بسريتى دبابات وسرية مشاة ميكانيكية من     �
  )  بورتوفيق  (ا الوصول إلى مدخل هوأمكن ،  )الزيتيات(تجاه إ

 . ومحاصرة مبنى المحافظة 
قسم   (ول إلى ص أمكنها الوسيوطريق الس ه تجاإواألخرى من   �

ث دارت معرآة عنيفة مع أفراد المؤخرات     حي )  بوليس األربعين 
   ستيالء على المدينة ،  إل ولم يتمكن العدو من ا  بمدينة السويس ،

بعد أن خسر معظم قواته      نسحاب خارج ضواحيها  إلواضطر إلى ا
 وبعض    س  السوي�طريق القاهرة     ه تجاإالتى أقتحمت المدينة من     

 )  .  وفيق تور وبيسالهو  (ه ت المدينة من اتجا مقواته التى هاج
  ى  ت أصدرت تعليما .. بتدمير المدينة  هددعندما علمت بأن العدو عاد ي    �
 ،  مجموعات قنص الدبابات   ة دليتولى قيا ) على رضا(ئد للرا 

 .  والعبور بها إلى السويس 
ستمر على المعبر فى هذا       إفالقصف الكثيف     آانت مسألة صعبة للغاية ،  

   يحتمون فى الحفر  )المعديات (مون على ئافقد آان الق : وبالطبع . . الوقت 
بإخراجهم بالقوة تحت القذف العنيف للعدو لكى      ) على رضا ( ئد فقام الرا  ،
بعدها قام بتقسيم       .  .  وتغطية قواته على العبور  ، بمساعدته  قومواي

 وأغلق مداخلها -   حسب الخطة الموضوعة- قطاعات   ىالمدينة إل
  . محاورهاو
ولم يستطع     من الشمال لم يتمكن ،   ) السويس (دخول وعندما أراد العدو   

وقامت   .  . فقد آانت القناصة فى مواجهته      )  حى األربعين (أيضا دخولها من 
عدو فى الغرب بمجرد لمدفعية الفرقة أيضا بتوجيه نيرانها على قوات ا  
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 .  ن تجمعاته  عمعرفة أى معلومة 
)   م عمارةحسا(قيادة لت الذخيرة للسرية المضادة للدبابات بصو : كبعد ذل 

مستحكمة ، خاصة على مداخل    ) السويس (ع عن لدفا فأصبحت مسألة ا ، 
 .  دوعلل لل سالمدينة وتم تقويض أى محاولة ت 

  
    أآتوبر  25يوم 
 مشاة 19دفع بعض مجموعات قنص الدبابات التى دفعت من الفرقة     (1

   بالتعاون  ،دوعوضواحيها لقتال دبابات ال) مدينة السويس  (اخلالى د
ر ص وبعد إمدادها بالصواريخ والعنا,مع السرية المضادة للدبابات 

 .  األخرى بالمدينة 
رية المضادة للدبابات فى متابعة     سنص الدبابات وال ق نجحت عناصر   (2
 .  ستيالء على المدينة    إلوالقضاء على محاوالتها ل ، دوعدبابات ال 
 ) .  األدبيةميناء  (حتالل  إل بتوجيه بعض من قواته المدرعة    عدو قام ال (3
 فى تنظيم الدفاع      )مدينة السويس (نجحت العناصر المكلفة بتأمين  (4

 المضاد للدبابات حول المدينة  
ة بنجاح على دبابات  ر الدبابات فى تنفيذ اإلغا   ص نجحت مجموعات قن   (5

 .  ترقيم قناة غربا    ) 152آم (        العدو فى الموقع  
جدة   ا المتو 19ة د نيران مجموعة مدفعية الفرق   وستمرار قصف حش إ (6

 ومنطقة   ، )  ةشلوفال(ضد تجمعات العدو فى       فى رأس الكوبرى  ا شرق
 .  غرب مدينة السويس   )  لمثلثا(

الجزيرة (إلى موقع   ) بور توفيق  (ستمرار وانتظام اإلمداد من إ (7
 .  حيث تدافع فصيلة دفاع إقليمى       ) الخضراء

، من     مستمر و،  آزمر تعرض قوات الفرقة وقيادتها لقصف جوى      (8
  ة طلع   304من اليوم التالى بحوالى   300 حتى الساعة 700الساعة 
 . طائرات 

)   مدينة السويس  (ترآز نشاط العدو فى تنظيم قواته القائمة بحصار       (9
رية مشاة   سب ، بقوة سريتى دبابات ، و   غرال والشمتجاه الإمن 
  144حتى آم   152آما نظم دفاعاته غرب القناة من آم   .  . نيكىميكا

رية مشاة ميكانيكى ، مع    س و ،بابات درية سقناة بقوة  ترقيم  
 ،بابات دبقوة سرية  ) الشلوفة(حتياطى عام فى معسكر    إحتفاظ بإلا

 .مم   155وسرية ميكانيكى ، وبطارية مدفعية  

  أآتوبر   26يوم 
/   القاهرة  (من طريق  ) سمدينة السوي (ة محاول العدو مهاج  (1

 وآبدته     "شمل "ابات  فتصدت له السرية المضادة للدب      )السويس
 )  .  المثلث ( منطقة ىرتداد إلإلبعض الخسائر واضطر إلى ا

، لمواجهة أعمال   ) سمدينة السوي (ستمرار تعزيز الدفاعات حول إ (2
 . ة أعمال الحصارل تنظيم األعمال اإلدارية لمقاب  ، والعدو 

 
  أآتوبر  28 �  27يوما   

 ) .  رأس الكوبرى ( قوات  ضد جوى مرآز قصف   (1
ستيالء على     إللمنع محاوالت العدو من ا   :   قتال قواتنا     أعمال إستمرت (2
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مع تحسين أوضاع      ،  كنة مه أآبر خسائر م  يد  تكبو ) مدينة السويس  (
ى خطوط أآثر مناسبة ،       لستيالء ع  إل ل؛  )  رأس الكوبرى (القوات داخل  

 .  وية والقتالية العالية للقوات  معن والحفاظ على الروح ال
 

  أآتوبر   29يوم 
إلى   ) الدولية ئ  الطوار(وصلت قوات    1973 أآتوبر  29وم   ي1000الساعة  

إطالق     (الخاص بوقف   ) مجلس األمن(لتنفيذ قرار     )  مدينة السويس (
 )  .  النيران

أن  :   ذآرا والتى شهدت تطورا هاما عندم   أآتوبر  28أما عن أحداث يوم   
 بصب  19 بسبب قيام الفرقة مرةخترق أآثر من  أ قد  ) وقف إطالق النار (
أنه قبل وصول قوات       :  فإن حقيقة ما حدث    ،  نيران على اإلسرائيليين    ال
 وفصل القوات فى      ،  واتخاذ قرار وقف إطالق النار ، )  الدولية ئالطوار(
 جديدة    عول بكل جهد أن يكتسب أماآن ، ومواق  يحا العدو ن آا  . ) .السويس (

 فأعطيت     ،نوا يحاولون تطوير هجومهم لتحسين أوضاعهم     آا، وقد   
 .. تى للقوات بأال تترك فرصة للعدو ليتقدم شبرا واحدا من األرض     ليماعت
 آانت - لتحسين مواقعهم    -قتراب  إليقومون بها للهذا آانت أية محاولة  

 .  يع المحاور متقابل بنيران شديدة من ج  
قتراب من   إل أو ا) السويس (وبالفعل لم يتمكنوا من اآتساب شبر واحد من          

 .  محاور المدينة 
 فى مذآراتهم أننا آنا     ن عندما يذآرو  -آالعادة   -ن يليون يكذبوئراسواإل 

  لم ا ن فعال أنثما حد. . . قتراب إلدأوا بايب نأن دون نطلق عليهم النيرا
    . قد أتفق عليه  نلذى آا  ا) ة لهدنخط ا(نسمح لهم بتجاوز 

  
    أآتوبر  30أزمة  

 . .اث د قد شهد بعضى األح    أآتوبر 30وأذآر أن يوم  
. . قليلة  ينة ال يكفى إال لفترة دوم آان التموين الموجود بالم فى هذا الي 
الف   آ ال يقل عن أربعة    - الفترة  ذه  فى ه -)   السويس (آان العدد فى   و

 ءن يستهلك منه جزأن التموين آان ال بد أاإلضافة إلى ب. . جندى ومدنى  
وبالطبع  آان هناك الجنود الشاردون         ،)  رىرأس الكوب (للعسكريين فى   

 ولم يستطيعوا      )السويس ( والذين دخلوا   ادمون من الجيش الثانى ، الق
  ينة  مد(، ووجدوا أن أقرب مكان لهم هو دخول   )  القاهرة(نسحاب إلى إلا
 . وهم أيضا يريدون طعاما   ،  )يسلسوا
  وفى هذا الوقت     .  .  من التنظيم فى هذه العملية       ع  آان ال بد أن يحدث نو     

 سواء بالنسبة للشاردين ، أو     مت ،  ة الكاملة قد ت رلم تكن السيط 
  )    الطوارئ قوات( ور قد روعيت عندما جاءت     م ولم تكن هذه األ ، المواطنين  

 .  تين  ولتفصل بين الق  
وآان بعض    ) . . مدينة السويس (آان ال بد من تنظيم الشئون اإلدارية فى    

.  .   شتباك مع قوات ألعدو   إسة أيام آاملة فى   خم مضوا أالمحاربين الذين  
 .   الطعام ىانوا فى حاجة إلآ
ت أمر قائد الجيش الثالث إلى    غوقد أبل   من الفوضى ،    حدث قدر   عوبالطب 

 على النواحى   سيطر لكى ي ) الكنزى(د  ة بإرسال العميعقائد الفرقة الساب
اإلدارية وينظمها ، وبالفعل تم حصر آل الموجودين ، وإقرار تعيينات محددة  
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 .  أو العسكريين   سواء من المدنيين   ،لكل فرد 
 .  عاج الذى ساد لبعض الوقت بالمدينة      زنإل على اةطرسي  تمت الكوبذل 
  

 
 
 

   مقاتل يسعى للشهادة     
إذ أن ذآريات هذه األيام آلها   -  نساهاالتى ال أ) السويس (وفى معرآة  

 بعض األلم الذى يسببه تذآر أحد األبطال الشهداء الذين         برغم-غالية  
   ..صة فى سبيل ثرى وطنهم    ضحوا بأرواحهم رخي

 . .   واآلن أتذآر أحد أبنائى .. محظوظة ببسالة رجالها  19ولقد آانت الفرقة  
ت   و ، عندما دع  ) فاخر فخرى عبدالصمد    (  /   الشهيد المالزم أول  إنه 

 يوم   )  يس ومدينة الس ( لمهمة الدفاع عن      ع مجموعات قنص الدبابات للتطو    
  .  آتوبرأ 24

 وعندما    . . يصر على المشارآة ضمن المجموعات       )رفاخ( فوجئت بالمقاتل    
  !أنت ضابط مدفعية   : قلت له 

 الذى    حيا فندم أنت لم تحدد فى نداء التطوع تخصص نوع السال    : رد قائال  
 .  ينتمى إليه المقاتل   

 . .  واحتضنته   .  . لقد غلبتنى يا بنى    : قلت  
عزيمة تمأل هذا     ميم ، شعرت بأن الص آان بريق عينيه يشع باإليمان والت    

أنه ربما لن يعود منها ،      : لم  ع ي؛ الذى يصر على القيام بمهمة       ؛المقاتل  
 .  ة أخرى مروأننا ربما ال نلتقى 

إن شرف مصر أمانة فى      .  . ليت آل شباب مصر مثلك يا ابنى       : قلت له  
 )  .  السويس (عنقك أنت وزمالئك فى الدفاع عن      

  19الفرقة . .م ند ن يا ف ئ إطم:  يديه  وأنا أشد على )فاخر(قال لى المقاتل   
 . آلها رجالة وأبطال 

   ، فى منع  هآانت بسالته ، وروحه العالية ، وإصرار  و. . ذهب فاخر ورفاقه   
 ..  األمثال مضرب ) محطة مياه السويس (تيالء العدو على  ـسإ
ب   عش (ن  ومرات األلوف من المقاتلين ،    شوأنقذ بروحه الطاهرة أرواح ع  

 .  لتف حول المقاتلين   إالذى  ) السويس
  

   الشيخ حافظ سالمة   
   ) الشيخ حافظ سالمة  (ختلفوا حول الدور الذى قام به   إولعل الكثيرين قد   

 لقد قام      ؛آون شاهد عيان   أأن : فى هذه الفترة ، ولقد أتاح لى موقعى   
 . ى حال من األحوال  أنكره بأبدور جليل ال  ) حافظ سالمة (
لعمل وحوله إلى دور عسكرى ، والضوابط    ل هذا ا غستإأنه : شكلة لما 

 واضحة  : حول هذا الموضوع  
.    بالسويس  ) الشهداء(آان إماما لمسجد     رجل دين ،    : هو  ) فالشيخ حافظ   ( 

  ، المقاتلين   آان يأتى إلى الوحدات ، ويقيم الصالة مع     :  وقبل المعرآة    . 
: ة ية حادثأ أو ضابط فى ،ى جندى  أ واستشهد ؛واذا حدث . . ويعظهم 
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 ..  للدفن هبالمساعدة بتجهيز   )  حافظ سالمة (يقوم 
ولكن ، قوم به القوات المسلحة والتنظيم واإلدارة ت دور - عادة -وآان هذا   

)   حافظ سالمة  (  آان - من البعض   -لوجود بعض القصور فى هذه النواحى   
وعربة  )  مسجد الشهداء  (حيل المتوفى عن طريق       ترب  رتييقوم بت : 
 بتقديم  المصاحف ، والبلح  للجنود      مويقو .  فيه   )ةالجمعية الخيري (

 .   آان هذا قبل المعرآة      . .المرافقين  
شئون اإلدارية تمارس عملها بطريقة      ل فقد آانت ا   .. أما خالل المعرآة   

  آنت أقوم بزيارة     )   اآتوبر 29( لدرجة أنه فى أحد األيام   ، اصعبة جد 
  )السويس( وتوجهت إلى  ، بعد انتهاء المعرآة  شفى فى المستالجرحى
تشفى ، وأن     س ، وطلبت منه أن ينقل الماء إلى الم    )  حافظ سالمة (فوجدت  

رتباك آانت تسود  إر على الجرحى ، ألن حالة  ئنوع من العصا   ى أع زيو
د الحلويات ، ع  يفكان .. المستشفى بعد المعرآة لكثرة عدد الجرحى     

 .  لرفع معنوياتهم      فى المستشفى لجنودلها إلى اسوالمأآوالت ، وير
 . يتها بالطبع  مهأوهى مسألة لها   ) المةسحافظ  (ذا ما قدمه  ه 

  .  .  مسجد الشهداء: خر حيث المكان  آناك موقف ه آان 
الذى آان يقود    ) عادل إسالم ( آان يقف بجوار القائد العسكرى العميد   

 . . يل تسليم المدينة   ئ وقت طلب إسرا   )سالسوي (ع الشعبى عن    االدف
ويبحثا سويا   ) محافظ السويس (يتحدث تليفونيا مع   ) عادل( ن العميد  وآا 

 فى المدينة   ضاعطلب القائد اإلسرائيلى تسليم المدينة ويتدارسا األو
 . تخاذ القرارإل

عادل ( فتدخل فى الحديث مع  ؛يستمع إلى الحديث   ) الشيخ حافظ (وآان  
 )  .  المسإ
 حى  ..  حى على الجهاد  .)  .الشيخ حافظ مالمة  (صاح   :  وأثناء المناقشة   

  . بالجامعخالل مكبرات الصوت  من    ..على الكفاح
كر فطلبنا   سذا باإلضافة إلى أنه آان يختزن بعض أجولة الدقيق وال ه آل  

 .   بعض هذه اإلمدادات  - الحصار ثناء أ-منه 
 .  كرـير ال ينـى آب و ـنر معـدم أثـآان لما ق  
بقيادة المقاومة الشعبية آما    ) مةالشيخ حافظ سال  ( فلم يقم  ..وبالطبع  

 .  يذآر البعض  
ة ومالمقا ود ة ليقحلـسكرى وال أسالعلم الع ) حافظ سالمة (فلم يكن لدى    

 .  العدوضد دبابات 
وساعد مساعدة       ،    ببعض المؤن فقط       )المقاومة الشعبية  (لكنه دعم   

  تصرفاته حتهوقد من  . . أثناء العمليات  وتى  والملجرحىضخمة فى نقل ا 
 .  أثناء المعارك محبة الناس  

طلب منى أن يحضر إلى رأس الكوبرى  : نتهت المعرآة إولكن بعد أن  
  . ا آبير  اعتبار إس الكوبرى  أته لرر وآسب من زيا،لزيارتنا 

  .. عرهم أنه آان يشارآهم وجدانهم   ش  فأ ؛زار المواقع وصلى مع المقاتلين     
 ،   لدفاع   بأنه هو الذى قام با   : ثم أختلف بعد ذلك مع المحافظ ، وبدأ يزعم      

 . لعدو دمر دبابات ا لذى  وأنه هو ا،لذى قاتل  اوأنه هو 
آة   عر بعد انتهاء الم -وبالغ فى دوره أآثر بعد ذلك ، حتى إنه فى أحد األيام       

 . .  سيو آان يمر على الجامعات ويلقى محاضرات عن المعارك وقوات الس  -
نتهت معارك السويس   إعد أن وآنت قد آتبت له آلمة فى سجل الزيارات ب    
نشكرآم على مجهوداتكم فى رفع معنويات الجنود ،    : تقول . . آتها روت
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 .  ووقعت له تحتها 
فأخذ هذا السجل وسجله على شريط آاسيت ، وعندما آان يزور        

لدرجة    . . وآأننى أنا الذى أقوله بصوتى   ، الجامعات آان يذيع هذا الشريط   
هل سجلت آلمة مكتوبة لكى يذيعها  :  سألنى ) أنيس منصور (أن األستاذ  
 . ) .أسيوط  ( لقد أذاعها فى الجامعة فى    ؟ ) سالمة ظحاف( 

 .  قة و ربما حول آلمتى المكتوبة إلى آلمة منط  : ت له فقل 
أن تحول  : ؟ هل سمحت لك )يا شيخ حافظ: ( وقلت له تليفونياواتصلت به  

اء إلى منطوقة على آلمتى المكتوبة فى سجل الزيارات بمسجد الشهد  
 .  ؟  شريط آاسيت

 .  ؟  ماذا تقصد من وراء ذلك . . ! أنت رجل دين  
ومنذ هذا الوقت لم اقابله إال عن طريق الصدفة عندما آنت أزور مدينة      

 . حتفال بعيدها القومى    إلالسويس فى ا
 .  نفسه   رنسان قد إلل أن يعرف ا م فما أج 

 
 

 
 
 اهد من أهلها     ش هد شو 
 األرآان   سي ئ ر) أليعازر دافيد (ا قليال ألنقل بعض ما قاله    وأتوقف هن 

فى مذآراته تحت )  مدينة السويس(  عن )أآتوبرحرب (يلى خالل ئاإلسرا
 - : )ليننجراد أخرى بالفعل   : جعلنا من السويس   (عنوان  

مثلما حدث للواء المظليين الذين آلفوا بفتح المحور الرئيسى لرأس    "  
وا فى عدة آمائن مصرية ، وسقط منهم الكثيرون ،            بالدفرزوار فوقع ؛الجسر

حدث    . . ثم تحول الموقف الى محاولة تخليصهم بدال من فتح المحور 
 الهدوء الذى ساد المدينة قوات   دع خحين  .) .السويس(الشىء نفسه فى 

 الدبابات   تعل ش  وت..ال نيران المصريين  هلتن. . فاندفعت إلى داخلها   ..) آدن(
  )  غرفة العمليات(وتحولت  . .، بالعشرات لجرحى ى ، واالقتل: ، ويسقط 

 من أجل تأمين   ؛ للعمل المتواصل   ؛فى رئاسة األرآان وقيادة سيناء 
  "حى لجرنسحاب القوات المتبقية إلى خارج السويس ، وإخالء القتلى وا   إ
 :   قائال   سيوعن مفاجأة الس)    1973نوفمبر   12(   نفسه يوم   )أليعازر (وآتب  
نى آرجل عسكرى أعرف تماما أن لكل حرب مفاجأتها ، وهناك أشياء       إن"  

 الحرب   هذه مفاجآت  أآبرو . .صحح معلوماتنا بشأنها  نعلمها وأن نت البد أن 
أظهر قدرا آبيرا من الكفاءة    الذى  ) الجندى المصرى   (هى )   73أآتوبر (

عه   نتوق  آنا   را ماثي  آ قفو يالذى     ؛ والتضحية بالنفس ، وقوة الدافع        ،القتالية  
"  . 
هادته فى حق الجيش   شيلى ئ األرآان اإلسرا  سيئ  ر)ازرعالي (ويواصل  

 :  الثالث فيقول  
 قاوم ، بل تقدم واحتل        - فإنه برغم حصارنا له   -ش الثالث   ي وبالنسبة للج "  

فإننا ال نستطيع أن نقول     :  من األراضى شرقا ، ومن ثم أوسعبالفعل رقعة  
 .    "ناه أو أخضع . . إننا هزمناه : 
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 فوهة األسد  

آتب    ،   19ة قالفرا ت التى أبداها مقاتلو والآة السويس والبط  معروعن  
ينة مهجورة  دأهى م(تحت عنوان  ) زئيف شيف (الكاتب والخبير اإلسرائيلى 

 -: )  أو فوهة األسد؟
دخلت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلى فى فوهة األسد دون أن تشعر أن      "  

ستطالع الذين تجولوا فى الصباح حول     إل اد، فجنو أنيابه قد تطبق عليها    
  ، إن هذه مدينة أشباح مهجورة  : موا تقارير مفادها  دالمواقع المصرية ق  

