
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ويــــــاع الجـــالدف واتــــق والتــــطـــــبمن 
 ضراءـــــزيرة الخــــــــــــة الجـــعركــــــم

  هالتضحيو  الصمود زـــــــرم
 9191يوليو 91،02 ليلة

 
 

 
 
 
 
 

 مراجعة                                                 دادـــــإع                   
 سعيد منتصر/ح.لواء أ                     محمد عبد الحميد عبد اللطيف/م.ح.أ لواء   
 مستشار قائد قوات الدفاع الجوي                       مصطفي عبد الرحيم أبوسديرة         

 وكيل هيئة الرقابة اإلدارية بالمعاش       
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 "زقونعند ربهم ير  قتلوا في سبيل اهلل أمواتًا بل أحياء  وال تحسبن الذين "
                              

 صدق اهلل العظيم                                      
 أل عمران سورة  991 األية رقم                                     
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 داءـــــــــــــــــــــإه
  الجزيرة الخضراء من الشهداء إلي أبطال معركة نهدي

األحياء الذين روت دمائهم الطاهرة أرض مصر وكذا والمصابين 
لي قوات الدفاع منهم قائد قوات الدفاع /السيد بقيادةالجوي، وا 

ألبطال  والجنود ثمرة التضحية والصمود الجوي والضباط والصف
 .معركة الجزيرة الخضراء
 ،،،،واهلل الموفق                   

 محمد عبد الحميد عبد اللطيف/م.ح.لواء أ                          

 مصطفي عبد الرحيم أبوسديرة                                                               

           وكيل هيئة الرقابة اإلدارية بالمعاش                                         
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 كرـــــــش
 

نقدم شكرنا الجزيل لكل من شارك أو عاون في إخراج هذا 
 :الشكربالعمل بالشكل الالئق والمناسب ونخص 

قائد الدفاع / منتصر مستشار السيد  سعيد/ م.ح.السيد اللواء أ
 .الجوي لشئون البحوث لمعاونته الصادقة لنا

عبد المنعم محمد عليوه الذي عاوننا في كتابة هذا / والسيد 
 .مـــؤرخــــين 73والمجموعة العمل 

 .وجزاهم اهلل أحسن الجزاء
 ،،،واهلل الموفق

 
 محمد عبد الحميد عبد اللطيف/م.ح.لواء أ                                                        

 مصطفي عبد الرحيم أبوسديرة                                                                  

 وكيل هيئة الرقابة اإلدارية بالمعاش                                                             
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 دمـــــــــةـــــمـــــق
 

 .أعماق قلبهإلي كل من أحب مصر من 
ه هإلي الجيل الذي سيتحمل المسئولية من بعدنا في وج

عسي أن تساهم ، ومواقف بالغة التعقيد تحديات ومعوقات
 .كلمتنا في إنارة الطريق إلي مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة

عاشت مصر منذ آالف السنين معارك وغزوات وكان النصر 
ك والغزوات التي إن تلك المعار ، ألنها علي حق حليفها دائماً 

يخوضها المصريون تعتمد أساسًا علي حب المصري ألرض 
حساسه باالنتماء له وهو إحساس توارثه منذ آالف وطنه  وا 

السنين ومازال يمثل قطعة من وجدانه فهو عند حمله السالح 
مقاتل عنيد قوي شجاع يدافع عن قضيته بغير ملل وال يعرف 

طوال تاريخهم  تلك الحقائق عاشها المصريون. الوهن
 .الحضاري من آالف السنين
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 الجــــــــــــــــزيرة الخــــــــضراء
 الزمــــــــــان والمــــــــــكان
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 الجزيرة الخضراء وتمثال الحرية
 :5511في نوفمبر 

ثارمصر هدفها تصوير أ  الشرق جاءت إلي مصر بعثة فرنسية علمية وفنية لدراسة  
والنوبة وفلسطين وضمت تلك البعثة النحات والفنان التشكيلي الفرنسي فردريك أوجست 

سنه قد إنبهر هذا الفنان الشاب من ضخامة  15بارتولدي وعمره في ذلك الوقت 
 .اآلثار المصرية والدقة والجمال لتلك اآلثار

 

 : 5581وفي إبريل 
 يعود الفنان بارتولدي إلي اإلسكندرية ولكن معه لوحة بإلوان مائية لمشروع الفنار 

 الضخم الذي يريد أن يقيمه لتتويج المدخل الجنوبي لقناة السويس 

 متر  15بالجزيرة الخضراء وهو تمثال فالحة مصرية طوله 

 وعلي رأسها طرحة وتاج وتحمل في يدها اليسري مشعل الحرية والنور 

 كأنها تعبير عن القول المعروف بأن تاريخ مصر هو فجر التاريخ للعالم 

 " أو "تحضر النور الي اسيا"وهو مشعل النور والحضارة اإلنسانية أو بمعني 

 متر 51وتقف تلك الفالحة علي قاعدة طولها "مصر تنير الشرق

 فوق الجزيرة الخضراء وقد تقابل الفنان بارتولدي مع ديليسيبس 

 .ليه المشروع إال أن ديليسبس اليبدي أي حماس لهذا المشروعوعرض ع
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 ووصل بارتولدي إلي القاهرة حيث قابل الخديوي إسماعيل وعـــــــــــرض عليه 
 الرسومات والماكيت وأظهر الخديوي إهتمام بهذا المشروع ولكن لم يعطي 

 أي وعد ويترك له بارتولدي الماكيت وطلب الخديوي مقابـــــــــــــلته في باريس 
 .بعد شهرين وال توجد أي دالئل علي أنهما تقابال ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ

 .اللوحة المائية للمشروع معروضة حاليًا في متحف بارتولدي بمدينة كولمار بفرنسا
 :األتيويرجح عدم إتمام المشروع إلي 

 الميزانية المصرية التحتمل تكاليف أخري بعدما صرفه الخديوي اسماعيل في مشروعات  -5
 .متعددة وفيها حفر قناة السويس

أسباب لوجستية في عدم إقامة التمثال علي الجزيرة الخضراء وقد إقترح إقامته في بور فؤاد مع  -1
 .اإلعتبار أنه أكبر حجمًا من تمثال ديليسبس في بور سعيد

عدم إهتمام ديليسبس بهذا التمثال ألنه قد يجذب األنظار إليه لكبر حجمه وتواجده في بور فؤاد  -3
 .شرق قناة السويس

 

 :5581الي سنة  5581من سنة
 ينتهي بارتولدي من عمل الماكيت األول لتمثال الحرية الذي زاد طوله 

 ثالثة أمتار باإلضافة الي تعديالت أخري إلي أن وصل الي تمثال الحرية 

 الحالي الذي يرمز إلي سيدة تحررت من قيود االستبداد وتمسك في يدها

 اليمني مشعاًل يرمز إلي الحرية بينما تحميل في يدها اليسري كتابًا نقش  

 ستقاللهو تاريخ إعالن اال" 5888يوليو  4"عليه باحرف رومانية جمله

 األمريكي أما علي راسها فهي ترتدي تاجًا مكونًا من سبعة أسنة تمثل أشعة ترمز 

 إلي البحار السبع أو القارات السبع الموجودة في العالم حيث تم إفتتاح  
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 .بواسطة الرئيس األمريكي جروفر كليفالند علي جزيرة الحرية بخليج نيويورك 5558التمثال سنة 

 :5141الي 5131انية ثالحرب العالمية ال
 هندسياً  موقع الجزيرة الخضراء تجهيزالثانية ب الميةعسلحة البريطانية أثناء الحرب المال تقامت القوا

 .لسرية مدفعية مضادة للطائراتموقعًا عسكريًا  صبحليسلوب متطور إب

 األماكن الموجودة في العالم ومصر بإسم الجزيرة الخضراء
المملكة  –المملكة العربية السعودية     –دولة الكويت  -دولة باكستان –الهند دولة  -في دولة أندونيسيا

أغلبها تتصف بأنها وتلك األماكن -الواليات المتحدة األمريكية–كندا -واستراليا-دولة البحرين– المغربية
 .منتجعات سياحية وسكانية وال يوجد بأي منها له صفة عسكرية 

أماكن بمسمي الجزيرة يوجد في جمهورية مصر العربية 
 الخضراء

 في التل الكبير  الجزيرة الخضراءقرية 

 بمحافظة كفر الشيخ  الجزيرة الخضراءقرية 

 بحي المنتزة باالسكندرية الجزيرة الخضراءشارع 

 (موقع معركة الجزيرة الخضراء) بشمال خليج السويس الجزيرة الخضراء

الموقع الوحيد الموجود في العالم يحمل الصفة العسكرية حيث تم وهو 
وتجهيزه إنشائيًا وهندسيًا ليصبح موقعًا عسكريًا للمدفعية تصميمه 

 .المضادة للطائرات
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 :الموقع الجغرافى للجزيرة الخضراء 

تقع الجزيرة الخضراء فى منتصف الطرف الشمالى لخليج السويس وهى جنوب 
كم  9كم وتبعد عن ميناء األدبية ومنطقة الزيتية بحوالى  5حوالى مدينة السويس ب

متر وغرب عيون موسي بحوالي 0022كما تقع جنوب غرب بور توفيق بحوالى  –
متر ،وقد سميت بالجزيرة الخضراء ألنها تتكون من بروز صخرى كبير وسط  5522

طة خليج خري.)مياه الخليج فوق غابة من الشعب المرجانية الخضراء اللون 
 (السويس
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 :أهمية الموقع من الناحية العسكرية 
 .السيطرة التامة على المدخل الجنوبى للقناة والمالحة فى خليج السويس *
رأس  –عيون موسى  –السيطرة األرضية على أراضى محتلة هى لسان بور توفيق *

الموقع يهدد هذه األهداف طرق المواصالت البرية شرق القناة إذ كان  –مسلة 
 .كم من الموقع  90وحتى مسافة 

مدينة السويس والتشكيالت  إمكانية توفير الحماية لألهداف الحيوية بمنطقة*
صد الهجمات الجوية بكفاءة نظرًا لعدم وجود موانع لوذلك  الموجودة بها وحولها

 .أرضية وكفاءة الكشف فى جميع اإلتجاهات 

قع عن مستوى سطح البحر فهو موقع متميز بالنسبة لعمليات نظرًا إلرتفاع المو *
اإلستطالع والمراقبة وبالفعل كانت به نقطة المالحظة األرضية المتقدمة لقيادة 
الجيش الثالث الميدانى ونقطة مراقبة وتصحيح نيران المدفعية بالقطاع الجنوبى 

 .للقناة 

دورًا هامًا فى عمليات اإلغارة التى كان موقع الجزيرة الخضراء مركزًا رئيسيًا يلعب *
كانت تشنها قواتنا الخاصة على المواقع اإلسرائيلية إذ كان بمثابة نقطة اإلنطالق 
للقوات القائمة بعمليات اإلغارة ومكانًا لتجمعها بعد تنفيذ مهامهاومركزًا للسيطرة 

دة بعيون الالسلكية على هذه العمليات ومنه بدأت عملية اإلغارة على مركز القيا
واإلغارة على مستودعات الوقود والذخيرة بعيون  –موسى وعلى منطقة رأس مسلة 

 .موسى والتى ظلت النيران مشتعلة فيها قرابة يومين 
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عب المرجانية المحيطة بالموقع في اتجاه الشرق الصخور والش  تبين الصورة كمية 
والجنوب والغرب وأن اتجاه الشمال هو أفضل مكان للوصول للموقع بالرغم من وجود 

 .عب المرجانيةبعض الصخور والش  

 

صورة لمسقط رأسي من  جهة الشرق لموقع 

 الجزيرة الخضراء
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 : الوصف التفصيلى لموقع الجزيرة الخضراء 
متر  52× متر طواًل  945الموقع عبارة عن جزيرة صخرية طبيعية مساحه طولها 

عرضًا جزء منها مرتفع والجزء الباقي منها مرتفع قليال عن سطح البحرو تقع فى 
منتصف الطرف الشمالى لخليج السويس وهى مرتفعة عن مستوي البحر ، تم تمهيد 

لطائرات فى خالل الحرب العالمية هذا الموقع وتجهيزه كموقع للمدفعية المضادة ل
ثم قامت قواتنا المسلحة بإعادة تجهيزه وتحصينه بعد حرب السويس عام  –الثانية 
9159  

وفنارزنوبيا  متر تقريبًا جنوب الجزيرة 022وتوجد شمندورة ربط سفن علي مسافة 
 .                               كيلومتر تقريباً 0علي مسافة 
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 :  مستوياتويتكون الموقع من ثالث 
األول تحت سطح الماء وهو عبارة عن مخازن خرسـانية ضـخمة للـذخائر مستوي ال*

 ئ ثقيلة من أسلحة التدمير الشاملواألسلحة ومالج
الثــانى يعلــو ســطح البحــر وهــو عبــارة عــن عنــابر النــوم ومكاتــب الشــئون  مســتويال*

ات القـوى ومركـز إدارة نيـران دجهـاز الحاسـب ومولـالاإلدارية وأرض الطـابور ودشـمة 
 .كينة تشغيلهاوخزان المياه بم السرية المغطى

ــث مســتويال* ــارة عــن مــرابض المــدافع ودشــم المعــدات : الثال وهــو مرتفــع نســبيًا عب
 .واألسلحة والرشاشات ونقط المراقبة ومركز إدارة نيران السرية المكشوف

ويوجد بالجانب الغربى للجزيرة مرساة صغيرة لرسو اللنشات والقوارب التى كانت 
 .تستخدم فى النقل
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 لمـــاذا الســـــرية الرابعة؟

. إن المدفعية المضادة للطائرات أحد األسلحة والمعدات التي تقوم بالدفاع الجوي عن سماء دولتنا الحبيبة
وضمن نظام الدفاع الجوي توجد األعيرة المختلفة لألسلحة والمعدات طبقًا للواجبات والمهام المكلفة بالدفاع 

 .نشأت ومدن حيويةعنها سواء تشكيالت برية أو م
ط يعمالن للدفاع عن المنشآت والمدن /مم م51مدفعية مضادة للطائرات من عيار 84والفوج 83وكان الفوج 

ط يقوم بالدفاع الجوي عن العاصمة السياسية للدولة وهي القاهرة ضمن /مد م83الحيوية فكان الفوج
ط يقوم بالدفاع الجوي عن التشكيالت /مد م84منظومة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات وكان الفوج

وكانت . ط/مد م84والمنشآت الحيوية ومدينة السويس الباسلة وكانت الجزيرة الخضراء أحد مواقع الفوج
عادة رفع الكفاءة القتالية لوحداتها تقوم بإعادة تمركز  سياسة قيادة قوات الدفاع الجوي في تطوير وا 

عادة التسليح والصيانةط طبقًا لظروف التدريب ورف/الوحدات م بإجراء وقد رؤي ، إلخ ...ع الكفاءة القتالية وا 
 .ط الموجود في منطقة السويس/مد م 84ط بإعادة تمركزه بداًل من الفوج/مد م83أن يقوم الفوج
ط وهما من صفقة األسلحة التشيكية التي  وصلت /مم م51كال الفوجين من المدافع عيار ح علمًا بأن تسلي

 . ن تلك األنواع من األسلحة كانت قد اشتركت في الحرب العالمية الثانيةوأ 5114سنة 
 .ولكن بالرغم من أن تلك األنواع تتسم بتقنيات فنية ال تتناسب مع الطائرات الحديثة في ذلك الوقت

