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  إھــداء

  . ونواصى فى حياتىھذه خطوات 

  . أى عمرى كله

�ديھا ��ن أھ��ى � .. فلم��ل إل��ل فع��ى ك��ى ف��ت وجھت��د أن كان�بع

  . وحده

وھ�و . عس�ى أن يتقبلھ�ا من�ى.. أى نذرتھا من قبل قرباناً إلي�ه 

�دور ���ى الص���ا ف���يم بم���ھيد العل���ده الش���ه .. وح���ن دون���يس م��ول

  .ملتحدا

  ى عطيةأحمد رجائ                     

  1/7/2009:القاھرة فى              
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  كلمة للمؤلف

�ية   ��ه منعط�ف أو ناص��ى حيات��ا ف��ذه .. لك�ل من��ر ھ��ا أن تغي�أم

�ه ��ن حيات��ية م��ة .. الناص��ى طريق��ه ف��خص نفس��رك الش�أو يت

  ع3مة تشكل ھى فى حد ذاتھا منعطفا أو ناصية 

�دار ��ى ا4ق��ذه ھ��ان أن ھ��د ا5نس��در .. ويعتق��ميتھا .. أو الق�وأس

�ا ا��أن��رك � ل6نس��د ت��ية فق��ـلناص��ذين ـان أن يخت��دى ھ�ار أح

  . الطريقين اللذين شكلوا ھذه الناصية

�اء ��ن يش��ل م��اء ويض��ن يش��دى م��دى .. و� يھ��ل أو يھ�ويض

�ى ت��ه والت��ان نفس��لوك ا5نس��ب س��ة نحس��ن قيم��ع م��هب� ومبادئ

  . ووجدانه

والت�ى .. أن المبادئ والقيم ھذه ھى الذخيرة ل6نس�ان عن�د � 

�ذ��ن ھ��م��ـه الذخ��اب ا5نس��ى حس��عھا � ف��ـيرة يض��ل ان عن�د ك

.. ن م�ن ھ�ذه ال�ذخيرة إأو الض3ل ب�ل  ةـياأما بالھد.. ناصية 

  . ورث ل?بناء وا4حفادما ي

�اَھا:(الىـقال تع Dن َدس�اَھ�ا َوَق�ْد َخ�اَب َم Dن َزك�س�ورة ) َقْد أَْفَلَح َم

  .)8/9(الشمس اIية 

  ). تنفع الذرية.. ى أن التقو(وحكمة سمعتھا من أھلى وھى 

ى أن ـعس�..  ىواصـنال.. دلت اسم قصة حياتى 4سميھا ـلذا ب

   .تنفع من ھم بعدى

س�تغفره وا.. دانى فيھ�ا رب�ى ـة ھ�ـد كل ناصيـد ربى عنـوأحم

  . عند أى ض3له
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  الناصية ا&ولى

قد تكون ھذه الناصية وھى فى القت�رة ا4ول�ى م�ن حي�اتى من�ذ 

الثانوي�ة (على شھادة التوجيھي�ة نعومة ا4ظافر حتى حصولى 

�ة��ة ). العام��ددة بطريق��ات المتع��ى بالثقاف��ة ل��رة التعبئ��ى فت�وھ

س�واء م�ن ا4ھ�ل أو .. م ـالوجدان بالمبادئ والقي ءتلقائية ومل

�ران أو ��دقاءالجي��لوك  ا4ص��ة والس��اليم الديني��3ل التع��ن خ�وم

  . قويمالعام ال

���ن خ��يتى م��ت شخص��د تكون��ـلق��ـ3ل اخت��ابن البل��ى 3طى ب�د ف

����ى ق���ف ف���ن الري���اھرة واب���.. ريتى ـالق���ب ـوالف���ين لع��روق ب

���وكى(ه ـالحكش��ل الھ��ة مث��ى ) لعب��اء قريت��ع أبن��ل م��د النخ�بجري

�انيين ��ن يون��ب م��ران اPجان��ع الجي��اج م��ق بالباتين��ين التزحل�وب

  . وطليان فى صاPت السينما الصيفى أثناء الشتاء

�جد ����ى المس����ة ف����3ة الجمع����ين ص����وة .. وب����اركة ا4خ���ومش

وانتظ�ار بعض�نا .. سحيين ممارس�ة الرياض�ة ف�ى الكن�ائس الم

  . البعض حتى يؤدى كٍل منا شعائره لننطلق سويا

لقد كان إيمانى كبير ب�أن ك�ل ش�ىء ذك�ر ب�القرآن الك�ريم فھ�و 

�ق ���اء  –ح���دقائى أبن���ذكر أص���ى ي���ى قريت���ان ف���ه ك���ة أن��لدرج

�ة ��ب الجبان��غيرة بجان��ة ص��ة ترع��د نھاي��اك عن��ين أن ھن�الف3ح

أن�ه تظھ�ر .. ى طريق عودتنا إلى بيتنا فى القري�ة الموجودة ف

�مھا ��ه اس��اك عفريت��يبه(ھن��ا ) الش��ة كم��فات مخيف��ا مواص�ولھ

�اكون ��انوا يتح��ي3 .. ك��ر ل��ا تظھ��ن .. وأنھ��ع م��ا نرج��ذلك كن�ل

واذكر أنى فى أحد المرات .. بشكل جماعى  العزبةإلى  البلدة

�لخت�� انس��ة عن��ن المجموع��ع  دم��بقھم وأرج��ي3 4س��ودة ل�الع
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إيمان�ا من�ى أن�ى أن�ا .. حتى أرى ما يسمونه بالشيبه .. فردا من

�وى ��و.. ا4ق��ان أق��ه إن ا5نس��ى قرآن��ر � ف��ا ذك��ن أى كم�ى م

  . جن أو عفريت

يت�ه نرغم م�ا عا.. ومرت التجربة بس3م .. يبه ـولم تظھر الش

   .من قلق وتحفز

ناصية ھى أنى تعلمت من والداى اPعتم�اد عل�ى ال�نفس وأھم 

وك�ذلك تعلم�ت م�نھم ح�ب .. انت حرية مراقب�ة م�نھم ولكنھا ك

بل وصل إلى حد الدفع للتطوع ضمن الف�دائيين أي�ام .. وطنى 

�نى���غر س���م ص���زى رغ���ت3ل ا5نجلي���ى . اPح���ا أن ع3قت��كم

�واء ��أخوتى س��وه  ا4وPدب��بعة أخ��ا س��ات وكن��ى .. أو البن�والت

�ب ��دأت بلع��ى(ب��تراك ) ا4ول��ت باPش��يطة وانتھ��ة بس��ى لعب�وھ

ننا بأداء المشاھد التمثيلية م�ن الس�ينما والمس�رح والت�ى فيما بي

  . الفصحىبأو  العاميةباللغة قد يصاحبھا إلقاء الشعر 

ھ�ى الت�ى كون�ت شخص�يتى أننى أقول على ھذا الناص�ية أنھ�ا 

وممارس�ة .. ى وتعايشى م�ع الثقاف�ات المتع�ددة وذلك Pخت3ط

  . ة أو الرياضيةيا4نشطة سواء الثقاف

والتفري�غ أو ا5خ�راج .. ه الفت�رة ھ�ى فت�رة م�لء لقد كانت ھ�ذ

�رة ��ذه الفت��ى ھ��ذكره ف��ذى أت��د ال��ت .. الوحي��ى اخترع��ى أن�ھ

�مھا ��ت برس��اء وقم��ى الم��ى عل��ة تمش��ت .. دراج��م تلف��ا ل�ولكنھ

�ت ��ذا الوق��ى ھ��د ف��ر أح��د .. نظ��اھدتھا بع��ى ش�� 25ولكن� اً عام

تقريب�ا ب�نفس الفك�رة كلعب�ة تم�ارس عل�ى ش�واطئنا ومس�تورده 

  . جمن الخار
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  أبو كبير –بو,ق 

تتميز أحياء القاھرة القديمة عن مثي3تھا فى العالم، بمجموع�ة 

�ذه ��ر لھ��ح الزائ��اد يلم��كانھا، ويك��ين س��ة ب��ات الحميم��ن الع3ق�م

���ة طبيع��اء العريق��لـا4حي��ى فش��دة الت��ات الممت��ذه الع3ق�ت ة ھ

ذه المع�الم المعب�رة ع�ن دة فى طمس ھـعوامل ومتغيرات عدي

ال�ذين يحمل�ون ب�داخلھم تقالي�د وع�ادات تب�دو " الناس الطيبين"