  ومع أنهم الحظوا مواقع ،اخلها صغيرة وغير منظمة دجودة بووأن القوة الم
ه المواقع لم ترد على النيران التى ذن هأ إال ؛ للمدافع المضادة للدبابات  

آان فى مدينة السويس بضعة آالف      .. ة نحوها ئيليقتها الدبابات اإلسراأطل
ل وحدة واحدة منظمة آما      قآان بينهم على األ    و ، ين ي من الجنود المصر

ن سكان المدينة والعدد      أب  اإلسرائيليون مقتنعين    ةينبغى ، وآان القاد  
 .  "ستسالم    إلالقليل من الجنود يريدون ا

الدفاع     ع جيش  ا ى التمويه ، وخد ف 19قة رلفا نجحت خطة قيادة اذوهك 
فاندفع جيش    . . وإخفاء حقيقة القوة المصرية فى السويس ، يلى ئراساإل

  مل   إذ يستك ، )دبفوهة األس (الدفاع إلى ماسماه بعد ذلك نفس المؤلف   
 :  آة السويس قائال   عرشهادته عن م) زئيف شيف (يلى ئراسالكاتب اإل 
يلية التحرك نحو ئاسرف ، بدأت القوات اإلفى الساعة العاشرة والنص"  

تل من الشمال ، وآخر من الغرب ، على أن       ر:  المدينة وتقدمت باتجاهين   
تلين آتيبة دبابات ، تتبعها عربات     ران يتقدم هذين ال    آيلتقيا عند الميناء ، و   

ولم  .. ستطالعية  إنصف مجنزرة ، ومصفحات بداخلها مظليون وأفراد وحدة 
تكون مهمتها التأآد من خلو الطريق ؛  األرتال قوات مشاة يكن يتقدم هذه 

تال فى شوارع ضيقة ، بين أبنية مرتفعة من      رمت األد تقو ،من الكمائن 
فتحت النيران      ! ! ..وفجأة  . .  وبدون إزعاج ءالجانبين ، وقد تم الدخول بهدو 

 فآال ون بإلقاءري وقام المص ، دة على القوة المتقدمة من آل صوب الشدي
جهون قنابلهم   يوانوا آو، سطح ألومن ا   اليدوية من نوافذ المنازل ،  القنابل
حة ، آما أخذوا يطلقون الصواريخ ول العربات نصف المجنزرة المفتـإلى داخ

الل فترة قصيرة ، آان      وخ. . .المضادة للدبابات من خلف الجدران والشرفات 
مت ددبابة التى تق  24ل فمن بين ا  . . الكثير من الدبابات والعربات قد أصيب    

تال ردبابة ، وتعثرت األ  22قتناص قادة    إع المصريون  اتطإسالهجوم 
طريقة للخالص من النيران      ولم تكن هناك،لية فى منطقة واسعة ئياراإلس

ثنان من    إ وقد أصيب عند مشارف السويس       ؛ ومن الكمائن إال باالنسحاب ، 
ى قاد العملية بأآملها ، وقد    الذ) ىسيو(ما الكولونيل هقادة الكتائب من

  ، يا ، وتوجهت الدبابات إلى الخلف راتولى القيادة بعد ذلك أحد قادة الس   
وقفز    ، فكانوا مكشوفين أآثر   :  محاولة أن تنجو بنفسها ، أما المظليون   

ت مجاورة وقاموا بيوم من عرباتهم المصابة ، والتجأوا إلى هالكثيرون من
وآما حدث فى المزرعة الصينية ، وآما         .. ع عن أنفسهم من خاللها  لدفابا

فقد آانت المشكلة هنا هى آيفية إخراج       ،  ب من اإلسماعيلية  قرحدث بال
وأصبح الجهد آله اآلن    ..آة لم يعرفوا قدرة العدو فيها    عرالمظليين من م 

وأسرعت إلى داخل عربة   ، وإخالء المصابين ، موجها لتخليص الرجال 
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 وقفز أفرادها ؛ا أصيبت هرة التابعة للواء ، ولكناالستخبارات نصف المجنز
ستخبارات التسعة هنا      إلاد افرإلى أحد الجدران القريبة ، وقد شوهد أ      

 . "للمرة األخيرة 
 

 
 
 
   اذ ق اإلن  تمحاوال  
 :  يقول ف   سويواصل الكاتب اإلسرائيلى شهادته عما حدث فى السوي  
تصال بالمظليين    إلل بقصد ا أرسلت سرايا من الدبابات إلى الداخكبعد ذل"  

بمجرد   فأصيبت هذه الدبابات      ،نسحاب فى مجموعات    إلالذين حاولوا ا
ب رفقامت طائرات عمودية بالهبوط ق ،  زاد عدد المصابين ك وبذل،دخولها 

ة عمودية  ئرت طاع آما أقل  ..المدينة من أجل إخالء المصابين بسرعة     
بين الذين تحملهم هذه       وآان من  ، ا  السويس أيض ىضخمة فى طريقها إل 

ع ثالثة من المضمدين وقرر التوجه    م الذى ج ) ند رى فرأو(الطائرة الدآتور 
 ع وبينما آانت هذه الطائرة فى طريقها إلى موق  ..خالء المصابين  إلبنفسه 

الذى    ) ستريلال ( بصاروخ من طراز ت الهبوط قرب مدينة السويس أصيب  
 "  وقتل من فيها    ..ائرة وتحطمت الط ! ! يطلقه الجندى من فوق آتفه     
يف    ئز (ل ة للسويس يقوميلية المهاج ئاريبة للقوات اإلس ئوعن الحالة الك 

 -: )  شيف
لمدينة التى أغرقها    امن  .  . جرى تخليص مجموعات جديدة من المظليين       "  

عات ،    روقد قتل ثمانية من هؤالء المظليين ورجال المد        ،  المصريون بالنيران  
رجال    : ات محشورة  داخل المدينة   وعث مجمولكن آان اليزال هناك ثال 

موعة من المظليين وعلى    ومجتصال معهم ،  إلقطع ا إنين لذستخبارات اإلا
رات ، وآان   عما ومجموعة أآبر آانت تتحصن فى داخل ال   . . ) ح(سهم أر

وقد حل مكانه   ،  يوجد فى هذه المجموعة قائد آتيبة مصاب بجراح خطيرة          
)   ح(سها رأي قررت المجموعة التى   ؛  ل الظالم  رايا ، ومع حلو سقائد إحدى ال 
لت معها جرحاها ، وقد نجحت هذه    مم ، وح ادق  على األاالخروج سير

ة   عأما المجمو . . المجموعة فى تخليص نفسها والخروج من المدينة  
المصريون بترآيز قوات       وقام  ، فقد وقعت فى مشكلة أخطر     :  الثانية األآبر 
وقد قتل فى إحدى        ، رة من آل جانب صها محاان يبدو أن، وآآبيرة حولها  

يع المحاوالت    ممحاوالت التخليص مساعد قائد لواء المظليين ، وفشلت ج      
س   م خت لتخليص هذه المجموعة ، وقد تمكن    التى قامت بها الدبابات

دبابات واثنتان من العربات نصف المجنزرة من الوصول إلى مسافة حوالى  
ان المصريون قد     وآ. .   فيه المجموعة    تنمائة متر من المكان الذى تحص 

وقاموا بتوجيه   ، ة ر آثي  ا ، وزرعوا ألغام  ا آبير  اأقاموا على الطريق متراس 
   ؛  والعربات المتقدمة  ات على الدبابات ،  عالصواريخ المضادة للمدر 

 ،آة الكبيرة ، واألخيرة عرنتهت المإذا هبو .. .نسحاب إلفاضطرت هذه الى ا 
  فاع  جسيما ، آلف جيش الد    أ التى آانت خط  ب يوم الغفران ، حرمن 
 بقيت جثث آثيرة فى ساحة     وقد .. رواح  ألآبيرة فى ا   رئ خسائيلىاإلسرا

 .   "ليمها بعد وقف إطالق النار    سحيث قام المصريون بت    القتال ، 
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  19وهكذا شهد الكاتب اإلسرائيلى الكبير ببطولة مدينة السويس والفرقة     
ت القوات اإلسرائيلية مدينة ميف هاج   وآ،التى آانت تحمى السويس 

ع المصريون قادة    د  وآيف خ ،السويس بعد سريان مفعول وقف إطالق النار   
، إال من حراسة قليلة . . وروا أن المدينة خالية   صفت؛ يلية ئراسالحملة اإل

والآتهم أنياب     19 ، ثم إقتنصتهم الفرقة    دقائقوإنها ستسلم لهم فى 
 أو قتلى ، أو هاربين     ،حى جرا إلى أسرى، أو األسد المصرى ، حتى تحولو  

 .  من النيران 
قرار مجلس األمن رقم   : يل قرار وقف إطالق النار الثانى    ئإعالن قبول إسرا   

ستمرت فى منع دخول المراقبين      إ. . .   1973/   10/   25      نـم بتداءإ     339
 .  وبى  الدولية الى القطاع الجن ئ الدوليين أو عناصر قوات الطوار  

   قتاله الذين    ر بأسماءم  الى الصليب األح ا  آشوف  قدم العدو      1974يناير   20
 ..   أو سحبها من جبهة القتال ، يتمكن من العثور على جثثهم    لم 

ا   جندي  669  طيارا ، 23 ، اضابط  77سماء  أواشتملت تلك الكشوف على  
 .  ا ينومد

24  ة السويس بعد   نى على مدي يلئ آما يتضح أن قادة الهجوم اإلسرا     . .وبعد  
  )  يورى أريل (ئدوهم الرا..ة أبيهم ر قد فتكت بهم المدينة عن بك    73 / 10/
ون   س مندل إسرائيل   ( و)  سحاق حوشمان يت (   و  ،) ونيدموشى أ:  (والنقباء  

  . )أدلرآارمى  ( ، و  )آمور زاهار ( ، و )
 
 
 

 
 
 

 الفصل السابع

 شهور الحصار

   أآثر من مائة يومشاة م19 آيف صمد أبطال الفرقة�

 ؟ 

 .  طعام الفرد الواحد لخمسة رجال�

بعدها جاءت تدابير . . مكالمة تليفونية من زوجتى  �

 .الحصار 
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 أفادت فى حصار " الفالوجا "دروس تعلمتها فى �

 . لثالثالجيش ا

ضبط األعصاب آان وراء المحافظة على الذخيرة و �

 .الرجال 

ت ا أنقذ مئستشهاد منإعندما بكيت على  �

 .المقاتلين 
يع الصراعات العسكرية المصرية      م لى أن أشارك فى ج   لقد قدر   

 .   1948اإلسرائيلية منذ عام  
. تين ريد بالقوات المسلحة الذى حوصر م حآما قدر لى أن أآون الضابط الو  

. 
  الجيش  مع   1973ب حروالثانية فى  ،   1948بفلسطين عام    ) بالفالوجا(األولى  

ها لودارت خال،  ورغم الحصار فقد ظهرت بطوالت عسكرية مشرفة  ، الثالث
وقد شارآت جانبا من هذه المعارك فى      ، معارك ضارية للجيش المصرى  

جال فى صمودهم    ربفلسطين وظل ال    ) الفالوجا (و )  وبيت عفة  (،  )  آراتيا( 
اجم مواقعهم  هح آان العدو ي ال فاق س ر وهناك ..  الهجمات الشرسة مأما

ولم يستسلموا لليأس      ، ومع ذلك لم يفقدوا شجاعتهم   ، يوميا  ) آراتيا( فى 
)   سعد الجمال  (ذآر منهم النقيب   أو، آانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان        ألنهم ؛

 ) .   د الدين عبد المجيد    ع س(والمالزم   ) على غزى (والمالزم  
الدولية     العلوم العسكرية  أآاديميات لقد تمت عمليات تقييم مختلفة فى      

 . . ن فى لند 
أظهر ذآاء غير مسبوق    : ا قيل فيها إن الجندى المصرى فى هذا الحصار    مم 

 . 
 ؟   أ الحصاردروى آيف ب  أوهنا س 
 )  الفالوجا  (فى. .   آنت ضابطا صغير برتبة مالزم ثان    1948فى حرب  
 إال أنى آنت   ؛ غير مشارك فى القرارات   - وفقا للمهمة   -آنت   :  وبالطبع  

 . . نفذ المهام  أتلقى األوامر، وأستمع و أ.. على ما يحدث  اشاهد
:   عتبرتها  إ ر فى عدة أمو ،نتقد بعض القيادات     أ آنت -ودون أن أبوح  -لكنى   

 .   منا نحن الصغار اقصور
 .   وتبلور آل ذلك فى داخلى لسنوات   
  

أآتوبر آان هناك شعور لحظتها بأن    22فمنذ وقف إطالق النار مساء يوم    
، وعادت      أن يحتفظ بالمواثيق ، والعهود   -دنا   وآما تعو -دو اليمكن  ـالع

 .   والذى عايشته   1948 عام ) الفالوجا (ى أحداث حصار رتلذاآ 
وقام    ، وهذا طبيعى ، سترخاء إآانت القوات بعد وقف إطالق النار فى حالة      

بزوجتى     تصالإلم بالتليفون الالسلكى وقمت با  هيوتصال مع ذ إلالضباط با
وآأنها فى تلك اللحظة تقرأ ) بالفالوجا( ذآرتنى .. وبعد أن هنأتنى بالهدنة

 لم أتوان فى أن ؛نتهاء المحادثة التليفونية إوعند ، ا آان يجول بفكرى م
مباشرة   وبعدها  ، ) الفالوجا( رجال قيادة الفرقة وأقص عليهم حصار   معأج
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رغم أنه لم تكن قد صدرت أى تعليمات       ، ستعداد للحصار  إلرى بامأصدرت أوا
 .  لوقوع حصار   الحتماإلقيادة العليا بأن هناك  من ا

لعبة مدينة     ، دوعتتكرر وبنفس أسلوب ال سأن اللعبة  : رشعآنت أ 
التى ستكون     ) السويس (سوف تتكرر مرة أخرى فى مدينة  ) الفالوجا(

     .1973ورقة 
ر   سأن نتخذ إجراءات لحماية المدينة ، ورأس ج:  اللحظة ذهفعلينا منذ ه    

إنها مهمة شاقة ،    ..ط  غورقا ، من أجل تجنب مثل هذه الض    ش  19الفرقة 
 . يتوقف عليها شرف العسكرية المصرية    

عادة تمرآز الوحدات لكى    إ و،يع التفاصيل الخاصة بالعمليات     م ووضعت ج 
 .  تجد  ـتواجه الموقف الذى سوف يس  

لمالقاة      استعدادإمرت بتحويل بعض مواسير مدفعية الفرقة تجاه الغرب    أو 
 .  دم العدو نحو السويس   تق

،    سحتالل القوات للسواتر الغربية التى تطل على قناة السوي    إمرت بأآما  
تعليمات بالنسبة لجميع النواحى اإلدارية من تعيينات ومياه         يضا إصدارأوتم 

 .   وأيضا النواحى النفسية والوقائية والعالجية   ,,د قووذخيرة وو 
 -ها إخالئو   على نقل المنطقة اإلدارية   مل ع ى اله: آانت الخطوة األساسية  

بح آل لواء     صات لي  وحد من خلف القوات ، لكى توضع داخل آل ال     -تماما 
 . ية رنه اإلدائو بش-مكتفيا ذاتيا  

ستهالك هذه المواد التموينية ،     إ حول آيفية  -يضا أ -صدرت التعليمات   أو 
  .  ا أيض-واإلخفاء . .  . د والوقاية من أية تطورات غير صحيحة قد تنشأ   قووالو

 ، لنقل المنطقة اإلدارية  ؛ة مساء شرآون فى العاحرفراد الفرقة يتأوبدأ  
 .  ت احدود على الووقاموا بتوزيع آل مواد التموين والذخيرة والوق  

 ، وبالفعل بدأت ا آانت المنطقة اإلدارية خالية تمام   أآتوبر23وفى صباح   
 . ة ودرمعه الغارات اإلسرائيلية عليها بكثافة غي 

 طائرة باإلضافة الى   16 أآثر من  ؛فة ث ات جوية مكعآانت الطائرات تقوم بطل  
 .  مظلة طائرات أخرى فوقها تحميها 

، وآخر يلحق به    ى القصف  هتشكيل ين  :  » الساقية   « تمروا بنظام  سوا 
 بفاصل ، وحتى السادسة مساء ا  من الساعة الثامنة صباح ..وهكذا ..

 .   ساعة  زمنى ال يزيد عن نصف 
 طوال اليوم على المنطقة اإلدارية ومرابض نيران       اآان القصف مرآز  

 . المدفعيه المضادة للطائرات   
 آما   ال تزال وهم يعتقدون أن المنطقة       ..لم تدمر عربة واحدة  :  وبالطبع  
ولم   . . ا فارغة  هفالحفر و بعض المبانى ال تزال آما هى ، لكن   ؛ آانت  

ما حدث هذه الليلة  هو الذى   . ال نقلنا آل شىء لي أننا- ا مطلق-يتوقعوا  
 لدرجة أننى عندما     ؛  لكن الجيش الثالث آله   -  19 ليس فقط الفرقة     -أنقذ  
عندى     :  آان الرد   ؟  د أو ذخيرة قو هل تريد و -نتهى الحصار إعندما  -لت  ئس

 )  .  رفح  ( مدادات توصل فرقتى حتى      إن لدىأ -  ا أيض-:   وقلت  !! ئآل ش
م اإلمدادات ، ولم    ظإنى حافظت على مع  : ؟ قلت  .  آيف  :   قيل   وعندما  

 .  أستهلك اال النذر اليسير خالل الحصار   
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   لخمسة طعام الفرد      
 والماء ال تكفى القوات إال لستة أيام فقط   ،لقد آانت التعيينات من الطعام    

 .   آان يجب أن توضع الخطة بحيث تكفينا لمدة شهر    ..
 على أساس أن    ؛  زعيع األطعمة والتعيينات تو     م  بأن ج: ليماتى عفأعطيت ت   

س   مخ : د ريحصل عليه الف     أى ما. . سة أيام م ع على خ ز تعيين اليوم يو  
، أو العدس ، أو الخضار المخصصة       آانت علبة الفول  ..  التعيين العادى  

  ،  فى يوم واحد خمسة رجالتقسم على   : جبة يومية آوللجندى فى اليوم   
 .. م ويتناولها مرة واحدة  حتى ال يأخذها أحده

جيهات   تو لكننا آنا نستمد القوة فى ذلك من     ،وآانت هذه العملية مشددة  
 ،   لثالثة ثنين آافى ا إلطعام ا (: النبى صلى اهللا عليه وسلم حيث يقول 

   ) آافى األربعة لثالثة وطعام ا
ثنين يكفى األربعة ،    إلثنين ، وطعام ا  إلام الواحد يكفى اعط (: وقال أيضأ  
 ) ربعة يكفى الثمانية ألام اعطو
  .  اين يومث ثالى أن تكفينا بهذه القرارات الجديدة إل  أصبح من الممكن  : وفعال   
هر تحدث مفاوضات ، أو ش الأنه خالل: وآان توقعنا حول المستقبل    

 . خرى أإمدادات أو أى ظروف 
م   رهمأصدرت أوامرى بإحضار آمية من     : أما بالنسبة للوقاية الطبية فقد       

نتشار بعض    إفقد آنت أتوقع     ؛) مستشفى السويس  (الكبريت من 
بس جديدة    مال  وإحضار ، )لوجاالفا( األمراض الجلدية مثلما حدث فى حصار  

، وبالفعل     للتعامل مع الحاالت التى ستظهر؛خارجية وداخلية للجنود 
جراءات المسبقة أن   إلحدثت بعض األمراض الجلدية واستطعنا بفعل ا 

 . ا نتعامل معه
آل اإلجراءات الوقائية    .  . الوقاية تغنى عن العالج      :  أما أعمل بمبد    دائآنت  

 .    وهذا ما مكنا من الصمود   ،حدثت قبل أن يتم الحصار   
 بإمساك النيران    ؛ السيطرة على المقاتلين  - حقا -ور الصعبة  موآان من األ 

 .  رغم تجاوزات العدو 
:    مدفعية الفرقة رئيس نمر لدرجة ألقد وصل األ . . ا يسيرالم يكن هذا أمر 

يخليك يا     هللا  ا :  ا اجير آان يقفز أمامى فوق األرض       )ش درويء  عال (العقيد   
 .  نرد عليهم  . . نضربهم . . فندم   

فماذا سنستفيد من ذلك      . . خيرتناالزم توفر ذ. . نت إ يخليك اهللا: فأقول له  
 ! الرد  ؟ 

 .  فى وقت ما  يحدث  سأن الرد : ولكننى آنت موقنا    
آان يرافقنى فى مرورى على القوات        73 نوفمبر  17أذآر أنه فى يوم  
   ،)  شعالء دروي(  عقيد ال

  .  ا فرح رخ وآاد يص ،جاء الوقت المناسب لكى نضرب العدو  : وقلت له  
 وعندما نظرنا نحو منطقة      ..توجهنا إلى القناة ناحية الساتر الترابى    

، يلية ئراـس لقوات إما ضخاوجدنا تجمع ) المثلث غرب مدينة السويس (
 أعدوا حشد   ..  أوامرهدرـعية يص ـ المدف يسـرئ وبدأ ..بغيار بعضها   ومـتق 

س آتائب مدفعية موجهة نحو العدو      م ، بما ال يقل عن خ     ال نيران مدفعية هائ  
. .   فى الغرب ، وبدأت آلها تطلق المدافع فى وقت واحد ، وآأنها القيامة        

 !  ؟  العدو جهنم فوق قوات  
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ماذا تفعلون   : قائال لى  )  د إسماعيل   م ح أ(تصل بى بعد دقائق الفريق أول     إ 
إنكم تقصفون     : تصلت بنا وقالت   إ الدولية   ئيا يوسف ، إن قوات الطوار   