إن التدريب الجاد والشاق البد أن يؤتي ثماره مهما كانت نوعية السالح المستخدم وبالرغم من التقنيات 
لفنية للسالح الذي نعمل عليه مع مواجهة الطائرات الحديثة في ذلك الوقت مثل طائرات الميراج والسكاي ا

سلوبه في االستخدام والتدريب الجاد والشاق كان له الفضل في  هوك وغيرهما إال أن ذكاء المقاتل المصري وا 
ات البارزة في ذلك مط أحد العال/مد م83تكبيد العدو خسائر فادحة ولقد كانت السرية الرابعة من الفوج

ط بميدان الرماية إنبهر الجنرال الروسي ديانوف من أداء تلك /المجال وأثناء إجراء رماية لسرايا المدفعية م
السرية التي تفوقت علي سرايا مجهزة بمعدات وأجهزة روسيه ذات تقنيات حديثه وعاليه وتحصل علي المركز 

 .األول
ط /مد م84،الفوج83لدفاع الجوي بالتصديق علي إجراء إعادة التمركز بين الفوجوعند قيام قيادة قوات ا

كانت أعينهم علي السرية الرابعة بأن تحتل موقع الجزيرة الخضراء ألن تلك السرية بها من المميزات 
باط والقدرات والكفاءة القتالية والقيادة الواعية لتحقيق متطلبات هذا الموقع المنعزل وأن مستوي اإلنض

 .والتدريب للضباط والصف والجنود تجعلهم مقاتلين أشداء في مهامهم المستقلبية
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 ط/مد م83أسماء ضباط وصف وجنود السرية الرابعة من الفوج 

 .الذين حضروا معركة الجزيرة الخضراء

 : قادة الجزيرة الخضراء

 ط/مد م 83فوج /قائد موقع والسرية  الرابعة        محمد عبد الحميد عبد اللطيف     :مالزم أول 

 قائد فصيلة األجهزة والمعدات         مصطفي عبد الرحيم أبو سديرة   :  الزمــــــــوم

 قائد فصيلة المدافع والرشاشات                سراج الدين محمد كامل    : مجند  الزمـــــوم 

 االسم رتبة م االسم رتبة م

 حسين أحمد رمضان ج .جندي  35 عبد العزيز احمد عامر ل.أرقيب  5

 سيد أحمد بركة ج.جندي  31 عبد القادر السيد الكالف رقيب 1

 محمود سعيد متولي ج.جندي  33 عبد اللطيف أبو صالح عبد الرحمن ج.عريف  3

 عبد العال بدوي أحمد ج.جندي  34 محمد عبد الغني الشرقاوي عريف 4

 عبد المنعم بدوي أحمد ج.جندي  31 عيد علوانيفهر  عريف 1

 سعد رمضان محمد ج. جندي 38 يوسف أيوب عبد اهلل عريف 8

 محمد كاشف غنيم ج. جندي 38 عزت أحمد يوسف ه.جندي  8

 محمد علي مصطفي ج.جندي  35 محمود فرحات سليمان جندي  5

 ابراهيممحمد علي  ج.جندي  31 عوض عبد الغني علي  ج.عريف 1

 رجائي عبد المسيح معوض ج.جندي  41 يوسف ابراهيم عبد الدايم جندي   51

 طاهر محمد زيدان ج.جندي  45 صالح محمد خليل عريف 55

 عبد المقصود مطر يوسف ج.جندي  41 رمضان محمد خليل  جندي  51
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 حسني أبو العال بيومي ج.جندي  43 محمد احمد عطيه عريف 53

 رمضان أبو المجد محمد ج.جندي  44 عبد المنعم جالل رضوان  ج .عريف 54

 محمد محمود سعيد ج.جندي  41 احمد محمد عبد الخالق جندي  51

 سيد عبد العظيم حافظ ج.جندي  48 المرسي محمد المرسي جندي  58

 أحمد حسنين سليمان ج.جندي  48 الياس محمد زكريا جندي  58

 محمد محمود عبد اهلل جندي 45 السيد السيد وهيب جندي  55

 زين عبد المنعم بكر جندي 41 عبد الهادي عبد العظيم سالمة جندي  51

 عطيه عبد الفتاح الصياد  ج.جندي  11 علي غريب محمد جندي   11

 أحمد السيد أبو الوفا      ج.جندي  15 ابراهيم ابراهيم حسن جندي  15

 عطااهلل رزق غانم ج.جندي  11 فؤاد عثمان رضوان جندي 11

 رجب علي محمد ج.جندي  13 راشد احمد سليمان جندي 13

 ابراهيم الدسوقي عبد الحميد  ج.جندي  14 طلعت عبد الحميد علي  ج. جندي  14

 عبد المنعم عزت سيد أحمد   ج.جندي  11 لطفي حامد الحليس    ج.جندي  11

 محمد مصطفي خليفة    ج.جندي  18 فايز راشد عبد المالك  ج.جندي  18

 مصطفي محمد رجب   ج.جندي  18 عياد يونان سليمان ج .جندي  18

 محمد حسني مصطفي ج.جندي  15 جميل عبد الفتاح متولي ج.جندي  15

 عويس محمد خليل   ج.جندي  11 عيدا روس عبد العال محمد ج.جندي  11

 السيد أحمد حنيشالسعيد  ج.جندي  81 فودة شند أرمانيوس ج.جندي   31

 صالح محمد يوسف جندي مجند 81 سعيد غازي فرج رمضان ج.جندي  85

 حسنين عبد الكريم عبد السميع جندي مجند 83 حسني عباس اسماعيل ج.جندي  81

 سمير رشاد حسنين جندي مجند 84 محمد علي عبد الحق عريف مجند 83
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 فراج عويس سيد جندي مجند 81 طوسون ابراهيم علي عريف مجند 84

 محمد أحمد أبوالعال جندي مجند 88 فتحي حنفي عبد الرازق جندي مجند 81

 غريب محمد السيد جندي مجند 88 عبد الحليم سعد أبو غمر جندي مجند 88

 محمد خميس محمد بيومي جندي مجند 85 عبد المولي محمد عبد المولي جندي مجند 88

هناك عدد تسعة جنود أخرين وبالتالي يصبح   رمضان شحاته أحمد شحاته جندي مجند 85
 صف وجندي 58إجمالي عدد السرية 

  حسني أحمد رشوان جندي مجند 81

  سيف النصر عبد الحافظ جندي مجند 81

  محمد نجار بدوي جندي مجند 85

 
 :أسماء طاقم الهاون  
 مصطفي أحمد مصطفي  : رقيب  
 محمد السيد مندور   : عريف  
 السيد عيد الريس      : عريف 
 صالح عبد الحميد مرسي: جندي  
 

 :أسماء طاقم قاذف الهاون
 فتحي                   : عريف 
 عبد المنعم علي حامد: عريف 
 سالم محمد سالم: جندي

 
 :ملحق علي موقع الجزيرة الخضراء

 .صف ضابط من القوات البحرية 1عدد  -5
 .عصرَا وبدون المادة التي يعمل بها القاذفان 51/8/5181لموقع الجزيرة يوم قاذف لهب وصلوا  1عدد  -1
 .مم إلضاءة وتفتيش المنطقة 51هاون  5عدد  -3
 .ضابط مالحظة مدفعية نيران للجيش الثالث ومعه طاقم معاون -4
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 اإلطار العام للقوات الخاصة االسرائيلية التي هاجمت الجزيرة الخضراء
فإن القوات الخاصة االسرائيلية تمثل عنصرًا رئيسيًا وحيويًا في اهتمامات القيادات السياسية وفي هذا المجال 

والعسكرية واألجهزة األمنية لما لها من قدرة فعالة تساهم بصورة مباشرة في نجاح تنفيذ المهام القتالية في 
هميتها في تنفيذ األعمال الوقائية ميدان المعركة لقوات جيش الدفاع بأفرعها الرئيسية المختلفة إلي جانب أ

ضد التهديدات ذات التأثير علي أمن ومصالح الدولة حيث توجه االهتمام بتوفير االمكانيات المتطورة 
والحديثة من وسائل القتال وأساليب التدريب لضمان تحقيق النتائج بما يتوافق مع فكر وتخطيط القيادة 

 .ول النيل من هيبة اسرائيلالسياسية العسكرية لتحجيم أي قدرات تحا

 :الوحدة الخاصة ميتكال
جمالي ( الجرأة والنصر)شعارها( 181)هي وحدة خاصة ذات تبعية مباشرة لهيئة األركان العامة تحمل رقم  وا 

-51)وعدد (ضابط)طاقم تقريبًا ويتكون كل طاقم من قائد(51-51)فرد تتشكل من 111قوة الوحدة 
 (.فرد11
 .منطقة كفارسيركن بالمنطقة الوسطى  تتواجد قيادتها فى -5

تكلف بمهام خلف خطوط العدو وجمع المعلومات ومكافحة اإلرهاب وقد أتسمت معظم عملياتها السابقة  -1
 (.إلخ..الكمائن-اإلغارة) بالتخطيط الجيد ونجاح تنفيذ المهام 

 .الكوماندوز البحرى وعناصر المظالت[ 53]يتم تدريبها مع المجموعة  -ـ 3 

 : المهام التي تكلف بهـا -4
 .االستطالع وجمع المعلومات    -أ
 ...( . -إغارات  -تخريب  -نسف ) االشتراك في تنفيذ األعمال الخاصة  -ب
 .مكافحة اإلرهاب و تخليص الرهائن  -جـ
/ سـاعة 45 - 14يمكـن أن تعمـل لمـدة ) إستخدام الطائرات الهيل لنقل أفراد الكتيبة ألهـدافها    -د

 ( .بالقرب من الهدف 
 .االتصال ومقابلة العمالء في ميدان العمل  -هـ
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عند ( مثل رداء الفنيين لعناصر الصليب األحمر مالبس عمال صيــانة ) يرتدى أفرادها الزي المدني  -   1
 .تنفيذ بعض المهام 

 
 
 

 : أسلوب انتقاء األفراد - 8
بــالمرور علــى مراكــز تــدريب المســتجدين و يقــوم يخصــص ضــابط ذو كفــاءة عاليــة بقيــادة طــاقم  -أ

 .فرد حيث يتم تكـوينهم كطاقم بقيادة الضباط (  11 - 51) باختيار حوالي 
 .يتم تلقين األفراد وتعريفهم بمهام الوحدة و تبدأ التدريبات فور الوصول  -ب 

 :المهام التي تكلف بهانوعية 
وغيرها ( إلخ 111إغارات -تخريب-نسف)األعمال الخاصة االستطالع وجمع المعلومات واالشتراك في تنفيذ 

 .من المهام التي تكلف بها القوات الخاصة
 :شروط نجاح العمليات الخاصة لوحدة الميتكال

  توفر المعلومات الدقيقة عن الهدف المراد التعامل معه. 
 التخطيط الجيد للعملية وتحقيق المفاجأة. 
 الجرأة والشجاعة عند التنفيذ. 
 إختيار التوقيت لتنفيذ العملية والسرعة في األداء وتقليل زمن العمل علي الهدف. 

 

 :كوماندوز بحري 53المجموعة 
كتطوير للخلية التخريبية البحرية التي كانت  5145تم إنشاء المجموعة مع إنشاء سالح البحرية سنة

 :وتقوم باألتي. متواجدة قبل قيام دولة اسرائيل 
الفرعية التابعة للسالح البحرى اإلسرائيلية تكلف بمهام اإلبرار البحرى وتتمتع إحدى الوحدات  -5

بقدرة عالية على تنفيذ مهامها الخاصة من خالل العمل ضد موانى وخطوط المواصالت البحرية 
 .المعادية 
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تنفيذ مهامها بأعمال اإلغارة على المواقع المنعزلة وتدمير القواعد والموانى وكذا مهام القطع  -1
وتلغيم الموانى وخاصة ليآل إضافة إلى عمليات خلف الخطوط فى العمقين التعبوى 

 واإلستراتيجى 
لتنفيذ المهام ويبلغ البحرى ويتوفر لها من الوسائل والمعدات المناسبة [ عتليت]تتمركز بميناء  -3

 [ .فرد 411 -311]إجمالى عدد أفراها حوالى من 

 
 ( : 53) أسلوب اختيار مقاتلي وحدة المجموعة  

 بعـد اجتيـاز اختبـارات االنتـقاء والتي تتمـيز بالدقــة الشديــدة وذلــك  فى بداية مرحلـة التجنيد   -5 
 : وتتمثل فى اآلتي        
 .طبي شامل و اختبارات نفسية و عصبية إجراء كشف وفحص  -أ
تحديــد مــدى اســتقرار الحالــة االجتماعيــة للفــرد المقاتــل إضــافة إلــى اتصــافه بالــذكاء ورد  -ب

 الفعل السليم والسريع
 .التمتع بصفات جسمانية مناسبة ومستوى لياقة بدنية الئق  -جـ

 

 ( .53)أسلوب إعداد مقاتلي وحدة المجموعة   -2
 .على دورة الغوص الحصول    -أ 
 .الحصول على دورة المظليين   -ب
 .التدريب على قيادة القطع البحرية الصغيرة   -ج 
اختـــراق ضـــاحية وطـــوابير الســـير )التـــدريب المكثـــف والراقـــى لرفـــع مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة    -د 

 ( .الطويلة
 ( .التمارين  -السباحة ) التدريب على طرق تنفيذ المهام التي تكلف بها الوحدة   -هـ 
يتم أثناء التجنيد تدريبهم ليس فقط على أن يكون ضفدع بشرى ولكـن كمحـارب لكـل المهـام    -و 

يتم تدريبهم علـى القتـال تحـت سـطح المـاء ) التي يقوم بها المقـاتلين في وحدات سـالح المشاة 
 ( .والتدريب على كافة أنواع األسلحة 

 .على تنفيذ المهام المتنوعة ( شهرًا  11)يتم تدريبهم بعد ذلك لمدة    -ز 
 .يتم تجنيدهم في الخدمة الدائمة لمدة سنة و نصف قبل انضمامهم للمجموعة    -ح 
 ( .53)يتم التحاقهم بدورة لمدة سنة ونصف قبل انضمامهم بالمجموعة    -ط 
تــدريب  شــهر مــن ال( 11)فــي نهايــة فتــرة اإلعــداد يحصــل المقــاتلين علــى درجــة رقيــب بعــد     -ي

 " .عطالف " المتواصل ويحمل أفرادها شارة الوحدة هى الوطواط 
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 :كومانــــــدوز بحري53شــروط نـــــجاح العمليات الخـــاصـــة البحــــرية للمجموعة 
  إلعداد الجيد قبل تنفيذ المهمة من خالل الدراسة الجيدة للهدف ومنطقة تواجده ومنطقة التخطيط وا 

 .المناسبة للوصول اليهاالقتراب 
 (.إلخ111زوارق-غواصات-سفن)توفير وسائل النقل المناسبة للوصول الي الهدف 
 ع ويتم دراسة /يتم اختيار العناصر القادرة علي تحقيق المهمة بكفاءة وعادًة يتم تدعيمهم بعناصر  م

 .الهدف المراد مهاجمته بعد الحصول علي المعلومات األساسية عنه
 راد المجموعة من القاعده عادًة لياًل وتتخذ وسائل النقل خطوط سير بعيدة عن الساحل يتم تحميل أف

مع استغالل الثغرات في نظام (ميل1-8)مع فرض صمت السلكي حتي المنطقة المواجهة لألهداف 
 .الدفاع الساحلي إلنزال القوارب المطاط واألفراد

 
 

 :ملـــــــحـــــــــــــوظـــــة 
المجال فإن القوات الخاصة اإلسرائيلية تمثل عنصرًا رئيسيًا وحيويًا في إهتمامات القيادات السياسية وفي هذا 

والعسكرية واألجهزة األمنية لما لها من قدرة فعالة تساهم بصورة مباشرة في نجاح تنفيذ المهام القتالية في 
جانب أهميتها في تنفيذ األعمال الوقائية  ميدان المعركة لقوات جيش الدفاع بأفرعها الرئيسية المختلفة إلي

ضد التهديدات ذات التأثير علي أمن ومصالح الدولة حيث توجه اإلهتمام بتوفير اإلمكانيات المتطورة 
والحديثة من وسائل القتال واساليب التدريب لضمان تحقيق النتائج بما يتوافق مع فكر وتخطيط القيادة 

 .رات تحاول النيل من هيبة إسرائيلالسياسية العسكرية لتحجيم أي قد
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 رواية العدو عن معركة الجزيرة
تمت عملية الجزيرة الخضراء بواسطة وحدات العمليات الخاصة لقوات جيش الدفاع اإلسرائيلي تحت مسمي 

يوليو  51وكان الهجوم  لياًل ضد موقع رادار بالجزيرة الخضراء لخليج السويس أمسية " 8-العملية بلموس"
5181 . 