  . فى حياتھم اليومية وتصرفاتھم ومواقفھم، وفى القلب

ذو الرونق الخاص المعبر عن " حى بـوPق"من ھذه ا4حياء 

  ". شھامة ونخوة وPد البلد "

ھ�ذا الح�ى ال�ذى " ب�وPق " إل�ى  –ربم�ا  –وقد أكون منحازاً 

����عش���ـنا في���رـه كأس���ارات ش���ى عم���ام"كة رة ف���ى " جريش��ف

شارع فؤاد ) أى العقد الرابع من القرن العشرين(ا4ربعينيات 

�و 26(��ن ) يولي��ب م��ن ا4جان��ر م��دد كبي��ه ع��ا في��ى جاورن�الت

  .المصرية العائ3تبعض جنسيات مختلفة بما فى ذلك 

�ددة و��ات متع��ن ثقاف��ر ع��ى التعبي��يط ف��ذا الخل��ح ھ��ادات ونج�ع

  . ثير إلى شخصىوأضافت الك "ما"وتقاليد حققت استفادة 

ظ�ل رغ�م ھ�ذا التع�دد محتفًظ�ا بأس�راره، " حى ب�وPق"إP أن 

�دمتھا ��ى مق��وة"وف��ل " الفت��ن أھ��ا ع��فوف دفاًع��دم الص��ذى يتق�ال

�ال اIن، ��ف الح��ة، وإن اختل��داءات خارجي��د أى اعت��ى ض�الح

�دان ��ى الوج��را ف��ان حاض��ى ا4ذھ��ا ف��اريخ عالًق��ذا الت��ل ھ�يظ

 .والقلب والعقل

كن�ا نتوج�ه إل�ى قريتن�ا ف�ى " بحى ب�وPق"ورغم ھذا اPرتباط 

ج�ازة حت�ى بداي�ة 5محافظ�ة الش�رقية ف�ى فت�رات ا" أبو كبي�ر"
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العام الدراسى الجديد، أى حوالى أربعة أشھر س�نوياً لنحص�ل 

آخر، عبر التعايش م�ع ا4ھ�ل والف3ح�ين بألع�ابھم " زاد"على 

�ة ��ل الحوكش��يطة مث��وكى(البس��ن ) الھ��رة م��ل وك��د النخ�بجري

  ". أبو كبير"تفاPت ومناسبات الجلة واح

الج�زارين (المھ�ن كاف�ة ع يجم�ال ـاك احتف�ـه كان ھنـوأذكر أن

  ). وخ3فه.. النجارين  –الحدادين  –

�ء مناس�ب ىوإن كل حرفة كانت تقوم بت�زيين عرب�ة ك�ارو بش

���بقھا ويليھ��ة ويس��وللمھن��وارع أب��أھم ش��ر ب��ات وتم� ا استعراض

�ر ��ىء .. كبي��ذا الش��ور ھ��ن أن نط��دP م�� ..وب��س ص��ار العك

والتى تشاھدھا حالي�ا ..  ـلةة الفنية الجميـيت ھذه اPحتفاليوألغ

.. 3د ا4وربية وا4سيوية ف�ى ص�ور جميل�ة ومتط�ورة ـفى الب

  . ترتقى بالنفس والذوق البشرى

ولعل من المھم أن أذكر انفتاحن�ا عل�ى ا4جان�ب ال�ذين عاش�وا 

لمناس�بات، وتبادل الزي�ارات ف�ى ش�تى ا" حى بوPق"معنا فى 

�رض ��دائق ودور الع��ى الح��ه إل��راغ بالتوج��ات الف��اء أوق�وقض

ف�ى  السينمائى وصاPت الباتين�اج والت�ى كان�ت منتش�رة بكث�رة

وكنا نشاركھم فى ا4لعاب الرياضية الت�ى ك�انوا  –ھذه الفترة 

�رض ��ر الع��ذلك نحض��ائس وك��واش الكن��ل أح��ونھا داخ�يمارس

  . التسجيلية ل?ف3م الثقافيةداخل الكنيسة  السينمائى

أثناء الح�رب العالمي�ة .. فى مصر لقد تزايدت أعداد ا4جانب 

  .الثانية وخاصة الطليان واليونانيون

�ًدا و��دتى عمي��دى لوال��ان ج��رPى(ك��ة ) أمي��ى وزارة الحربي�ف

�ة ��اPت الخاص��كرات اPعتق��ن معس��ئوPً ع��ب"ومس�، "با4جان
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�ى ���ول عل���اعدة للحص���ى المس���ر ف���دور كبي���دتى ب���ت وال��وقام

ح لزيارة أقارب المعتقلين داخل ھ�ذه المعس�كرات مم�ا تصاري

�انيين��اليين واليون��ين ا5يط��ا وب��ة بينن��ة حميم��ل ع3ق��ى . جع�وف

�اھرة ���ى الق���افى ف���وع الثق���ذا التن���ة أن ھ���ى .. الحقيق���ل ل��جع

  اء القاھرة ـارتباطى الشديد بأحي
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 بين الريف والمدنية حيث كانت الطفولة

 ظل اPرتباط بالريف حتى فى مرحلة الشباب
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�ر ���ول عب���دا للتج���اً متزاي���ى حب���ة، ومنحن���عبية والتاريخي��الش

�ا��وارعھا وحواريھ��ؤاد ش��ارع ف��ديد لش��ى الش��ب حب��ى جان�، وإل

:  8وشارع ا4زھ�ر، ورغ�م ص�غر س�نى ف�ى تل�ك الفت�رة م�ن 

10  Pنوات إ����تإس���ى أحبب���اء  نن���ن ا4حي���ر م���اف الكثي��اكتش

المصرية ومعرفة ھ�ذه ا4م�اكن الت�ى ل�م أك�ن أعل�م عنھ�ا ش�ئ 

 . ھائسوى أسما

�ة ��اء القديم��ق ا4حي��ين عب��ددة ب��ات المتع��ذه الثقاف��ن لھ��ى أدي�أنن

�لل��ب المقيم��ر ا4جان��اھرة وفك��ا  ينق��ف .. بجانبن��الة الري�وأص

  . البكر فى تشكيل وجدانى وثقافتىوطبيعتھا 

ومكثن�ا ب�ه عاًم�ا، " حى الزيتون"إلى  1948تحركنا بعد عام 

ثم انتقلنا إلى العباسية، وھ�ى المنطق�ة الت�ى أخ�ذت وقًت�ا كبي�ًرا 

ھا م�ن لقرب من حياتى، وكنت فى مدرسة الناصرية اPبتدائية،

وھى قريبة من محكمة القض�اء الع�الى بوس�ط  )بوPق(سكنى 

القاھرة وكان بھا أبن�اء كب�ار الع�ائ3ت ح�ين ذاك أمث�ال عائل�ة 

�راء ��اء ا4م��ن أبن��ة م��ذلك مجموع��ادى وك��و ش��دراوى وأب�الب

السعوديين بالقسم الداخلى مما جعلنى أتعرف على طبقة غي�ر 

جادين ج�ًدا يعت�زون  ناسأإP أنى أتذكرھـم أنھم .. مألوفة لى 

���ى تتم��ائ3تھم والت��ماء ع��ـبأس��العلم والج��ن ـيز ب��ت م��د كن�د وق

  ل الذى أمضى ـأواخر الجي
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 نوىمع أخوتى فى مرحلة الثا

 عندما كنت طالب بالثانوية العامة
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وأرب�ع س�نوات ث�انوى ليحص�ل مرحلة ا4ربع سنوات ابت�دائى 