 .  .، واخترقتم وقف إطالق النار       قوات العدو
ق تضرب قواتنا     ر إن قواتهم فى الش    . .  اإننا ال نضرب أحد  : فقلت له   
مم  وتستمر طلقاتهم بسبب عدم دقة     175ية الطويلة المدى لمدفع با

 . التصويب فتصل إلى قواتهم فى الغرب     
   !من أين أضربهم وليس لدى ذخيرة آافية ؟   : وقلت له  
لم يطلقوا علينا     . . تأدبت قوات إسرائيل بطريقة ال يمكن تخيلها   .  . بعد ذلك  

   .  بعد ذلك طلقة واحدة
 

 
 
 

   !!   مائة   حصار األيام ال    
فكان ال ؛ تلف األحوال مخهى المخرج الوحيد فى :  اإلشغال سياسةت نآا 

ة الطعام لذا آان البد من توفر   قلبد من توفر طاقة غذائية آافية لهم ، مع     
 . السكريات 

 ذات السعرات  ؛  والسكر، والسمن  ،من الدقيق   : فقمت بجلب آميات   
:   ن وزعتها على الوحدات قلت لهم     وبعد أ  ،الحرارية المرتفعة من السويس 

 عليكم    مروسوف أ. .  أو سد الحنك ؛ر المشلتت  ينع الفط ص تنافسوا فى  
 .  أفضل فصيلة تجهز تلك األصناف      : لكى أعرف 

إال ومررت فيه على    :  فلم يمض يوم   .  .  وبالفعل آنت أقوم بالمرور عليهم      
قارن   أ ثم ..ن  ما يصنعو وقوأتذ.. ث د  وآنت أجلس معهم وأتح،عدة آتائب  

 .  عملية إشغال مستمرة    .. بينه ، وبين ما يصنعه الباقون    
من   :  ستخدام  إلء الصالحة لجزا أيضأ طلبت منهم أن يقوموا بإخراج آل األ    

ستعمالها  إ و؛الدبابات ، والعربات ، والطائرات المحطمة على أرض المعرآة  
   .  ئفى أى ش

عر،   شفرق  :   وشكلوا ، وسيقية   موآالت  ،خواتم ، وصوانى  :  وا بصنع   فقام 
 .  وزجل ، وموسيقى ، وآانوا يعدون حفالت بشكل مستمر      

 ...ل دائم غاإش 
برقية   )   23000:  ( لقد جعلت الجنود يقومون بالحديث مع أهلهم فى مصر    

 اونهار ال اظة آان يعمل لي  مهم بالالسلكى لدرجة أن سنترال أليأرسلت لذو
  والضباط   لجنودن أهل ا ئ مليط  19إلرسال برقيات الفرقة 

  ،   ا، ونقوم بأداء الصالة مع كل مستمر  ش أقوم بزيارة المواقع ب -  ا أيض-آنت   
 ) .   آاملة  يوم100: ( ح لهم الموقف السياسى والعسكرى   شروأ

 أننى عندما آنت أذهب إلى مواقع الجانب       -همية  وأ� األآثر خطورة  ئالش 
فلو تقدموا الى . .  مة ئم غير مالن مواقعهإ أقول لهم  ؛األيمن من الفرقة 

 .  تبة توجد أمامهم سيكون ذلك أفضل   
 .  قاموا مواقعهم بها أ أننى سأمر عليهم بعد يومين ألجد أنهم قد   : وأذآر  
 فأقول    ..بة المتقدمة  تآوا مواقعهم نحو الفعال تر هم  جدأل أعود بعد يومينو 

 . ر خآ بل موقع أمامى  . .ننى لم أقصد هذا الموقع    إ: لهم 
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 آنت  ..أخطأتم للمرة :  وفى هذه المرة الثانية أقول لهم ..ويتحرآون نحوه  
 .   وهكذا  ..أقصد موقعا أماميا أخر  

ن   و يليئراس اإل..متر  آيلو 2.5لقد تقدمنا من خالل هذه العملية لمسافة      
وقالوا   ،  19 الدولية من تقدم الفرقة  ئ وقدموا شكوى لقوات الطوار..ذهلوا 

 .   رغم الهدنة اون نطاق مواقعهم ويكتسبون أرض   عسيوإنهم 
،    كل مستمر  شومية للقوات بـر الهجع ا ـألحافظ على المش  :  آنت أفعل ذلك     

  ، م طاقة لكى يطوروا مواقعهم  ه ولدي  ،ون  م يهاج بأنهم: لكى يشعروا 
 .  داد الثقة بالنفس  تز وبذلك  ،امتين صواليظلوا 

آلفت رئيس أرآان الفرقة     : مشاة   19ل أفراد القيادة للفرقة غاومن أجل إش 
ن أ بتشكيل لجنة من القيادة ، و  ) محمد صدقى حشمت جادو   ( العميد أ ح   ؛

 .  وآنت أشارآهم فى بعض األوقات     ،ينزل إلى مواقع الوحدات 
 وقبل أن يمروا على      .. فقام هو ومجموعة من ضباط عمليات قيادة الفرقة          
جل    س حتى أقارن بين   ..امل جل حوادث اللواءات بالك سحدات سحبت لوا

 .   والكالم الذى يقال فى اللجنة    "آةرـعيرالمـس"  حوادث اللواءات
 من   ؛والكتائب حتى اللواءات ، فالسرايا  ،  ا بالفصائل   ئباد) حشمت (فمر   

 حتى     ؟ وسأل عن آل موقعة آيف حدثت      .  . على أدنى إلى قيادة  أقيادة 
وما قام به آل فرد ، ثم     . .   واحد ومهام آل . . آة عر  دقيقا للمريخااترخ نؤ

 . آتب مذآرات ، ورفع بها تقارير  
 حتى إننا   ،جل س ، ونئد آلى شهونشا ، ض الوحدات عوآنا نمر على ب 

مرت بالصواريخ دقمنا بعمل إحصائيات عن آيفية تدمير الدبابات ، وهل        
 .   بالمدفعية ؟  دمرتأو   ؟مرت باأللغام د؟ أو  المضادة للدبابات

  ، ات بألفراد والعر لحصاء آامل لكل صغيرة وآبيرة بالنسبة        إعمل  وتم  
 ة يوالمعدات العسكر 

،  خذت من أفواه الجنودأنها أل -  ا جد-وآانت وثيقة من الوثائق الدقيقة     
 .  جل الحوادث سودققت مع 

 .  إلى إشغال ضخم للقوات فى هذه الفترة   : ذه العملية  ه وقد أدت  
موجودة داخل   :  دوعذخائر الو بقية من معدات ،    هناك أخرى آانت  من ناحية 
،   ذه المعدات  هع مد على جوفشجعنا الجن  .  الكوبرى ، فى الحصارأسر
 ) .  مئنا غ ارض  عم(لحة لنكون منها سذه األهو
 .  على مستواه  ) مئ اغنرض  عم (قام آل لواء بعمل    : ال  عوف 
 وتم   ،  ةور من الفرقة المجا غنائم  ومعها بعض ال  ، ت هذه المعارض   عثم تجم 

 .   س الكوبرى أمنها داخل الجيش الثالث بداخل ر  ) رض غنائم  عم (عمل  
ن الجيش    ألحة بسآان مفاجأة للقوات الم  ، )  مدينة السويس  (نتقل إلى   إثم  

 .  عدات للعدو م و،لحة واقعية حقيقية   باسول معرض غنائم   أالثالث يقيم 
وح المعنوية    الرع رف-لجنودشغال اإ الى جانب -قد حققت هذه العملية   و 
 . لحة العدو أسوتعرف الجنود والصف والضباط على    ، م هل
يلة س وايضأيع األسلحة ، و جميلة تعارف على   سصبحت المعارض و  أوقد  

 .  تدريب 
   .. ذا فقط  ه وليس  
للعدو آانتا فى      أننى آلفت أحد قادة الكتائب بفك دبابتين    :  ربل إننى أذآ 

فقام    .. يننا وبين العدو   ب " متال"ور  محىعلالرمال مغروستين ، وموجودتين 
؛    ا جزءاويفك جزء ، ج فى دورية  خروآان آل يوم ي     ..  .ها ئازيع أج مبفك ج  

كالن فصال      شن ي آلا اهم  و، حتى أصبحت هاتان الدبابتان مفكوآتين تماما       
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 .   تعليميا فى معهد المدرعات    
 الغيار من  عع قط مالذى ج) محمود رجب (ولن ننسى دور المهندس  
نتهاء  إ حتى بعد  اأفادنا آثير ؛  ا آبيراخزنم بها أمرآبات المدمرة وأنش ال

 . الحصار 
  

 
 
 

   مشكلة المياه   
عربة من الفرقة للعبور الى    25خصصت   : وفى مواجهة مشكلة المياه  

 .  لكى تعود بالمياه منها ) السويس (
)   سالسوي(ة المجاورة تذهب إلى عة أخرى من الفرقة الساببعر  25آانت و 

 . مشاة   19أيضأ من معبر الفرقة 
آانت آمية المياه قليلة مع     و ،آانت العربات تعود بالمياه متأخرة بالطبع  

 . ذلك 
قلت آميات    ف ..  غالق ترعة السويس لفترة   بإ يليون بعد ذلك  ئراسوقام اإل 

 .  وبدأت مشكلة  .. االمياه تمام
انت وآ - هذه الفترة     فى- فى الخلف   شجي لمن قيادات ا  ) مياه(وقد طلبت    

آانت   :  لذا  ..  19ة قرف قبل وصولها ال - الجار اليسار-ة  عقة السابرتمر بالف
 .. آمياتها محدودة  ا وأحيان؛خر فى وصولها أتت

  .  هللاننا فى مأزق ، ورفعت يدى متضرعا      أت س وأحس
 وتجمعت فى  ..هطلت من السماء أمطار غزيرة  - فى هذه الليلة -وفجأة  

يمكنها أن    )  بحيرة مياه  (كل  لتش ؛لدة  صبعة للفرقة ، فى أرض      منطقة تا
  .  ا يوم15 آله لمدة  شجيلتكفى ا

     ؛ ئالجم بالحفر إلقامة الجنود يقومون  وعندما آان   :  وفى مواقع أخرى   
 . مالحة فى الحفر هت مياهرظ

ترآوها يمكن أن نستفيد منها برشها عل المدقات لتجميد         إ: فقلت لهم  
آما يمكن أن نقوم بغسل األوانى        ..   ا صلبة نوع ا أصبحت طرق الرمل ، حتى  
 . النحاسية بها 

  حد  وهذا أ- الحصار يبدأ  قبل أن   )صابون ملحى( ت لهم ضرآنت قد أح  و 
 . ستخدامها فى الغسيل بالماء المالح    إل -الفالوجا س رود
   .. فحفروا فخرجت مياه عذبة  ..ة أخرى مرحفروا إ: وقلت لهم  

ة أصبحت تقع فى منطقة      بوجدنا أن آبار المياه العز : رآات   التحطوفى وس
 من الجانبين ،     )  متر300  ( والفرقة بين القوات اإلسرائيلية    امتوسطة تمام
 . نا منها و ليحرم- بأى وسيلة  -ستخدام المياه    إ يحول بيننا وبين   وآان العدو

ن فارغة ،    ثنان من الجنود بجراآإفليذهب      . . اال تخشوا شيئ : قلت للجنود  
تجاه المياه ، ويقوما   إ فى ا صباح-ن يتحرآا بطريقة عادية  أوبال سالح ، و 

 وسوف يرفع الموقع اإلسرائيلى رشاشاته     ،فى أثناء ذلك بالغناء والصفير  
إنهما اليحمالن    :   يقوالن ألفراد العدو  . .فقط     ..ال يتراجعان   .  . تجاههما 
  .  اسالح

 .   مدفعيتنا الجاهزة   هم تدمروا النار عليهما فسوف   قوإذا أطل 
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: ة العربية ، وبالفعل غآان جنود العدو فى المواقع أمامنا يتحدثون الل و 
 .  ل الجنديان إلى آبار المياه وتم استخدام اآلبار يوميا   صو
رعة أو   سمية أن تكون تصرفاتنا غيرمت      هآد أ ؤالتى ت :  هذه هى الطريقة   

 .   عصبية  
يل فى الموقع المجاور يرفعون    ئ إسرادآان جنو:  فى أحد األيام رأذآ 
    "  ستموتون.. مياه  لديكمليس" : المصريين قائلين   دنوأصواتهم نحو الج 

ن   مفيه أآثر   ك بالمياه ت ئ بإحضار جرآن آبير مل   لمصريين نود الج  افقام أحد 
ثم يرفعه فوق رأسه ليصبه   . . فى أشد الحاجة إليها   وهواين يومعشر
 بأن المخصص   هذا مع العلم..   " مياه تكفى وتزيدلدينا "  الده قائس فوق ج

   ؛  رأسهقفوه   من المياالتر  20 جرام ويقوم بصب     800   ا يوميهله من الميا
 .   نفسية هائلة  ا آانت حربدلق !  !  "  مياه" يليين أن لديه   ئراسلإل ليظهر

ستخدام القدر القليل من الماء   إآيفية  ى أننى قد أوضحت للجنود سوال أن 
 فمثال يرشف الماء رشفا ويستعمل فى تنظيف        ؛حتياج الفردإى يكفى آ

 . األجزاء الحساسة من الجسم 
 ود   قالسيطرة على الو     
د يحاآم محاآمة عسكرية قوبأن آل من آان يمس الو : رت أوامرى دلقد أص 

:   غراض أخرى أف أنهم قد يستهلكون البنزين فى   ر ألننى أع. . ميدانية عليا  
 . . التدفئة  مثال      آالطبخ ، أو 

ن الجنود   أ أبدا ، حتى  ئده ، ولم ينقص ش قو عن و الوئفأصبح آل قائد مس     
لدرجة   .  . ع األعشاب الجافة من الوديان لكى يستعملوها    مضطروا إلى جإ

أصبح من الصعب معرفتها بعد أن أصبحت خالية من األعشاب      : أن الوديان 
  . اتمام

 
  من السماء     ت ورا شالمن 
والقوا   .  . " اننا سنموت جوع  إ إننا ال نملك طعاما و  " ما ئادا يقولون  لقد آانو 

الثالث محاصر  إن جيشكم   " : لمنشورات بالطائرات التى تقول   اعلينا بعض   
 والقيادة  .. أو شراب .. ليس لديكم طعام    .. وعليكم أن تستسلموا   .. 
 .  ومثل ذلك   ..  "آم إال الهالكرظينت  ال..آتكم تر

، حتى ال     ع ما يمكن سرهو التنبيه بجمع هذه المنشورات بأ      :  ما آنت أفعله  
 .   فى معنوياتهم  ؤثر، حتى ال ت تقع فى أيدى األفراد  

يذآرون لهم فيها أن     : بين الضباط وجنودهم     تتم لقاءات :  وفى نفس الوقت   
   ..أوضاعنا جيدة ونقوم بإمدادهم بحجم أآثر من التموين لرفع معنوياتهم     

   ..عملية اإلشغال المستمر    باإلضافة إلى  
وفى   ،  هذان يبدأ فى موعد آل، واا آانت الصلوات تؤدى بشكل مستمر أيض  

    .قةرذان فى آل مواقع الف  آل آانت المنطقة تهتز بصوت ا  ..الفجر بالذات 
ية ، وطابور   ضية الرياب طابور التر- إلشغال الجنود -ها  م وأهكوقبل ذل  

مرة المد ، والرماية على دبابات العدو  التدريب على األسلحة ، والمعدات
 .  فى أرض المعرآة  
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   قائد وجنوده  

يد    دآنت ش :   البعض لى هئلة التى واجهتنى ما قالـولعله من أهم األس 
 وفى نفس الوقت فأنت تنتمى إلى      .. االقرب من الضباط والجنود إنساني

ذين   ستطعت أن توازن بين ه  إ آيف ..ة عسكرية تؤمن بالصرامة رسمد
 تجاهين ؟  إلا
لقد    .  .  يتوقف على القدوة ال أآثر    - اخيرأ وال أو-ع  لموضو ن اأ : ول آنت أق  

.    عرف قدر نفسه اءر امهللاورحم ا. . قدوة لجنودى :  تعالى هللاآنت بفضل ا  
 : وأذآر مثاال . 

.  .    ومعنويأ بشكل جيد    ، قتاليا  :  أعددت جنودى   :   التجهيز للمعرآة  دعن  
 .   من آيانهم ءا التجهيز واإلعداد المعنوى  جز   بحيث أصبح هذا 

عوهم إلى المرور على دفأ. . أن أقوم ببيان عملى للمرآبات    : بمعنى  
ة على الزجاج ـويرون لوح، ها القتالية ـآبات ومالحظتها للتأآد من آفاءت رالم

ة ثمنها آذا ، فلو تحول ثمنها       ـموضحأ بها أن هذه العرب   : األمامى للسيارة 
 . جور للشعب فإنها تطعم آذا أسرة  أهايا وإلى م

اثبت والءك  : يا من تقود هذه السيارة  .  .  يا جندى  - إذن -:  يعنى ذلك  
 .  تك  معدمانتك فى الحفاظ على  أو
:   إن هذه الطلقة ثمنها عشرة قروش ، يعنى :  نقول ..وأيضأ طلقة البندقية   

تطعم الفرد   : يفا  والعشرون رغ، عشرون رغيفا من الخبز فى ذلك الوقت   
تستفد بها فى قتل العدو فقد مكنته منك ، وفرطت         لم فإذا ؛ مدة أسبوع 
 .   تك سرفى حق أ

 ؟ . مال عجنيه تحولها إلى أجر آم من ال  2000 مثال  ثمنهامثال : والبندقية    
 . . .  ثمنه آذا   : والصاروخ  
قضية لها    هذه   .  لحة التى هى أمانة فى أعناقنا      سلقد آنا نتعامل مع األ      
 .  عتبار وطنى   إ
أصبحت البيانات العملية ، والتدريب الذى آنا نجريه قبل المعرآة      : ن هنا مو 

 .  مسألة حيوية : 
ينتبهون     جودون لموكلف آذا ، فكان اتإن هذا البيان قد   :  أقول للجنود آنت 

ستفادة  إوبذلك يستفيدون أآبر    . .  ألن قيمته أصبحت واضحة لهم    ،للبيان 
.   ذا فالح    آآذا ألف عامل ، و    :  غيل  ـ بيان العملى ، فهو يساوى تش    من ال

   ..   لنا فى القتال الفعلىاشدمرستفادة ليكون إفادة أآبر إلستفالبد من ا 
أآتافهم ،      وآنت أعامل الناس برفق ، وآانت يدى على       . .هذه هى طريقتى  

 .  بأننى األب الحنون لهم : ألشعرهم 
فإذا حدث    . . طمئنان والسكينة   إلأنفسهم با فى قرارة  هىروا تجاشعلذا  

  ..يخشى أن يفقد حبى ومودتى    : وأخطأ أحدهم 
اء جزإعطنى أقصى     " :   فقال لرئيس اآلرآان     ،أخطأ أحد الضباط     : مرةذات  

قصى   أ  نفسى من لى ع قسىفوقوفى أمامه أ  .  .خلنى للقائد   ولكن ال تد.. 
 .جزاء 

 آان يتغيب عن الوحدة آثيرا         و  ، ) فيرآوا( آان أحد الجنود يعمل     : رى أخمرة  
رة سوأنفق على أ ) آوافير ( أنا أعمل   : فقال   ..لماذا تتغيب؟  : فقلت له  . . 