 :الجزيرة الخضراء 
بنيت بواسطة القوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية وهي عبارة عن سلسلة من المصاطب األسمنتية 

 (.طوابق)قدم من سطح البحر ومن العمق علي ثالث مصاطب  5بارتفاع 
عسكري  81متر وتتمتع  بنظام دفاعي قوي ويتكون تقريبًا من 11متر طول وعرض  541ومساحتها 
 مم51مدفع  4مم و 38مدفع  1موقع للرشاشات و 54كومندوز صاعقة و 51مصري و

 .ويتمتع بنظام رؤية ليلية في جميع االتجاهات سواء المصري أو االسرائيلي وأن جهاز الرادار مدمر
  قررا معاً  الجنرال حاييم بارليف ووزير الدفاع موسي ديان رئيس أركان جيش الدفاع االسرائيلي

 
 
 
 
 
 
 
 

 أركان رئيس بارليف حاييم جنرال

 االسرائيلي الجيش

 جنرال موسي ديان وزير الدفاع االسرائيلي
جولدا مائير رئيسة مجلس الوزراء 

 االسرائيلي
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أن مصر ليس لديها أي مواقع أمنة ممها كانت قدرة التجهيزات الدفاعية فكان لتحقيق هذا الهدف االستيالء 
الجزيرة الخضراء لتحقيقها تلك األهداف قد استخدمت مدفعية الميدان والطائرات قبل ذلك ألنهما يحققان علي 

أقل مخاطرة للحياه للجنود اإلسرائليين ولكن الهجوم بوحدة كوماندوز اسرائلية يرسل رسالة واضحة كما هو 
 .  مصريةمتمني لتحقيق التأثير السلبي  والنفسي والمعنوي للقوات العسكرية ال

 
 

 : تكوين القوات المهاجمة
كوماندوز بحري  53مجموعة ( وحدة استطالع عامة)أن تكون العملية مشتركة بين عناصر سرية ميتكال 

 .وتم تكليف المقدم زييف الموج بقيادة هذه العملية
الرادار م ط ثم المبني الرئيسي الشمالي وموقع /مم51وكانت محددة األولويات من حيث تدمير المدافع 

والخطة كانت أن الكوماندوز البحري تمثل الموجة األولي والموجة الثانية هي السرية ميتكال وتتكون من 
الكوماندوز والموجهين البحريين وفريق طبي وباقي القوة والموجة الثانية تصل في المعركة لتمد الموجة 

 .األولي في حالة نفاذ ذخيرتها 

 :المــــــــعـــــــــــــــــــــــــركة
مجموعات وتسللوا في راس سدر علي الجانب الشرقي من خليج السويس  4الموجة األولي تتكون من 

متر من الجزيرة وعاموا علي سطح الماء وعند االقتراب من الجزيرة 111ووصلوا بالزوارق الزوديك بمسافة 
كيلو من المعدات والذخائر 41التنفس الهوائي وكان كل فرد يحمل  عاموا تحت سطح الماء باستخدام أدوات

دقائق عن التوقيت المحد د وكان سبب التاخير صعوبة السباحة للتيارات 5وقد تأخرت المجموعة حوالي 
طالق  المائية المتضاربة ووصل عدد منهم الي الشمندورة جنوب الجزيرة ألستخدامها في التمويه والخداع وا 

 .لمتنوعة علي الجزيرة ألشغالهم عن المجهود الرئيسي لهم وهو شمال الجزيرةالنيران ا
 وعند بدء المعركة قامت المجموعة األولي 
 والثانية والثالثة بالعمل علي تنفيذ المهام 

 يذ معقدة للغاية ولكن كانت عملية التنف
 بسبب القنابل اليدوية التي معهم تسربت 

 
 
 

والمستخدمة  زورق زوديك  وعليه معدات وأجهزةوأسلحة

 في الهجوم علي الجزيرة الخضراء
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المياه اليها وفقد صالحيتها ووصلت القوارب العائمة للموجة األولي بقيادة النقيب دوف بار وعند االنسحاب 
أطلق مشاعل مضيئة علي ضوءها تم االنسحاب والموجة الثانية أخذت بقايا المجموعة  األولي وعادت الي 

لعب كرة قدم وكان رد الدفاعات مم إن المعركة كانت في حيز ضيق أقل من م51البحر بعد اتالف المدافع 
المصرية يتناسب مع تسليحهم وأصبح شرس لتوظيف المدفعية الثقيلة والخفيفة معًا وباستخدام قنابل 
وأسلحة األربي جيه وبوصول الموجه الثانية كان هناك قتال متالحم وكان من المفروض أن تصل باقي قوة 

دقيقة من الجانب الشرقي للخليج وخسروا  41ر بتأخي1111ولكنهم وصلوا سعت 1151المجموعات سعت 
وقوات الكوماندوز أثناء انسحابها كانت المدفعية المصرية 1351زودياك بسبب المدفعية المصرية سعت 

متر من 411تتطلق نيرانها عليهم حتي وصولهم للشاطئ الشرقي بالخليج وقد فقد زودياك وتدمر علي بعد 
 .للإلنقاذ 1111تر في سعت الجزيرة وقد أتت طائرات الهليكوب

 :تيجة ــــــــــــالن
كوماندوز  53من المجموعة  3من سرايا ميتكال و3الجانب اإلسرائيلي قتل منه 

فرد وغير معلوم عدد الجرحي بسبب  51والجانب المصري قتل  جريح55بحري و 
 .نيران مدفعيتهم علي الجانب الغربي من خليج السويس

 
 :أخريلومات ــــــــــــمع

قامت هيئة األركان اإلسرائيلية بتعيين 
الجنرال روفائيل إيتان قائد وحدات 

وحدات )لهيئة األركان المظالت التابعة 
ليقوم ( العامة سرايا الميتكالاالستطالع 

بالتخطيط ومتابعة تنفيذ عملية اإلغارة 
علي موقع الجزيرة الخضراء وأثناء التنفيذ 

المهاجمة أصدر أوامره بإنسحاب القوات 
بعد علمه بالخسائر التي منيت بها تلك 

 .القوات
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 معركة الجـزيرة الخـضراء
 

 :أحداث معركة الجزيرة الخضراء
 

القضاء علي إسطورة التفوق الجوي اإلسرائيلي  إن نجاح الدفاع الجوي المصري في
يعودأساسًا إلي جهود وبطوالت رجاله أثناء هذه الحرب  9190حرب أكتوبر  في

 .وخالل حرب االستنزاف
 :امـف العـــرصد الموق

بخسائر فادحة في األفراد  9199خرجت القوات المسلحة المصرية من حرب يونيو-9
 .إلي إنخفاض الروح المعنوية لدي األفراد المعدات واألسلحة باإلضافة

عادة الثقة للمقاتلين في كان من الضروري إعادة تنظيم وتسليح وتدريب -0 وا 
 .قادتهم وسالحهم لتحرير األرض التي أغتصبتو  أنفسهم

تحديد استراتيجية وتم  9199القيادة العامة للقوات المسلحة بتحليل نكسة  قامت-0
اإلعادة التنظيمية للقوات والتدريب المرحلة المقبلة من خالل خطط وبرامج وتوقيتات 

عداد المقاتل حيث حيث  9199بدأت تلك المراحل قبل أن ينصرم شهر يونيو  الجاد وا 
يمان المقاتل في جيشنا وقدراته علي القتال  بنيت تلك المرحلة علي أساس عزيمة وا 

 .علي الضبط والربط واألخالق والروح القتالية تمهيدًا إلعادة سيناء بالكامل ومعتمداً 
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بين العرب واسرائيل إذ أنها تعد حرب االستنزاف التي بدأتها مصر أطول الحروب -4
يقاظًا لضمير العالم بأن قضية اس تمرت أكثر من ألف يوم تعبيرًا عن رفض الهزيمة وا 

حلبات وقد تعددت " جثة هامدة"الشرق األوسط التزال حية وأن العرب لم ولن يكونوا 
متد مسرح العمليات ليشمل البر والبحروالجو  الصراع وتنوعت أشكال المواجهة وا 

 .( 9192/ 9/0إلي  9199يونيه92من )فيها جميع آالت الحرب خدمتواست
 مع اتساع الجبهة واستمرار العمليات القتالية فتم إنشاء 9190ومع بداية عام -5

 .لثالث وكذا قيادة قوات الدفاع الجوي  كقوة رئيسية رابعةالجيش الثاني وا
 

 :شيط الجبهةـمراحل تن-9
 9190إلي نهاية أغسطس  9199من يونيو من العاشر : فترة الصمود -أ   

 ويتم فيها تأمين الدولة من الداخل ورفع الكفاءة القتالية للقوات والتخطيط للعمليات
 .التعرضية

إلي نهاية فبراير  9190هي ستة أشهر من سبتمبر : فترة الدفاع النشط -ب   
 .وهي فترة إنتقالية بين الصمود والعمل التعرضي 9191

 .9191وتبدأ من مارس  :العمل التعرضيفترة  -جـ   
   دد طبقًا للموقف وتطور الظروف السياسية وتح :فترة العمل اإليجابي -د   

 .والعسكرية
يمانه  حرب االستنزاف أكسبت المقاتل المصري-9 ثقته بنفسه وبسالحه وقادته وا 

 .بالهدف الرئيسي وهو إستعادة األرض
ضربات القوات المسلحة المصرية التي كانت لم تقف القيادة االسرائيلية أمام -0

 مضادة لقواتنا، في األرواح والمعدات بل قامت بدورها بحرب استنزاف تكبدها خسائر
الجوية كعنصر اساسي في توجيه  ولم يكن هناك أسهل عليها من استخدام قواتها
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الضربات المضادة في وقت فقدت فيه قواتنا الجوية قدرتها القتالية وخلت فيه جبهة 
 .من وحدات الصواريخ المضادة للطائرات القتال

 
 
 
 :وقد كانت تتركز أعمال قتال القوات االسرائيلية في اآلتي-1
 .ثغرات للوصول إلى عمق الدولة تدمير وسائل وعناصر الدفاع الجوى وفتح  -  أ   

عرقلة إعادة التنظيم وبناء القوات المسلحة وتدريباتها إلحباط أية تطلعات  ب   
 .ترمى إلى التحضير من جانبنا للقيام بعمليات هجومية لتحرير األرض 

ضمان إستمرار السيطرة الجوية وذلك بالدخول مع المقاتالت المصرية فى  جـ   
دبرة فى ظروف تحقق لها التفوق إلفقاد الطيارين المصريين ثقتهم فى معارك جوية م

أنفسهم وطائراتهم وبذا يمكن تنحية الطيران المصرى عن سماء المعركة فى هذه 
 .اآلونة 

 

وهكذا إشتعلت وتصاعدت حرب اإلستنزاف بين القوتين فى صراع بين إعادة البناء 
ت القوات اإلسرائيلية إحباط ذلك وتأكيد واإلعداد للهجوم لتحرير األرض وبين محاوال

سيادتها واإلحتفاظ باألرض المحتلة ، ومن هنا برز الدور الكبير الذى قامت به قوات 
الدفاع الجوى بعد أن فرض عليها حماية

 --

البناء بالدفاع عن األهداف الحيوية وتوفير الحماية للقوات فى مرحلة من أخطر 
 .مراحل تاريخ القوات المسلحة 

وقد كان العبء األكبر يقع على عاتق وحدات المدفعية المضادة للطائرات التى كانت 
مكلفة فى هذا الوقت بحماية سماء البالد وكانت منطقة السويس من أهم المناطق 
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الحيوية بالدولة وقد كلف بحمايتها والدفاع عنها فوج من أفواج المدفعية الثقيلة 
 .ط .ممد  90المضادة للطائرات هو الفوج 

وكان موقع الجزيرة الخضراء إحدى القالع الشامخة لوسائل الدفاع الجوى ضمن 
 .تشكيل هذا الفوج 

 
 
 م51/8/5181معركة لسان بور توفيق في  

ظهرت أهمية لسان بور توفيق بعد عملية إصابة معمل تكرير الوقود ومخازنه في 
يستخدم هذا الموقع للضرب بنيران المدفعية  العدو الزيتية جنوب السويس حيث أن

المباشرة ضد منطقة البترول وميناء األدبية ويضع هذه الميناء الهامة ومنشأتها 
 .تحت تهديد مستمر وبالتالي ميناء السويس

 عملية إقتحام هذا الموقع قامت قيادة الجيش الثالث الميداني بالتخطيط وبتنفيذ
حمد شوقي ضمن مجموعة الصاعقة بقيادة النقيب أكتيبة صاعقة بقيادة ب

بمدفعية الميدان لمدة اسبوع من  ةح فضل حيث خطط بضرب تلك النقطالص/المقدم
 .الساعة الرابعة الي الساعة الخامسة عصراً 

وفي اليوم السابع قامت الكتيبة باإلغارة علي تلك النقط القوية والتي كانت من 
دبابات وأربع دشم وخطف أسير والذي  فردًا وتدمير خمس 44نتائجها قتل وجرح 

معتز الشرقاوي أحد األبطال /مالزم أولطاطي ــارب المــقام بحمله ووضعه في الق
علمًا بأنه في نفس توقيت هذا الهجوم كان هناك .البارزين والفدائيين المحنكيين

مما أربك قيادات .شمال االسماعلية)هجوم علي النقطة القوية في منطقة القرش 
 .)دو في سيناءالع
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إن قيام العدو االسرائيلي بالهجوم علي موقع الجزيرة الخضراء وفشله الذريع في تلك 
صابة طائرتين  العملية وخسائره الفادحة في األرواح والمعدات باإلضافة الي تدمير وا 

هليوكبتر والثانية ميراج هذا باإلضافة إلي عمليات اإلغارة والكمائن المتكررة  ياألول
علي طول الجبهة جعلت القيادة اإلسرائيلية تقرر الموافقة علي تدخل واستخدام 
سالح الطيران االسرائيلي بكثافة وتوسيع خطوط المواجهة والعمل في عمق الدولة 

 .المصرية

ــت القيــادة ا ــرار باإلســتيالء األســباب التــى دفع إلســرائيلية أن تتخــذ الق
 :على موقع الجزيرة الخضراء 

نظرًا لما سبق توضيحه من أهمية الموقع الجغرافى والعسكرى فإن اإلستيالء على *
حباطًا للروح المعنوية  مثل هذا الموقع المتميز يعد نصرًا كبيرًا للقوات اإلسرائيلية وا 