�ھادة ���ى ش���ھادة عل���ى ش���ل عل���ة يحص���نة خامس���ة والس��الثقاف

  .التوجيھى

�والى أ��رى ح��ان عم��ث ك��ة حي��ام واقع��ذه ا4ي��ى ھ��ر ف��د وأذك�ح

أوراق�ى 4تق�دم ف�ى  عشر عام وھى واقع�ة لطيف�ه، وق�د أخ�ذت

مدرسة داخل منطقة مصر الجديدة رغم س�كنى ف�ى العباس�ية، 

�ل ��ه رج��م أن��ا رغ��ب إليھ��ة أذھ��دى أى مدرس��رف وال��م يع�ول

�ة ��ى مدرس��ى ف��ف ترب��ر"مثق��والى " الفري��د ح��اھر، إP بع�بالظ

�ظ أن ��د أن Pح��ة، بع��ذه المدرس��اقى بھ��ن التح��ف م��ھر ونص�ش

�د��روًفا وال��ى مص��روًفا  10تى تعطين��د مص��ذا يع��روش، وھ�ق

�روف ��ذا المص��ن ھ��دتى ع��أل وال��ت، وس��ك الوق��ى ذل��ًرا ف�كبي

�ق ����ن طري����ة ع����ى المدرس����ذھب إل����ه ي����ا بأن����ت إجابتھ���وكان

�أل ��رة فس��رة الظھي��ى فت��ذاءه ف��ى غ��ه يتلق��ا أن��3ت كم�المواص

�وار ���ى بج���3ت وھ���ر المواص���ة عب���ى المدرس���ل إل���ف ينتق��كي

قلت لوالدى أنى أدرس فى مدرسة المسكن، وفى ھذه اللحظة 

مصر الجديدة الثانوية 4ن ھذه المدرسة تتميز بھدوء الت3مي�ذ 

�ات ��اكل وخناق��ا مش��دث بھ��ا يح��ية دائًم��ة العباس��ا وأن مدرس�بھ

 . وأنا أريد أن أدرس فى حالة ھدوء
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�ذه ��ر ھ��وأردت أن أذك��ذين الواقع��ور ال��اء ا4م��ت 4ولي�ة 4ثب

�ن مد��ل م��ائھم للنق��ع أبن��ذھبون م��ةي��ى مدرس��ة إل��ذھبون  رس�وي

معھم أثناء اPمتحانات، وينتظرونھم أثناء فترة ال�دروس، مم�ا 

�ى ��اد عل��ى اPعتم��اء عل��ذ أو ا4بن��درة الت3مي��دم ق��ى ع�أدى إل

أنفسھم فى تحمل المسئولية واختيار ما ق�د ي�نفعھم وأنھ�م غي�ر 

قادرين عل�ى اتخ�اذ أى ق�رار، وھ�ذا ي�دل عل�ى اخ�ت3ف كبي�ر 

�ين ا��ة ب��ى التربي��م ف��باب دائ��ن الش��ي3ً م��ق ج��ا يخل��ين، مم�لجيل

 .اPعتماد على ا4ھل

ية كان لدى ص�داقات مختلف�ة تمام�ا، م�ع ع�دد ـفى فترة العباس

�أخ3ق ��ع ب��باب يتمت��ن الش��ع م��ى أو م��ى الح��واء ف��دة س�حمي

  .أسرته

ھ�ى البداي�ة لتغي�ر الكثي�ر م�ن حي�اتى،  1953فقد كان�ت فت�رة 

فكانت والدتى من  وكانت بمثابة موقف اختبرت نفسى خ3له،

�ى ��دأ ف��ر، وتب��3ة الفج��ًرا لص��تيقاظ مبك��ب اPس��ذى يح��وع ال�الن

�ن ��ان م��ل كوب��ت تعم��ا، وكان��ب لھ��اى بحلي��وب الش��ز ك�تجھي

الشاى بحليب علًما منھا بأنى سوف استيقظ مع دوابان الس�كر 

�ب��ى الحلي��ة  ف��ه الملعق��ى تحدث��وت الت��تيقظ والص��ل اس�، وبالفع

معھ�ا س�واء ك�ان ھن�اك  4جلس معھا فقد كنت أحب أن أجل�س

  . ا البعضنكنا دائًما نتحدث مع بعض.. حديث أو لم يكن 

لجرائد فى الصباح أنھا وأتذكر فى أحد ا4يام وكانت تتصفح ا

�ت��ايا: "قال��3م ي��ى ا4رض " ..وPد س��الخبط عل��وم ب��ى تق�وھ

�ر ��دة خب��ى الجري��رأت ف��دث؟ وق��اذا ح��الت م��دمھا، فس��ى بق�عل

�ى ما��فحة ا4ول��يت الص��ولنش��ھداء : "يق��اھين ش��ى وش�المنيس
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�ة��د " .. الجامع���باب ض��ة الش���رة مقاوم��ذه الفت���ت ھ��ث كان��حي

مصر P تزال محتلة م�ن  فقد كانتاة السويس ـا5نجليز فى قن

�ز ��و ا5نجلي��ورة يولي��ت ث��د ..  52وكان��ا ض��ت كفاحھ��د أعلن�ق

  .المحتل

فع3ً ھم دول الشباب صحيح اللى يطل�ع علش�ان : "أمى وقالت

، وبالفعل تلك ھ�ى اللحظ�ة "ويدافع عنھايستشھد من أجل بلده 

التى كانت نقطة تغير فى حياتى حي�ث إن�ى وج�دت نفس�ى ف�ى 

�دفاع ��ى وزارة ال��ة وھ��ى وزارة الحربي��ب إل��الى، أذھ��وم الت�الي

�جلت ��د س��أمون، وق��ة الم��ارع الخليف��ة ش��وبرى القب��ى ك��ا ف�حالًي

وبعد حوالى أس�بوع أو عش�رة أي�ام  –المتطوعين –اسمى بھا 

من أجل التطوع وكان عمرى ف�ى ذل�ك الوق�ت جاءنى خطاب 

ع�ام، وأص�غر المتط�وعين وق�د رفض�ونى لص�غر  15حوالى 

�ـوع، ��ى التط��ولى ف��م قب��ديد ت��رارى الش��ع إص��ن م��نى ولك�س

من معسكر للت�دريب لص�غر س�نى، وك�ان ي�تم  وحضرت أكثر

حي�ث كان�ت  التدريب مرة واحدة ثم يذھب المتطوع إلى القن�اة

�زى و��يش ا5نجلي��كرات الج��اة معس��ة قن��زت بمنطق��ى تمرك�الت

  .انسحبت من باقى الب3د فى فترة سابقةأن بعد .. السويس 

إلى القتال ضد المستعمر ورغم قس�وة ذل�ك  "أمى"فقد دفعتنى 

 Pداخلى إعليھا إ�� ح�ب الش�ھادة ف�ى س�بيل نھا كانت تربى ب

"  أم�ى" حب الوطن والدفاع عن�ه بأرواحن�ا، وق�د مرض�تو.. 

�ـاب��ت بذھ��دما علم��عن��ت ى للتط��معھا وارتفع��دت س��د فق�وع فق

ي�وم  15حرارتھا، وعند عودتى بعد أن أمضيت فى التدريب 

رد لھا سمعھا حيث إنھا اعتقدت أن�ى ذھب�ت للجبھ�ة ول�م تك�ن 
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���كر الت��ى معس��ى ف��م أن��رد ـتعل��ة لمج��ذه القص��ر ھ�دريب، وأذك

حة ل?مھات ال3تى ي�ربين أبن�اءھن عل�ى الخ�وف ال�دائم يالنص

وف الشديد عليھم من مجرد ـى أنفسھم والخوعدم اPعتماد عل

وا4ھم تربية النشء عل�ى ح�ب .. فردھم ركوب مواص3ت بم

  .الوطن وبذل الروح فى سبيله

وفى فترة المرحلة الثانوية كنت شديد اPلتصاق ب�أخى ا4كب�ر 

، فقد ك�ان يجي�د كتاب�ة الش�عر ويكت�ب أبياًت�ا م�ن الش�عر " سيد"