آك رغم جنايتك الكبرى      ترسوف ا "  :  ) وهو عائد من غياب   ( فقلت له  .. آبيرة 
ك ليدير لك المحل حتى تنتهى    ئباقرلتتفق مع أحد أ ؛ ة هر، تعود إلى القا

 ألن غيابك خيانة      ،فأنت تقاتل هنا    .  .  يبارك اهللا لك   ن خدمتك ، وسوف    م
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جد نقصا فى قوة    توو يبك هذا ،  غلوطنك ، فأنت تساعد عدو الوطن بت    
بح بعد ذلك من     ص وعاد ، وقد تصرف آما قلت له ، وأ    ،افر س ف ،وحدتك 

 .  أفضل الجنود المقاتلين   
 

 
 
 

 ! ! دموع  
 .. د م القائحزتغلبت فيها الدموع على     : وهناك مواقف  

   .. لدى مواقف إنسانية أبكتنى   
ات القنابل    مئآان اإلسرائيليون يلقون من الطائرات بعبوات تحوى آل منها    

ة عبو  وآانت آل  ..الصغيرة ، تنتشر على مساحة واسعة اثناء الحصار  
قنبلة متفجرة ، وعندما يصطدم       400ب من يقرتحتوى فى داخلها على ما 

   ..بها أحد تنفجر
مثل القنبلة     ( فكانت تنفجر  ، تسبب حوادث آثيرة جدا    العبوات هذه نت اآ 

ت قائد اللواء  ف فكل ،م بجمعها  قو أن اتوتكررت حوادثها ، فأرد  .) .  اليدوية
   ..بذلك  ) الشافى أبو العال   سيد (الخامس العقيد  

 . .  وسألنى آيف؟   
،    وقم بمد أحد األسالك أو السيور بينهما   ،تى جيب بحضر عرإ: قلت له  

ذه القنابل    هجر بعض  سينف ا متباعدتين ، عندئذ   مر بهس و، كرـوتح
ا   همد بين وقتراب العربتين من بعضهما أمام السير الممد       إ  الباقى ب مع يتجسو

  .  بالتدحرج
  ذه به ) د سع محمد يونس على    (ئدالخامس الراواء يس مهندسى الل  ئ وقام ر 

 .  ذه القنابل الصغيرة   هن م ئلة آمية ها  فجمع  ،المهمة 
 فانفجرت فيه     ، تفجير هذا الكوم من القنابل     ب د األيام آان يقوم    حوفى أ 

 .  رب من عشرة أمتار ق لما يءهوالتفع فى ا رالقنابل وأ
 .   القنابل اللعينة   هذه ات الجنود من  مئد وأنقذ  هستش إلقد  

 

  
 .. موقف آخر    

لتى    آل المواقف ا سوف تجد .. العسكرية الحقيقية  ةياحوال . . . لحربإنها ا
 تتصورها فيها   

 لرفع   ؛ عة من سيدات المجتم  عزارت الفرقة مجمو: رات مى الحدفى إ 
 .  الروح المعنوية للجنود 

ألنه من المفترض أن      ! ! خفت على الجنود من هذه الزيارة     : بصراحة  
 ! ! .  ن درسا  قنهت أن الدوأر. هالى المقاتلين  أة ر لزيا؛ ىيذهبن إلى القر  
  . .ن ، يوضح تعاون الدبابات مع المشاة      ه عملى ل  نفقمت بإعداد بيا    
وفوقها    وبدأ تحرك الدبابات ، ، ) تحت الريح (..وأجلستهن فى مهب الريح  
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   جنود المشاة أمامهن ، وبدأ قفز أفراد المشاة من فوق الدبابات المثيرة    
ت المتفجرات والطلقات ، لتصوير جو      صو ع  م،  ثيف والدخان الك ،  للغبار 

وان ، وقام األلإغبرت مالبسهن ، ووجوههن ، واختلطت آل   ..المعرآة 
   ! !بعضهن بالصراخ 

 جود وجردن لمخ أو لتصر،  هنا لرفع معنويات الجنود ىتن إلئ هل ج: فقلت  
 ؟ . ؟؟ وأصوات االنفجارات   ترابودخان 

،    ناكه؟ إن مكانكن الحقيقى     م لخفضها أ ؛د  لجنو لرفع معنويات ا  جئتن  ل ه 
 .  ع و مقاتلين بالقرى والنج هالى الأعند  

 .  ة ثانية مرا لم يزرن المعسكرات ومهن يمو 
ات   ريب وأقوم بإدخالهم فى التد، آنت أسعد بزيارة طلبة الجامعة   كلذآ 

وا معهم فعرفوا معنى     ش وتعاي..د نو جل والبيانات القتالية  مع ا   ،العملية
 .  لتزام  إلنضباط واإلالجهد والعرق وا

 

  
 
 
 ..  ك  عار ماعر ال  شم

 لكن قليلة هى المرات التى      ..ن المعارك    مشتراآى فى الكثير   إورغم  
 .  بمعناه اإلنسانى   الخوف  .. فيها بالخوف  شعرت

 . . ة أدخل فيها المعرآة  مر، وآانت أول   1948أنه فى عام   : أذآر 
حتالل موقع     إ بم نت أقو وآ ،  ) ميت عفة  :  (طينية أسمها    سآنا فى قرية فل    

 .  ه العدو دفاعى هجم علي 
. . ت اهللا ذآر لكن ، بالخوف ى فى بداية الهجوم شعرت فى داخل :حقيقة  

. .   هائلة   آطاقة . . وجدت نفسى أتحرك بين المالجىء  : وعندما فعلت ذلك  
 لم !! ن آل الرصاص المنطلق حولى ال شىء  وآأ. . نطلقت مرة واحدة إ

 . وجه الجنود أقود السرية ، وأتحرك ، وأ:   فقط !! أشعر به مطلقا 
 . . .  فغريزة الخوف توجد داخل اإلنسان ، مثل أى غريزة     
 . . يزةظهر هذه الغرت: ولعدهو أنه فى لحظة التالحم مع ا : لكن ما يحدث  

 . للحظات 
تحول الخوف  إلى    : وذآر اهللا آثيرا    .  .  اللحظات ذهفإذا ثبت اإلنسان ه   

 .  البطولة    وتعزز، إقدام   شجاعة ، وتتحول الشجاعة بتماسك األعصاب إلى  
  ثم هروب والعياذ باهللا   ، جبن ىول إل حيت:  نقلب الخوف عكسيا إ إذا لكن 
 .ت بأن الموت قريب منى للغاية  عر ش- أيضا  -آة لمعرفى هذه ا  
ت بالموت   شعر:   1948ديسمبر    27وفى معرآة أخرى آنت أديرها فى   

 . .  يقترب منى 
قعى الدفاعى ، الذى يشرف على       آة تدور فى مو روآانت هذه المع  

بة   ت، وآان بصمود هذه ال  ) الفالوجا(و  ) عراق المنشية  ( لممتد بين   االطريق 
 . بأآملها  ) للفالوجا( إنقاذ الجيب القتالى ؛
 ؟  . وال أعرف آيف   . . قترابى من الموت أبدا  إلم أشعر ب : بعد ذلك  
. .   ى آل العالم    تنس ، و هو المسيطر - فقط   -يكون الموقف   : وفى المعرآة   



 90

 .  هو الطريق للنصر : إن الثبات ، وذآر اهللا   ..   ئآل ش
 أى  آردخلت المعرآة وأنا أطلب الشهادة ، ولم أذ:   1973 رآتوبأوفى حرب  

لقد آانت مشاعر الشهادة تسيطر على       ..  عن هذا الموضوع من قبل      ئش
 أننى لم    لدرجة..أن أعصابى آتلة من فوالذ  : عرش ولهذا آنت أ..إرادتى 

 ولم أستعمل     ، استخدم الدبابة المخصصة لى للتحرك مع مرآز قيادتى أبدا      
 .  دام  قعربة أيضا إال نادرا ، ومعظم تحرآاتى آانت سيرا على األ

ال ترى  :  فداخل الدبابة  ..آنت أريد رؤية آل آبيرة وصغيرة تدور حولى     
 . شيئا سوى الخرائط ورموز القوات  

 . آن أدخن السجائرأ ، ولم آانت أعصابى مستريحة  
فو   ـآنت أغ .  كل غير معقول    شب:  ، وأشعر بالسكينة    آنت أتصرف بهدوء 

ساء ؤجأ ، مظلم ، وحولى بعض القادة والرـفى مل: ق قليلة ـلمدة دقائ
، تجرى فيه المياه ،    بالفرقة ، وأشعر وآأننى أجلس فى بستان أخضر

 . ! !  الساطعة   والشمس
 .   قلبى بالتفاؤل   يمأل آان ذلك . مرة حدث لى ذلك أآثر من   
:   ننى أغفو فأستوقفهم   ون يخرجوا من الملجأ عندما يجد أ: اولون حآانوا ي 

 .  ليجلسوا 
ب   راألغ . اهللا معنا   .  . ال تقلقوا :  آنت أقول لهم    ؛وفى أوقات األزمات الحادة 

   ) مدينة السويس ( لكى أذهب إلى   ؛ أننى عندما آنت أقترب من المعبر     
)   السويس ( ورجالى الذين دفعتهم للدفاع عن    ، لجرحى وا،يارة المرضى لز
 حتى أعبر القناة فى      ،يتوقف إطالق نيران مدفعية العدو على المعبر     : 

 . أمان 
 . !  ؟؟ ولكنه حدث  . آيف آان ذلك يحدث   :  ال أعرف  

ويتوقف قبل أن أصل إلى المعبر       .  . يكون الضرب مستمرا  : وعند العودة  
 . مباشرة 

   " فاهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين "  وهكذا  
 

 الفصل الثامن

 فى سجل الشرف
 

شارآت فى أعمال القتال خالل أصعب   19الفرقة �
  . المراحل

تبعات ومسئوليات آبيرة فى الساعات الحرجة �
   .والمصيرية

..  دوار بارزة قامت بها الفرقة فى مراحلأ �
   .ستنزاف إلا. . ع الرد..  الصمود

جهد خارق قام به رجال الفرقة للوصول للقدرة  �
  .القتالية العالية

 ، دبابة 112  ، طائرة   35مرت للعدو د  19 الفرقة  �
 .  اعمدف  18و ،   مجنزرات10
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 . يارين ط   8أسيرا للعدو منهم    83رجالنا أسروا   �
 
  

   19تشكيل الفرقة    
واستمرت    ،  يمنمشاة فى حرب ال    19شترآت بعض وحدات من الفرقة  إ 
 .  1967ح العمليات باليمن خالل حرب   سربم

،   وتسليحها ، وإعادة تنظيمها   ، ية من اليمن رحب القوات المصسوبعد  
بقيادة     1967 مبروف فى ن   19تم تشكيل الفرقة    : نية  تشكيالت ميدا ءاشوإن

  وتطور تنظيم الفرقة خالل أعوام ما قبل   ، ) ممدوح جاد تهامى / (ح.اللواء أ
،   1969 فى    )سعد زغلول عبدالكريم   /  ( وتولى قيادتها لواء  ،1973حرب 
ت   فتشر  1972وفى يناير  ,   1969فى سبتمبر    )  إبراهيم آامل محمد   / (واللواء

 .    بقيادة هذه الفرقة
 فى أعمال القتال خالل أصعب المراحل التى     19وقد شارآت الفرقة  
ستلزمت هذه الفترة   إ حيث  ،  1967 حرب رضت لها القوات المسلحة بعد   عت

عادة بناء القوات المسلحة  إ، و  67إعادة بناء المعنويات التى انهارت بهزيمة   
 .  ية رالمص

 فقد قامت       ؛  هو الحد من نشاط العدو   :وآما آان الهدف من هذه المرحلة     
 بعمل    - من إعادة تشكيلها وإلى لحظة العبور-الفرقة خالل هذه المدة  

ات عملية     بق القناة ، والقيام بتدري   رلى دفاعات العدو ش   يات ، وإغارة عدور
د   ـحصينة ، وص قتحام النقاط ال إية ، وئقتحام الموانع الماإآزة على مر

  ؛  وأعمال القتال المختلفة   ،حتالل رؤوس الكبارى  إالهجمات المضادة ، و
   . ) لتحرير سيناء (ستعدادا إ
  .. مرحلة الصمود :  ويمكن تقسيم هذه العمليات إلى مراحل ثالث هى       

 ستنزاف إلحلة ار م..مرحلة الردع 
  
   مرحلة الصمود    
 1968 -  1967من نوفمبر   
ية تهدف    رتميزت هذه المرحلة بالهدوء النسبى ، والتى آانت القوات المص     

والتجهيز ،  من الهدوء إلعادة الفرصة للبناء علتزام بنوإلخاللها إلى ا
،    لقناة السويس ، وإعادة تنظيم ية بع عن الضفة الغر ا  للدف؛ الهندسى 

 :  ص ذلك فيما يلى   يويمكن تلخ. لحة ستدريب القوات الم و ،ليح وتس
الترآيز على المهام المنوطة       : حلة من  لمرقة خالل هذه ا  ر  الفتتمكن  -أ

بجنود على مستوى      ) تكتيكية (  مشروعات  ثالثة  والقيام بتنفيذ     ،بها 
ات ، واآلخر عن دور   على مهام العملي  دفاع  أحدها فى ال: اللواء 

  .  ومالمشاة فى الهج
)   رمى تكتيكى (ع و أجرت آتيبة مشاة من آل لواء مشاة مشر   -ب

 . لتزامات التدريبية   إلباإلضافة إلى باقى ا
منية للتدريب القتالى ، وتميزت   لز نجحت الفرقة فى تنفيذ الخطة ا   -ج

ستعادة  إلهذه الفترة بالجهد القاسى ، والعمل الدائب المستمر،     
 .  لكفاءة القتالية ا

  
   مرحلة الردع    
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 1969 مايو  -  1968 بربتم س 
عدا اللواء السابع مشاة من   19 الفرقة تتحرآ:     1968 أآتوبر فى  -أ

ول   ألق انس ضمن قوات ال   ) الجيش الثالث الميدانى   ( إلى  ) دهشور(
 .  للجيش 

على تقييد حرية العدو فى     : آزت أعمال الفرقة فى هذه المرحلة رت  -ب
:    واقتصرت أعمال القتال على     ، ستطالع   إل وا، ، والمناورة كرالتح

 .  رالتراشقات بالمدفعية ، وأسلحة الضرب المباش  
 الجيش الثالث الميدانى فى       مدفعية   مدفعية الفرقة ضمن      إشترآت  -ج

يع قطع    م شترآت جإ، آما  قصف ، وتدمير تحصينات ودفاعات العدو   
 بهدف تدمير     ،   )الصغير  العيد   ( فى تنفيذ خطة     ر الضرب المباش

  السويس تحصينات العدو التى أقامها على الضفة الشرقية لقناة ا   
، وقد تمت هذه الخطة بعد فترة زمنية        )  ارليف ب(خط بوالتى سميت  

بدته    آ، و  لذا حققت الخطة المفاجأة التامة للعدو   .. تصفت بالسكون  أ
 .  خسائر آبيرة فى األفراد واألسلحة والمعدات   

 .  لتجهيز الهندسى لدفاعات الفرقة    ستمرار أعمال اإ  -د
ر على تنفيذ الخطة الزمنية  راستمرار إعداد القوات للقتال واإلصإ  -ه

 .  ع بمستوى الكفاءة القتالية للقوات    ا رتفإلللتدريب القتالى ، وا
 

 مرحلة اإلستنزاف     
   1970إلى أغسطس   1969من مايو  
 من   كن مم قوات العدو أآبر قدر    د ستهدفت هذه المرحلة تكبي  إ  -أ

ستعادت القوات المصرية آفاءتها القتالية ، ووصلت    إالخسائر بعد أن 
رفع    : ا هآما آان الهدف الرئيسى من    .. إلى مستوى جيد فى التدريب   

بالعمل اإليجابى ، وتحطيم أسطورة    ،  معنويات المقاتل المصرى   
 .   اإلسرائيلى الذى ال يقهرشالجي

ة الضرب حهاونات ، وأسلتزايد التراشقات بنيران المدفعية ، وال   -ب
  . المباشر

  .  واإلغارة على دفاعات العدو شرق القناة    ،  الدوريات : تنفيذ أعمال     -ج
باإلغارة    ) صاعقة   33(   من المجموعة  رقامت عناص    1970وفى إبريل   -د

دو شرق القناة وتمكنت من أسر الرقيب اإلسرائيلى      عاقع ال وعلى م
  . أهارون  ن مرادموأد

 
   معرآة ر لل ي حضت ال 
تفاقية وقف إطالق      إ (عتم توقي :    1970فى السابع من أغسطس عام    

 .  على الجبهة المصرية )  النيران
 .  طط فى خطة تدريب الفرقة   مخاية هذا العام تم تنفيذ ماهو   بنهو 
 لرفع الكفاءة اوتأآيد -ومع وقف إطالق النيران    -    1971خالل العام التدريبى و

دة قدراتها على تنفيذ مهام العمليات المنتظرة ، وهى     القتالية للقوات ، وزيا
  رض مشابهة ألرض المعرآة خاصة العبور    أوالتدريب على  ، معرآة التحرير 
ود فى    نبالج)  ا تكتيكيا  روعمش (19أجرت الفرقة   .. ية ئ ع  الما ن، واقتحام الموا 

   .  شقا بمنطقة بر   30/9/1971حتى   26/9/1971ن  الفترة م
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   ب اإلعداد للحر    
ريب على   د الت زآي رت: ، وهى    بسمة خاصة    1972تسم التدريب خالل عام    إ 
،   لجميع المستويات     ) تكتيكية  (، وإجراء مشروعات   يةئقتحام الموانع الما إ

 توى اللواء  سلم  ) رماية تكتيكية(مع إجراء مشروعات 
حى باإلعداد  يو وقد تم التدريب فى الفرقة خالل هذا العام على نحو       

 . آة عرللم
   ؛ الترآيز على تدريب الوحدات الفرعية الصغرى     :     1972م خالل عام    قد تو 

  .  والتغلب على السواتر الترابية  ،  على أسلوب اقتحام النقط القوية 
آزت فى أسلوب التغلب على السواتر    رت)   عملية اتبيان (جريت عدة أو 

 . خالء إلسلوب اإلمداد وا أ و ،  وفتح الثغرات فيها   ، الترابية
  

    1973العام التدريبى     
 وال بد فيه من   ، ورغم ما أعلن فيه من أنه عام التحرير  ،   1972نقضى عام  إ 

ولكن القوات    ،  نتهى هذا العام بدون حسم   إفقد  :  ، وتحرير األرض الحرب
 والتدريب ، ورفع     ،آة  عرتشغل فكرها بأآثر من اإلعداد للم    لحة لم سالم

 .   إلشارة البدء نتظاراإ ؛الكفاءة القتالية 
وهى مستعدة للمعرآة ، ومستمرة       1973ستقبلت عام  إفإنها  : هذاوعلى  

رضت له من ضغوط فى آل المجاالت        عفى زيادة آفاءتها القتالية ، رغم ما ت   
   .النصر ، أو الشهادة ار على صر واإل، فإن الهدف آان واضحا   ؛ 

 جنبا   -اءة القتالية العالية   للوصول إلى الكف  1973وقد تم التدريب خالل عام     
هندسى ، واإلعداد العسكرى ،  لستكمال والتجهيز اإل مع خطة ا-إلى جنب 

 .  آة عر من المشروعات التدريبية قبل بدء الم      اعدد  19ت الفرقة نفذ  وقد
 
 

 
 
 
   قبل أن تبدأ المعرآة      
مية  و الميدانى المهمة العملية الهجالثالث ش خصصت قيادة الجي نبعد أ 

 مستوى قيادة الفرقة بواسطة      ى فى التخطيط عل    ئبد : مشاة   19رقة للف
  ،   قةر  الفنيس أرآا ئ ، ور قائد الفرقة  :   من نيط تتكو  تخطمجموعة 

 .  ة قيادة الفرقة  ئ مستوى هي    ىومجموعة من الضباط عل 
    مشاة 19الفرقة     ة مهم 
فى أن تتخذ أوضاعها فى المنطقة       :  مشاة   19تلخصت مهمة الفرقة   -أ

فى الحد   و  ،) حوض الدرس ( ن  ميألئية للهجوم فى الحد ابتداإلا
 ) .  ة فوصلة جني(خلفى الحد ال ، و  )ترقيم القناة  144الكيلو  (راأليس

   ) قناة السويس (    تقتحم الفرقة :  دقيقة    53بعد تمهيد نيرانى لمدة      -ب
حوض    ( الحد األيمن اع  وفى قط،  لليوم األول للعمليات ء قبل آخر ضو 

اللواء السابع المشاة ، ( بقوة  )   144للكيلو (ار س ي وحد ، ) الدرس
 تقوم بمهمة تدمير قوات العدو    ؛المدعم ) واللواء الخامس المشاة
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   وأسلحته ، ووسائل نيرانه المتمرآزة فى النقط القوية ،       البشرية ،
حتياطيات العدو     إتدمر و القناة ، وتصد رقوعلى الساتر الترابى ش

 .المحلية والقريبة 
محور ( لها على يسرآز الفرقة مجهودها الرئيسى على الجانب األتر  -ج

   .  )متال
واللواء  ، بع المشاة لسااللواء ا : سقين   نعرآة للفرقة فى  متشكيل ال   -د

اللواء الثانى المشاة الميكانيكى نسق     ونسق أول   الخامس المشاة 
 . ثانى 

 
   المهمة المباشرة للفرقة       
 قناة    شرقوية ، وعلى الساتر الترابى  و فى النقط الق  دتدمير قوات الع  

ستيالء   إلبة ، واقري وال،حتياطيات العدو المحلية     إ وتدمير، وصد  ، السويس
 .  على الخط 

ر الساحلى حد   دق سية مع طرر القنط- الشط  طريقيمن تقاطع ألالحد ا( 
كون الفرقة مستعدة لصد نسق ثان تعبوى          ت و ،  )يسار معسكر الشط 

 .  ودالع
  

   لتالية  المهمة ا  
 لتطور الفرقة      ،  الصاعقة  مجموعات بالتعاون مع    ،  يدفع النسق الثانى    

 وتستولى     ، وتدمر قوات العدو القائمة بالهجوم المضاد  ،  هجومها شرقا
 -المطار المهجور على الشاطىء الشرقى لخليج السويس       :  (  على خط

برى    آوأس ركمكونة بذل) آم شرق النصب التذآارى       2جبل أبو غالم  
ات ب والضر ، ة لصد الهجمات د وتكون الفرقة مستع  .آم  10 -  8بعمق  

)   مدرع  22(  بالتعاون مع اللواء    ؛ المضادة للعدو صباح اليوم الثالث للعمليات    
  . بالفرقة السادسة مشاة ميكانيكية 

  
 

 
 
 
 
  1973توبر  أآ فى حرب     مشاة     19إنجازات الفرقة        
عتبارا من    إ  ؛  ت ضخمة خالل عمليات القتال  نجازاإمشاة     19حققت الفرقة  
  :    آالتالى لهامر آبيرة نج ئ فقد ألحقت بالعدو خسا    ،  للقتال ولألم ايوال
 

   تجهيزات هندسية محصنة
   :النقاط القوية 

 .  ية  بلسان بورتوفيق   ونقطة ق  (1
  ) .  158آم (  نقطة قوية  الجباسات   (2
  )  .  149آم  ( نقطة قوية الشط   (3
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  )  .  148آم  ( ة الشط  نقطة قوي  (4
 ) .  146آم  ( نقطة قوية الشط    (5
 .  نقطة قوية  عيون موسى   (6
    هدف حيوى  �)  متال  (محطة ضخ مياه   (7

  
 :قيادات محصنة 

 .  ى س مونحتياطى عيو   إلقيادة فرعية    (1
 .    المرحتياطى إلعية فر قيادة  (2
 .  متال  حتياطى إلعية فر قيادة   (3

 
 :مرابض نيران بطاريات المدفعية 

  .   رطال 25  رطل    17 ، ثابت محصن    مم 155 سى نيران عيون مو مربض  (1
  .آة حر ذاتى ال مم 155  مربض نيران  المر  (2
  آة حر ذاتى ال مم 155  مربض نيران  متال  (3

 
 :مصاطب دبابات 

 .ة رابى على طول المواجهت التر الساى، علتصلة   مةمصطب    91عدد   (1
 .  عمق  وفى ال  ال ت م قي، حول طرلة  منفص ةمصطب    22عدد  (2
  .  ىون موس ي عنقطة  وت، حول الجباسالة  منفص ةمصطب    11عدد   (3

  
  :طائرات 

 . قاذفة ورة مقاتلة ائط    33 عدد  (1
   .ييرآب طائرة هيل وسوبر با    2عدد   (2

 
 :مجنزرات 

  . 60 دبابة م ، دبابة سنتوريون   2 ،  دبابات باتون    109  :دبابات   (1
 .  جنزير نصف     2ت منها نزرامج    10:  113مجنزرة م  (2
   .ع وانعربة أ 16:      أنواع لورى   (3

 
  :مدافع  

  مم ثابت 155 مدافع عيار    6عدد  (1
  مم ذاتى الحرآة155 مدفع   4عدد  (2
  رطال  25 مدفع   4عدد  (3
  رطال  17 مدفع   4عدد  (4

  
  :أفراد 

   .قتيال منهم طيار      19  
 .   فعية  مدةضابط مالحظ   2 �ن  ياريط   8م ها منسيرأ   83 
  

 :  مالحظة 
ورادارات  ، ومهمات ، وتعيينات ، ومعدات فنية    ،رئ أسلحة وذخاهذا بخالف 
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 تم تسليمها فى األيام األولى    ،لورى     50ولة حم طيران توجيه ، وأجهزة 
 للقوات المسلحة ، ومكتب    ة اإلمداد والتموينئللمعرآة إلى لجنة من هي

  ، رئ، والذخا خرى  من األسلحةآميات أ باإلضافة الى  ..ابرات السويس مخ
 .  أثناء الحصار، ثم بمدينة السويس   : رضت بمعرض الغنائم   ع  ؛والمعدات 

 

 
 

 الفصل التاسع 
 مقاتلون اوفياء

 
 73صفحة مضيئة من صفحات النضال فى حرب اآتوبر  #

. 