 . للقوات المسلحة بأسرها فى ذلك الوقت
الرغبة فى اإلنتقام من القوات المسلحة المصرية لما ألحقته عملية إغارة قواتنا *

على موقع لسان بور توفيق وكبدت اإلسرائيليين خسائر  92/9/9191يوم  الخاصة
 .فادحة وعادت بأسير 

 الرغبة فى تدمير موقع متقدم لوحدات الدفاع الجوى يعمل بمثابة إنذار مبكر لبقية *
وسائل الدفاع الجوى بالمنطقة إذ كان سباقًا دائمًا بفتح نيرانه على الطائرات 
اإلسرائيلية المغيرة نظرًا لكفاءة المراقبة وسرعة إكتشاف األهداف المنخفضة لعدم 

وقد أسقط موقع الجزيرة الخضراء طائرة ،وجود موانع طبيعية فى نطاق عمل الموقع 
م وكان بها 90/9/9191م الخميس الموافق يو  0222مروحية سوبر بايبركب سعت 

وكان  قائد مدفعية القطاع الجنوبي للعدو وذلك أثناء ضرب مدينة السويس والزيتية
ع ـــدافـيلة المـد فصــأحمد رفعت منصور وقائ/النقيب   رةـــــــــــزيـــــــــقائد موقع الج
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والمعدات  إيميل شاكر جرجس وقائد فصيلة األجهزة/ الزم أول إحتياطـم
 .مصطفي أبو سديرة/مالزم

 
 

كف التهديد واإلزعاج الذى يسببه الموقع للقوات شرق القناة إذ كان كثيرًا ما يتخذ *
ذخيرة شديدة اإلنفجار ) مم  05قائد موقع الجزيرة قراره بإطالق النيران بالمدافع 

الهندسية التى على العربات والتجمعات والمعدات ( تعمل بطابة زمنية طبقًا للمسافة 
وكان ذلك يحدث فيهم . تستخدمها القوات اإلسرائيلية فى أعمال تعزيز دفاعاتها 

زعاج مستمر وتعطيل حيال تنفيذ أعمالهم الميدانية   .خسائر كبيرة وا 

وضع القيادة المصرية فى موقف حرج لما سيكون لهذا العمل من تأثير على *
 .يوليو  00بدالناصر فى عيد ثورة الخطاب الذى يلقيه الرئيس الراحل جمال ع

ونظرًا لفشل القوات اإلسرائيلية فى إسكات وتدمير هذا الموقع بإستخدام الطيران *
فلم يكن هناك بدياًل عن اإلبرار البحرى لإلغارة  –والقصف بالمدفعية طوال عامين 

 على الموقع لتدميره واإلستيالء عليه 
 

 :حجم القوات ومهامها
 :اإلسرائيلية التي قامت  باإلغارة علي موقع الجزيرة الخضراءالقوات - 9
كوماندوز بحري  90سرية من عناصر وحدة الميتكال المظليين والمجموعة 0 -أ   

 .الذين عادوا لتوهم من الواليات المتحدة األمريكية بعد أن تلقوا تدريباتهم الراقية
 .بمعداتهم وأسلحتهم أفراد 92-0 من سعة كامطاط زودي قارب 99-90 -ب  
 لنش مرور لتأمين المسطح المائي ويوجد في) فرد 02متوسط سعة  لنش 0 -ج  

 .(األمام والخلف رشاش نصف بوصة
 .لنش قيادة وسيطرة مجهز بهاونات ووسائل إضاءة  9 -د  
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 .لنش مجموعة الخداع والمشاغلة مجهز بمدفع ماكينة متوسط 9 - هـ  
 زورق مسلح بالمنطقة للتدخل فى األحوال الطارئة ومنع إقتراب قواتنا  0 و  

.البحرية
 -

ومزودة ( عوزى)وكانت هذه القوة مسلحة بالبنادق اآللية والرشاشات القصيرة 
بالقنابل الهجومية وقنابل حارقة وقنابل فسفورية وعبوات ناسفة مجهزة بشراك 

 .ية وأجهزة الغطس والنجدة خداعية باإلضافة إلى معدات المالحة البحر 

 
 : القوات اإلسرائيلية المهام المكلف بها -0
والهجـــوم  الكومانــدوز االســرائيلياإلقتــراب مــن الموقــع بواســطة مجموعـــة مــن  -أ  

الصــامت لقتــل األحــراس وتمهيــد الطريــق أمــام قــوات اإلبــرار البحــرى لإلســتيالء علــى 
 . الموقع دون الدخول فى معركة مباشرة مع قواتنا

كتشاف النوايا وفشل الهجوم الصامت ينقلب الموقف إلى  -ب فى حالة يقظة قواتنا وا 
بغرض تدمير المعدات واألفراد واإلسـتيالء علـى ( وهذا ما حدث بالفعل)هجوم صاخب 

حتالله   .الموقع وا 
 
 :  قواتنا بموقع الجزيرة الخضراء -0

 .درجات أخرى  09، ضباط 0 - أ    
 .ط . مم م 05دفع م  0  -ب     
 .أ 4جهاز حاسب طراز   9 -ج    
 .آلة تقدير المسافة   -د     
 .مولد قوى  0  -هـ    
 .ط .مم ثنائى م  9445رشاش  0  -و     
 .ط .مم فردى م 9049رشاش   0 -ز     
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ونظرًا ألهمية الموقع وعزلته وصـعوبة إمـداده أو تعزيـزه أثنـاء القتـال فقـد تـم تدعيمـه 
 : والمعدات اآلتيةباألسلحة 

 .م وبدون المادة القاذفة91/9/9191وصلوا عصر يوم قاذف لهب  0-أ    
 .مم إلضاءة وتفتيش المنطقة  09هاون 9-ب   
مــن القــوات البحريــة لتفجيــر العبــوات البحريــة الناســفة والتــى  صــف ضــابط  0ج    

 .(ميدانية أحدهما كان بدورة تدريبية واألخر أجازة)لتأمين الموقع   تستخدم 

 -

 :ونظرًا ألهمية الموقع الجغرافية فقد كانت تعمل به المجموعات اآلتية   -5
نقطــة اإلســتطالع والمراقبــة المتقدمــة لقيــادة الجــيش الثالــث الميــدانى بالقطــاع أ    

.الجنوبى 
 -

نقطة المراقبة وتصحيح نيران المدفعية للواء المدفعية الثقيلة بقطاع  -ب 
 .السويس 

 : موقع الجزيرة الخضراء المكلف بهاالمهام 
الدفاع الجـوى عـن األهـداف الحيويـة بمنطقـة السـويس وأمـاكن تمركـز القـوات البريـة 

 .مدفعية م ط  90بها وذلك بالتعاون مع باقى وسائل الدفاع الجوى بالفوج 
  

 :أعمال اإلستطالع التى أجرتها القوات اإلسرائيلية قبل اإلغارة على الموقع 
وتم 90/9/9191فى  9022طائرة ميراج سعت  0إستطالع جوى بعدد طلعة *

 . االشتباك معهما ولم تحدث أي إصابات لهما
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زورق صغير مزود بالموتور إلستطالع نظام المراقبة والخدمة  0محاولة إلقتراب *
وتم فتح نيران الموقع عليهما وهما على  95/9/9191فى  9022بالموقع سعت 

 .هاربين  اوفر  متر0522  مسافة 
بأربع طائرات ميراج وتم اإلشتباك مع  99/1/9191فى  122طلعة إستطالع سعت *

وللمراوغة فقد مرت هذه الطائرات على عدد آخر .  أي منهمازوج منها ولم تصب 
من المواقع وبعض األهداف الحيوية بالمنطقة إال أن كروكى خط سير هذه الطلعة قد 

 .(كروكي الطلعة.)ستطالع هو موقع الجزيرة الخضراء كشف أن الموقع المعنى باإل

 
 
 

 
 
 
 
كمــال عطيــه /ح.م الســيد المقــدم أ91/9/9191افــق حضــر صــباح يــوم الســبت المو *

رئيس فرع السلحة المشتركة بقيادة الجيش الثالث الميداني وتم مراجعة خطـة الـدفاع 
 ط/مـم م05( 0,9)والذي أفاد بكفاءتها وخاصة فكرة تثبيت مدفع  المحلي عن الموقع

ط الثنائي علي الشمندورة في اتجاه الجنوب عند الغروب وكـذا /مم م 9445والرشاش 
علـي السـيد قائـد أنه فـور العـرض أفاد اسلوب تناوب الخدمات الليلية وتغيير محلها و 

قاذف لهب لإلستخدام  0د مم ومعه قنابل مضيئة وكذا عد00الجيش سيتم دفع هاون
وقــد وصــال فعــاًل الــي الموقــع عصــر يــوم الســبت ولكــن ضــمن خطــة الــدفاع المحلــي 

فـي  هـادفعم تيبدون المادة القاذفة والتي سـالهاون بدون ذخيرة كافية وقواذف اللهب 
 .اليوم التالي 
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 :إكتشاف قواتنا لنوايا الهجوم على موقع الجزيرة 

الجوية اإلسرائيلية بإستطالع المنطقة فقد أنبأ ذلك عن نية القيام نظرًا لقيام القوات *
 . الخضراء بعمل عدائى على أى موقع ميناء األدبية أو الجزيرة

ــوات اإلســرائيلية * إلتقطــت أجهــزة اإلســتطالع الالســلكى أشــارت بالشــفرة تبادلتهــا الق
بالمنطقة أوضحت فى النهاية أن هنـاك إسـتعدادات للقيـام بعمـل عسـكرى إعتبـارًا مـن 

وكانــت هــذه اإلشــارات مرســلة بقصــد التضــليل عــن موعــد الهجــوم  00/9/9191يــوم 
 .م  91/9/9191مساء الحقيقى 

عيـون موسـى  فـي العمـق بـين من الطائرات الهليكوبتر بين منطقة رصد هبوط عدد*
 .م 91/9/9191فى  9022ولسان بور توفيق سعت 

وقــد جمعــت أجهــزة المخــابرات واإلســتطالع كــل هــذه الشــواهد باإلضــافة إلــى علمهــم *
اليقين بأنه والبد أن تقوم القوات اإلسـرائيلية بعمـل هجـومى إنتقـامى كـرد فعـل عمليـة 

لتشـــديد الرقابـــة وتجديـــد  92/9/9191علـــى موقـــع لســـان بـــور توفيـــق يـــوم اإلغـــارة 
 .إجراءات الدفاع المحلى 

قامت القوات اإلسرائيلية بالتشويش الالسلكى على تـرددات أجهـزة القيـادة والسـيطرة *
ونظـرًا ألنـه لـم تحـدث  91/9/9191فـى  9045إلـى سـعت  9002واإلنذار من سعت 

الفتــرة فقــد بــدأ واضــحًا أنهــا مجــرد تجربــة ولــم تكــن أيــة عمليــات عســكرية خــالل هــذه 
تــدرى القيــادة اإلســرائيلية وقتئــذ أن للمصــريين أعــين مفتوحــة وأجهــزة رصــد وتصــنت 
تعمل ليل نهار ولـم تكـن تـدرى أن جـراح النكسـة والهزيمـة تجـدد مـن حيـوتهم وتبعـث 

ندفاعه أكبر وأن الجميع يذكرون  فيهم دمًا جديدًا وروح   وا 
 :عالى قول اهلل ت

 "يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وأتقوا اهلل لعلكم تفلحون  " 
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ــو كانــت  ــون علــى اإلنتصــارات ول ــن أن يك ــى مكــروه وال يمك ــون إال عل والصــبر ال يك
 .الحرب كلها إنتصارات لهانت 

عاجلة ه القوات بأشارة يبتنب الثالث وعلى هذا فقد تأكد تمامًا النوايا فأمر قائد الجيش
وأن يتخذ القادة أماكنهم بمراكز القيادة وأن يتم تأكيـد  91/9/9191فى  0922سعت 

 .إجراءات الدفاع المحلى 
 90اإلجراءات التى إتخذتها قواتنـا لصـد الهجـوم المرتقـب كـان رئـيس عمليـات الفـوج 

 يتولى قيادة الفوج باإلنابة نظرًا لمـرض القائـد وكـان يراقـب كـل هـذه األحـداث ط/م مد
 من مركز قيادة الفوج بالسويس

شارات التحذير وقد قام باإلجراءات اآلتية    :ويتابع تقارير اإلستطالع وا 
رفع درجة اإلستعداد للدفاع المحلى لجميع مواقع الفوج وأخذ تمام اإلستعداد من 9

.قادة المواقع شخصيًا 
 -

القوات المتعاونة وقد مراجعة محاضر تأمين المواقع ونجدتها وتأكيد اإلتصال مع  0
كانت جميع المواقع مؤمنة بقوات للنجدة منها فصائل من القوات الخاصة أو من 

سرايا المشاة المجاورة لها ، وكان موقع األدبية مؤمنًا بواسطة كتيبة المشاة 
خمة له ، إال موقع الجزيرة الخضراء فلم يكن له من القوات آالسودانية الشقيقة المت

الة تعرضه لإلبرار واإلغارة لصعوبة تنفيذ ذلك ، وعلى ذلك فقد حظى من يؤمنه فى ح
موقع الجزيرة بإهتمام بالغ من كل القادة على جميع المستويات للتأكد من تمام 

.وصول إشارات التحذير وتمام إستعداد الموقع لصد أى عمليات هجومية قد تحدث 

 -

ليــه ووزع قواتــه حســب خطــة نفــذ قائــد موقــع الجزيــرة كــل األوامــر التــى صــدرت إ -0
الدفاع المحلى وتأكد من تمام إستعداد ضباطه وجنوده ووضـع نظامـًا دقيقـًا للخـدمات 
الليليـــة والمـــراقبين ووزع القنابـــل اليدويـــة وصـــناديق الـــذخيرة فـــى قطاعاتهـــا ، وكـــان 
يتناوب الخدمة مع قائد فصيلة األجهزة وقائد فصيلة المدافع بحيـث كـان يتواجـد ثلـث 
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بقيــادة ضــابط فــى وضــع اإلســتعداد والثلــث بقيــادة ضــابط آخــر كإحتيــاطى يقــظ القــوة 
 .والثلث األخير فى الراحة 

تــم تأكيــد المواصــالت الخطيــة والالســلكية وتــم فــتح المواصــلة الالســلكية بصــفة  4
.دائمة مع موقع الجزيرة باإلضافة إلى الخط البحرى الذى يعمل بكفاءة 

 -

يــف الحركــة بقيــادة الفــوج طبقــًا لخطــة الــدفاع المحلــى تجهيــز قــوة اإلحتيــاطى خف -5
 .والتى تدفع بأوامر قائد الفوج لنجدة أى موقع إذا لزم األمر 

 :قتال ــــير الــــس   
 قامت القوات اإلسرائيلية باإلغارة على موقع الجزيرة الخضـراء فـى ليلـة نصـف قمريـة 

حيث أن القتـال الليلـي لـه طبيعـة خاصـة مـن حيـث ( اليوم الرابع من الشهر الهجري)
أن الرؤيـة الليليـة تحتـاج لتـدريب خـاص التسليح و المعـدات والـذخيرة باإلضـافة إلـي 

وفـي  هـذه الليلـة لحدقة العين لتتناسـب مـع وجـود اإلضـاءة الليليـة أو عـدم وجودهـا 
هـى ياء و يليـة صـعبة فـي تمييزاألشـلالظالم يكسـو المنطقـة حيـث تكـون الرؤيـة الكان 
 . 9191يوليو  02-91ليلة 