ا نحف�ظ المس�رحيات الش�عرية فى غاية الجمال والرقة، وقد كن

���وم بتمثيلھ��ب ونق��ر قل��ن ظھ��ع��ا اما أم��نا، ومنھ��يس : "بعض�ق

�ى ��الومى و.. وليل��عرية، " ..س��رحيات الش��ن المس��ا م�وغيرھ

�ات ��وم أن�ا وأخ�واتى البن��دائى فق�د كن�ا نق�وم�ن قبلھ�ا بفت�رة اPبت

بتمثيل المسرحيات الت�ى نش�اھدھا ونرت�دى الم3ب�س المناس�بة 

رة غنية بكل المشاعر والذكريات 4طف�ال لھا، وكانت ھذه الفت

اكتسبوا ثقافات جميلة وھى مثل الفترة الت�ى اقترب�ت فيھ�ا م�ن 

ف�ى ك�ل " س�يد"وقد كان يتميز أخى ا4كبر " سيد"أخى ا4كبر 

المناطق التى انتقلنا إليھا ب�دور الفت�وة ال�ذى ي�دافع ع�ن حق�وق 

�دقائه ��ىأص��ن  ف��ت م��ى أن انتھي��ه وإل��كن في��ذى نس��ى ال�الح

�ى مرح��وتى وأم��ين أخ��ة ب��ة جميل��ت مرحل��د عش��ة فق��ة الثانوي�ل

�ن ���ر م���ت الكثي���ى تعلم���ادئ"وأب���يم والمب���ب والق���ى "  الح��الت

ترسخت بداخلى من معاشرتى با4جان�ب وأھ�ل القري�ة وأخ�ى 

�ناً ��ى س��ر من��دقاءه ا4كب��ن . وأص��نة م��ى أول س��ت ف��د عش�وق

اPبتدائى عند جدى ف�ى القري�ة وأيًض�ا ف�ى الس�نة الرابع�ة م�ن 

ردى بمف�ة الثانوية قبل الت�وجيھى مكث�ت فت�رة الص�يف المرحل
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�ن����ر م����ه الكثي����ـلمت من����د تع����ه، فق����3ق  مع����ادئ وا4خ���المب

�ى أى ���ؤثر ف���ت ت���ى كان���اس والت���ين الن���ة ب���ية القوي��والشخص

�ك ��ى ذل��د ف��ر البل��ة وكبي��ر العائل��ان كبي��د ك��ه، فق��خص يقابل�ش

ة ي�تم اتخ�اذ الق�رار ف�ى مج�الس ـشخص�ية قوي� االوقت وكان ذ

د موافقته عليھا، كما أنه كان يأخذ بحقوق الضعفاء التحكيم بع

  .والمظلومين

�ل ��ن ھ�ذا الرج��د تعلم�ت م��ى وق��افة كبي�رة ل��دى(وك�ان إض�) ج

�د ��ياء ق��ر أش��دم ذك��ل ع��ف مث��ن المواق��ر م��ى كثي��ة ف��يم النبيل�الق

  . تعيب أى إنسان فى غيبته واحترام اIخرين
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  الناصية الثانية

���ى مرحل��ى ھ��ية ا4ول��ت الناص��ا كان��در م��دان بق��لء الوج�ة م

والعقل بالمعارف والثقافات وملء الجس�م بالص�حة س�واء م�ن 

  . الرياضة أو س3مة التغذية

واPختي�ار .. قل صى اعتبر الناصية الثانية ھى مرحلة النإP أ

فبقدر ما كانت الكلية الحربية أو الصاعقة ھى اختيار بقدر ما 

  . قل لشخصيتىصكان فيھم من 

ص�ى ف�ى حي�اتى اجزائر واليمن ھ�ى نوكانت فترة ال وبقدر ما

�ادئى ���ن مب���ع م���ان ينب���ارى ك���ت .. إP أن اختي���ث مارس��حي

على الھ�دف والتمس�ك  وا5صرارطبقت فيھم معنى العزيمة و

  . بالمبادئ مھما كلفنى ا4مر

�ادئ ���ع المب���ف م���ارض التكلي���ان يتع���دما ك���ة .. فعن���ت كف��كان

�ا ���ة دائم���ى الراجح���ادئ ھ���ة  –المب���ن الكلي���ى م���د تخرج��فعن

كانت أول خدمة ل�ى م�ع قائ�د ك�ان النج�اح عن�ده لم�ن حربية ال

���ى ـيتق��ه زلف��رت .. رب إلي��د اخت��زازفق��النفس  اPعت��بب ب�وبس

   .ذلك انتقلت من الوحدة تحت رحمة أن اثبت بالجيش من عدمه
أرك�انحرب (وعندما تولي�ت أول قي�ادة ل�ى بمدرس�ة الص�اعقة 

ل فك�ان أو.. وص�ارت ل�ى مكت�ب مس�تقل  ..) الجناح الخ�اص

ين خلف�ى ت�عمل لى ھو ن�زع ص�ورة الرئيس�ى والمش�ير المعلق

وعن�دما ) .. � جل ج3ل�ه(ز به كلمة ع مكانھما براوـ4ض.. 

وص�ار مب�دأ عن�دى وف�ى ك�ل .. ل�م أمتث�ل .. أخذت على ذل�ك 

  . مكان توليته بعد ذلك
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�متواج�د ض�من الھ�دف  انوعندما كلف�ت بالقت�ال ف�ى ال�يمن وك

�دو(��ال ) الع��اء وأطف��.. نس��ترك ف��م اش��ى .. إنى ل��م تعرض�رغ

�اءل���ل إللمس���د تص���ى ق���ة والت���ى الرف���ة  تل���ن الخدم���ا .. م��أم

�ل ��ن العم��ة م��ذه المرحل��ى ھ��ر ف��فت الكثي��د أض��افات فق�ا5ض

�اطق ��ى المن��ال ف��ة والقت��ير وا5عاش��رق الس��ل ط��اعقة مث�بالص

�ان م���ى ك���ة والت���ل إP قالجبلي���ا العم���ورا فيھ���ا5دPءص���دو  ب��الب

ت النزول من الھلي�وكبتر بواس�طة كما طور.. واPعتماد عليھم 

الجبال فى حالة الثبات على ارتفاعات عالي�ة أو القف�ز منھ�ا ف�ى 

كم�ا ط�ورت أس�لوب  –حالة الحركة عل�ى ارتفاع�ات منخفض�ة 

�وارب ���طة الق���وكبتر أو بواس���طة الھلي���ال بواس���راب والقت��اPقت

�ويس ��يج الس��ة خل��ى منطق��ة ف��ل.. المطاطي��ت  ب��عت وطبق�وض

فترة الجزائر غنية بالعزيمة على تحقي�ق كما كانت  -أسس ذلك 

والتحدى على قيادة مجموعة ف�ى مك�ان منع�زل بعي�ًدا .. الھدف 

�ن ��ر ع��ادة مص��ذلك قي��ومترات وك��آPف الكيل��ن أب��رة م��داد كبي�ع

وبنجاح رغم اخت3ف العادات ) جزائريين(أفراد غير مصريين 

   .ومحاربة ھذا العمل من أفراد وجھات شتى.. والتقاليد 

فق�د .. ضابط مدفعية فى ا4صل قبل خدمتى بالصاعقة  ولكونى

���ت أعم��ى اأدخل��واء ف��رة س��رق مبتك��واريخ بط��رب بالص�ل الض

حي�ث  ..التدريب أو العمليات فيما بعد ضمن العمليات الخاص�ة 

�وارب �����ب والق�����ات الجي�����زت عرب�����رب جھ�����ة للض����المطاطي

�ة ���واريخ الميداني���واذف.. بالص���رب بق���دريب الض���ت ت�� وأدخل
ية من أعلى إلى أس�فل وأش�ركتھا ف�ى العملي�ات الدبابات السلك

  ). معارك اPستنزاف(فى فترة Pحقة 
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  الكلية الحربية

�ام    ��ى ع��ى  1956 – 1955ف��لت عل��ةالتوجيھ"حص�أو " ي

الثانوية العامة وقد كنت قسم رياضة فكانت التوجيھية مقس�مة 

ما بين أدبى وعلمى ورياضة وكان تخطيطى ھو دخ�ول كلي�ة 

نت عاشًقا للرياضيـات جًدا، وفى منتصف العام الھندسة فقد ك

�ا ��ى تقريب��دتى .. الدراس��ى وال��ت ل��ة .. "قال��دخل كلي��ت حت�أن

�ت –"إي�ه��اء �ـالھندس�: فقل��.. زى خ�الى ..  ة إن ش�.. الت ـفق

وبع�د حص�ولى " طينين اللى حيطلع اليھود م�ن فلس�ـال مـأُم"