ن بأداء احيألآثير من افى  الفرقة لم يقنعوا البطأ  �

 . بها المهام المكلفين 

 . وراؤه أآثر من قصة طلب. . د محمد زر  �

 حرب فىصائد الدبابات الحقيقى . . حسام عمارة   �

 .أآتوبر 

التى هددت . .  قتحموا النقاط القويةإ الفرقة الأبط  �

  .إنشاء المعابر

معرآة السويس أشرف صور الفداء والتضحية  �

 .ستشهاد إلوا
 

ق فيها من     أسماء مجهولة وراء ما يتحق-ما دائ -تظل   : فى أى معرآة   
 .   وإنجازات ..نتصارات إ
 .   الشهداء وبطوالتهم حبيسة الدفاتر والسجالت   ءآما تظل أسما  
شرفة من صفحات النضال والكرامة   مة ، و ئسجل صفحة مضي   ن ونحن ..ن كل 

 ئا التى تحملت عب_  مشاة  19حة الفرقة صفهى _  1973أآتوبر فى حرب 
  س ة السويمعرآ وسجلت فى ،  فى الصمود فى مواجهة قوات الثغرة   اآبير 

 .  عداء ألحتى شهد لها ا. . هاد ش ستإلأشرف صور الفداء والتضحية وا 
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فتداء وطنه فى      إ  ومنهم من يواصل   ،ستشهد   أ منهم من  .. هؤالء األبطال  
 .   أى موقع يسند إليه   

 .  » مقاتلون أوفياء«!  يعا ملكنهم ج 
حة ضروفوق أ. . هم ئ نضع الزهور والورود أمام أسما ..وفى هذه الصفحة  

 .  الشهداء منهم 
 19، الذى قامت به الفرقة   فإن الدور الهام والمؤثر  :  آما سبق وأن ذآرنا    
 الذى يتناسب مع حجم ما حققته الفرقة من        وءمشاة لم يلق عليه الض   

 .   وهو األمر الذى سوف يذآر التاريخ أسبابه ودوافعه  ،إنجازات 
 لم  19بطال الفرقة  هى أن أ- تجاهلها  التى ال يمكن-:  لكن الحقيقة  

بل    ،  بأداء المهام المكلفين بها  فحسب - فى آثير من األحيان  -يقنعوا  
 فى العمل على تجاوز    ؛يتفانون فى إقدام فريد     - وطوال الوقت  -آانوا 

 :  حجم الدور المرسوم لهم ، ألسباب مختلفة 
  و  ،تاج إلى قرارحاسم  تح؛منها ما تفرضه ظروف تستجد فى ساحة القتال    

 .  ع  جاتنفيذ ش 
 فى مقدمتها     س  يأتى الحما ،سانية بحتة   إنع  ف ما تفرضه دوا- أيضا   -ومنها  

 . 
جعلت التاريخ يلهث ،  19إن اإلنجازات الرائعة التى حققها أبطال الفرقة  

جال الذين   رأسماء ال:  جل فى أنصع صفحاته ، وبحروف من نور     ـوهو يس
يخوضون فى بسالة    واة ، ـبرون القنـأآفهم ، وهم يعلوا أرواحهم على ـمح

 .  أشرس المعارك 
ت متزاح:  ب أآتوبرحر هذا الفصل الهام من تاريخ  ةا بدأت فى آتاب معند  

   .. زاخر..ن السجل زاخرإ . .  والمواقف  ،، وقفزت األسماء  رالمشاع
 سجل    ع من واق . .سجل نماذج من المواقف واألبطال   ن أن : رار القوآان  
 . آة أآتوبر عرة لمزألحداث البارا
 .  » ءفيامقاتلين أو «: والذى نرصد فيه    
  

 : تيب تسجيل المواقف واألبطال    رولنبدأ ، دون ت 
فى مقدمة ما يضمه   ) محمد زرد/  ( سم الشهيدإن يأتى أ ا غريب سلي �

 تذآر    .. فوراء هذا الرجل أآثر من قصة .. من أبطال 19سجل الفرقة 
 .  لمات سجالت الفرقة هذه الك 

بقيادة مجموعة    )  محمد زرد /  (ئد  قام الشهيد الرا    1973 ر آتوبأ 8يوم  
 بالشط    )149(قتحموا النقطة القوية رقم  إ  ،مكونة من ثمانية أفراد

ستيالء على النقطة    إل أمكن معه امما قاذفات اللهب بكفاءة ،   ادممستخ
ر ما أس و،بر وإنشاء أى معا،القوة ، التى آانت تهدد أعمال قتال الفرقة   

)   محمد زرد  / (ئدستشهد مع الرا أ وقد    .. ه النقطة القوية ذتبقى فى ه 
 :  آل من  

 )  محمد محمد الخبيرى   (جندى    (1
 )  الموجود  وردانى عبد (دى  جن (2

 
 : أما الجرحى فى هذه العملية البطولية فقد آانوا     

 )  د شبل محمد  حم أ(ف يعر (1
 )  طبحالتواب أبو محمد عبد   (عريف  (2
 )  منعم عبد اهللا    عيد عبدال   س (جندى   (3
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 )  مصطفى محمد مصطفى   (جندى   (4
 )  السعود عثمان على    أبو(جندى   (5
   )د مصطفى على آثير   م أح(جندى   (6

  
    19 ية للفرقة سم تسجله المستندات الر  اهذا م

 )  .  محمد زرد/   (ئدولكن ماذا يذآر التاريخ للشهيد الرا 
 -ية ياتهم العسكرحيلة طأحد الشجعان ، الذين ذادوا  ) محمد زرد(آان  

أحد    :  آان  ..   بالهدوء ، والشجاعة ، واإلقدام    تع  يتم ، م ه عن وطن  -بروحهم 
قادة السرايا فى اللواء الخامس مشاة ، وسبق له القيام بعملية هجوم     

 قبل وقف إطالق النار فى          ؛على إحدى النقاط الحصينة للعدو شرق القناة        
 .  ستنزاف  إلب احر خالل  1970

)   مدرسة المشاة(قررت القيادة تكريمه بنقله إلى  : ير بطولته وإقدامه ظون 
  .   رس آمد

 إليها ضباط     عالتى يتطل  ، ) مدرسة المشاة ( مع  عايش لم يستطع أن يت   
 وآثر على   ، لم يستطع أن يتقبل نوع العمل        . .المشاة للعمل بها لتميزها   

 تقدم بطلب لقيادته إلعادته إلى نفس و ،نفسه أن يعود إلى الجبهة 
 .   ولبت القيادة طلبه وعاد إلى آتيبته     . . آان يعمل بها  الوحدة التى

 ) أآتوبرالسادس من ( إلى أن آان ،فعين رئيسا للشئون اإلدارية بالكتيبة     
 .    ، والهجوم على النقط القوية للعدو يس  واقتحام قناة السو 

الذين    طلب من قيادته أن يقوم هو وبعض رجاله     :  وعندما قاومت النقطة    
طلب أن يقوم     .. ويعرف إمكانياتهم  ، ا يبهم ، والذين يعرفهم جيد  سبق له تدر 

يختار العناصر التى     هجوم على النقطة القوية ، وسمحت له القيادة أن  لبا
 . ستقوم معه بالهجوم على النقطة القوية   

، وهاجم بهم النقطة القوية إلى أن سقطت      ولم يختر إال ثمانية أفراد 
 . وسلمت 

ا تسبب فى أن تخرج      مم فى بطنه  )  بدفعة رشاش   (ام أصيب   قتحإلوأثناء ا 
 القوية   طة واستمر فى الهجوم حتى سقطت النق     ، فسدها بيده     ه ، أحشاؤ 

 . ! ! 
 

ونحن    ،)  حسام عمارة  /  (آثيرة هى المرات التى ذآر فيها اسم المقدم         �
. ن حادث بارزأآثرم  .. مشاة    19ات البطولة فى سجل الفرقة   صفحنقلب 

  -:  ل المثال  سبي  وعلى -مه  س إل مح. 
، سرية الصواريخ المضادة للدبابات ، وقام   ) م عمارة حسا (عندما قاد   

 ، دبابات أخرى    4 وعاد ليدمر ،أآتوبر   24دبابات للعدو يوم     9بتدمير 
قتحام   إ عند محاولة دبابات العدو   ؛ )رى شاآ زوفيب  ق الن( مع باإلشتراك

 .  مدينة السويس  
، صائد الدبابات :  لقب  -ال ع ف -يستحق   ) سام عمارة  ح(إن المقدم   
السيد   (فاءة هذا المقاتل الفذ ، وآذلك الرقيب أول الرامى    وآلشجاعة  

   ) .بدور
 

)   س معرآة السوي ( خاصة فى ؛آثر من موقع أسمه فى أمقاتل آخر يرد  �
 .  ذآر واحدة منها على سبيل المثال    ن  -)  على رضا عبدالعزيز  (ئدإنه الرا
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 )  د مصطفى مراد  حمأ(أآتوبر بمشارآة المالزم أول        26يوم  دما قام  عن  
ودمر للعدو   ، غرب القناة   152باإلغارة على موقع العدو عند عالمة الكيلو      

ات قنص     موعلقيادة مج:  باإلضافة  ،  دبابات وعربتين نصف جنزير 3
  .  سالدبابات التى دافعت عن مدينة السوي   

  
خر آع بارز ـ فى موق-) محمد السعيد عبداهللا    (دئسم الشهيد الراإيأتى  �

لقد قاد بنفسه مجموعتين من      .. 19   ةـفرقجل بطوالت السمن 
مجموعات قنص الدبابات فى أول أيام المعرآة ، وقام بتدمير دبابتين              

 عندما آانت تحاول    ،رتداد بسرعة إلدبابات أخرى ل  4ا أجبر  مم  ،للعدو
بطال   أستطاع إالتى    146اد النقطة القوية  ستردإل وذلك ،تطويق الكتيبة  

تشهد فى هذه     أسوقد   . .ستيالء عليها  إلا    19اللواء الخامس من الفرقة 
آما      ،)غباشى مير س (والجندى ،  ) نورالدين على (العملية أيضأ الرقيب 

يد هالل    ع س(، والرقيب  ) رضا حسن السيد   (جرح آل من المالزم أول  
 ) .  مان عزب مصطفى عث  (، والجندى   )  ىمصطف

  
،   )  شامل حسن إسماعيل  (وفى أول أيام المعرآة أيضأ قام المقدم   #

 . بتدمير مربض دبابات  ) الديدمونى على حسن  (والجندى  
 

 ودمر ،حتالل مصاطب غرب القناة   إب) د عبداللطيف   حم أ(آما قام النقيب     �
 .  دبابات للعدو أمام مواجهة اللواء الخامس مشاة    3

  
سامى محمد فتح   (شترك الشهيد مالزم أول  إ  أآتوبر 6وفى نفس اليوم  �

   148ستيالء على النقطة القوية   إل مع فصيلته فى االقتحام وا    ، ) اهللا
عوض    : (لى هذه النقطة الجنود عستيالء إلولة نادرة ، وشارآه فى اطبب 

 ) .  ن طه ملرح اوعبد  (، )  نسد محمد عبد المح    موأح(،  ) الحميد  اهللا عبد  
  

)   التواب  غريب إبراهيم عبد   (ت ، ويسجل الشهيد النقيب      تتوالى البطوال �
هذه الصفحة الناصعة فى سجل إنجازات الفرقة  : ة الصاعقة ريقائد س

أآتوبر جنوب      8يم مصاطب دبابات العدو يوم  غ ته ، وقام بتلريقاد س :    19
وقد تسبب هذا العمل البطولى فى حرمان العدو من     ، )  متال ممر(
 ا ترتب عليه نجاح اللواء الخامس مشاة مم ، اطب ستخدام هذه المص إ

 .   149ية قوفى إآمال حصار النقطة ال  
  

د   م  أح(ومعه الرقيب، ) حسين غازى   (يسجل النقيب   : وفى اليوم التالى  �
ليقوما  ؛  ا معندما عبرا القناة ، ومعهما فصيلتاه       : لة جديدة  وبط) موسى
حتى عمق المهمة المباشرة  محورا بعالمات المرور اإلرشادية   14بتعليم 
حتالل دبابات العدو للساتر الشرقى ، وتحت تأثير نيران  إقة ، رغم رللف

 .  مدفعية العدو الكثيفة    
 

ح عبد     عبد الفتا     (يف قام الشهيد العر  :فى اليوم السادس من أآتوبر   �
 لم    عليها ،واالستيالء     146فاقه باقتحام النقطة القوية   ر مع ، ) يززالع
ن م لكن األبطال لم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة ..ر يسياألمر الذلك بكن ي
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،   ) السالم   قرنى عبد(ذه العملية العريف   هفى أستشهد   . .  مصرجلأ
 ) .  ى ويس ععلى محمد ال   ( و)مصطفى لطفى محمد   : (والجنديان 

  
، وإقامة   راتم فى فتح الم  ؛ مهام خاصة - أيضا  -ويذآر سجل الشرف    �

 ئدوالرا، ) فاروق المليجى (  المقدم المهندس     نا نذآره و ..الكبارى 
عادل حسن    (ئد، والرا)  دمآمال ح ( ، وآذلك المقدم    ) عصام عبدالحليم   (

 ) .  محمود
  

العزب عصام     ( المالزم أول   هى قام ب  لذ كبير ا ال ويصعب تجاهل الدور  �
 ) .  جبل الراحة(ة مجموعة مؤخر اح ج بنادقالذى   ) حسن

  
تطاع أن     سإ الذى   ، ) روت داودث (ريف   لنشاهد براعة الع  ال نقف قلي و �

 12سكاى هوك بقاذفه الصاروخى يوم   وتومطائرات فان)   7(يسقط 
 .  أآتوبر

  
رف فى    صالساعات الحرجة فى ساحات القتال آثيرة ، ويأتى حسن الت   �

نا يذآر    ه و-   أآتوبر 9اليوم  .. مقدمة ما تتطلبه تلك األوقات الصعبة    
من  ما قام به عندما تأخر إنشاء المعابر ) د عبد الماجد   عس(أول  للمالزم

 والمياه ،   ، والتعيينات  ،بالذخيرة ) الميكانيكى(إمداد اللواء الثانى 
 .  والقوارب ، وفى وقت مثالى  

  
 اللذان   )  محمود ديوان (والنقيب  ،  )  ى جاد اهللا سعي   (ئدوهناك أيضا الرا �

رعة    س ، ودفعها ب  تعيينات   ، و وتحميلها بذخيرة   ،ت توبازمرآبا  بتجهيز ماقا
 .  قة للضفة الشرقية  ئفا

  
فقد قام الرائد     ؛ جال ر أيضا تبرز معادن ال -لحرجة ت الساعاوفى ا �

تحت تأثير القذف الجوى     ) ىسمحمد منير مو   ( والنقيب   )  ممدوح النجار  (
(   نات   و بمد آابل تليف  ا قام  -نيران مدفعيته الثقيلة      ، وللعدو  ) الهستيرى  (

نهما    أإال : ن تدميره من قصف مدفعية العدو       جوز على الرغم م  )  14
بمشارآة العريف    ، ستمرا فى إصالحه فى أقصى الظروف الصعبة    إ
فرج    ( دى  ن والج) ام محمد  هحسن بر (والعريف  ) د السيد   عالسيد س  (

 )  محمد خليل 
  
عادل   ( آان الرائد - أآتوبر 11إلى     8 م ومنذ يو -فى الضفة الشرقية     �

 والرقيب   ،) ى علىسد مرمأح( ب  والشهيد الرقي ،) حسن محمود
هؤالء األبطال ) .  يف عبدالعظيم  رسيد ش  (والعريف  ، ) السيد عبدالخالق   (

  ،  والغربية للقناة ،قية  رالش: ظلوا يقومون بتنظيم المرور بين الضفتين    
المعبران الوحيدان اللذان بقيا فى        وهما   ..  اطن  25،     50على معبر آوبرى   

بات    مرآوآانت تتدفق عليهما       19ع الفرقة  الثالث بقطامواجهة الجيش 
 وحسن تنفيذ    ،والكفاءة  آانت اليقظة ،   ..   ليال ونهارا19،     7الفرقتين  
ا سهل دفع األسلحة المطلوبة ، حسب       مم طابع هذه المجموعة   ؛األوامر
 .  وفى الوقت المحدد   ، ية هماأل
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 امة للفرقة واإلنجازات اله) الجباسات(قتحام النقطة القوية فى   إل عل �
ستيالء   إلا في ا هموجال الذين ساالروها هى أسماء األبطال و.. آثيرة   

عدم     : آزلمر  بالقصف الجوى ا دوالتى حاول الع . على هذه النقطة القوية  
د هذه النقطة   جوستيالء عليها ، فقد آان و   إلتمكين قوات الفرقة من ا 

ستيالء    إل وا،  قتحامهاإ نذآر بعض من ساهم فى    و،   إنشاء أى معابرديهد
  -  :ات سجبالعلى النقطة القوية فى ا 

 )  صالح الدين أمين المليجى   :  (مقدم  (1
 )  ادةحمعبدالستار الراوى    : ( ئدرا (2
 )  حسين إبراهيم السروجى :  (نقيب  (3
 )  عيسى عاطف عبدالرحيم    (  : يف رع (4
 )  الجواد يد على عبد   عس  (:عريف  (5
 )  شهيد حامد على العيسوى     (:جندى   (6

  
رئيس    ) عالء الدين عبد المجيد درويش    (ح .العقيد ا ولن أنسى دور  �

 على   صرالذى تخلى عن تولى قيادة لواء مدفعية وأ ، مدفعية الفرقة  
فكان   ؛ وفعال تحققت آماله . البقاء فى الجبهة للمشارآة فى الحرب 

 وآانت    ، دار نيران المدفعية مثل المايسترو     أو،  الساعد األيمن لى  
لى سبيل المثال     عو،  الحرب ة بر األثر طوال فتر ضرباته ضد العدو لها أآ 

يتها   ماور الكبير فى حدالذى لعبت المدفعية ال    ) يس والس(آة مدينة معر
سواء حشد نيران أوتجمعات  ؛ يرانيةنبقيامه بتنفيذ عدة مهام    مودها صو
س   أآزة فى رمر وذلك بتوجية مواسير بعض آتائب المدفعية المت  ،

 .   قوات العدو ق لقناة نحو الغرب فو  اق شر 19الكوبرى للفرقة 
  

 أآتوبر وتحت    9ستطاعوا يوم  إموعة أخرى من المقاتلين األوفياء مج �
ى   سفى وقت قيا  دبابة ،  17الح صنجدة وإ آةعرغط المض ونيران تأثير ال 

 وهو األمر الذى   ..ة بحوض الدرس  يني آانت قد غرست فى األرض الط ؛ 
 .  آة فى هذا اليوم الحاسم    عر المءانعزز الكفاءة القتالية أث

قائد   )  ن سمير شعبا   ( التى قادها المقدم     -نذآر من هذه المجموعة      
 -:  يع المواقف القتالية     م فى جنا  بالء حسلىالكتيبة المدرعة ، والذى أب   

 )  ىمحمد البشير ماض  :  (نقيب   (1
   )ودة عبدالقادر مح:  (نقيب  (2
 )  يم الدسوقى ه إبرا(: مالزم أول  (3
 محمد آمال شكرى   ( :  مالزم أول (4
   )آامل عبدالقادر   (  : مالزم أول (5
 )  المسفوزى عبدالعزيز   ( :  رقيب  (6
 )  شوقى صالح رزق   ( : رقيب (7
 )  سيد حسن أمين   (:  رقيب  (8
 )  دم سيد محمد أح  (:  رقيب  (9