 : كاآلتىوسارت أعمال القتال 
 :91/9/9191ى 
شاهد أحد المراقبين أجسام تطفو وتغوص فـى المـاء علـى مقربـة مـن  0042سعت *

الحد األمـامى الشـمال الشـرقى للموقـع وأبلـغ قائـده ولمـا وصـل إليـه للتحقـق مـن هـذا 
 .البالغ لم يتبين شيئًا 

 :02/9/9191ى 
شـاهد قائـد الموقـع وآخـرون مجموعـات مـن القـش والعلـب الفارغـة  - 2242سعت *

تطفــو علــى ســطح المــاء وتســير مــع التيــار ولــم يكــن قــد ســبق إن شــاهدوا مثــل هــذه 
 .األشياء من قبل وأمر جميع أفراد الموقع بإلتزام الصمت واليقظة 
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عتبارًا من هذه اللحظة فقد أيقن كل من قائد الفوج وقائد مو * قع الجزيرة إن إحتمال وا 
حدوث شئ أصبح وشيكًا ولم تغفل عين بالموقع وأصبح كل الموقع فى حالة التأهـب 

 .القصوى 
يبلغ قائد الموقع قيادة الفوج أنـه يرتـاب فـى هـذه األحـداث وأسـتأذن  -2902سعت *

 .فى إطالق النار على أى جسم يظهر لتحرى األمر وتصدق له بذلك 
م وأبلغت المواقع والقيادات بتفاصيل ما يحـدث بـالجزيرة فـى وساد المنطقة صمت تا*

 .حينه وصدرت توجيهات مشددة باليقظة واإلستعداد 
يتم رؤية فردين فى مالبس سوداء يظهران ويختفيـان بـين الصـخور  -2001سعت *

فى إتجاه الشمال من الموقع ويصدر قائد الموقع أوامر بإطالق النيران عليهما فتفتح 
المقابلــة لهــذا اإلتجــاه نيرانهــا ويتخــبط الفــردان علــى ســطح المــاء وتســمع  الرشاشــات
 .صرخاتهما

وهى اللحظة التى فتح فيهـا الموقـع نيرانـه علـى محاولـة اإلبـرار  -2001402سعت *
إنقلــب الهجــوم الصــامت إلــى هجــوم صــاخب وفتحــت القــوات اإلســرائيلية النيــران علــى 

شمندورة رباط السفن بواسطة مدفع ماكينة  اهاتجالموقع من إتجاه الجنوب تمامًا من 
 .لنش مرور 0وكان بجوار الشمندورة متوسط 

ضاءة أرض المعركة بأستخدام الهاون *  .أصدر قائد الموقع أوامره باإلشتباك وا 
وفور إستخدام الموقع للهـاون فـى إضـاءة أرض المعركـة أخـذت القـوات اإلسـرائيلية *

ــات ــات الهاون ــة  فــى قصــف الموقــع بطلق ــل الحارق طــالق القناب الموجــودة باللنشــات وا 
 .والفوسفورية عليه من جميع اإلتجاهات 

وأنــدفع قائــد فصــيلة األجهــزة إلــى إتجــاه الجنــوب ومعــه القــوة اإلحتياطيــة للموقــع *
مـم الثنـائى واللـذين كانـا مـوجهين  9445مم وبالرشـاش  05( 0)وأشتبك بالمدفع رقم 

فــى منتصــف قطــاع الــدفاع المحلــى بالنســبة ) بصــفة دائمــة علــى إتجــاه الشــمندورة 
 . نواعها في هذا االتجاهوتدمير اللنشين وتم إسكات النيران بأ( لهما
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عبد اللطيف أبو صالح أنه /أنه طبقًا لخطة الدفاع المحلي عن الجزيرة ويقول العريف
عامـل ( 0)مصطفي أبو سديرة يجلس  فـرد رقـم / ووجد المالزم( 9)موجود في مدفع 

عـوض عبـد / يوسـف أيـوب والعريـف/ االتجاه ويعطـي أوامـره بالضـرب ومعنـا العريـف
ــا بنضــر  ب أثنــاء إضــاءة المشــاعل وغيرهــا حيــث أن المــدفع موجــه ناحيــة الغنــي وكن

محمــد محمــود عبــد اهلل وكــذا / الشــمندورة هــو والرشــاش الثنــائئ يعمــل عليــه الجنــدي
ــــدفع  ــــف( 0)م ــــاك العري ــــان هن ــــف/ ك ــــواني والعري ــــد عل ــــر عي ــــل و /فه صــــالح خلي
لـذي عبد الهادي سالمة ا/يوسف عبد الدايم والجندي/محمود فرحات والعريف/العريف

كان يقوم بالتعمير والضرب وقد أسكتنا النيران علي الشمندورة ودمرنا اللنشين اللذين 
بجوارهــا ولكــن بعــد ذلــك وأثنــاء إضــاءة المشــاعل شــاهدنا ثــالث قــوارب مطــاط تطلــق 
النيران باألسلحة الصغيرة وهي فـي اتجـاه الجنـوب ومتجهـا الـي الغـرب فقـام الرشـاش 

ليـه محمـد محمـود عبـد اهلل وأخـرين باالشـتباك معـه ط وع/مـم م 14.5الثنائئ وعليـه 
ط الموجـود فـي /مـم م12.7وكذا قام الجندي جميل عبد الفتاح متـولي علـي الرشـاش 

شـمال غـرب الجزيـرة حيــث ابتعـدت تلـك القـوارب بعــد شـعورها بالضـرب المـؤثر عليهــا 
طلقــة   54( 0)ط ومــدفع رقــم /مــم م 85طلقــة  45واختفــت فــي الظــالم وقــد أطلقنــا 

ولكنه عطل نتيجة عدم إزالة الشحم جيدًا من الطلقات األخيرة وبخـالف مـا أطلـق مـن 
مصـــطفي بالـــذهاب إلـــي نقطـــة األوامـــر المكشـــوفة وأطلـــق / وقـــام المـــالزم( 0)مـــدفع 

ـــة  ـــل اليدوي ـــث االشـــتباكات ورمـــي القناب ـــي اتجـــاه الشـــمال حي المشـــاعل المضـــيئة ف
يـف والعريـف فهـر والعريـف يوسـف الموجودة بالنقطة ونادي علينـا العريـف عبـد اللط

والجندي عبد المقصود مطر والعريف جميل وتحركنا إلي شـمال الجزيـرة وهنـاك حـدث 
اشــتباك كثيــف مــع العــدو وأصــيب المــالزم مصــطفي ثــم ربــط زراعــه المصــابه ووجــد 
رشاش قصير وبجانبه خزنه ودخل الي الشمال وسمعنا أصوات صـيحات عاليـة حيـث 

بينـه وبـين العـدو االسـرائيلي وبعـد المعركـة وجـد جريحـًا فاقـد كان هناك قتـال مـتالحم 
الوعي وصاح الجندي رجـائي عبـد المسـيح معـوض بإحضـار المسـعف للتصـرف وقـد 
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طوســون ابــراهيم ومحمــد علــي أحمــد عبــد الحــق وحســني /استشــهد كــل مــن العريــف 
 رشــوان ورمضــان شــحاته فــي اتجــاه شــمال الجزيــرة بعــد اشــتباكهم باألســلحة الصــغيرة
والقنابــل اليدويــة وعنــدما نفــذت ذخيــرتهم كــان القتــال المــتالحم وقــد أبلــوا بــالءًا حســنًا 

 .بجسارة وفدائية للدفاع عن الجزيرة
و   وخاصة في االتجاه الشماليوأصبح القتال عنيفًا فى جميع أرجاء موقع الجزيرة *

والعدو يمطر الموقع  المطاطيةقوارب التشتبك أطقم المدافع والرشاشات مع اللنشات و 
 دقـائق تقريبـاً  4بوابل مـن قنابـل الهـاون والقنابـل الحارقـة وأسـتمر القتـال هكـذا لمـدة 

ينقطع الخط  التليفوني بفعل الشـظايا والقنابـل وال يسـمع االتصـال الـال سـلكي لوجـود 
 . شوشرة عالية عليه وبالتالي فإن االتصال بموقع الجزيرة وقيادة الفوج قد انقطع

تجــاه  -2045 ســعت* بــدات قــوات اإلغــارة تظهــر عــن قــرب فــى اإلتجــاه الشــمالى وا 
الشــرق وأخــذت فــى إقتحــام الموقــع تحــت غطــاء وابــل مــن القنابــل اليدويــة الهجوميــة 

النيـران الموجهـة  كـنتوالقنابل الفسفورية وعندئذ تكشف إتجاه الهجـوم الرئيسـى ولـم 
جـزء مـن خطـة الخـداع لجـذب  الشمندورة سوىمن اللنشات من اتجاه الجنوب بجوار 

 .األنظار 
إنتقل قائد الموقع ومعه معظم أفراد قوة اإلحتياطى بأسـلحتهم الشخصـية إلـى إتجـاه *

مــن ولكـن يصـاب قائــد الموقـع إصـابة بالغـة . الهجـوم الرئيسـى وأصـبح القتــال مريـرًا 
 .فى فخذه األيمن ويسقط متخبطًا فى دمائهشظايا 

ــع ســترة األفــرول لمنــع العــدو مــن تمييــزهم قائــد فصــيلة األجهــزة يعطــى * أوامــره بخل
ويتوجــه إلــى أعلــى نقطــة األوامــر ويســتحوذ علــى صــندوق القنابــل اليدويــة ويلقيهــا 

وخاصة في اتجاه الشمال والشمال  فى إتجاهات عديدة العدوبسرعة فائقة على قوات 
  .الشرقي والشمال الغربي
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 ط/مــم م12.7الرشــاش  معــين عليــهبســالحه ال الجنــدي عبــد المــولي محمــديشــتبك *
ثـم اسـتخدم السـالح الشخصـي فـي التعامـل مـع دفاعًا عـن الموقـع فـى إصـرار عظـيم 

 .العدو إلي أن استشهد وأجزاء السالح للخلف
يتوجــه الضــباط واألفــراد الموجــودون بالقطــاع الجنــوبى إلــى القطــاع الشــمالى حيــث *

مـدفع يفـرغ خزانـة بندقيتـه اآلليـة  رقيـب حكمـدار -كانت معركة دائرة فى هذا اإلتجاه 
فــى قائــد عمليــة اإلقتحــام ويرديــه قتيــل بعــد أن كــان يصــيح بــالميكرفون أهجــم أهجــم 

يهــودا باللغــة العربيــة وقــد كانــت هــذه الصــيحات بغــرض  -يهــودا -كتيبــة صــهيون 
 .خفض الروح المعنوية لجنودنا 

ــًا * ــع ويســيطر تمام ــادة الموق ــولى قي ــد فصــيلة األجهــزة يت ــردين قائ ويصــدر أوامــره لف
سـراج / ادارة النيران المغطي والمتواجد به المالزم مجند بإخالء قائد السرية إلى مركز

 . قائد فصيلة المدافع
نفــذت ذخيــرة معظــم الجنــود فلجــأوا إلــى المــدافع والرشاشــات ويشــتركون فــى إصــابة *

الثنــائئ ويشــتبك الرشــاش وتــدمير القــوارب التــى بــدت واضــحة تحــت تــأثير اإلضــاءة 
والجنـــدي محمـــد حســـني ومعـــه العريـــف عبـــد المـــنعم جـــالل ( 0)ط رقـــم /مـــم م14.5

ومصطفي رجب ويطلقون وابـل مـن النيـران نحـو ممـر الـردار وأسـفله وضـربوا حـوالي 
طلقــة ولكــن أصــيبت الدشــمة بقنابــل فســفورية وحارقــة مــن العــدو ثــم اشــتبكوا  800

باألســلحة الصــغيرة معــه فــي الظــالم وكانــت نيــران أســلحة العــدو طلقــات كاشــفة فكنــا 
نضرب عليها وخلفها لعدم الرؤيـة الجيـدة وعنـدما بـدأ ضـرب المدفعيـة للجزيـرة وقعـت 

زميلـه سـعيد شـبل بشـيل الحجـرة كبيـرة نسـبيًا وقـام علي الجندي محمد حسـني حجـرة 
ــف  ــيس والعري ــدي لطفــي الحل ــك الجن ــي صــدره وكــان مصــابًا وســاعده فــي ذل مــن عل

بحمل محمـد حسـني علـي نقالـة إلـي أن تـم الشاويش المسعف محمود فرحات ثم قام 
يبطئ جدار اللنش في وضع  إخالئه باللنش ووضعه الدكتور سامي في اللنش بجوار

 .النزيف
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م الجنود اإلسرائيلين تحت عنف المقاومة فيلجأون إلى اإلشتباك تنفذ ذخائر معظ*
 .المتالحم مع جنود الموقع 

سواء خطيـًا اإلتصال بمركز قيادة الفوج  محاولةقائد فصيلة المدافع يؤدى دوره فى *
 .ويصاب برضوض في كتفه األيمن أو السلكيًا ولم يتحقق االتصال 

وكان حاصاًل على فرقة الصـاعقة ويهـوى بطبيعتـه نفذت ذخيرة قائد فصيلة األجهزة *
 وأصيب بطلقات نارية في ذراعه وقام بربط ذراعه ليوقف النزيف اإلشتباك والمصارعة

وهـو مصـاب ويجـد تـه بيتقابل مع أحـد الجنـود ويغـرس سـونكى البندقيـة اآلليـة فـى رق
 . رشاش قصير بذخيرته ويعاود االشتباك مع العدو إلي أن يفقد وعيه

بلــغ قائــد فصــيلة المــدافع قيــادة الفــوج بإصــابة كــل مــن قائــد الموقــع وقائــد فصــيلة ي*
رغم حداثـة خدمتـه حيـث عـين )بعد أن تنبه األجهزة وبأن القتال مرير ويطلب النجدة 

 الســلكيةلالتــردد االحتيــاطي لألجهــزة ا ماســتخدال (منــذ أربعــة أيــام فقــط للعمــل بــالموقع
 .الفوجونجح في تحقيق االتصال مع قيادة 

يغيب قائد الموقع وقائـد فصـيلة األجهـزة عـن وعيهمـا لفتـرة إلصـابتهما بنزيـف حـاد *
 .فيفقد الموقع السيطرة عليه نسبيًا 

 .القوات اإلسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة فى التقدم إلى داخل الجزيرة اتجاه الشمال*
نجــدة الموقــع وكــان مــن القيــادة األعلــى مجــدي بشــارة / النقيــب يطلــب قائــد الفــوج *

عالقًا بذهنه ما فعلتـه القـوات اإلسـرائيلية مـع قواتنـا عنـدما أغـارت علـى موقـع لسـان 
بورتوفيق وأحتلتـه وكبدتـه خسـائر فادحـة قبـل ذلـك بأسـبوع فقـط إذ قـام اإلسـرائيليون 
بقصف الموقع بشدة بكل من عليه إلجبار القوات المصرية على التخلـى عـن الموقـع 

فطلــب قصــف موقــع الجزيــرة الخضــراء بمدفعيــة الميــدان نظــرًا ألن  ،واإلنســحاب منــه 
الموقف غير واضح ولعلمه بإصابة الضباط والفرق الملحوظ بين قوات العـدو الكبيـرة 

والهجــوم واإلغــارة وبــين طبيعــة عمــل قواتنــا  المــتالحم المدربــة علــى أعمــال القتــال
 .الدفاعية 
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 المـالزم سـراج تصال بالموقع وبسـؤالاإل مجدي بشارة / النقيبيعاود  -2095سعت *
عن الموقف أفاد بأن اإلشتباكات مستمرة ولكنه يعتقد أن القـوات اإلسـرائيلية مسـيطرة 
على الموقف  في شمال الجزيرة وأن أحدهم فوقه مباشرة يقـف بدشـمه األلـه ويصـدر 