  .ھيةعلى شھادة التوجي

الش�ارع ومعن�ا بن�ت واح�دة وكنا ثماني�ة عش�ر طالًب�ا ف�ى نف�س 

وإذا بى أتوجه إلى الكلية الحربية وأقدم أوراقى بھا ول�م أتق�دم 

�ى ��ت ف��د نجح��ران، وق��ة الطي��وى كلي��رى، س��ة أخ��ى أى كلي�إل

�ة ��ى كلي��وف ف��اقى الكش��تكمال ب��ل اس��ة قب��ة الحربي��ف الكلي�كش

�ة ��اب الكلي��لنى خط��دما وص��ة، وعن��ف الھيئ��و كش��ران وھ�الطي

ك�ان الس�بب ف�ى ھ�ذا اPتج�اه نح�و الحربية اتجھت إليھ�ا، وق�د 

�ى ��ة ھ��ة الحربي��ى"الكلي��" أم��ا ـفت��تعلة بم��ت مش��رة كان�لك الفت

  وما " فلسطين"يحدث داخل 
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 مع والدى وأنا طالب بالكلية الحربية



 

21 

�ه ��وم ب��رائيل"تق��رب " إس��اه الع��3وة إتج��طينيين ع��ا الفلس�خوانن

  . بالجيشسابق ) أميرPى(على أن والدھا كان 

ص�ة ي�وم الخا 45وقد دخلت الكلية الحربي�ة وقض�يت فت�رة ال�ـ

وع�دنا ) خم�يس وجمع�ة(بالمستجدين، ثم أخذنا إج�ازة بس�يطة 

إلى الكلية لمدة أسبوع ف�ى انتظ�ار إج�ازة نھاي�ة ا4س�بوع وإذا 

�رب ��داء  1956بح��رب اPعت��رائيلى"وح��رب " ا5س��ا ح�علين

�الطيران، ��ة ب��ة الحربي��رب الكلي��م ض��د ت��ى وق��داء الث3ث�اPعت

طق�ة انتش�ار منطقة المعادى كمن وتحركنا ونحن فى الكلية إلى

�ث ���دادى حي���رة ا5ع���ار فت���تم اختب���ى ي���يوط لك���ى أس���م إل��ن إث

مقسمة إلى إعدادى ومتوس�ط ونھ�ائى  الدارسة بالكلية الحربية

�ط���ف المتوس���ى الص���ا إل���ھر  وانتقلن���ة أش���ة أربع���د دراس��وبع

  . ونصف بالقسم ا5عدادى

، أكملن�ا  بھ�ا ع�ام 38ى رقم وكانت الدفعة التى التحقت بھا ھ

�ف ���م تخر.. ونص���ا ث���رى وقتھ���ان عم���باط، وك���ا ض���ا منھ��جن

إل�ى  18ن سن عطاء الشباب ھ�و م�ن بداي�ة إسنة، وأقول 20

28 �اة ھ�و ذل�ك الوق�ت ـة الحي�ـسنة وال�زمن المناس�ب لمواجھ

يقول أن�ا أري�د أن  نةـس 18فعندما يتخرج الفرد فى ھذا السن 

�رج ��ن عن�دما يتخ��دًءا م�نأعط�ى ولك�� ب��ول  23ن ال�ــس��نة يق�س

���ذـأن��د أن يأخ��ى  ه يري��ل أن يعط��ذا .. قب��ر ل��د مص��ب أن تع�يج

   .فى الوقت المناسب شبابھا

�رة��ك الفت��ى تل��ة( وف��ة الحربي��ل  )الكلي��ائزة بط��ى ج��لت عل�حص

الدفعة فى الرماية، وقد ش�اركت رياض�ًيا ف�ى فري�ق الم3كم�ة 

محليـة ونح�ن بالكلي�ة الحربي�ة، " صاعقة"وحصلنا على فرقة 
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�ـة أن ت��ة الحربي��ة بالكلي��ت أول تجرب��ى وكان��ة عل��ل دفع�حص

�والى ��ة ح��دد الدفع��ان ع��اعقة، وك��ة ص��ان  400فرق��ب ك�طال

فق�د وق�ع عل�ى ج�زاء واح�د  80ترتيبى فى التفوق الدراسى الـ

�ائى ��م النھ��ى القس��ا ف��ى .. وأن��ة ف��اب الكلي��ن ب��ت م��دما دخل�عن

ول�وP ھ�ذا الج�زاء ) ح�3وة وجبن�ة(ج�ازات بالطع�ام 5إحدى ا

وت�م  1958ايو على الدفعة، وتخرجت فى م�20لكان ترتيبى 

توزيعى على س3ح المدفعي�ة وخاص�ة أنن�ى كن�ت متمي�ًزا ف�ى 

ودرسنا فرقة ضباط أصاغر وكانت الفرق�ة . مادة الرياضيات

�والى ��ا ح��ينا بھ��ة ومض��دة الغربي��ى العقي��ھور 3عل��ا .. ش�وكن

نبيت داخل مدرسة المدفعية مثل ط3ب الكلية الحربية، ث�م ت�م 

�وزيعى���م ت���د ت���دات وق���ى الوح���ع عل���ى  التوزي��" 312ك "عل

عب�ارة ع�ن كان�ت ، وھ�ذه الوح�دة "ھاوتز"مدفعية وھى مدافع 

  م ـرابع مدفعية وكان قد قسالوھو اPIى  –"  آPى"



 

2
3

 

 38الدفعة .. صورة جماعية لحفل تخريخى من الكلية الحربية 
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�ن ��ر م��ى أكث��دة إل��ة (وح��ة مدفعي��رية م+ كتيب��رية + ء /س�س

حسب العقيدة الشرقية ف�ى التنظ�يم، وك�ان نص�يبى ھ�و  )ھاون

�ة" 312ك"���و ا. مدفعي���ة ھ���د الكتيب���ان قائ���د لوك���امى (رائ��إلھ

شھور تم نقلى من الوحدة بس�بب خ�3ف  6، ولكن بعد )الشيخ

�د ��ع القائ��ى م��ول عل��ى الحص��ب ف��ت ارغ��ى كن��ا أن��ن أھمھ�وم

�اعقة ��ة الص��ك .. فرق��رفض ذل��و ي��ره وھ��ة نظ��ن وجھ��ان م�وك

�لحة ��القوات المس��ة ب��لح للخدم��ى P أص��ة  –أن��ذه الحال��ى ھ�وف

ا ت�م وھ�ذا م�.. ضابط فرصة أخرى فى وحدة أخ�رى يعطى لل

�رة ��ى فت��ا ف��يش، وكن��ى الج��ى ف��تم تثبيت��ن أن ي��ى يمك��ى حت�مع

، ومن الغريب أن اخت3فى م�ع القائ�د " م3زم تحت اPختبار"

�ى ��دمتى ف��ت خ��ى أنھي��تمرت حت��3زم اس��ى م��ة رتبت��ن بداي�م

   .المسلحةالعمل بالقوات 

�دة ��ن وح��ت م��ى " 312ك "وانتقل��ى " 21س "إل��اون، وھ�ھ

قائ�دھا ت�م ترقيت�ه إل�ى نقي�ب و" فاي�د"سـرية منفصـلة موقع�ـھا 

�ه، ��دم مع��ا أخ��ى وأن��دث من��ابط أح��ى ض��ان مع��روك� تواعتب

4ن قائ�د وأف�ادتنى كثي�ًرا خدمتى فى ھذه السرية تجرب�ة جي�دة 

 –يتم�ارض  –كان ف�ى إج�ازة أو داخ�ل المستش�فى .. السرية 

�ل ��د ح��ادة عن��ى الع��ان ف��رية، وك��ن الس��ئول ع��ا المس��ت أن�وكن

والسرايا منھا حي�ث ي�تم اختي�ار  ويتم تشكيل الكتائب" اPIى"

�ل ��تم تحوي��ب وي��ر للكتائ��ل العناص��اقىأفض��ف  ب��ود والص�الجن

وغالب�ا م�ا يكون�وا م�ن العناص�ر  المنفص�لة اياضباط إلى السر

ھاون،  21، وقد ذھبت على وحدة بھذا الشكل وھى سالسيئة

من الصف ضباط ح�ديثى  7ھو دخول " الطين بلة"ومما زاد 
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سنة وذلك للخدم�ة  18 -17وح بين  التخرج وكان سنھم يترا