 
 اليوم هو   ..فهذا مقاتل آخر يقف فى موقع بارز. . .  يزال السجل زاخرا ال  �

قائد    )   إسماعيل عبداللطيف    عبد اللطيف  ( يب نق و اله البطل   ،أآتوبر  8
ادمية مع دبابات    صآة الت لمعر الذى تمكن خالل ا   ؛ دبابات     232رية سال

 .   دبابات منها ، وقد فرت باقى دبابات العدو شرقا    5من تدمير :  العدو
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فؤاد محمد   (يب نق وبرفقته ال) مجدى أنور حتاتة (دم  وهذا هو المق �

 قاما � دبابات  251ميكانيكى و     236رية سقاما بقيادة ال   ا مدن ع)  إبراهيم
تعطيل أحد     و ) جبل المر  ( للعدو شمال شرق    155بإسكات بطارية  

ن  ممان العدوحروقد ساهم ذلك فى   ..  ا وإرتداد الباقى شرقهامدافع
 .   ) جبل المر  (التدخل ضد معرآة   

 
قائد      )الفاتح آريم ( للعقيد   19 تحفظه سجالت الفرقة  ىطولموقف ب �

حيث تقدم على رأس قوة     .. أآتوبر    9نى الميكانيكى ، يوم اللواء الثا
والنقيب     ، )  عالء الغمرى   ( ئد والرا ،  ) على حسن الغليظ  ( يصحبه العقيد    

(   يوية الحاآمة لحستيالء عل الهيئة ا   إلوقاموا با ) ليمانسسامح محمود (
رتداد شرقا ، وهو ما خفف إلضطر العدو إلى ا أا  ؛ مم) لجبل المر 

 ) .  ور متال مح(ى الضغط عل 
 

)   نمر نسيم حنا  (المالزم أول   : ر ووقفة أخرى أمام مقاتل آخر جس   �
حرم ما م ،دة حة واساعطائرات للعدو خالل     5إسقاط  : جاز هونواإل

  دفع  المن )  الميكانيكى ( اللواء الثانى  العدو من التدخل بطيرانه فوق أرتال     
 .   ) جبل المر ( نحو

 
والغارة الجوية ال تزال ) بسيونىمحمد السيد حسن   (اهو الرقيب ه �

  نادرة بتجميع   نه يقوم فى جسارة  إ-لكن المقاتل ال يعبأ   - رةئدا
 .وفك األجزاء المدمرة منها  ) ديةع الم(
يقوم    ؛  قائد آتيبة الكبارى     )ودة حم(وها هو أيضا المقدم مهندس      #

وفجأة تتعرض إحدى      .. تين من بقايا الكوبرى المدمر  يبترآيب معد 
ولتها   حم  بتخفيض   ، فقام ) ألف رطل  (ابة مباشرة ، بقنبلة صتين إل ي المعد

لكن     ..تصاب مرة أخرى   مخفضة حتى   ، واستمر فى العمل بطاقة  
 . .   ييأس  لم ) ودةمطفى ح صم(المقاتل  

 
وليم وديع    (ول أد المالزم   و يق- أيضا  -ة  ثفت الغارات الجوية المكتحو �

شات نم بإنزال اللقه ، وقائيب سا أصش بعدما ونال) عبدالمسيح   
  .  ةانإلى الق) المرسيدس  (

 
  ان ا تحت النير يومي يقوم  )  حشمت جادو  صدقى  محمد  (ح  . العميد أ    نآا �

اب الوحدات ونقاط   ن ومدفعية العدو بالمرور على أج   نلطيرا   الشديدة
آيلو بين آل لواء واآلخر وهو مامنع العدو         8والى حت بأتصال ، التى بد إلا

ستطالعية      إل المهمة اهذهوقد رافقه فى    .. ات رثغية أستغالل إمن 
)   د محمد الغرباوى  مأح (والرقيب )  اد جح مرور أحسمحمد   (المالزم أول  

 )  .  يد محمودس رأفت (عريف لوا
 

الذى      ، ) تار عثمان  مخ( النقيب  - أيضا  -  19قة للفرف ر جل الشسويذآر  �
،   ) د اهللا محمد مرزوق عب   ( قام مع النقيب   عندما  أآتوبر     12هد يوم  شتأس

الزم   م وال،) البرعى عبد الفتاح    (ئدوالرا، ) عز الدين التونسى ( والنقيب 
حسن    (والرقيب  ، )  الدين حسن  ءعال ( و ،) عاشور اهيم آامل  رإب(أول 

   14آة الكتيبة   رترآوا فى مع إش  . . فإن هؤالء األبطال  . . ) يد م محمد ح
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ى دبابات شتباك مع سريتإلبا ،   ليلى صامت مبالتقدم فى هجو ؛ مشاة 
  .  اإلرتداد و على لعد، وبعد قتال ضار أجبروا ا  

 
المثل فيما يجب أن يتحلى به    )  د الجمل ممحمد أح (ويضرب المقدم   �

، حيث ظل القصف الجوى للعدو مكثفا        القائد من إعطاء القدوة لجنوده
 وظل       لكنه تحامل على نفسه  ؛ ، حتى أصيب   على مرآز قيادة آتيبته   

  .  ه تم أخالؤ ونتهى القصف الجوى للعدو  إيقود المقاتلين حتى 
 

ومقاتل آخر يعطى المثل على أن العزيمة تصنع المعجزات ، فقد قام           �
حسن عبدالمنعم       (بمساعدة العريف    ) محمد إسماعيل    (ئدالرا

وبنيران بندقية     ، للعدو )  بيرآتسوبر(بإسقاط طائرة مروحية  ) العيسوى 
 .  آلية 

 
 قوة تأمين معابر على الضفة      الذى قاد  )  ىأيمن البه(ئد ثم يأتى دور الرا �

 .  الشرقية 
 

  اهللا  محمد عبد   (ئد يأتى دور الرا 19ومن رجال الحرب الكيماوية بالفرقة  �
 تتكون من الرقيب     ؛ عندما قام بنفسه بقيادة مجموعة       ،  )  الرسول دب ع
)   مصطفى السيد هندى      (و )  إسماعيل قطب   (والعريف ،)   مختار مهناطه(

)   محمد البندارى المتولى  ( ، و)عة عبد العال  ممد ج مح(والجنديين ، 
  أآتوبر     22قامت هذه المجموعة بإخفاء معابر الفرقة بالدخان حتى يوم         ..
 وقد أظهرت هذه المجموعة شجاعة فاثقة فى تنفيذ مهمتها تحت       ،

ا تسبب فى إصابة العربة      مم،   القصف الجوى للعدو على المعابر    
 .  ، بعد أن أدوا مهمتهم بنجاح   وإصابة بعضهم  ،المخصصة لهم 

 
وآان هذا الدور هو حلقة فى      . .  آان لكل مقاتل دور محدد   19رقة ففى ال �

د   م عز أح(الرقيب أول  .. سلسلة المهام العديدة التى أنجزتها الفرقة 
ستطاعا القيام     إ) محمد حسين مصطفى    (ساعدة الرقيب  م ب) السباعى 
من ظروف القصف الجوى     على الرغم  ) برقية  212ير شفبت (ا  موحده
 .  آز للعدوالمر

 
 الماآينة الخاصة   هى هذه   . . ا مختلفآان مقاتال    73إن مقاتل أآتوبر   �

بتكر طريقة   إ)  د السباعى  حمعز أ( لكن المقاتل   ، طلت ع  قد ت ) يرشف بالت(
ميله   زستخدام الماآينة المعطلة ، وظل و  إدون  ) لحل الشفرة(أخرى 

(   وبذلك فاز مكتب  ، )  ساعة يوميا  20( بمعدل   ؛كل متواصل  شيعمالن ب 
 . بجائزة أحسن مكتب شفرة )   19الشفرة بالفرقة 

مد    حأ( البد من ذآر النقيب   -  ا أيض- ةيطرس وضمن رجال أمن ال  �
آة آضابط    عرالذى أدى واجبه آامال طوال الم  ) عبدالعظيم عبد الجواد    

 .  تصال إ
 

 - هناك -نذآر منهم  و ..   19ستطالع دور بارز فى سجل الفرقة  إللرجال ا �
فعندما     ، ) ن سليمامحمد  (والجندى   ) دممحمد سرور أح(المالزم أول 

محمد   (قام المقاتل   :  لكى مع إحدى آتائب الفرقة    ستصال الإلفقد ا 
)   2(وبصحبته  ، ل العبور معه ئ بالعبور سباحة لعدم توفر وسا) سرور
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  ا وهناك أيض ..   وعودة ربط الكتيبة    ، ح الجهازال طاقم بطاريات  وقام بإص  
 وتقدم   ، بغرالذى عبر القناة فى إتجاه ال  ) ى رشع محمد ال(المالزم أول 

 وإبالغ القيادة   ، ه حرآات العدو وتإلستطالع قوة      )  حبيب اهللا  (إلى معسكر  
 آبيرا ، ومن ثم فقد     الع تطإلسية دور امهبأن إيمانى آا .. بذلك 

:   م  وحسن تدريبه  ، بالفرقة إلستطالع  جاعة رجال اشستخدمت إ
 ألغوار العدو   ؛ وحققت عن طريقهم رؤية واضحة    .. أمثل   استخدام

)   التكتيكية  (اماته  وحجم قواته ونواياه ، والعديد من النتائج   كتحسإو
 .  على السواء )  االستراتيجية(و

 
سمير محمود     (ساعد  الم 19جل األعمال البارزة للفرقة   سونذآر هنا من   �

 اللذين قاما بإحضار المياه     ، )عبان ش محمد عاطف   ( والرقيب  ، ) الخضرى
 عندما انقطعت      )ر المرئب  (       أثناء القصف الجوى للعدو على منطقة    

 .  أآتوبر  27إلى   23المياه أربعة أيام من 
 

.   . دور المقاتلين من األطباء    19جل األعمال البارزة للفرقة    سولم يغفل  �
على مستوى   برز الكتائب أ من 19لقد آانت الكتيبة الطبية بالفرقة   

ة طبية تقوم  بالعبور، والفتح        تيب لحة ، حيث آانت أول آ   سالقوات الم
،  وقد تجاوزت مهامها الطبية  .. تقبال جرحى الجيش الثالث بأآمله سوإ

آما قام      ..  يدان فقط    م  وليس ال ،وقامت بتأدية مهام مستشفيات القاعدة      
ى آمال    مصطف (والمقدم طبيب   ) اشم فايد  هيد س (آل من العقيد طبيب    

محمد   (ب طبيب   قي والن، ) يوسف مصيلحى برآات  ( طبيب  ئدوالرا) بيومى
عبد السالم         ( و)  حسن بكر (وآل من المالزمين األوائل      ،  ) طلعت طه 

ا  هيعا بأعمال تقول عن   جمقاموا  .. ) سامى بهجت الشافعى ( ، و )نداوى ه
دمة دة فى تقديم الخلعاوق افو، بأنها أعمال بارزة :   19سجالت الفرقة 

أآتوبر تقصف ليال       26م و، ومدفعيته التى ظلت ي    الطبية أثناء قصف العدو 
 .  تمر سونهارا بشكل م

 
 فهو قيام العقيد       -ى   س الذى لن ين  -أما الدور البطولى ، واإلنسانى   �

ألول مرة بإجراء العديد من الحاالت الطبية أثناء ) م شسيد ها (يبب ط
خ   شر لبواسير و-جراحى   دون تدخل  -مثل حاالت توسيع       .. الحصار

 باإلضافة للعمليات    ، ّا حدته فورلويعود بعدها المريض ، شرجى 
محمد   ( وأيضا النقيب طبيب     ..  والتجميل   ،الجراحية الدقيقة  مثل الترقيع     

سنان مختلفة   أ حالة عالج  ثالثينالذى قام بإجراء أآثر من  ) طلعت طه
 . يوميا 

 
نذآر    : أخرى ، وأسماء أبطال جدد     أعماال بارزة   أآتوبر 24لقد شهد يوم    �

محمد السيد    ( أول موالمالز، )  محمد على المنزالوى(منهم الرائد 
حيث قامت    ) محمود شكرى على(  و، )عثمان حسين عيد    (  ، و)عبدالعال 

مشاة بتأمين الضفة الغربية للقناة ، وذلك        7ن اللواء  مهذه المجموعة  
يم مصاطب   غمعابر، وتللحديدية ، وتلغيم فتحات ال  ابنسف األبراج 

 . الدبابات 
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ودة   مى حفمصط (سم المقدم إ  أآتوبر 24زإت يوم نجاآما يضيف سجل إ  �
يل    صر، وتومالذى تمكن من تجميع معدية من بقايا الكوبرى المد   ) على

ة   مت لمهاجشاة اللن سطأطقم قنص الدبابات إلى الضفة الغربية  بوا    
 .  العدو 

 
 باللواء السابع عتطالإلسجال ار من ةثالث قام -يضا أ -وفى نفس اليوم   �
،   )  السيد غراب   (وزميله ،  ) عبد الرحيم محمد السيد     (ول  أالزم  مال : م هو
مدينة (شتراك مع مؤخرات إلقاموا با  ) محمد عبدالعال  (قيب أول الرو

لوارى للعدو     4 و ،عربات نصف جنزير  3 و ،دبابات   4بتدمير  ) السويس
 .  حاولت دخول مدينة السويس 

 
 25بقيادة قوة تأمين المعابر يوم     )  ن النعمانى  سمح  (ئدآما قام الرا  �
ستمرت    إ التى ؛أآتوبر بتنفيذ مهامه رغم هجمات العدو الجوية الشرسة       

  .  ا ونهارالأيام متواصلة على المعابر لي  7
 

)   سامح محمد مصطفى  (ول أ قام المالزم   - أيضا -بر  أآتو 25 وفى يوم  �
ع   التطسإلبعبور القناة إلى الضفة الغربية    ) م حسن عصا ( م زوالمال 

 وإدارة نيران ،ليغ عنها   بوالت) طريق المعاهدة   (تحرآات العدو على 
والجندى    ، ) يد حسنين   عس(آما قام النقيب    .. المدفعية على العدو  

 .  لة فى نفس اليوم   ثاممبأعمال   ) مرزوق عبد اللطيف  (
 

والجنديان     ،) موسى الجمل(مل الذى قام به العريف     عيعد ال �
عربات    3عندما قاموا بإنقاذ   ) يوسف  مد السيد مح  (و، )  اطى داودعالموأب(

 وأثناء غارة جوية مرآزة فى منطقة تكديس ذخيرة  ،محملة بالذخيرة 
 ويعد هذا عمال له       ؛  وإبعاد هذه العربات خارج منطقة القصف     ،  الفرقة 

   .رى  يته الكب مأه
 

 وهو المالزم    19 من أبطال الفرقة  ستشهاد واحدإ رآتوبأ  27يشهد يوم و �
لى موقع العدو   ععندما قاد عملية إغارة   ، ) الصمد  فاخر فخرى عبد (أول 

 . مر للعدو دبابة قبل أن يفوز بالشهادة   ود152  الحصين بالكيلو
 

هى تلك اللحظات التى يصر خاللها  : داء لف لحظات البطولة وارع أبولعل  �
نا نذآر    ه و .. لعدو الجوى أو المدفعى     المقاتل بإآمال مهمته أثناء قصف ا   

الذى قام بإخالء معدية محملة      ،  ) يد حسن  سع عصام الدين   ( النقيب  
محمد   (ول أقيب  روآذلك ال، بالعربات ، أثناء القصف على المعدية   

رف على  ش وأ،الذى أبحر بالمعدية وهى محملة  ، ) د مرسىمومح
بد القادر   ع يد  سال( أثناء القصف أيضا وبمعاونة العريف  ،تفريغها 
الذى    ) ندارى بمحمد إبراهيم (ل الرقيب أول  ث امموقام بعمل  ، ) الجوهرى

 .    طنا تحت تأثير نيران العدو    96قام بتحميل معدية    
 

د محمود عوض    مأح(سم الرائد إ :  19ويضاف إلى سجل أبطال الفرقة   �
 يمر ا وأيض،ما مع قائد الفرقة دائوآان ، وآان ضابط أمن  الفرقة ، ) البنا

 القادة   ىعلى الوحدات ، ويتلقى منه ماهو خاص باألمن ، وآان ينقل إل       
باإلضافة إلى أنه آان يشارك  .. ما يرغب أن يوصله إليهم من تعليمات 
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 الجهات ىى من الوحدة ، ثم يرحلهم بمعرفته إل  سرلم األسفى ت
 ، وآان يمر على عما آان يزور آل موقئودا .. المسئولة خلف القوات 

 الفرقة تحت وابل من المدفعية ، ونيران العدو أثناء المعارك  عيع مواق مج
من موقعه    )  زرد(ة عاون فى ترحيل الشهيد       صخا)  متال (وفى معرآة    .. 

م   س آان يت  ..   سإل مستشفى السوي  ورافقه حتى أوصله  )  متال (بممر 
 حتى فى أصعب    ابتسامة ال تفارقه أبد إلبالشجاعة واإلقدام ، وآانت ا

 .  ف المواق
 

قائد    ؛ ) نسفوزى مح (بطال زاخرا ، فهذا هو العقيد  ألجل اسوال يزال  �
ناء التحضير للمعرآة    ثه أئاد لوافرالذى جهز أ ؛ ع مشاة لساباللواء ا

راد اللواء تحت ففكان من أ ، وآانوا سباقين فى العبور،   تجهيزا آامال
علم على    أول من رفع ال  ) محمد عبد السالم     (الشهيد المالزم أول     :تهدقيا

لقد     ..  الضفة الشرقية للقناة على مستوى القوات المسلحة المصرية        
أآثر القادة الذين رفعوا معنويات جنودهم    ) فوزى محسن ( آان العقيد  
  ، ، فهو صاحب فكرة الحفالت ، والسمر، والتوجيه المعنوى   أثناء الحصار

 على  وأشرف؛ض للغنائم عروهو الذى بدأ أول م، آة عرواألدب  فى الم
 .   وأيضأ تنفيذ معرض غنائم الجيش الثالث      ،تنفيذه  

 
ضابط    ؛ ) ىسعزت سامى مو( جل الشرف أيضا المقدم    سويذآر  �

 الذى أخذ يراقب     . .ويس  سغرب ال)   المثلث (مالحظة مدفعية فى منطقة     
ن   بأ  24ا ليلة غنوأبل  24و   23و   22 من أيام  ا عتبار  إالعدو ويالحظ  تجمعاته    

،   ءين ميكانيكيين فى المثلث بهدف دخول السويس      العدو يجمع لوا
بنا   ضر وفعال   ،ن نضرب تجمعات العدو فى هذه المنطقة     أوطلب منا  

 فكان السبب فى منع       ،  واستمر يصحح الضرب    ،  تجمع نيران العدو  
  . أآتوبر   24لة ينة السويس لي دخول العدو مد

 
؛   ) سن يم ح همصطفى إبرا (الشهيد عقيد      : بطال األ سجل  ىويضاف إل �

ذا المقاتل الفذ بالء حسنا فى آل          ه فلقد أبلى  ؛  22قائد اللواء المدرع   
ثناء أ فقد ساهم فى دعم قوات الفرقة  ،المعارك التى خاضها مع الفرقة 

 .   تعزيز خط مهمة الفرقة  ، وتحام النقط القوية  ق وا، العبور 
 

ن   فقد آان م  ) . . د زآى محمد زآى  عأس(آما ال يمكن أن أنسى العقيد    �
 وآان من أآبر معاونى   ،القادة الشجعان الذين يتقدمون أمام قواتهم  

آة تحت القصف    عرستشهد فى المأ الخامس فى مهمته ، وقد ءاللوا
 . الجوى للطائرات 

 
 وإدارة المعرآة فى مرآز ،فى التخطيط : وال أنسى من آان بجانبى  #

،   ) ز غالىموريس عزي(وهو العقيد أرآان حرب   : قيادة الفرقة المتقدم   
يع  منا يعاونانى فى جااللذين آ) خليل اد فؤزى فو(رآان حرب  أوالعقيد 

 تفان وقد أرسلتهما فى      واحل المعرآة ، وفى اإلدارة بإخالص شديد ،     رم
 واشترآا ،فساعدا فى إنجاح هذه المهام    ، مهام إضافية مع اللواءات 

 .. ء الخامس فذناها باللوان التى  ؛ فى نجاح العملية الليلية الصامتة  
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الذى آان يعاون       ؛ )  دم آمال مصطفى ح  (آان حرب  روأيضا المقدم أ    �
ى من المهام ه، و رئيس األرآان فى مهمة تنظيم العبور على المعابر   

آبات على المعابر     مر من ال-   بل اآلف -ات  مئك تحر إذ أن تنظيم   ؛الصعبة  
 . ليس بالمهمة السهلة  

 
 قائد    ؛ ) محمد فتحى عبدالعزيز     (  المقدم   - آذلك   -جل الشرف   سويضم  �

)   ر متالمم(جم على هالذى . . آتيبة مدرعات فرقة اللواء الخامس   
 أول آتيبة دبابات تعبر فوق    قائدوآان  . . حسنا يفوق الوصف ابلى بالءأو

آان يقوم     :   الحصار ءوفى أثنا   . .الكوبرى فى إتجاه الشرق نحو سيناء    
محور   (ة بيننا وبين العدو على      الواقع ى  ويدخل فى األراض   ،بدوريات 

وفصال    ، عمل منها معرضا     ، وقد   أجزاء دبابات العدوعي م ، ويفك ج  )التم
 .  درعات  م آز تدريب المرتعليميا ب 

 
رية   س قائد ال ؛) محمد يونس على سعد  (وهناك أيضا الرائد الشهيد   �

الخامسة مهندسين عسكريين ، الذى آان يجمع المتفجرات المتناثرة     
عرآة لحماية القوات وقد تناثر فى الهواء من انفجار أحد األلغام بأرض الم

 . 
 