يحتوى أوامره بالميجافون فأصدر إليه قائد الفوج أمرًا بأن يمسك برشاشه ويقتله وأن 
وقد أتاح وجود شباك للتهوية بأعلى غرفة الالسـلكى لـه الفرصـة لتنفيـذ ، األمر بدقة 

هذا األمر بأن وقف على المنضدة التى عليهـا األجهـزة وأطـل برأسـه فوجـد نفسـه فـى 
مواجهة الضابط اإلسرائيلى وفى وضع يمكنـه منـه اإلمسـاك بالرشـاش القصـير وأفـرغ 

 .ثم إنقطع اإلتصال مرة ثانية ، قط إلى أسفل وأبلغ ما بقى به من ذخيرة عليه ثم س
 :يه و نــــــت*
أنه منذ البداية والخط التليفونى للقيادة والسيطرة بمركز قيادة نيران الفوج مفتوح مع  

ط وقيــادة الفرقــة الثامنــة دفــاع جــوى ويشــرف قائــد الجــيش / قائــد اللــواء الســادس م
الثالــث بنفســه علــى ســير القتــال حتــى إنــه كــان يســمع البالغــات مباشــرة فــى بعــض 

 األحيان ويصدر توجيهاته 
يبلـغ قائـد الفـوج قائـد اللـواء بضـرورة دفـع قـوات للقتـال فـى الجزيـرة  -2002سعت *

ــاء  ــة مــن مين الخضــراء وأنــه أصــدر أوامــره بتجهيــز ضــباط وأفــراد مــن المواقــع القريب
 .األدبية لهذا الغرض وأنه مستعد للتوجه فورًا إلى الجزيرة للقتال 

 محمد فـائق البـوريني/ ح.أاللواء يتخذ قائد الجيش الثالث الميدانى  -2005سعت *
القرار الجرئ الحاسم ويصدر أوامره لقائد الفوج بأن يأمر قواته فـى الجزيـرة بـأن تلجـأ 

دقيقــة وقــد أبلــغ ذلــك إلــى موقــع  95إلــى المخــازن الســفلية وأن يتحصــنوا بهــا لمــدة 
الجزيــرة ولكــن تعــذر تنفيــذه إال بعــدد قليــل مــن القــريبين لمركــز القيــادة إذ كــان القتــال 

 .يزال دائرًا فى إتجاهات أخرى بالجزيرة ما
بدأت وحدات مدفعية الميدان الثقيلة قصف شمال موقع الجزيرة بكل  -2002سعت *

 .من عليه بنيران وبمعدل سريع 
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 تدرك القيادة اإلسرائيلية ما يحدث وتعيد تقدير موقفها بعد أن تكبدت خسائر فادحة *
 قاومة الموقع العنيف وقصف المدفعيـة الثقيلـة فى األرواح والمعدات والقوارب وأمام م

للموقع فتقرر الـتخلص مـن المعركـة واإلسـراع بـإخالء سـاحة القتـال وسـحب الجرحـى 
 .والقتلى واإلنسحاب بعيدًا عن الموقع 

تبلغ إحدى نقاط المراقبة التابعة للجيش الثالث بأنها تشاهد قتااًل على الجزيرة وأن *
فعه ورشاشاته فى إتجاهات مختلفة وأن طلقات هاون الموقع ال يزال يطلق مدا
 .مضيئة من قلب الموقع 

يــأمر قائــد الجــيش الثالــث برفــع النيــران عــن موقــع الجزيــرة وعمــل  -2042ســعت *
 .غالالت نيرانية حول الجزيرة  بعد أن إتضح أنه مايزال يشتبك ويدافع 

فإذا بقائد ، وج بالغ المنتصرين يعاد اإلتصال بموقع الجزيرة السلكيًا ليتلقى قائد الف*
موقــع الجزيــرة يبلغــه أنــه مشــتبك مــع القــوات اإلســرائيلية وهــى تنســحب فــى محاولــة 

ــالقرب مــن الجزيــرة لركــوب القــوارب واللنشــات ــه يســيطر علــى الموقــف تمامــًا  ب إال أن
ويمطرهم بنيـران األسـلحة الصـغيرة والرشاشـات ويطلـب سـرعة إمـداده بالرجـال لتعزيـز 

 .بالموقع القتال 
وقد كان قائد الفوج قد تم تجهيز القوة التى ستبحر لمعاونة موقع الجزيرة كما أتم *

تجهيز اللنشات التى ستقل هذه القوة ومعها أسلحتها الشخصية وقواذف لهب 
 .وذخائر متنوعة وطبيب بمعداته 

لقتال ، وكان وزير الحربية آنذاك على الخط التليفونى مع قائد الجيش يتابع سير ا*
بأن يترك قائد الفوج مركز القيادة ويتوجه فورًا إلى  -2052وأصدر أوامره سعت 

موقع الجزيرة ومعه قوة من الضباط واألفراد بسالحهم الشخصى للمعاونة فى القتال 
ستعادة الموقف واإلستعداد بالنيران قبل أول  وتطهير الموقع والمنطقة التى حوله وا 

 .ضوء 
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المسافة بين ميناء األدبية وموقع الجزيرة فى مدة تتراوح بين  وكان اللنش يقطع*
وكلما أقتربت اللنشات  -دقيقة حسب الحمولة وشدة التيار وأثناء اإلبحار  02-02

 من الجزيرة 
 :يتضح جليًا كما يلى كان الموقف 

 .القوات اإلسرائيلية تضئ المنطقة لتتمكن من سحب خسائرها  -
 .فلول اإلسرائيليين على سطح الماء  القوات المصرية تطارد -
 .من موقع الجزيرة ط /ممم 05سماع عدة طلقات للمدفع  -

وكانــت هــذه الرؤيــة تــدل بــاليقين القــاطع علــى أن موقــع الجزيــرة فــى إشــتباك مســتمر 
لمطاردة القوات اإلسرائيلية ، وكان قائد موقع الجزيرة رغم جراحه الغائرة قـد دبـت فيـه 

يطر علــى الموقــع ويبعــث فــى جنودنــا روح القتــال واإلستبســال روح جديــدة فكــان يســ
وأسـتطاع أن يصــمد ويواجـه قــوات تفوقـه فــى العـدد والعــدة وحتـى فــى نوعيـة الواجــب 

فلم يتقـاعس أو يهـاب الموقـف ودافـع بإصـرار وأغـرق لنشـين  -المدرب عليه للقتال 
دارة نـــوط وثالثـــة قـــوارب وكبـــد القـــوات اإلســـرائيلية خســـائر فادحـــة فاســـتحق عـــن جـــ

 .الشجاعة العسكرى من الطبقة األولى 
كما كان قائد فصيلة األجهزة قد نفدت ذخيرته وتعذر عليه إستعواضها بسبب إصابته 
وبسبب قصف الموقع إال أنه وهو جريح استطاع أن يتصيد أحد الجنـود اإلسـرائيليين 

كما أن لتصرفه ، ويشتبك معه فى صراع مرير بالسالح األبيض وأن يقتله بالسونكى 
ــي الشــمندو الســريع  ــران عل ــإطالق الني ــرة و واللنشــين رة ب ــوب الجزي ــل جن ــاء القناب إلق

ضاءة ارض المعركة بالهاون  اليدوية فى كل إتجاهات الموقع وبكثرة  فـى بوصـة  0وا 
بالغ األثر فى تحقيق النصر فاسـتحق عـن جـدارة نـوط الشـجاعة كان له بداية القتال 

 .العسكرى من الطبقة األولى 
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ر تحــوم فــي المنطقــة فــي اتجــاه كانــت هنــاك ثــالث طــائرات هليكــوبت. 502ســعت *
الجنـــوب والجنـــوب الشـــرقي فـــي المســـافة بـــين فنـــار زنوبيـــا والجزيـــرة إلنقـــاذ األفـــراد 

ط باإلشــتباك /مــم م05(0,9)ط وكــذا مــدفع /مــم م94,5اإلســرائيلين وقــد قــام الرشــاش 
 . (0)وفرت األخرتين شرقًا وعطل بعد ذلك مدفع طائرة هليكوبتر  تمعهم وأصيب

عبــد الــونيس وتــاله اللــنش / وصــول اللــنش األول وبــه النقيــب احتيــاط. 992ســعت *
إســـــــتقبل الضـــــــباط والجنـــــــود  الثاني بقيادة النقيب مجدي بشارة ومعهما قوة النجدة

بـالجزيرة القــوات الجديــدة بفرحــة عظيمـة وســرعان مــا أخــذ قائـد الفــوج بزمــام الموقــف 
وات المعاديـة المبتعـدة ووزع قواته وسيطر علـى الموقـع وأخـذ يصـوب علـى فلـول القـ

 .حين وآخر أثناء نجدة بعضهم لبعض فى قواربها والتى كانت تظهر بين
تبـين للوهلـة األولـى أن القـوات اإلسـرائيلية قــد أخلـت جميـع قـتالهم والجرحـى خــالل *

فترة تواجد األفراد بالمالجئ أثنـاء قصـف لمدفعيـة وكلنـا نعلـم مـدى حيويـة هـذا األمـر 
مما سـهل علـيهم ذلـك أن محاولـة إقتحـام الموقـع تمـت مـن إتجـاه و ، بالنسبة لليهود 

واحد هو إتجاه الشمال لسهولة األرض فيه األمر الذى جعـل خسـائره كلهـا تتركـز فـى 
 .نفس اإلتجاه 

أصدر قائد الفوج أوامره بقذف عبوات التفجير البحرية حول جميع أرجاء الموقع *
 .للتأكد من خلوه من الضفادع البشرية 

م حصر جميع أفراد الموقع وتحديد الخسائر ومعرفة تمام صالحية المدافع ت*
 .والرشاشات وتمام المخازن والمنشآت وموقف الذخائر وخالفه 

ــى الســويس* ــى اللنشــات وعــادت بهــم إل ــم إخــالء الشــهداء والجرحــى ف ــام  ت ــث ق حي
 .العريف المسعف ربيع السرجاني بإسعاف جميع جرحي الجزيرة

 بعــد أن تــم إلتقاتــه مــن الميــاه صــباح صــيل الكابــل البحــري للتليفــونتو  إعــادة تــم* 
مما يسر االتصال بقيادة الفوج وذلك بواسطة العريف فهر عيـد علـوان  02/9/9191

 .والعريف طاهر زيدان 
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 مم من آخر بنقل بعض أجزائه وأصبح عدد المدافع 05تم إصالح مدفع  *
 .        مدفع  0الصالحة 

عداد تم إصالح * ط من إجمالى العدد الموجود / مم فردى م  9049رشاشات  5وا 
 .أصاًل وهو ثمانية رشاشات 

 .ط إلى دشمة أفضل /مم ثنائى م 9445تم نقل رشاش  *
 .أعيد تجهيز نقطة المراقبة ومركز القيادة المكشوف للسرية  *
الرؤيـة قـد بـدت تمام اإلستعداد بالنيران بعد إستعادة الموقف وكانـت  -2552سعت *

 .واضحة تمامًا وتم إحتالل األطقم 
ــزعيم الراحــل جمــال عبدالناصــر * ــة للموقــع البطــل بإنتصــاره مــن ال تصــل إشــارة تهنئ

 .ويشيد فيها بنضال األبطال 
ــة ويمــنح  -2902ســعت * ــر الحربي ــى الموقــع إشــارة شــكر وتقــدير مــن وزي تصــل إل

 .كل طائرة على الجبهة جنيه عن إسقاط  522الرجال مكافأة مالية قدرها 
يصل لنش من إدارة المخابرات الحربية بقيادة الشهيد البطل إبـراهيم  -2905سعت *

لتحـرى  -وهو من أبطال عمليات العبور واإلغارة على المواقـع اإلسـرائيلية -الرفاعى 
ماحدث وقد أحيط علمًا بما تم وشـاهد بنفسـه اآلثـار التـى خلفتهـا القـوات اإلسـرائيلية 

وبنـادق آليـة وقنابـل حارقـة وقنابـل يدويـة ( عـوزى)أخذ معه عددًا من الرشاشات وقد 
وعـدد  -لم تنفجر كان يقذفها الجنود اإلسرائيليون دون نزع تيله األمان الخاصة بها 

كبيــر مــن خــزائن األســلحة ومالبــس غطــس وأجهــزة بحريــة وبوصــالت ونظــارات بحــر 
ــد  وزعــانف وهــذا بخــالف مالبــس غطــس أخــري وأفــروالت ــة ق وأجهــزة ومعــدات بحري

ــان  ــاه وك ــرة نتيجــة المــد والجــزر وحركــة المي ــي مســافة مــن شــرق الجزي انتشــرت عل
كمــا ظهــر ثــالث قــوارب مطــاط اليوجــد عليهــا أحــد وعلــي  يصــعب الحصــول علــيهم

 . فنار زنوبيا  مسافات متفرقة من
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 9والموقع على أهبة اإلستعداد ظهـرت طائرتـان ميـراج علـى مسـافة  -2941سعت *
متر تقريبًا تتجهان فى خـط مسـتقيم صـوب الموقـع  922كم من الموقع وعلى إرتفاع 
مــم 9445ســى وفــى نفــس اللحظــة يبلــغ حكمــدار الرشــاش أوعلــى خــط ســير إقتــراب ر 

ط أنه على الهدف ويصدر قائد الفوج أوامره باإلشتباك فورًا فيشتبك الطـاقم /الثنائى م
الطـائراتين ولكـن تلـك  ران بطلقـات مسـتمرةبالرشاش علـى إتجـاه اإلقتـراب وتخـرج النيـ

قامتا بالهجوم علي الموقـع وضـرب فيكـرز إلسـكات الموقـع ولكنهمـا ابتعـدا جنوبـًا ثـم 
وهـوعلي نقالـة  الجزيـرة محمد عبد الحميد وهو علي مرسي/ويصيح المالزم أول شرقاً 

 ."سد ناري اضرب"الجرحي 
أخــرتين فــي نفــس اتجــاه الطــائرتين الســابقتين  تظهــر طــائرتين ميــراج 2959ســعت *

هـى إال لحظـات  ومـا كما إشتبكت باقى سرايا الفـوج وأمر قائد الفوج باالشتباك معهما
متــر مــن الموقــع ويقفــز  522حــوالى وهــي علــي مســافة  وتصــاب إحــدى الطــائرتين 

فــي  الطيــار بالمظلــة وتنفجــر الطــائرة وتتنــاثر كــتاًل مشــتعلة تهــوى فــى ميــاه الخلــيج 
وقــد كانــت تلــك الطــائرات لتــأمين وحراســة  اتجــاه الجنــوب الشــرقي مــن موقــع الجزيــرة

الطائرات الهليكوبتر في اخالء وانتشال جثث القتلي والمصابين االسرائليين في خلـيج 
 .وسطع بالتصوير بنتائج اإلغارة علي موقع الجزيرة الخضراء السويس

أو كلمات وصف هـذا المشـهد وفرحـة  وال يمكن بأى حال من األحوال وال بأى أسلوب
وكـان هـذا اإلشـتباك ، األبطال بنشوة اإلنتصارات بعد ليلة عصيبة كهذه التى إنقضت 

علــى مــرأى ومســمع جميــع مواقــع القــوات المســلحة المتمركــزة فــى منطقــة الســويس 
 .والخليج وكان مفاجأة لجميع القيادات بل كانت المفاجأة أكبر إلسرائيل 