  .بالسرية

وكان واضًحا أنھم صغار السن والمف�روض عل�يھم أن يتول�وا 

�اك ��ان ھن��ف والعس�اكر وك��ة م�ن الص��ى ھ�ذه النوعي�القي�ادة عل

�ؤPء 6��د ھ��ه أح��ئول عن��دفع مس��ل م��اون، لك��دافع ھ��ف "م�الص

�باط ���ف " الض���ؤPء الص���ل ھ���ن تحوي���عب م���ر ص���ان ا4م��فك

�ديثى ال��دد ح��باط الج��رية الض��ذه الس��ى ھ��تحكم ف��ى ال��رج ف�تخ

�م،��ل معھ��م العم��ودون أطق��ادة يق��نھم ق��ل م��ت  وجع��ى تمكن�ولكن

�ل أن ��ة والعم��َس أبالحكم��م أن��رية ول��ى الس��ؤPء عل��يطر ھ�س

�دعى ���ابع وي���ابط الس���ف ض��د"الص���د المجي���اب " عب���ان ش��وك

�ام ���ر الع��ان آخ��د ك���ابية، وق��ه الحس��ى عمليات���ًدا ف��وب ج�موھ

معرفة أفضل سرية وأفض�ل التدريبى يتم الدخول فى مسابقة ل

�ى ��رية الت��ت الس��لحة، وكان��وات المس��توى الق��ى مس��ة عل�كتيب

�ر���من الس���ن ض���ا م���ل بھ��� اياأعم���ى تدخ���دريب ـالت���ذا الت��ل ھ

  كل الذى ذكرته ـذا الشـارى، وبھـاPختب
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 طابور اPستعراض قبل التخرج من الكلية الحربية 

 صورة فور قبولى بالكلية الحربية 



 

27 

�ى ���ول عل���ى الحص���ابقة إل���ى المس���ا ف���ل بھ���تطعت أن أص��اس

ثق�ة المركز ا4ول على مستوى القوات المسلحة، وقد عادت ال

ابقة بتقري�ر P يحس�د علي�ه ـإلى نفسى بعد نقلى من الوحدة الس

اءة رية كف�ـذه الس�ـھ�رت ھ�شھور أظ 6نه خ3ل الـإإP  – أحد

م أن�ه ك�ان قائ�د ـعلى القوات المسلحة رغ�) 1( وأصبحت رقم

السرية بعيد كل البعد عما يحدث داخل الس�رية حت�ى ف�ى ي�وم 

  . ةبالذخيرة الحي اختبار السرية

�ان ��د وك��دعى العقي��واء ي��ة الل��د مدفعي��ال (قائ��وظجم��د ) محف�وق

وق�د أف�ادنى  –فيم�ا بع�د م�ؤرخ للعس�كرية ف�ى ا5س�3م  أصبح

���ن أھ��ائحه ولك��را بنص��ھورة ـكثي��ه المش��ت مقولت��يحة كان�م نص

م دائم�ا عل�ى الض�باط موك�ان ي�ت) الضابط يس�اوى نوت�ه وقل�م(

�وك�ان يق�ول .. والقل�م م�ع ك�ل ش�خص  ةبضرورة تواجد النوت

الخاص�ة ب�ه س�واء  ةأى شىء فى النوت� يدونالضابط أن  على

وقد تط�ور ھ�ذا الش�ىء مع�ى م�ن .. ميعاد أو فكرة أو تخطيط 

�يات ��دة دوس��ا ع��نطة بھ��ى ش��رة إل��ده كبي��ى أجن��ه إل��ل .. نوت�ك

�يط ��رة أو تخط��وع أو فك��ه موض��يه ب��ك .. دوس��د أن ذل�واعتق

�رى ����ر عم����ى أواخ����ى ف����ذى جعلن����ا .. ال����اعراً .. كاتب���.. وش

   . ىوروائ
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  الصاعقة

وھى تابع�ة لل�واء ا4ول مش�اة، إل�ى منطق�ة " فايد"تحركنا من 

عن�دى م�ازال  يوم، وف�ى تل�ك الفت�رة ك�انالھرم أول طريق الف

�ة ��د مدفعي��ن قائ��اعقة ولك��ة ص��ى فرق��ول عل��ى الحص��ة ف�الرغب

P أحص�ل عل�ى ھ�ذه  حت�ى.. حيال ھذا ا4مر يقف كان اللواء 

ن من يحصل عل�ى ھ�ذه وقد يكون السبب فى أنه يعلم أ الفرقة

����وة الفرق���توى جي���ى مس���ون عل���زه .. د يك���تم حج���وف ي��فس

لقد اختلفت صورتى فى ..  أكفاءوبذلك يفقد ضباط بالصاعقة 

�المركز ا4ول��رية ب��وز الس��د ف��ة بع��لحة وخاص��وات المس� الق

" البلوك�امين"على القوات المس�لحة وف�ى أح�دى ا4ي�ام أم�رت 

�اعقة أن ���ة ص���ائى فرق���ا 5عط���ى خطاًب���ب ل��ى يكت���ت إل��وذھب

�ت ـحي�ث وقع�.. ة الل�واء ـالفرقة دون أخ�ذ إمض�اء قائ�د مدفعي

�م ��ة رق��ت بالفرق��ه والتحق�� 13مكان��اعقة، ـداخ��ة الص�ل مدرس

�دأت��� وب���ة الصاعق���ى ـفرق���ان مع���ة وك���ابط   84والى ـح��ض

  .شھور 3صف ضابط، والفرقة كانت  20والباقى 

فق�د أص�ابتنى حال�ة .. بالص�اعقة  ا4ساسىفترة الجناح  وأثناء

ص�احبھا ن�وع م�ن الكح�ة  ةمن المرض وھ�ى نزل�ة ب�رد ش�ديد

ومعھا حساسية تظھر فى المساء عند النوم مما جعلنى ل�م أن�م 

�ة��اء الفرق��ة أثن��ا كامل��ر يوم��ة عش��دة خمس��ك  لم��ع ذل�اد زوم

، وك�ان عن�دى على الحص�ول عل�ى فرق�ة الص�اعقةاصرارى 

فيھ�ا الرغبة فى اPستمرار داخل ھ�ذه الفرق�ة والت�ى أص�بحت 

�ن ا��ن م��ون م��روض أن أك��ن المف��ان م��ث ك��ا، حي��زين بھ�لمتمي

�ى ���ين معلم���ى وب���أ بين���د نش���ذى ق���3ف ال���ن الخ���ل ولك��ا4وائ
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�اح ��رة جن��ى فت��ان ف��واء ك��دريب س��رة الت��3ل فت��دوريات خ�ال

�ى ��ب ف��ة يرغ��رف الفرق��ل مش��دوريات جع��اح ال��ال أو جن�الجب

�م ��د ت��اعقة، وق��ة الص��درس بمدرس��مام كم��ن اPنض��ى م�إخراج

�والى ���ز ح���ابًطا 24حج��� ض���ة ـكمعلم���تم .. ين بالمدرس��أو ي

دوا م�ن توزيعھم على كتائب الصاعقة وكنت م�ع ال�ذين اس�تبع

�اعقة���دات الص��مام بوح��م أن . . اPنض��ـ رغ���ى ال�) 14(ترتيب

   .على الفرقة

ولكن ما حدث بعد ذلك P يمك�ن أن أنس�اه، فعن�دما وقفن�ا أم�ام 

ل�ى إوأخ�ذ خط�اب الترحي�ل مكتب قائد الصاعقة 5لقاء التحية 

����إذا  ،داتناوح���دى(ف���3ل ھري���ان ) بج���ه وك���ًدا برتب���دم وقائ��مق

�اعقة ��ين ذاك .. للص��ة .. ح��رف الفرق��أل مش��ى يس��ان دفعت�وك

�ة "��ه؟.. إي��وز لي��ش محج��ائى م��"  رج��ظ اس��د حف��ن ـوق�مى م

  ف التى ـبعض المواق
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 الجناح الخاص بجنوب سيناء) الصاعقة(
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شاھدھا أثناء فترة التدريب وتفوقى بھ�ا، وإذا بمش�رف الفرق�ة 