الذى استشهد فوق الدبابة يوم   )  د ميد أح سيد إبراهيم ال سال (والنقيب  �
 .   أآتوبر12

 
ر دبابات مو يدهستشهد و أالذى )  فاضل   محمد مرزوق عبد اهللا  (والنقيب  �
 .   بعد أن تصدى لها بجسده    ، دوعال

 
رئيس     ؛  ) حسام الدين محمد الموجى  (ى قام به العقيد    إن الدور الهام الذ  �

 وآان ،يلة فترة الحرب طتصاالت إإشارة الفرقة هو تحقيق أآفأ شبكة 
ف من البرقيات    آالل عدة سوأر، سال البرقيات بنفسه  إريشرف على  

 .  سرهم خالل الحصارأفراد الفرقة إلى أمن 
 

أن أذآر دور العميد أرآان     فال بد  : ات والقيادات سائوإذا تحدثنا عن الر �
فقد قام بأعمال جليلة     ..  رئيس المدرعات  ) ورصتوفيق على من (ب حر

 .  ثيق اآلعمال القتالية   ووتسجيل وت  ، للمدرعات 
 

 فقد     ؛  قائد الدفاع الجوى    )  رىهجولن امعبد الرح  (وأيضا دور المقدم    �
  دور آبير فى رفع معنويات    : ع الجوى على مستوى الفرقة   ا آان للدف

ى تتساقط آالحمام      هفعندما آنا نرى طائرات العدو و    ؛  المقاتلين 
 تكسب المقاتلين ثقة فوق    - حد ذاتها -آانت هذه الصورة فى   :  ح بوالمذ

 وآانت تمنحهم جرأة فوق    ،الثقة التى اآسبتهم إياها انتصارات المعارك     
 والقتال   ،آانت تساعدهم على التقدم    ، والجرأة التى يتصفون بها  

 .   لتحقيق المهام المنوطة بهم   ر؛ راصبإ
 

 افكان بارز ..  رئيس الشئون اإلدارية بالفرقة ؛ ) ورا يءعال( قيد عأما دور ال �
 - واثناء  ، قبل   -يع األوقات   م فى ج ؛دى واجبه على اآمل وجه   أ، و
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من مياه ، وطعام    :  بإمداد القوات بكافة النواحى اإلدارية   ك وذل؛ المعرآة 
 . آبات  مر ومهمات ، و،د قو، وذخيرة ، وو

 
:   هنا   وعندما نذآر الجانب اإليجابى للتجهيزات الهندسية ، البد أن نذآر  �

ى   سم بالتجهيز الهند قا  الذى   )  عبد الحميد الكشير    زفاي( العقيد مهندس    
 العمودية  رواتسبيرة فى إنشاء ال كته الم  باإلضافة لمساه  ،ة رآقبل المع  

،    )  رس حوض الد(  معرآة  فى ستر القوات فى ا التى آانت سبب؛
  ينة مد(بـ التى ربطت قوات الجيش الثالث ؛ وآذلك إنشاء المحاور 

   .) السويس 
 

 19الفرقة   وأبطال ءوفى الختام أرى أنه رغم عدم حصول بعض شهدا       �
 العظيمة التى     دوار األقلل من إال أن هذا ال ي  :  على أنواط وأوسمة رفيعة    

 : لين األوفياء ومنهم  قاموا بها ووضعتهم فى سجل المقات 
 :الشهداء 
 السيد عبد العظيم سرور     / مقدم   (1
 محمد زرد / رائد (2
 محمد السعيد عبد اهللا      / رائد  (3
 فاخر فخرى عبد الصمد    /  مالزم أول  (4
 رضا حسن السيد حسن    / مالزم أول  (5
 أحمد المرسى على  / رقيب   (6

 : األبطال  
 المجيد درويش   الء عبد  ع / عقيد    (1
 حسام عمارة   / مقدم  (2
  سامى موسىعزت/  مقدم  (3
 حمودة مصطفى   / مقدم  (4
  العزيز على رضا عبد /  ئدرا (5
 زى شاآر حسن   وف/  ئدرا (6
 حيم محمد السيد   رالعبد    /مالزم أول  (7
 ن  حس الديدمونى على   / جندى  (8

 

 
 

 الفصل العاشر

 عناصر الفوز

   .73وبر  اإليمان باهللا آان أهم عناصر النصر فى أآت  #
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ل اإلسرائيليون يشيدون بعظمة خط بارليف قب  �

 .قتحامه إ

  .؟  بارليف بعد العبورطماذا قال اإلسرائيليون عن خ �

لذى قضى فيه على الغرور ا ... "ودساإلثنين األ" �

 . اإلسرائيلى 

 . رغم النكسة لم تتحطم حيوية شعبنا �

 .ة آانوا سباقين فى تقدم الصفوف دالقا �
 

 . ن اتمبقيت آل. . وقبل أن نطوى األوراق  
؟  وماذا   ىبرغا قـال الخبـراء العسكريون فى العالم ال        مـاذ : الكلمـة األولـى      

خــط ( الــذين شــاهدوا بأنفســهم ..يليون ئراســاإل قــال الخبــراء العســكريون
 .. هال يمكن قهر.  ويصـبح أسـطورة عسكرية  ضخمة        ..هـو ينشـأ     و) بارلـيف 

ة المصـرية حصون خط  حلسـ قـتحم أبطـال القـوات الم    إن  أد  عـ ومـاذا قالـوا ب    
 . حالوها الى حطام ، وألقوية ونقاطه ا، بارليف 

؛  بكل المقاييس    .. اعجازإهـؤالء المقاتلـون الـذين حققوا        : والكلمـة الثانـية      
أخطر مانع   ا  و وعبـر  ..ر الحـديث    صـ فاقـتحموا أخطـر خـط عسـكرى فـى الع          

 وقضوا على   .. الذى ال يقهر   ىيلئراس اإل شجيلورة ا سـط  وحطمـوا أ   ..ى  ئـ ما
 المنتصــرون لمقاتلــون اءؤالهــ ..مــنة يل عــن الحـدود اآل ئدعــاءات إســراإآـل  

 .؟   ماذا آانت عناصر النصر التى حققت لهم المعجزة..األفذاذ 
 
 

 
 

  عناصر النصر 
 .  وال تفقد األمل ..إن مصر ال يوهنها الحزن  
ع فو علمها مر  ، شعبها سيد إرادته وأرضه      .. آبرياؤها   ..نتصاراتها  إ ..تاريخها   

 . ها ئأبنا  فى قلوب وس مغر..ما ائد عزيز المكانة ..الهامة 
ى ثـباتا وصـمودا ضد آل       د فأبـ  ..سـة لـم تـتحطم حـيوية شـعبنا           ـفـرغم النك   

 وبفضـل الـوحدة المعنوية ، والسياسية    ..الضـغوط السياسـية والعسـكرية       
 . لحة قلبها بالثقة فى المستقبل ـوات المسـت القأللشعبنا العظيم فقد م

ع أصــالة مـ قـرار العــبور ليثـبت للعــالم أج  ) تالـرئيس الســادا (واتخـذ القائــد   
 . الشعب المصرى 

: ، وأآثــرها حســما فــى العــبور العظــيم  فقــد آــان مــن أهــم عناصــر النصــر 
اإليمـان بـاهللا ، وإخــالص النـية إلــى اهللا فـى العمـل ، والــثقة بالـنفس فــى       

 . تحقيق األهداف 
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 لمفهــوم يجــدر بــنا التعــرض: وقــبل إلقــاء الضــوء علــى هــذا العنصــر الهــام   
 : ولية قائده ئ ومس ، التشكيل القتالى

حشد : تـتكون مـن     : ، أو الـوحدة المقاتلـة         أو الفـرقة    ،  الميدانـى  شفالجـي  
 باإلضافة  ، جتماعية للشعب إلح ا ئراشيع ال ملون ج مـث ، ي  ضـخم مـن األفـراد     

، وقدرتها  تطورهاو،  ، والمعـدات التـى تتميـز بكثرة أنواعها    األسـلحة : إلـى   
 .  على المناورة العالية

اد مسـئولية القائـد بالنسبة لفهم طبيعة المقاتلين    تـزد أن  :  فمـن الطبيعـى    
ص األســلحة ئ والمعــرفة الــتامة بخصــا  .. نمــاذج تفكيــرهم  و،  قافــتهموث

، وأن يضع مختلف      حتـى يمكـن الـتعامل مـع األفـراد وقـيادتهم             ؛ والمعـدات 
رات دافق بـين ق   ، فـى تسـهيل الـتو       مـن تـدريب وتوجـيه     : الخطـط الخاصـة     

 . ، وإمكانية األسلحة  المقاتلين
ما ، وية للمقاتلين   لمعنو يطور المقومات ا   نأ: بح لـزاما علـى القائد       صـ آمـا أ   

م فيهم ، والجدية والسلوك     لعزيتـبعها مـن تنمية إلرادتهم ، ووعيهم ، وقوة ا          
م الشجاعة والقدرة على تذليل الصعوبات مهما       ه حتـى تكـون لـدي      ؛الذاتـى   

 . آانت 
تعداد سإلية آبـرى فـى التأثيـر عـل القـدرات القتالـية ، وا        همـ آـل ذلـك لـه أ       

 فى ى األول عالة وال يزال القوة الف    ن آا ن اإلنسـا  ن إ حـيث القتالـى للقـوات ،      
 . ب روآل الح

ية ، لوئستعداد لتحمل المس إل يتحلون با  ممنختيار القادة ،    إن  سلقد آان لح   
 على بلوغ لجميعره القوى فى عمل ا    أثـ  .. للعمـل ، والـثقة بالـنفس         الءوالـو 

ســتغالل إوالــتدريب الواقعــى ، مــع ، وض بمســتوى األداء هاألهــداف ، والــن
 . ستغالل إاإلمكانيات المتاحة أحسن 

آى يزيد من وحدتها وتماسكها بالعوامل  : 19وتـم اختيار شعار ورمز للفرقة       
 �  الشرف �اإليمان   ( :ة ، فاتخذت شعار   مميزالتى تجعل شخصيتها محددة     

ار الـرجال علـى مـنوال هـذا الشعار بكل معانيه ومضمونه ،              سـ  و - )الجهـاد 
يع اللقــاءات بــين القــادة والضــباط مــ هــو المحــور الــذى تــدور حــوله جوآــان
 .آة عريع األوقات قبل وأثناء وبعد الممالجنود  فى جو
ك سلوسباب والعوامل التى تحكم ال    ألعلـى التعـرف علـى ا       : سـاعد ذلـك   و 

 .  والتى آان لها التأثير الفعال فى رفع آفاءة القوات ,نى للمقاتلين اإلنسا
 فاستوعب ؛رد الكثيـر مـن آفاحـنا العـريق         سـ ات فـى    ءلت اللقـا  سـتغ آمـا ا   

يظللها ،  وما قدموه من أعمال خالصة هللا    ،ل  ئووعـوا سـير االوا    ،  المقاتلـون   
 . اء دوالقيم والقدوة والشجاعة والف،  ئالتمسك بالمباد

 ، واإلرادة القــوية قــوة العــزم ،ن نمــت فــى المقاتلــين أ : كن نتــيجة ذلــوآــا 
أصبحت :  وبالتالى ، واإليمـان بالمعنـى الحقيقـى للـوفاء للـوطن           ،والجديـة   

 . م القدرة على تذليل آل ما يجابههم من صعوبات أو عقبات هيدل
ا سـاعد علـى ثقـة المقاتلـين بأنفسـهم وشـجاعتهم جو الود ، واأللفة           ممـ و 
ح الفرقة ، والعالقات المتبادلة     و التى آانت تسود ر    ؛لمصـلحة المشـترآة     وا

 . طمئنان والثقة واالستقرارإلالطيبة بين المقاتلين ، والتى أشعرتهم با
آهم فـى التدريب القتالى الواقعى ، وجعلتهم        وأثـرت علـى سـل     : وبالتالـى    

 . أقدر على التكيف فى المواقف المختلفة 
 نابع من وعى ب؛هم من مهام  إليآل  يولرغبة فى تنفيذ ما     م ا هآمـا أثـارت لدي     

القلـب والعقـل معـا ، ولـذلك لـم تكـن القـدرة القتالـية تتوقف على المهارة                     
ــردية  ــين  - فحســب -العســكرية الف ــرابط المقاتل ــل علــى ت  ، وتضــافرهم ب
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 والمسـئولية العظيمة تجاه اإلنجازات  ، أو الفـريق   ،حدة  ووالشـعور بـروح الـ     
 . رها سحدة بأوونجاح ال ،الشخصية 

ــادة مشــجع   ــان دور الق ــثقة   ر ، حــيث تاآمــا آ ــث ال ــودهم علــى ب آــزت جه
 والحماس القتالى  فقامت عالقات التداخل بينهم وبين         ،نضـباط الذاتـى     إلوا

 ومراقبة منجزات جهود ،المقاتلـين فـى تنظـيم نشـاطات وتـدريب وحداتهم         
 لتحقيق ، التى يسلكها األفراد      أو السبل  ،رون األساليب   ر فكانوا يق  ،األفراد  

ين بلكـى يقللـوا من الشقاق    ،  ويقومـون بـدور الحكـم الوسـيط         ،األهـداف   
 مثل الذى يحتذى والقدوة ال بايضأاألفراد ، ويقومون 

وغالـبا مـا آانـوا السـباقين الـذين يـتقدمون أمـام وحـداتهم تمثـيال للفصائل                
 . الخلقية 

ن ، وهــى محــل ترآــز مشــاعر الحــب  وآانــوا يــتحلون بصــفة األب للمقاتلــي  
 ويشجعونهم على النقد البناء ، والنقد الذاتى ، الذى يؤدى إلى          ..والتعاطف  

 .  وتقوية شعورهم بذاتهم ، ويرفع من روحهم المعنوية ،تماسك الجماعة 
ن مــلقــد آانــوا يعهــدون إلــى مرؤوســيهم بتنفــيذ بعــض المهــام التــى هــى  

شارآة ، وتحمل المسئولية ، وبذلك حتـى يعطـوا لهـم فرصـة الم     ؛  مهـامهم   
 ينهم االحترام المتبادلبد و ويس،آانت تشبع أغلب حاجات األفراد 

ة القـادة للمقاتلـين علـى تطويـر قـدرتهم لتمالك النفس أن           عدوآانـت مسـا    
 والتصرف بكل ما ،تخاذ القرارإ على   - مهما آان حديثا     -خلق الظروف للقائد    

 . أوتى من قوة 
 باطة الجأش ،    ور ،نفس  ل وإظهارهم للثقة با   ،فات القادة   آمـا سـاعدت تصـر      

ة دون ي والتضح ، والتصـرف فـى الـوقت المناسـب    ،والقـدرة علـى المـبادأة     
 فاتسموا بالقدرة على التمسك بالحزم تجاه       -نـتظار ألوامـر القـادة األقـدم         إ

ســاعد ذلــك علــى نجــاح ؛ خصــية شأنفســهم ، وإدراك أبعــاد مســئوليتهم ال
 .إنجاز المهام وحداتهم فى 

 

 

  الثبات ورباطة الجأش 
قوى أم هات الحديـثة المـتطورة تـتطلب من      دك المقاتلـون أن المعـ     رما أد عـند  

والقـــدرة علـــى عـــدم ، والثـــبات ، ورباطـــة الجـــأش ، الطاقـــات المعـــنوية 
ــباك إلروا، ستســالم لشــعور الخــوف  إلا ــودوا أنفســهم  ؛ ت ــك  إع آتســاب تل
أن الثبات هو :  المستمر بعد أن وعوا ريب الواقعـى  دت مـن خـالل الـت      لصـفا ا

،  الخارجــية هحــيث لــه مظاهــر ؛ جــات النضــال القتالــى للمقاتــل  رأعلــى د
والذى ينعكس على   ،  وانعكاسـاته الداخلـية الكامـنة فـى الـنفس البشرية            

فمن المعلوم أن .. واإلقـدام   ، نها الشـجاعة الشخصـية  مـ  و ،آـل التصـرفات   
 هـى أشد    ؛ ولعـد عـند الـتالحم مـع ا      ة  خاصـ و،  آة  عـر لحظـة الثـبات فـى الم      

ا غريزتان طبيعيتان م وه-جا ، والفيصل بين الشجاعة والخوف       حراللحظـات   
فربما تنقلب ؛  فـإذا لـم يثـبت المقاتـل فـى تلـك اللحظـة         -فـى آـل إنسـان       

أما إذا ثبت  ؛  الم  سستإل وقد تؤدى الى الذعر وا      ،  الجبن ىزة الخـوف إلـ    يـ غر
  .. غريزة الشجاعة إلى البسالة واإلقدام   تتطور؛  المقاتـل فـى تلـك اللحظة        
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نا فى  رفأم،  وقـد بـين المولـى عز وجل المعالجة النفسية فى تلك اللحظة              
 .. ) ونح آثيرا لعلكم تفل   ا اهللا اذآروفاثبتوا و  ئة فـ  لقيـتم إذا   ..(  العزيـز    هآـتاب 

مة ريية آ آوفى  ) ..  ن القلوب مئ تط آـراهللا ذب الأ( .. يـة شـريفة ثانـية       آوفـى   
ز لمولى ع آما بين ا   ) ..  دامكمأق يثبت   و ينصـرآم    صـروا اهللا   تن إن.. ( أخـرى   

ج السوى ه ، ويأخذ بالمنهجـيه المعـنوى الذى يستوفى عناصر  و أن الت  وجـل 
يضـاعف مـن القــوة حتـى فـى المجــال المـادى والعـددى الــذى يصـل إلــى        

 وفى حالة الضعف  قد تزيد  ، أآثـرمن عشـرة أضـعاف القوة التى لدى العدو         
ال تلمؤمنين على القض النبى حرايها يا أ .. (تعالى   عف يقول اهللاضالعلـى   

ألفا ة يغلبوا مائن يكن منكم    إ و ا مائتين لبوغرون ي صاب شرون ع منكمن يكـن    إ
  ) ..  قهونف قوم اليآفروا بأنهممن الذين 

فكانت بكل معانيها ..  )راهللا أآبـ (ن ن آانـت صـيحة المقاتلـي    أذن  إفـال عجـب      
. . هاد فى الحق جو، وإخـالص الـثقة الى اهللا فى العمل   ، هللا عـن إيمـان بـا     

 . هى صيحة النصر فى العبور العظيم 
، وقـد تالحـظ أن ثـبات المقاتلـين آـان يـتوقف علـى قـدرة القائد الشخصية                   
الـذين آانـوا مشبعين بطموح      ؛  نـه مـع المرؤوسـين       ووتعا, سـلوب عملـه     أو

، بل  فوس المقاتلينن العزم فى     وقادرين على تثبيت    ،   نشـيط إلحراز النصر   
م تفوق  ه لدي رآانـوا يأملون فى إحراز النصر حتى فى األوقات التى لم يتوف           

فانعكس ذلك على المقاتلين وتحصنوا بالثبات النفسى الرفيع        ؛  على العدو   
غم من مواجهتهم لروبا ،   الـذى آـان مـن أهـم مقـومات الـنجاح فى القتال             ؛  
  . جرأة بفاعلية وحزم  و؛ى العمل حتفاظهم بالقدرة علإلعاب صال

، مـزيدا مـن الحيوية والعمق    ؛ نضـباط  إلوا،  تمسـكهم بالـنظام    عطـى آمـا أ   
 فلم يظهر من أى ، ولقـد لعـب ثـبات المقاتلـين دورا هامـأ في تنفيذ المهام        

 بل  ،اند آل منهم زميله     سجرأة ، و  ، و بـل قاتلـوا بشجاعة      . .دد  تـر م أى   همـن 
 . وبادر بمساعدته 

 - الصمود    19 رجال الفرقة    اعتطإسعندما  : ا حـدث فـى بدايـة العمليات         آمـ  
ساعة    26لمدة ؛  بعـد العـبور ، وبـدون دبابـات ، أو أسـلحة ثقـيلة       -دهم حـ و

.. ع الفرقة ا السـاتر الترابى فى قط     ةالبصـ  بسـبب    ؛ق قـناة السـويس      رشـ 
. .ه  وبة عمليات التجريف بواسطة طلمبات الميا     صـع  ىالـذى أدى إلـ    : األمـر    
 فــتدخل رجــال ؛  وإقامــة الكــبارى ،إنشــاء الفــتحات الشــاطئية  : وبالتالــى  

،  لمساعدة المهندسين في هذه العملية الحيوية        -م  ه بمـبادرة من   -الفـرقة   
 .  من التجريف ال بدبالمفرقعاتوشقوا الفتحات في الساتر 

بات آان الرجال يالقون بصدورهم دبا: جة لحروخـالل تلك الساعات الطوال ا   
ضادة التى يشنها الميع الهجمات مالعـدو بأسـلحتهم الخفـيفة ، ويصـدون ج     

 أو فك  ،سـترداد قالعـه الحصينة ، التى تم االستيالء عليها           ؛ محـاوال إ   العـدو   
 .حصار قالعه الحصينة التى آانت ال تزال تقاوم 

  
  السالح بالرجل 
  ؟؟ أو السالح بالرجل. . هل الرجل بالسالح : لت يوما ئوقد س 

أو المعدة الحربية  ،  الح  سـ مـية ال  هآـان لـزاما أن يعـرف آـل مقاتـل أ           : قلـت   
 حيث حياته - من الزاوية اإلقتصادية ، واإلنسانية ، للشعب     ؛التـى بين يديه     

عم : ن يتضح للمقاتلين    أ و - مـن مصـير مواطنيه       همـن حـياة شـعبه ومصـير       
 ؟   يقاتلونئ؟ وفى سبيل أى ش يدافعون

 لــدى آــل مقاتــل الــثقة فــى ســالحه ، والــثقة فــرت قــد توتكــون: وبالتالــى  
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ه ، والوالء   ئ فى أدا  واإلخالصواإليمـان فـى عدالـة العمـل الـذى يقـوم بـه ،                
 . لوطنه ، واإليمان بضرورة خوض القتال ، وإحراز النصر