دقـائق  ثـالثأربع طائرات ميراج كل اثنـين مـع بعضـهما بفاصـل  قامت 2120سعت *
الخضراء والهجوم عليهـا  متر تقريبًا بغرض إستطالع موقع الجزيرة922وعلي ارتفاع 

ــالفيكرز حتــي التعــوق عمــل الطــائرات الهليكــوبتر مــن عملهــا فــي انقــاذ المصــابين  ب
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م ب أي طائرة منهتصوانتشال الجثث من خليج السويس وتم االشتباك معهم ولكن لم 
 .جنوب والجنوب الشرقيال وفرا فى إتجاه

 

 
وكانــت هــذه اللحظــة هــى بدايــة اإلنتقــام الكبيــر مــن وســائل الــدفاع الجــوى كلهــا علــى 

إذ بدأ الطيران اإلسـرائيلى الهجـوم بعنـف علـى طـول جبهـة القتـال مركـزًا الجبهة طول 
مــن األيــام المشــهودة  02/9/9191ضــرباته علــى مواقــع الــدفاع الجــوى وأصــبح يــوم 

لصمود أبطال الدفاع الجوى وقد أسقطت وسائل الدفاع الجوى فى هذا اليوم عدد من 
 .الطائرات اإلسرائيلية وكانت الطائرات السكاى هوك تستخدم ألول مرة فى هذا اليوم 

يصـل قائـد اللـواء السـادس ومعـاونوه لتفقـد الموقـع وتقـديم المعاونـه  -2102سعت *
 .9022ء بقية الجرحى مع عودة هذا اللنش المقل لهم سعت وقد تم إخال

لتفقد أحوال ط ومعه لواء آخر /أحمد سالمة غنيم قائد الفرقة الثامنة م/حضر اللواء*
قائــد موقــع الجزيــرة فــي ذلــك  مجــدي بشــارة/ الموقــع والمعــدات واألســلحة مــن النقيــب

إعتبــارًا مــن ســعت  الوقــت حيــث وصــل بــالغ بــأن المدفعيــة المضــادة للطــائرات مقيــدة
تالحظ قيـام طائراتنـا مـن طـراز سـوخوي  9005حتي سعت  9025ومن سعت  9022
العـدو األخـري وعنـد عودتهـا كانـت تضرب في عيون موسي وبعض مواقـع  99وميج 

وحدث بعد ذلـك  9122وترك قائد الفرقة ومرافقوه الجزيرة سعت علي ارتفاع منخفض 
  .ضرب أرضي علي موقع الجزيرة 
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أفـراد قـوة اإلغـارة اإلسـرائيليون يرتـدون أفـروالت مـن قطعـة واحـدة لهـا سوسـتة  كان*
كبيــرة مــن األمــام مــن أول الرقبــة حتــى نهايــة الجســم ومثبــت علــى هــذا األفــرول كــل 
ــاء  ــل وأثن ــذخيرة والقناب ــك خــزائن ال ــال بأحزمــة خاصــة بمــا فــى ذل أدوات ومعــدات القت

ثــة مــن األفــرول ويتركونــه بكــل مــا إنســحابهم كــانوا يفتحــون السوســتة ويســحبون الج
 .عليه 

 :مود الموقع ـــص
لـم تـتمكن قواتنــا  04/9/91ى  9022وحتـى ســعت  02/9/91ى 9005مـن سـعت *

حيـث أن  -على جميع المستويات من إمداد الموقع بالمياه أو التعيينـات أو الـذخائر 
المستمر ليل  القوات الجوية اإلسرائيلية قد عزمت على تدمير الموقع بالقصف الجوى

وكان كلما خـرج لـنش أو قـارب مـن مينـاء األدبيـة  -نهار حتى ال تقوم له قائمة بعد 
هـذا باإلضـافة إلـى  -أو مدفعية الميـدان بواسطة الطيران المعادىمهاجمته  كانت تتم

-0حـول الموقـع علـى مسـافات تتـراوح بـين حصـارًا قوات البحرية اإلسرائيلية فرضت 
 .الحراسة فى إصرار لمنع وصول أية إمدادات للموقع  كم منه بواسطة لنشات4
وكانت مدفعية الميدان اإلسرائيلية ال تكف عن قصف الموقع بصفة مستمرة بغـرض *

فقاده كفاءته القتالية   .تدميره وا 
ولكن برغم هذه الظروف الصعبة كان قائـد الفـوج يسـيطر تمامـًا علـى الموقـع وكـان *

يلجـأ هـو وجميـع أفـراد الموقـع إلـى المالجـئ الثقيلـة  عندما يقصف الموقـع بالمدفعيـة
المحصـــنة ومـــا ان يكـــف القصـــف حتـــى يخـــرج الجميـــع إلحـــتالل الموقـــع واإلســـتعداد 

 .بالنيران م ط 
 
 
وكانت تسقط معظم قنابل الطـائرات فـى ميـاه الخلـيج بعيـدًا عـن الموقـع وهـذا يرجـع *

مواقـــع الـــدفاع الجـــوى  إلـــى كفـــاءة اإلشـــتبكات م ط التـــى كانـــت تـــتم بواســـطة جميـــع
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هـذا باإلضـافة  -المحيطة بخليج السويس والتى كانـت تغطـى موقـع الجزيـرة بنيرانهـا 
 . 02/9/91إلى الرعب الذى دب فى قلوب الطيارين اإلسرائيليين فى صبيحة 

وأصبح الموقع فـى صـراعات مسـتمرة مـا بـين صـد الهجمـات األرضـية والوقايـة مـن *
ة تنظيم الموقع وقد عانى الموقع من النقص الشديد فى قصفات الدفعية وأعمال إعاد

لتر مياه كبقايا فى الخزانات التى  022المياه إذ لم يتبقى بالموقع سوى ما يقرب من 
الفـوج يعلـم تمامـًا أن روح (قائـد الموقـع )أصيبت وأفرغت ما بها من مياه وكـان قائـد 

هــا تمامــًا ويوزعهــا بنفســه الموقــع مرهونــة بهــذه الكميــة مــن الميــاه فكــان يســيطر علي
وأقام عليها حراسة مشددة وكان قد أمر بإستخدام مياه البحر فى كافة األغراض عـدا 
الشرب كما أعتمد الموقع فى غذائه على صيد السمك بطريقـة تفجيـر العبـوات وعلـى 

 .ما تبقى من تعيينات جافة متناثرة
اإلســرائيلية كــل أمــل فــى وأســتمر الموقــع فــى صــموده الرائــع إلــى أن فقــدت القــوات *

ونظرًا لما قام بها قائد الفوج بالنيابـة وهـو برتبـة ، إحباط موقع الجزيرة وشل فاعليته 
ستعادة الموقف بالجزيرة الخضراء  نقيب من أعمال بطولية وحسن القيادة والسيطرة وا 

سقاط  فى ظروف صعبة فقد إسـتحق عـن جـدارة تقـدير قادتـه إذ مـنح نـوط طائرتين وا 
 .من الطبقة األولى العسكري الشجاعة 

 :ال ـــائج القتـــنت
ــرة الخضــراء * ــع الجزي ــى موق ــى اإلغــارة عل ــًا ف ــوات اإلســرائيلية فشــاًل ذريع فشــلت الق

ختـارت بنفسـها  بغرض اإلستيالء عليه رغـم أنهـا هـى التـى فكـرت ودبـرت وأسـتعدت وا 
أنـه المناسـب لهـا وهـى التـى حشـدت لهـذه العمليـة الكثيـر والوقت الذي ظنـت المكان 

 .توفر لها النجاح التي إعتقدت أنها من اإلمكانيات 
حدث إرتباك فى القيادة اإلسرائيلية نتيجة الهزيمة الكبيرة التـى لحقـت بهـا وأعترفـت *

بــر خســائر تعتــرف بهــا جنــديًا مــن قواتهــا المهاجمــة وهــى أك 90إســرائيل بقتــل وجــرح 
مما يؤكد أن الخسائر اإلسرائيلية كبيرة جـدًا .  99إسرائيل فى معركة منذ حرب يونيو 
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جولدا مائير رئيسة 

مجلس الوزراء 

 االسرائيلي

عترفت بأن القوات  كما إعترفت إسرائيل بعنف القتال الذى دار حول الجزيرة وشدته وا 
المصرية إلتحمت مع القوات اإلسرائيلية فى معركة رهيبـة وكانـت هـذه اإلعترافـات فـى 

ن العسكرى الذى أذاعته إسرائيل بعد المعركـة بسـت سـاعات وبعـد صـدور البيـان البيا
العســكرى المصــرى بحــوالى أربــع ســاعات ممــا يؤكــد اإلرتبــاك الــذى حــدث علــى غيــر 

 .العادة فى القوات اإلسرائيلية 
أن هــذه أول مــرة يعتــرف فيهــا  02/9/91قالــت وكالــة أسوشــيتدبرس صــباح يــوم *

بعد القيام بمثل هذا الهجـوم وأن المتحـدث اإلسـرائيلى أعتـرف  اإلسرائيليون بخسائرهم
 .مع المصريين فى الجزيرة كان قتااًل عنيفًا القتال الذي دار بأن 
وكانت فرنسا فى هذا الوقت منحـازة تمامـًا إلسـرائيل ) وقالت وكالة األنباء الفرنسية *
ــة الجزيــرة (  ــرون معرك ــراقبين اإلســرائيليين يعتب ــب إن الم ــا مــن تــل أبي ــه له ــى برقي ف

الخضــراء مــن أكبــر العمليــات العســكرية التــى تمــت منــذ حــرب األيــام الســتة وأضــافت 
الثانى للمتحدث العسكرى اإلسرائيلى دت في البيان إسرائيل التي ور الوكالة أن خسائر 

  .إلى أن معارك عنيفة دارت 
 
وعقـد جلسـة  برئاسة جولـدا مـائير رئيسـة الـوزراءإجتماع مجلس الوزراء اإلسرائلى *

خطـة اإلسـتيالء عاجلة لبحث الموقف العسكرى على جبهة القناة وبحث أسباب فشل 
حضــره موشــى ديــان وزيــر الــدفاع  –علــى موقــع الجزيــرة الخضــراء 

اإلسرائيلى وحاييم بارليف رئيس أركان حرب الجيش اإلسرائيلى مما 
 .يؤكد فداحة الخسائر التى منيت بها إسرائيل 

ما بالنسبة لموقع الجزيرة فيكفى القول بأنه أسقط طائرتين بعد أقل من أربع ساعات من *  .ردع القوات اإلسرائيلية المغيرة وأن الموقع ظل باقيًا شامخًا مستعدًا للقتالوا 
 :خسائر القوات اإلسرائيلية 

تعتبر تقديراتنا للخسائر التى منيت بها القوات اإلسرائيلية أقرب ما يكون إلى الحقيقة 
والتصـريحات وقد أعتمدنا فى ذلـك علـى كـل الشـواهد واألحـداث والبيانـات اإلسـرائيلية 
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التــى نقلتهــا وكــاالت األنبــاء ومــن شــهود العيــان بــالموقع ومــن حجــم المخلفــات التــى 
 –تركتها القوات اإلسرائيلية على أرض الجزيـرة مـن مهمـات وأسـلحة ومعـدات ودمـاء 

 والجرحـى وهـى تنـزف دمائهـا فـى شـكل خطـوط إذ أنه كانت هناك أثـار سـحب الجثـث
 سير أخالئها خارج الموقع ، 

 :تكون خسائر القوات اإلسرائيلية كالتالى  هذا وعلى
غراق  *  .زورق إنزال متوسط 0تدمير وا 
غراق  *  .زوديك قارب 5-0تدمير وا 
تدمير مدفع ماكينة متوسـط بـأفراد طاقمـه والـذى أسـتخدم فـى مشـاغلة الموقـع عـن *

 .إتجاه الهجوم الرئيسى من فوق الشمندورة 
 وزى رشاش قصير ع 1اإلستيالء على عدد  *
 .بندقية آلية وعدد كبير من خزائن األسلحة  4وعدد  *
 فـرد مـن أفـراد قـوة اإلغـارة مـن بيـنهم قائـد مجموعـة االقتحـام 02قتل ما يقـرب مـن *

 . بخالف الجرحي التي لم يتم تقديرعددهم
كميـــات كبيـــرة مـــن األســـلحة وخزائنهـــا والقنابـــل اليدويـــة وأدوات الغطـــس والمالحـــة *

 .البحرية 
ولتأكيــد هــذه البيانــات فلنســتعرض معــًا البالغــات العســكرية اإلســرائيلية التــى أذيعــت 

 :بالراديو عقب معركة الجزيرة الخضراء 
- بيان عسكرى عن قيام وحدة من الجيش اإلسرائيلى عبرت قناة السويس وهاجمت 9

متنعــ  وا موقــع الجزيــرة الخضــراء الواقعــة علــى بعــد أربعــة كيلــومترات مــن بورتوفيــق وا 
 .عن ذكر أية تفاصيل 

بيــان عســكرى إســرائيلى أن القــوات المصــرية أطلقــت النيــران بعنــف علــى الجزيــرة 0
الخضراء أثناء الهجوم اإلسرائيلى عليها وأمتـدت نطـاق القتـال فـى نفـس الوقـت علـى 
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إمتداد القناة وأستمر إطالق النار عـدة سـاعات بعـد إنسـحاب القـوات اإلسـرائيلية مـن 
.ثالثة عشر جنديًا بين قتيل وجريح ( 90)ال المتحدث أنه قد أصيب الجزيرة وق

 -

-  :هذا نصه 09/9/91ى 9422بيان عسكرى إسرائيلى أذيع بنشرة األخبار سعت 0
قامت فجر أمس وحدة من الكوماندوز بجيش الدفاع اإلسـرائيلى بـالهجوم علـى موقـع 

عـدات بـه وقتلـت جميـع الجزيرة الخضراء بخليج السويس ودمـرت جميـع األسـلحة والم
من فيه وعادت قواتنا وأصيبت ثالثة عشر بين قتيل وجـريح ، وكلنـا نعلـم أن القيـادة 
اإلسرائيلية كانت تختصر خسائرها فى جميع المعـارك إلـى النصـف وأحيانـًا إلـى الربـع 

 .وأنه ليس بهذه السهولة أن تعترف بهذه الخسائر ما لم تكن الحقيقة فادحة 
دافيــد بنحــاس ليفـي الــذي أســر /ألسـير االســرائيلي رقيــب مظـالت ملخـص أقــوال ا -4
بمنطقة القناة أن عملية الجزيرة الخضراء قد تم إجراء سطع للجزيرة  02/5/9192في

أفـراد مـن المظـالت وأن جميـع أفـراد + في عملية االغارة الكوماندوز البحـري  واشترك
 .القتلي مرتفعةالقوة أصيبوا بالكامل باستثناء فرد واحد وكانت نسبة 

 (.مد م ط 90فو /من واقع دفتر أوامر السرية ) :نا ــائر قواتــــخس
 (.أستشهدوا من قذف مدفعيتنا 9منهم )شهيد من أبطال الموقع   99   -9
تــم عالجهـــم مستشـــفي الســـويس العـــام  0مـــنهم )ضـــباط  0جــريح بيـــنهم   94   -0

 . إلستكمال عملهم بالوحدة وخرجوا في نفس اليوم
 مم م ط  05مدفع   9  -0
 (.من قصف مدفعية قواتنا)مم ثنائى م ط  9445رشاش   9  -4
بمكـــان  0مـــن قصـــف مدفعيـــة قواتنـــا مـــنهم )مـــم فـــردى م ط  9049رشــاش   0   -5