�ه"��ل علي��ه " يمي��ى أذن��ه ف��ول ل��3مويق��ض الك��ا " بع��م م�� أعل

ولك�ن الس�بب عن سبب عدم حجزى بوحدات الص�اعقة، " ھو

خت3فى مع بعض المعلم�ين ف�ى المواق�ف إوھو .. كنت أعلمه 

م�ا دفعت�ى أو دفع�ة قب�ل إ.. وك�انوا معظمھ�م .. التعليمية غالبا 

�ى ���ك  –من���ن ذل���واب ولك���ى ص���ا عل���ت دائم���ان وكن���ر ك��يثي

 . حساسية بينى وبينھم

ضابط 24ل ھريدى يؤكد حجزى وانضمامى إلى الـوإذا بج3

�ى ��ت ف��د كن��اعقة، فق��وات الص��من ق��ا ض��ت وأن��ذا الوق��ذ ھ�ومن

حالة من الخوف عند ع�ودتى إل�ى الوح�دة الت�ى خرج�ت منھ�ا 

دون إذن وخوفى من محاكمتى، وسبحان � تغيرت مس�يرتى 

�ة ��ى لحظ��ا � وف��نعھا أرادھ��دى(ص��3ل ھري��زى  )ج��م حج�وت

قد تم إلحاقى إل�ى جن�اح الع�دو وھ�و يمث�ل و بوحدات الصاعقة

�ى أو ��اح الراق��ى الجن��بة إل��دوريات بالنس��ى ال��دو ف��وات الع�ق

.. في�ه  الت�دريبالذى يتم والجناح الراقى ھو الجناح الخاص، 

ا4رض الزراعية والصحراء المكشوفة والجن�اح الخ�اص  فى

وك�ان عم�ل الض�ابط ال�ذى يمث�ل الع�دو م�ع . ھو جناح الجب�ال

ترك�ب عربي�ة يق�ف ف�ى من�اطق معين�ة وي�تم تمثي�ل  القوة الت�ى

�ف ��ة مواق���يعلم الطلب��رف ل���ن أن يتص��ف يمك���ا كي��ن خ3لھ�م

الط3ب خ3لھا، وعندما انضممت إلى الجناح تصرفت بشكل 

مختلف تماًما فقد كن�ت أس�ير م�ع الط�3ب بش�كل كام�ل س�واء 

�ف ���رض المواق���اص 4ف���اح الخ���ى أو الجن���اح الراق���ى الجن��ف

�دريب��ة لت��ال المفاجئ��د ظھ��رف وق��ة التص��ى كيفي��ة عل�رت طلب
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�رف��ر مش��اك  بمظھ��ان ھن��اعقة ك��ة ص��اء أول فرق��ع انتھ�وم

�ى وك3ھم�ا ـنزاع Pنضمامى للجناح الخ�اص أو الجن�اح الراق

 –الجب�ال  –م إليه، وقد اخترت الجن�اح الخ�اص ضيريد أن أن

�عب ��ه أص��ل ب��ه فالعم��ل ب��ه والعم��ل إلي��ى أمي��دت نفس��د وج�فق

�ل��� وأفض���بحان � فق���ـوس���س د ك���م نف���انوا ھ���ين ال��ذين المعلم

  .أوصوا بعدم إنضامى لقوات الصاعقة أثناء الفرقة

�وج�دت ) جن�اح الجب�ال(اح الخ�اص ـوعند انضمامى إل�ى الجن

�3زم��ى الم��ن دفعت��اح م��ى الجن��بقنى ف��ذى يس��ار (أول  ال�مخت

وقد استفدت منه الكثير فكان لدي�ه إحس�اس ع�اٍل للس�ير  )الفار

����دوريات ك���م ال���ال، فمعظ���ى الجب���تعينون ف���باط  يس��ان الض

من البدو للسير فى الجبال، وقد ألغينا ذلك وأصبحنا " با4دلة"

نحن ا4دلة والمعلمين فى نفس الوقت ووض�عنا قواع�د جدي�دة 

�ف �4س�لوب التعل�يم مختلف�ة تماًم�ا، بحي�ث إن الطال�ب ي�تعلم كي

خدام الخ�رائط ف�ى يمكن أن يسير فى الجبل دون الدليل، واس�ت

قضيت خدمتى فى الفترات ا4ولى داخ�ل . الالسير داخل الجب

مدرسة الصاعقة كضابط متمي�ز ب�ين أقران�ى،  فق�د كن�ت أول 

من أدخل النزول من طائرات الھليوكوبتر ع�ن طري�ق الحب�ل 

�دامى، ��باط الق��ن الض��ديدة م��ة الش��م المعارض��ة، ورغ�والحلق

وتقليل عزيمتى من ھذه التجربة ولكن قمت بنجاح ب�ذلك أم�ام 

التى كانت تزور الصاعقة، وكان إضافة كبيرة  أحد الزيارات

�ة ���ود ا4فريقي���ارة الوف���د زي���رى عن���ت، وأخ���ك الوق���ى ذل��ف

وق�د ت�م ع�رض ) محم�د ف�وزى(واء ـة وكان معھم الل�ـللصاعق

�دم ���ن المق���ت م���وب وطلب���كل المطل���ه الش���ن في���م يك���3ل (ل��ج
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�دى���ة  )ھري���ل ترع���رة داخ���ائر مباش���ن الط���ز م���تم القف��أن ي

���ل وطل��ماعيلية دون حب��ى ا5س��ان أقص��ك وك��ل ذل��ى فع�ب من

وبالفع�ل  مت�ر 45ارتفاع يمكن أن تقف عنده الط�ائرة ح�والى 

قفزت م�ن ھ�ذا اPرتف�اع ف�ى ترع�ة ا5س�ماعيلية وعن�د تق�دمى 

محم�د (للوصول إلى حرف الترعة وإلقاء التحي�ة وإذا ب�اللواء 

يتقدم عدة خطوات وإنا أسفل طرف الترع�ة وجس�مى  )فوزى

وفع�3ً ألقي�ت التحي�ة  ي�ده ليس�لم عل�ىّ ملئ بالطمى وإذا به يم�د 

 بالي�د وإذ ب�ه يم�د ليس�لم عل�ىّ العسكرية ويدى متسخة ب�الطمى 

وتقدم من�ه .. والجديد من نوعه وھو سعيد بھذا العرض الجيد 

ن�اديلھم، وأذك�ر بعض مم�ن حول�ه لتنظي�ف ي�ده م�ن الطم�ى بم

�واء��ر لل��ا آخ��(موقًف��د ف��ة الحر )وزىمحم��ل الكلي��ا داخ��ة وأن�بي

ب م3كم�ة ب�وزن متوس�ط أم�ام قائد السرية أن ألع وطلب منى

�ب��ران(الطال��ود مھ��) محم��ت طالب��ا كن��ى وأن��دادى ف��ى ا5ع�ا ف

�ھور��ف الش��ى يختل��ان وزن��ى وك��ل( ا4ول��ن وزن ) وزن ثقي�ع

�زال ��م إن��د أن ت��ا4مر وبع��اراة ب��ت المب��ل لعب��ط وبالفع�المتوس

وزنى ح�والى خمس�ة عش�ر كيل�و م�رة واح�دة مم�ا جعلن�ى ف�ى 

ى إحدى الج�وPت وأن�ا أن�زف دم�اء م�ن العلق�ة حالة ھزال وف

�اخن��ب  ةالس��ف الطال��ن العري��ذتھا م��ى أخ��ران(الت��ود مھ�) محم

وكان طالًبا فى نھائى إذا بالمدرب الخ�اص ب�ى يلق�ى بالفوط�ة 

أقوم بإلقائھا خارج الحلب�ة ك�ى اس�تكمل  ولكنى.. داخل الحلبة 

ت ال�ث3ث ض اPنسحاب م�ن المب�اراة حت�ى انتھ�المباراة وأرف

���م بإع��ام الحك��وPت وق��ـج��ران(وز ـ3ن ف��ود مھ��) محم�ع ـورف

�اللواء ��ده، وإذا ب��(ي��وزى دمحم��وم ) ف��ة ويق��ى الحلب��عد إل�يص
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�دى ��ع ي��ده برف��اً وي��وزى و إع3ن��ه بف��تمرارىمن��ك Pس��ى  ذل�ف

المباراة حي�ث إن�ه ك�ان يش�جع المواق�ف الت�ى تمتل�ئ بالعزيم�ة 

����زام ويح���ام اPنھ����وخ أم���دم الرض���رار وع���ى  ثوا5ص���عل

وقل اعملوا فس�يرى : "الىف الشجاعة، وكما قال � تعواقالم

  ". � عملكم ورسوله والمؤمنون
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  الجـزائر