 
 

 
 

 ط بارليف خنهيار إقبل  :قالوا 
 دفاعية صيناتحوت . . ئى ما مانع ما   ئلـم يحـدث أن أقـيم علـى طـول شاط            

 التى أقام اإلسرائيليون ،بة لقناة السويس سمتصـلة مـثلما آـان الحال بالن       
 . .على شاطئها الشرقى خط بارليف 

 التـى بـثها العـدو علـى الحافــة     اباإلضـافة إلـى حقـول األلغـام الكثـيفة جــد      
 . مباشرة 

التـى أعدها اإلسرائيليون ليتدفق منها      ) الـنابالم (ثـم آانـت هـناك مواسـير          
 م ؛جحيل ان تكفـى لـتحويل القناة آلها إلى قطعة م   ؛ب بكمـيات هائلـة      اللهـ 

  . إلى رمادا هيحول من يقترب من
نقف : قتحامه إ وصعوبة  ،)خط بارليف (الوه عن ضخامة    قوقـبل أن نـورد مـا         

ونقطه ) خط بارليف(الذى آان يخفى خلفه حصون     ) السـاتر الترابـى   (أمـام   
 . القوية 

العمـالق على طول الضفة    ) السـاتر الترابـى   ( هـذا    لقـد أقـام اإلسـرائيليون      
مسـتخدمين التـراب الـذى تـراآم علـى الضفة           : الشـرقية لقـناة السـويس       

  20الشـرقية عـند حفـر القـناة ، وظلـوا يزيدون من ارتفاعه حتى وصل إلى      
  . امتر 
حقول : رتفاعا وعرضا إ هذا الساتر الترابى الضخم  ىأضـاف اإلسرائيليون إل    

 . غة الكثافة ألغام بال
للدبابات والعربات المدرعة   ) مرابض( ) قمة الساتر الترابى  (ت فـوق    ئوأنشـ  

نيران   خطوط يشكلا مم،  متر  200 ىإل  100 بـين  يتـراوح اإلسـرائيلية بفاصـل   
 . آثيفة فى مواجهة الضفة الغربية للقناة بحيث يصعب عبورها 

 عمال شاقا: ه تذا حدم فـى  خالضـ ) السـاتر الترابـى  (لق هـذا    سـ لقـد آـان ت     
  . ثقيلةعلى المقاتلين المشاة الذين يحملون على ظهورهم معدات 

 على عمق يتراوح ؛ية راب التراتو آخر من السا اإلسـرائيليون عـدد   أوقـد أنشـ    
  .ص خا بنظام  ى للقناة ق الشرئ آيلو مترات من الشاطو ثالثةبين واحد 

 إضــافية للــدبابات ،  ومــرابض نيــران،ســتخدمت آخطــوط أ: وهــذه الســواتر 
 د المتحـرك ، وهـو تكبــي  عفادرا فـى تحقــيق عنصـر الـ   ثـ وهـى تلعـب دورا مؤ  

 يرانية قويةنكنة من جيوب مة أآبر خسائر ممالقوات المهاج
  
  لى سرىئيسالح إسرا 
، ليجعل عبور  رى خطيـر سـ الح سـ  علـى   ىيلئراسـ  الـدفاع اإل   شعـتمد جـي   إ 

فقد آانت آل نقطة حصينة  : لا من المستحي برضالمصـريين قناة السويس     
جرى القناة م ىتتجه ال) مواسير للنابالم( منها جتخر) خط بارليف(مـن نقاط   

فتقــيم أمــام ، فــى حالــة هجــوم المصــريين  ) حــدةاتشــتعل فــى لحظــة و(
 . من النيران واللهب  دا سين مالمهاج
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   !! عن خط بارليفأآتوبرأقوالهم قبل 
عمال عظيمة قام بها أبطال     أ أليـام خالدة ، و     عـندما أعـود بالذاآـرة     . . الـيوم    

يلية ئارأسـترجع ما قاله قادة المؤسسة العسكرية اإلس  ..قواتـنا المسـلحة    
  ..  73قبل أن يبدأ زلزال أآتوبر 

ستحالة اختراقه إو، ) خط بارليف(الوه قبل العبور عن تحصينات    قوبعـض ما     
 . جزناه عتزاز لما أنإلما يجعلنا اليوم نشعر بالفخر وا؛ 

 . نصيب آبير من هذه اإلنجازات   19وقد آان ألبطال الفرقة  
جلته عن  سبعض ما   ) أجندة مذآراتى (وفـى السـطور القادمـة سأنقل من          

ات التى ال يخلو بعضها من نبرة التحدى الذى سقط بعد العبور   حريصتلـك الت  
 . العظيم 

ت العبور المصرية   إن عمليا " : يلى  ئارقائد الجيش اإلس  ) يانموشى د (قـال    
خط (يل الحازمـة المتمـثلة فـى        ئار علـى قبضـة إسـ      ؤثـر  لـن ت   - إذا حـدثت     -

 ألن التحصينات   ،د الحاسم   لروسـوف يتلقـى المصـريون ا      ،  ) بارلـيف المنـيع   
بأنه خط  :  ويمكن القول    ، تنظيما   وأآثر قوة   ) خـط بارليف  (يلية فـى    ئراسـ اإل

بخط ( األبد   ىحتفاظ إل إل ل فىكإننا أقوياء بدرجة ت     ..ختـراقه   إمنـيع يسـتحيل     
 ."ء تحصيناته مبالغ طائلة اى أنفقنا على إنشالذ) بارليف

للذآاء  مز  ر) خط بارليف (إن   "  : إسرائيلرئيسة وزراء   ) يرئلدا ما جو: (وقالت   
 ". هانة لهذا الذآاء إقتراب منه ستكون إلاإلسرائيلى ، وإن أى محاولة ل

ننى متأآد أن مصر إذا     إ" : حب فكرة الخط    صا) بارليفيم  يحا(وقـال الجنرال     
جتياز إستحالة  إلفلـن تتمكن من تحقيق أى عبور، وذلك         : اسـتأنفت القـتال     

مــتداد الضـفة الشـرقية  آمــا أن   إ ىاإلســرائيلية المقـام علـ   خـط الـدفاعات  
 بســبب مــا ،) سة الســويقـنا ( اإلطــالق مــن عــبور ىقـواتها لــن تــتمكن علـ  

 ". لقوات القائمة بالعبوركله هذا الخط من خطر على اشي
 :  األجانب ءوقال بعض الخبرا 
؟ وهذا الخط الحصين فى  ماذا هم فاعلون . .  المصـريون    ءالهـؤ مسـاآين   "  
 "؟ ! نهم مى تحرك أ رنتظاإ
فى تحقيق نشر ) رسب اليونيـتد (مراسـل وآالـة    ) يتهامشـ  ت ماستـو (وقـال    

  1972عام 
يل ئسراإحتالل إت المتحدة مسألة  فيه الوالياشاقنإنـه فى الوقت الذى ت     "  

فـإن القـوات اإلسـرائيلية قد أقامت لنفسها بعد          : لصـحراء سـيناء المصـرية       
 فأقامت التحصينات   ؛حـتالل جذورا عميقة     إلس سـنوات مـن ا     مـ أآثـر مـن خ    

 حصينا  اباتـت سـيناء تمثل معسكرا إسرائيلي      والمعسـكرات الدائمـة ، حتـى        
  ..للغاية 

فـإن الجـنود اإلسرائيليين يعتبرون   ، قية للقـناة  مـتداد الضـفة الشـر   إوعلـى    
 ؛ ، ودشم متينة ئالجم: ، حيث تحميهم   ) مائـة فـى المائة     (بة  آمنـين بنسـ   
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مصـنوعة مـن األسـمنت المسـلح والحديـد والقضبان الفوالذية ، بينما تقوم       
) للوجود اإلسرائيلى الدائم  (اإلسـرائيلية بالتمهيد    ) الكاسـحات والجـرافات   (

 ذلك بتجهيز حفر الدبابات الثقيلة ، ومرابض المدفعية بعيدة        ، و بخـط بارليف    
  ..المدى المنتشرة خلف الخط ، فى مواقع منيعة متماسكة 

.. ) جبهة السويس(يليين على ئمناقشـتى مع أحد آبار القادة اإلسرا   ءوأثـنا  
يلى ، ئراسختراق المصريين بالقوة لخط التحصينات اإل     إحتمال  إسـألته عـن     

فأجابنى فى ثقة   .. ؟   قية للقناة شرة رأس جسر لهم على الضفة ال       إقامـ  أو
 : 

 إلى الضفة   -  آقوة دورية مثال   -إن عـبور حفـنة مـن رجـال الجيش المصرى             
 قامــةأمــا إ . .كــن ممأمــر : رعة ســالشــرقية بغــرض بــث األلغــام والفــرار ب 

 فى س إنها خطوة لي؛فهذا أمر محال ، ريين لـرأس جسـر بقـوة آبيرة       مصـ ال
  ..درة مصر تحقيقها أبدا ق
إن الجـيش المصـرى علـى الـرغم مـن آالف القصفات من المدفعية الثقيلة                 

خط ( فى تدمير حصن واحد من حصون        لوالهاونـات والصـواريخ ، فقـد يفش       
 ") . بارليف

 

 
 
 

!!وماذا قالوا بعد إنهيار خط بارليف ؟  
 أن نشــهد  لـيس أمامــنا مفــر مــن ") نارآســيس(يلى ئاســرقـال الجنــرال اإل  

ــراعة رىلجهــاز التخطــيط المصــ  وآــان ،  لقــد آانــت خططهــم دقــيقة  ، بالب
، لقد حاولنا بكل جهدنا إعاقة عملية العبور، وردها بالقوة           تنفـيذها أآثر دقة   

حققت تإال وآانت نتائجه قد : تمثل ما حدث نغير أننا ما آدنا : علـى أعقابهـا     
 .لهم  
نـتقلوا تحت النار من غرب  إإذا هـم قـد     ، فـ   ، وفتحـناها   آأنـنا أغمضـنا أعينـنا      

س فرق آاملة أمامنا على مأآتوبر بخ  7، ليفاجئونا صباح  اة إلى شرقهانالق
  "الضفة الشرقية من القناة 

   

 
 

 
 علــى مفاهــيم الفكــر العســكرى  أآتوبــرحــرب تأثيــر  

 ى لمالعا
 عـن الكثير من    1973 أآتوبـر ع حـرب  ئـ ت الدراسـات الكثيـرة لوقا  ضـ لقـد تمخ  

رت ثوأ،  الـدروس المسـتفادة التـى أثـرت مفاهيم الفكر العسكرى العالمى             
 يم  خاصة تلكه المفاهذه  الكثير من - أو تغييـر -فـيه بشـكل شـمل تعـديل         

 ..ونظـريات تطويـر نظـم األسـلحة والمعدات          ،  سـتخدام   إس  سـ المتصـلة بأ  
 : وذلك على النحو التالى 
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   :أآتوبرأثبتت حرب  ) 1(  
ــزال    ــه ال ي ــ   أن ــأة عل ــيق المفاج ــدور تحق ــى المق ــ جىف ــتويات م : يع المس

ــر وســا    ــرغم مــن تواف ــية ، علــى ال ــبوية ، والتكتيك ل ئاالســتراتيجية ، والتع
 . مار الصناعية قستطالع بطائرات التجسس ، واألإلمتعددة ل

بتكار نظم الكترونية حساسة لإلنذار  إنعكس اليوم على    إالذى  : األمـر     
 . أرضية وجوية : المبكر 

   :أآتوبرأظهرت حرب )   2(  
عـتماد علـى خطوط الدفاع الثابتة مهما آانت مناعتها إثر انهيار خط             إل ا أخطـ  

 . . بارليف 
 أسلوب الدفاع   ى علـ  باإلعـتماد  اإلقتـناع  عـدم    ىالـذى أدى إلـ     : مـر األ  
  . تحركاع المف الدى عل، ودراسة اإلعتمادابت ثال

   :أآتوبرأوضحت حرب )   3(  
المضاد والصاروخ  ،   المضاد للدبابات    خالصـارو (الح الفـردى    سـ دور ال تعـاظم    

رة ئلطاآا: ب الحديثة باهظة التكاليف      الحرلحة  أس فى مواجهة      )للطائرات
 .  والدبابة ،
ود لتطويــر الســالح الفــردى بالنســبة هــالــذى أدى لتكثــيف الج: األمــر   

 . يهه توجر، ودقة ث نيرانه ، ومداه المؤ لكثافة
ة ، والدبابـة فـى مـواجهة السالح     ئـر دعـم الحمايـة الذاتـية للطا      : ا  آـذ   

 . دى رالف
  :الح الغواصات سأثبت )   4(  
ح لمسر بما حققته من فرض السيادة على ا       ؛ة  يع الطولـى للبحـر    اأنـه الـذر    

  1500بل تعدى ليصل ألآثر من       . .البحـرى ، لـيس فقـط فـى الـنطاق القريب             
 تقييد ، وقطـع طـرق المواصـالت البحـرية     : بب فـى  يسـ ا ممـ  . .مـيل بحـرى     

 . القطع البحرية قبل وأثناء العمليات ، وبكفاءة تامة 
  :آان لدور لنشات الصواريخ أثره البالغ فى )   5(  
ــى     ــر العالم ــر الفك ــواريخ   إلتغيي ــيكات الص ــتخدام تكت ــس ــ/ طح س ، طح س

 . واللنشات الصغيرة السريعة 
 : فة مثل تلمخا أدى إلى ظهور طرازات مم 
ميل بحرى مع    180ا هات ال تتعدى مدى البعض منوتوم وأ،صـواريخ هاربـون    

 .  لتفادى اإلعاقة والتشويش ؛  وإمكانيات فاثقة ، دقة إصابة عالية 
   :أآتوبرأظهرت حرب )   6(  
 . نية ولكترإلب ا والحرتقليص فاعلية الطيران أمام تهديد الدفاع الجوى  
ــر    ــذى : األمـ ــة  إلدى أالـ ــتقدمة لإلعاقـ ــم مـ ــتكار نظـ ــر،بـ  ة والشوشـ

جهة لمــو والتفكيـر فـى زيـادة االعـتماد علـى الطائـرات ا      ،االلكتـرونية  
 . ع التطس للقصف الجوى واال )  R.P.V(بدون طيار 

   :أآتوبرمقت حرب ع)   7(  
 ، حراوب » ابر: ى بلكترونية لمساندة المجهود الحر إلب ا لحراإليمان بفاعلية ا   
  .. جواو
ع ا والخد ، ةأسـاليب مـتقدمة لإلعاقـة والشوشـر       : بـتكار   إلاألمـر الـذى أدى       

 . لكترونى إلالالسلكى وا
لكتـرونية الصـديقة فى     إل تأمـين األنشـطة ا     وتوفيـر أسـاليب لحمايـة       : آـذا    

 . لكترونى المعادى إلمواجهة النشاط ا
  : بشكل قاطع أآتوبرلقد أبرزت حرب )   8(  
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. . ىســلحة المشــترآة بالدرجــة األولــألآة لعــر مهــى :  الحــرب الحديــثةنأ 
 : مقت اإليمان بمبادىء الحرب التى تتمثل فى ع:  أيضا هىو
 -التعاون   - قتصاد فى القوىإل ا- الترآيز �المحافظـة على الهدف ، المبادأة        
 . آة الحر خفة - المناورة - المفاجأة -رية سال

   :أآتوبرمقت حرب ع)   9(  
  . يثة الحدةلحس األةآعررب فى مدبالفرد الماإليمان  
عداد الفرد   إمية  ألهد بالسالح ، وهو ما يشير       رن السالح بالفرد وليس الف    أو 

ب تدريبه سلوتقاء بأإلر، وا  
 إلى جنب مع اوات المشاة مكانتها فى العمل جنب      لق أآتوبرب  حرعادت  أآما   

 . آة رباقى القوات فى معرآة األسلحة المشت
تقر فى فكر وعقيدة المسئولين عن تطوير األسلحة إسـ  لقـد  ، اوأخيـر  )  10( 

  : أآتوبرد حرب ع ب- خاصة -فى العالم 
 حسن ره وبفاعليـته ، وهوما يوف ئـ أن رفـع آفـاءة السـالح رهـن بسـرعة أدا            
 و ،سـتغالل عامـل الـوقت الـى جانـب القـوات ، ويتـيح لهـا مـبادأة الخصم                     إ

 .  قدراته - أو شل -تدمير
، ح العالمى  ال فى السنوات األخيرة فى صناعة الس      اجم ذلـك عملي   تـر  ولقـد  

جـيه اآللى  ولكتـرونية ، ونظـم الـتحكم والت   إلق إدخـال الحواسـب ا    يعـن طـر   
ميمات نظــم األســلحة التــى تنــتجها التكنولوجــيات العالمــية      صــضــمن ت

ــية  وســياالمــتقدمة لر ــدول األورب ــواليات المــتحدة وال ــا يخــدم  ، ولل  وهــو م
 . ع مصادر السالح التى تنتهجها مصر ة تنويسايس

  

 
 

 شهادات عسكرية دولية
 هم الذين شهدوا بكفاءة وشجاعة قواتنا     - وحدهم   -لـم يكـن اإلسـرائيليون        

اء العالميـين أيضـا آان لهم أراء إيجابية فى إنجازات         لخبـر لكـن ا  : المسـلحة   
 . قواتنا 

 الدراســات فــى بحــث قدمــه لمعهــد) وآلــىهفــارار (قــال المــيجور جنــرال  
 اآــان التخطــيط المصــرى لعملــيات أآتوبــر تخطــيط" : ســتراتيجية بلــندن إلا

ة والضعف فى وبارعـا ودقيقا ، فلقد قامت القيادة المصرية بدراسة نقط الق         
 العمليات  عمانو:  يسى المطلوب اإلجابة عنه هو    رئان السؤال ال  آوها ، و  دع

 ؟  خسائر المؤلمة ويسبب إلسرائيل ال..؟  آةعرالذى يحقق أهداف الم
يل ئة فى إسرا  قووقـد توصـلت القيادة المصرية فى دراستها إلى أن نقط ال            

  -:تترآز فى التالى 
 ستماتتها فى البقاء إ - 1
 ) حسب تصورها (التكنولوجى تفوقها - 2
  ادرتها على تدريب قوتها البشرية عسكريق -  3
  آفاءة نظام التعبئة فيها  - 4
 مـن الواليات المتحدة     اجـي و و تكنول  اقتصـاديا وعسـكري   إ( الـدعم الواسـع      -  5
 )مريكيةألا
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 :يل فقد حددتها القيادة المصرية آالتالى ئراسأما نقاط الضعف فى إ 
 .  ميل 500 الحدود الممتدة الواسعة مع الدول العربية والتى تصل الى - ا 
 ) . بىمليون عر  82ماليين فى مقابل   3أقل من (ر حجم سكانها غ ص-  2
 .قتصادها المرهق بالمجهود الحربىإ -  3
  .1967ب حرة التى أصابت رؤوس قادتها بعد ئش الخيالء الطا- 4
 .  فيها مرة  التأثير الخطير الذى ينجم عن التعبئة المست-  5
  

 ؛عف فى عدوها  ـة ، ونقط الض   وــ قددت القـيادة المصـرية ، نقـط ال        ــ هكـذا ح  
 تحولت  - الظروف   ذه ، وبالفعل تحت ه    )وبرلحـرب أآت  (ها  ـوبـنت علـيها خطـت     

ــ  ــر إلـ ــوم ، واىمصـ ــ الهجـ ــبادأة   سـ ــر المـ ــى عنصـ ــية(تولت علـ ) التكتيكـ
 ) .ستراتيجيةإلا(و
  

 

 
 

تعليق القائد األعلى      
ة على نفسى ، يزف أمام صفحة عزق أل:وأقلب صفحات أجندة مذآراتى   

سلحة المصرية  يقول القائد األعلى للقوات الم..ألختم بها هذا الكتاب 
) : محمد أنور السادات(الرئيس الراحل   

 ولى  ،أ ما فى أذهانهم     قر نوع تفكير القادة اإلسرائيليين ، وآنت أ       آنت أعلم  
 . بهم خبرة طويلة 

 أن نـندفع بسـرعة إلى داخل   - ال مـث - آـان اإلسـرائيليون يـتوقعون مـنا       لقـد  
دخل الكمــين الــذى نا لــنوســيناء ، وفضــلوا أن ينصــبوا لــنا الشــرك ، وينتظــر

 .دون علينا فى هجوم مضاد ليفتكوا بنا آما أرادوا ـيرتأعدوه ، ثم 
 ، أفكارهم ، ولم نمنحهم الفرصة نقرأ  وآنا  ،م  وبهمـن أسل  : آـنا علـى بيـنه        

 . ولم نندفع في عمق سيناء 
 لــرد فعلهــم لموقفــنا مــن خططهــم ، - مــرة أخــرى -أن نتنــبه : وآــان عليــنا  
 أن هــذا  فــىذ ، فقــد آــنا نــثقفبــأن صــبرهم ســوف يــن : مكنــنا أن نقتــنعأو

 . تنا م سوف يحملهم مضطرين على مهاج؛المسلك من جانبنا 
ودمرناهم ،   وبالفعل حضروا إلينا     ، ، وأعددنا له العدة      متنبأنا بالهجو  : هكذاو 

 . 
درع الـذى أفنى عن آخره ، وأسر قائده  مـ  ال190 الفـوج  قصـة وآانـت الـبداية      

ومدينة السويس   ثـم صـمود الجيش الثالث الميدانى        .. ) ىعسـاف ياجـور   (
 .الباسلة 

 يركف علـى أسـاس مـا نعتقده ، ونتنبأ به من ت         ؛آـنا نبنـى تخطيطـنا       : هكـذا    
 .وتخطيط العدو
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