 (.الرادار القديم
 .ألة تقدير المسافة   9  -9
ــع    -9 ــى القطــاع الشــمالى والشــرقى مــن الموق ــوى ف إصــابة المنشــآت بالطــابق العل
 (.وكانت معظم اإلصابات بفعل قصف مدفعية قواتنا)
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  :م02/9/9191إستهالك الذخيرة يوم 
 مم بالطابة 05طلقة عيار     905 

 ح ، ك. خ مم  9445طلقة عيار     0009

 ح ، ك. خ مم  9049طلقة عيار   90412

 ح ، ك. مم  عادة ، خ   01×  9490طلقة   09099

 مم 1طلقة     0495

 كاملة M7Bقنبلة يدوية مجرية         92

 كاملة F 1قنبلة يدوية دفاعية       922

  بوصة كاملة 0بمبة هاون        94

 مم  مضيئة  00بمبة هاون        90

 ف. مم  ش  00بمبة هاون        90

 خرطوشة إشارة   40

 :الدروس المستفادة 
والبحريــة التــى قــد  ثبــت أهميــة اإلســتعداد والتــدريب علــى صــد الهجمــات األرضــية9

.يتعرض لها مواقع الدفاع الجوى المنعزلة 
 -

 .ضرورة تأمين موقع الجزيرة الخضراء بوحدات من البحرية والصاعقة- 0
ظهرت أهمية اإلستطالع الالسلكى الذى كان له الفضل فى إلتقـاط اإلشـارات التـى 0

تجاهه  .دلت على توقيت الهجوم وا 
 -

ثبــت أهميــة إجــراء األعمــال الخداعيــة لصــرف نظــر القــوات عــن إتجــاه الهجــوم 4
الرئيسى 

 -

القرارات الفورية الجريئة تحقق المفاجأة والنصر وظهر ذلك جليًا فى قرارى قصف 5
.شمال الموقع بالمدفعية ودفع القوات لياًل لتعزيز القتال بالموقع 

 -

 .الشائكة واأللغامأهمية تأمين المواقع المنعزلة باألسالك  -9
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.أهمية تدريب القوات على إستخدام أسلحتهم لياًل والتعرف على القادة  9  -
عــدم اإلســتهانة بــأى بــالغ للمــراقبين وضــرورة ســرعة التحقــق مــن صــحة الــبالغ  -0

تخاذ كافة اإلجراءات على أنه صحيح إلى أن يثبت العكس   .وا 
 .الالسلكية أهمية التدريب على إستخدام المواصالت  -1
 :اتمة ـــخ

في اشـتباكات عـدة دفاعـًا مدينـة  أستمر موقع الجزيرة الخضراء في التعامل مع العدو
 90وأسقطت عدد من الطائرات مع باقي سرايا الفوج السويس والمنشآت الحيوية بها 

بتعديل الموقع من موقع  9199مد م ط إلي أن صدرت األوامر في نهاية شهر يناير 
كـون  لي موقع مشاه وبالتالي تم إخالء الموقع من معدات الدفاع الجـويدفاع جوي إ

مـم م 922بمـدافع ومعـدات حديثـة عيـار  ط /مـد م 90أنه سيتم إعـادة تسـليح الفـوج 
حتاللط /  .بسرية مشاه ومعهم أسـلحة د جو صلب التنظيم موقع الجزيرة الخضراء وا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد إخالئها الجزيرة الخضراءصورة 
 .9199الدفاع الجوي في يناير من 
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بهذا نكون قد أستعرضنا أحداث معركة تاريخية من معاركنا العديدة الى خضـناها فـى 
سطرت بدماء شهدائنا الزكية وسـجل التـاريخ  –سبيل عزة ونصرة وطننا الغالى مصر 

العزيـز ما برز فيها من بطوالت وأمجاد ليفخر كـل جنـدى يسـتظل بسـماء هـذا الـوطن 
بكل ما قدمـه لهـم أبطـال الـدفاع  –وكل مواطن يعيش على تراب هذه األرض الطاهرة 

 .الجوى 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ( قل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون) 
 صدق اهلل العظيم
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 الجزيرة الخضراءبموقع  إستشهدواأسماء الذين 
 محمد علي عبد الحق/ عريف مجند 

 طوسون إبراهيم علي/ عريف مجند 

 فتحي حنفي عبد الرازق/ جندي مجند 

 .عبد الحليم سعد أبو غمر/ جندي مجند 

 عبد المولي محمد عبد المولي/ جندي مجند 

 شحاتهرمضان شحاته أحمد / جندي مجند 

 حسني أحمد رشوان/ جندي مجند 

 .سيف النصر عبد الحافظ/ جندي مجند 

 محمد نجار بدوي/ جندي مجند

 حسنين عبد الكريم عبد السميع/ جندي مجند 

 صالح محمد يوسف/ جندي مجند 

 محمد خميس محمد بيومي/ جندي مجند 

 سمير رشاد حسنين/ جندي مجند 

 سيد فراج عويس/ جندي مجند 

 محمد أحمد أبو العال/ د جندي مجن

 (مد م ط  99ملحق من الفوج )غريب محمد السيد        / جندي مجند

 منهم بفعل قذف مدفعيتنا لشمال الجزيرة الخضراء 9تم إستشهاد عدد 
 

 



66 
 
 

 أســـماء الجـــرحي مصابي العمليات الحربية

 محمد عبد الحميد عبد اللطيف/   مــالزم أول

 د الرحيم أبو سديرةمصطفي عب/   مــــالزم 

 عبد المنعم جالل رضوان/ عريــــــف 

 مصطفي محمد رجب/ جنــــدي    

 عبد المنعم عزت سيد أحمد/ جـــنـدي 

 محمد مصطفي خليفة/ جـــندي                               

 إبراهيم الدسوقي عبد الحميد/ جــــندي 

 لطفي حامد الحليـــس/ جنــــــدي 

 عبد اللطيف أبو صالح       / عريــــــف                              

 عطيه عبد الفتاح الصياد/ جــــــندي                              

 عوض عبد الغني/ عريــــــف                              

 طلعت عبد الحميد علي/ جنــــــدي                              

 فايز راشد عبد المالك/ جــــــندي                              

 أحمد أبو الوفــــا/ جــــــندي  

 من الطبقة األولي نوط الشجاعةأسماء الذين تم منحهم 

 02/9/9191،  91/9/9191لما بذلوه من أعمال تتصف بالشجاعة يوم 

 .(وقائد س م ط قائد موقع الجزيرة الخضراء)محمد عبد الحميد عبد اللطيف / مالزم أول

تم عالجهم بمستتشفي 
السويس العام ومنهم من 

 خرج في نفس اليوم
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 (قائد فصيلة األجهزة بموقع الجزيرة الخضراء) مصطفي عبد الرحيم أبو سديرة  / مالزم 

مد م ط وقائد موقع الجزيرة الخضراء صباح  90مجدي بشارة قليني رئيس عمليات فوج / نقيب 
 .م02/9/9191يوم 

 من الطبقة الثانية نوط الشجاعةأسماء الذين تم منحهم 

 بد الغني علي محمدعوض ع/ عريف 

 لطفي حامد الحليـس/ جندي 

 فةمحمد مصطفي خلي/ جندي 

 إبراهيم الدسوقي عبد الحميد/ جندي 

 طلعت عبد الحميد علي / جندي 

 مصطفي محمد رجب السقعان/ جندي 

 السعيد السيد أحمد حنيش/ جندي 

 عويس محمد خليل محمود/ جندي 

 محمد حسني مصطفي/ جندي 

 عبد المالك فايز راشد/ جندي 

 عبد المنعم جالل رضوان/ جندي 

 سعيد غازي فرج رمضان/ جندي 

 أحمد السيد محمد أبو الوفا/ جندي 

 زكريا عباس عبد القادر/ جندي 

 رمضان محمد خليل/ جندي 
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 عطيه عبد الفتاح الصياد/ جندي 

 عبد المنعم عزت السيد أحمد/ جندي 

 حسني عباس اسماعيل/ جندي 

صف  09صف وجندي ويصبح االجمالي  1مد م ط وعددهم  90قوة الفوج  هناك عدد آخر من
 .وجندي

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر فى العيد السابع عشر للثورة من 
 فى الجلسة االفتتاحية للدورة الثالثة للمؤتمر القومى

بعد كده الحقيقة اكتشفنا ان هناك يمكن بعض ثغرات موجودة 
يد بها، وقواتنا المسلحة استطاعت والعدو حيقدر يستغلها ويستف

انها تغطى كل هذه المشاكل، وما تتركش حتت ضعيفة علشان 
العدو بييجى يعمل عليها بطوالت، وكانت النتيجة انه وجد قدامه 
الجزيرة الخضرا اللى هى المنطقة المنعزلة، وماكانش فيها إال 

لت القوات المضادة للطائرات بالمدفعية المضادة للطائرات، وحص
عليها العملية اللى حصلت يوم األحد، ولم يستطع أن يحتل 
الجزيرة الخضرا؛ ألنه لو كان استطاع انه يحتلها كان قعد فيها؛ 
ألنها فى وسط الخليج قريبة منه زى ما هى قريبة منا، وتكبد 

 . خسائر وانسحب
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 الصحف والمجالت أبرزت بطوالت بعض

 راءموقع الجزيرة الخض
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تحقيق صحفي بمجلة النصر بعنوان وجوه في زحام البطولة تناول عدد من بطوالت 
 .المقاتلين علي الجبهة
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 عبد الحميد جودة السحار/ لألديب " الجزيرة الخضراء" صدر كتاب
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 "وحش الجزيرة الخضراء"كتاب صدر 

 أحمد عبد المنعم زايد/ للكاتب
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تحقيق صحفي للكاتب العالمي والمراسل الحربي األستاذ جمال 
الغيطاني بجريدة األخبار بعنوان أوسمة علي صدر المقاتلين وتضمن 

 التحقيق معركة الجزيرة الخضراء مع المقاتل مصطفي أبو سديرة
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 معركة الجزيرة الخضراءمجلة الدفاع الجوي تناولت 

 09،9100في عددين لها عام 
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حرب الثالث سنوات )محمد فوزي وزير الحربية / مذكرات الفريق أول 
9199-9192 ) 

 .وتناولت معركة الجزيرة الخضراء أثناء حرب االستنزاف 9104وصدرت عام 
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محمد فوزي عن  معركة الجزيرة الخضراء أثناء حرب / مذكرات الفريق أول  تناولته
 االستنزاف
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 الجزء  الخاص بمعركة الجزيرة 

 .0221أنيس منصور صدرعام / لألديب والكاتب " من أوراق السادات"الخضراء في كتاب 
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 من مذكرات المشير أحمد اسماعيل علي 

 القائد العام للقوات المسلحة 

 0290نشرت في أكتوبر 

ومن أبرز محطات حرب االستنزاف، معركة الجزيرة الخضراء، وهى جزيرة صخرية 
كيلومتر فى نصف كيلومتر تقريبًا، أرضها صخرية تتوسط خليج  5صغيرة مساحتها 

كيلومترات عن الساحل  3المسلة، وتبعد حوالى السويس فيما بين بورتوفيق ورأس 
كيلومترات عن الساحل الشرقى، وهى جزيرة منعزلة تتحكم فى مدخل قناة  4الغربى و

السويس من الجنوب، كما أنها تتحكم فى السويس وبورتوفيق على الشاطئ الغربى، 
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. وتتحكم فى منطقة الشط وعيون موسى وراس مسلة على الشاطئ الشرقى
ا البريطانيون أثناء الحرب العالمية الثانية كموقع للمدفعية المضادة استخدمه

وعندما كنت قائدًا للجبهة كان هذا . للطائرات، واستخدمناها نحن أيضًا لنفس الغرض
الموقع يشغلنى دائمًا؛ ألنه منعزل تحيط به المياه من جميع االتجاهات واالتصال به 

أعيد تخطيطه تمامًا ضد نيران المدفعية وقد . يتم بواسطة القوارب أو اللنشات
والطيران، وكان مفيدًا دائمًا، ويعتبر من النقاط الصعبة التى طالما أعطيتها 
.اهتمامى، وأوصى القادة المحليين باالعتناء به واليقظة له . 

، وكنت رئيس أركان القوات المسلحة تم إبالغى بأن 5181يوليو  51وفى ليلة 
الجزيرة فتحركت فورًا إلى هيئة العمليات وفى غرفة العمليات  قوات العدو اقتربت من

احتل اليهود الجزيرة، وآخر إشارة وصلت أن : سمعت تعليمات لقائد الجيش جاء فيها
 حامل الجهاز يرى أمامه ضابطًا يعطى أوامره للجنود اليهود فى الجزيرة ويطالب
.بالنجدة  

حيث ال يمكن تحريك لنشات وال توجد لم تكن أمامنا وسيلة فى ليلة حالكة الظالم 
قوات يمكن استخدامها، كما أن البحرية لم تكن جاهزة لمثل هذه العملية، فأمرت قائد 
الجيش بضرب الجزيرة وقصفها بنيران مرك زة ثم الضرب على المياه حول الجزيرة 

دو إلى وفعاًل تم ذلك، وأ خذ اليهود على ِغرة حيث تناثرت شظايا المدفعية وأسرع الع
قواته تالحقه المدفعية، ثم أخذنا نضرب عليهم فى أثناء انسحابهم وهنا عاد االتصال 
ثانية، وأخطرنا قائد الموقع بأن اليهود انسحبوا عائدين إلى الشاطئ الشرقى وكان 
.الوقت فجرا  

تعتبر هذه المعركة ناجحة من نظرنا وفاشلة من وجهة نظر العدو، إال أن العدو فى 
رفع معنوياته أخذ يطنطن بأنها عملية غير جريئة أو شجاعة، ولكنه محاولة ل
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جرحى، وهى أعلى نسبة خسائر يعترف بها  8قتلى و 1اعترف صراحة أن خسائره 
بين قتيل وجريح 41فى معركة، وفى تقديرى وتقدير الخبراء أنه تكبد ما ال يقل عن   

حرب االستنزاف، بعد أن  واعترف موشيه ديان، وزير دفاع العدو، بقدرة قواتنا فى
وقال ديان فى . كبدنا جيشه خسائر فادحة حين كنت فى منصبى بالقوات المسلحة

خالل المؤتمر العام لحزب العمل اإلسرائيلى  5181أغسطس  4كلمة ألقاها يوم 
.حزب األغلبية  

إننا نقف أمام حرب تحاول أن تنهك قوات سالح المشاة، وتدمر التحصينات، »
المواصالت الخاصة بنا، وتضمن سيطرة جوية مصرية حتى يتمكن وتصيب خطوط 

المصريون من عبور القناة عندما يأتى اليوم المناسب لذلك، وهدف إسرائيل هو 
عبور هذا الصيف والحصول على نصر فى معركة تلو األخرى حتى ال نصل إلى 

المصرية وبلغ عدد إصاباتنا منذ حرب األيام الستة على الجبهة . معركة حقيقية
شهيدًا، ولكن ما يدعو للقلق أنه منذ شهر مارس ارتفع  313مصابًا و 5381

 84مصابًا فى أبريل، ثم  81متوسط المصابين لدينا فى كل شهر، فقد كان هناك 
فى يوليو، وهذا رقم يفوق الضعف ألعداد الشهور  541فى يونيو و 15فى مايو و

 .«األكثر سخونة واشتباكات فى الماضى

 هذه شهادة العدو فى فترة قيادتى وهى خير دليل وشاهدكانت 
 

 

 
 