بعد خدمتى فى الصاعقة م�دة ع�امين ونص�ف س�افرت إل�ى    

الجزائر فى بعثة أن�ا ومجموع�ة م�ن الض�باط وص�ف ض�باط، 

الخ�3ف ب�ين حل وكان الغرض من السفر فى بداية ا4مر ھو 

على الصحراء الغربي�ة، وك�ان ھن�اك بعث�ة الجزائر والمغرب 

لتقف بجان�ب ..  ة والمدرعات وبعثة من الصاعقةـمن المدفعي

   .القوات الجزائرية

�ام ��د ا4ي��يف أح��ى ص��زل وف��ى المن��ا ف��ى وأن��ازةف��دت  إج�وج

وھ�و اIن  )ف�ؤاد س�عد ال�دين(يحدثنى فيه الم�3زم أول  تليفوًنا

�ول��اعقة يق��ى الص��ا ف��ان معن��ة، وك��افظ المنوفي��ى مح��ت : " ل�أن

�ك ��ى ودان��ايم عل��ت ون��ى البي��د ف��افرين .. قاع��ة مس��ى أربع�ف

�اعقة��ى الص��اق إل��ى اPلتح��ك ف��دث من��د أح��دين واح�، "وواخ

���ع ھ��ان الراب��يم(و ـوك��رى غن��3ح خي��دو دورى )ص��د تع�، وق

، وبالفع�ل "غن�يم"وكان عمة ھو قائد المنطقة المركزية اللواء 

بھ�ا م3ب�س، ذھبت فى اليوم التالى وأحمل معى حقيبة سفرى 

���د مدرس��ت قائ��اعقة ـوقابل��دم وة الص��ان المق��د (ك��3ح عب�ص

، قلت له أنكم تعديتم دورى وأنا أحضرت مع�ى حقيب�ة )الحليم

سفرى إما أن أسافر وأحص�ل عل�ى دورى وإم�ا أن أنتق�ل م�ن 

�اعقة، ��دم الص��ف المق��ان موق��ن ك��يم(ولك��د الحل��3ح عب�) ص

�ث��رفا حي��فرى  مش��ى س��ديق عل��ر تص��عأحض��3و م��ة ع�ة البعث

�باط ��ة ض��ى ا4ربع��بحو.. عل��باط و ناأص��س ض��ف  9خم�ص

  . ضباط للسفر إلى الجزائر
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سافرنا إل�ى الجزائ�ر ووص�لنا العاص�مة ث�م انتقلن�ا إل�ى منطق�ة 

ك غرب�ا  700والى الغ�رب جنوًب�ا ح�فى " كلوم بشـار"تدعى 

ك آخرين إلى الجنوب وكان صاحب  1200من العاصمة ثم 

، س�يةمتزوج من س�يدة فرن رجل أفريقىالذى أقمنا فيه الفندق 

�ر، وإذا ��رب والجزائ��ين المغ��ة ب��ت ا4زم��بوع انتھ��3ل أس�وخ

يقول لنا وكان يشغل القائد العام للقوات المسلحة  )مدين أبو(بـ

ھل من الممكن أن يتم تدريب فرقة للصاعقة ھنـا، وكن�ت ف�ى 

ذلك الوقت قائًدا لھذه البعثة، وقلت له بالتأكيد، وقال إن ھن�اك 

�كًرا ��دعى معس��ة ت��ى منطق��رق ف��ى الش��كيكدا"ف��ا " أس��ان بھ�ك

معسكر للمظ3ت الفرنس�ية يمك�ن أن ي�تم تحويل�ه إل�ى مدرس�ة 

صاعقة، ثم تم إرسال بعض ا4فراد لي�تم ت�دريبھم، وك�ان ھ�ذا 

�ك"أول ��ل " مح��م ك��ة، ورغ��ة تعليمي��اء أول مؤسس��ى إنش��ى ف�ل

  . الصعوبات التى واجھناھا

لطل�ب بش�كل عف�وى ھ�ذا ا) ھ�وارى بوم�دين (لقد طلب الس�يد 

�ديدة ��اطة ش��دون أى .. وببس��وى وب��ع عف��ا تب��ل م��ت ك��د كان�وق

�ة ��ر مكتوب��ن  –أوام��ض م��ب بع��ذا الطل��اء ھ��ف أثن��ان يق��د ك�لق

ى حالشخصيات والتى علمت فيم�ا بع�د أنھ�م بع�ض ق�واد الن�وا

أحدھم يدعى طاھر وھ�و .. وبعض العسكريين ) المحافظات(

  )ھوارى بوم�دين(علمت فيما بعد أنه أبن أخت .. برتبه نقيب 

�ة ���ورة الجزائري���ى الث���دين ف���د المجاھ���و أح���ره .. وھ���د أم��وق

بأن يصطحب بعثة الصاعقة إل�ى الجزائ�ر   )ھوارى بومدين(

�وب ���كر المطل���ث المعس���كيكدا حي���دة أس���ى بل���م إل���مة ث��العاص

  . تجھيزه كمدرسة للصاعقة
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�مة ��ر العاص��ى الجزائ��اھر إل��ب ط��ع النقي��ا م��ث .. تحركن�حي

لى أس�كيكدا إ.. أنا وھو .. ثم ذھبنا سويا ..  تركنا أفراد البعثة

�مة ���ن العاص���د ع���ى تبع���ذه  500وھ���مة ھ���ت عاص���م وكان��ك

وك�ان قائ�د ) قس�نطينه(الناحية وھى شرق الجزائر بلدة تسمى 

وال�ذى ) الشاذلى بن جدي�د(رائد يدعى ) المحافظ(ھذه الناحية 

محم�د ب�ن (تعين رئيس جمھورية فيما بعد وك�ان نائب�ه يس�مى 

وكان بيد واحده حيث فق�د ي�ده ف�ى ح�رب التحري�ر . ) .ىچرو

  . الجزائرية
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 بلده اسكيدا بالجزائر 

صورة التقطت من معسكر الصاعقة بأسكيد 
 لمنطقة الب3جات التى أمام المعسكر 
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ع�ن عب�ارة .. س�كيكدا ألقد كان�ت المس�افة م�ن العاص�مة حت�ى 

�طة ���ال متوس���رة وجب���طحات كبي���اعمس���ز  اPرتف���ا تتمي��وكلھ

توج�د بھ�ا وك�ذلك الكثي�ر م�ن الجب�ال والت�ى .. بخضرة جميلة 

�ة ��ات كثيف��ازير.. غاب��ة بالخن��ا مليئ��ا أنھ��رف عنھ��ة  يع��البري

�د ���ابين والقنف���ن الثع���ة م���واع مختلف���ذئاب وأن���ة وال��المتوحش

�ب ��دة  –والثعال��ن بل��د ع��و يبع��كر وھ��لنا المعس��كيكدا أووص�س

 هعناب� –س�كيكدا أثمانية كيلومترات إل�ى الش�رق عل�ى طري�ق 

عل�ى رب�وه  ويق�عوھو عبارة ع�ن معس�كر كبي�ر ونم�وذجى  –

���ى مي��ل عل��ة تط��ـعالي��ط ـاه البح��يض المتوس��ه و.. ر ا4ب�لكن

�ولكن�ه كام�ل .. بابيك مكس�ر ـمھجور تماما ومعظم زج�اج الش

�ة ��ليمة والح�وائط نظيف��واب س��ان .. ا4دوات الص�حية وا4ب�وك

  . قد تركھا قوات المظ3ت الفرنسية من مدة قريبة

�ب ��ى النقي��ال ل��اھر(وق��ان ) ط��ى المك��ت عل��د أن وافق��ه .. بع�أن

ر وتركن�ى ف�ى المعس�ك..  ةب�اقى البعث� 5حض�ارسوف يرس�ل 

  . على أنه سيرسل أسره ومراتب ودواليب بعدد أفراد البعثة

�كر ��رك المعس��د أن ت��ف .. وبع��ى منتص��خص ف��ى ش��ر ل�ظھ

����.. ات ا4ربعين���ى نفس���دم ل���ذا ـق���ى ھ���ارس عل���ه ح���ى أن��ه عل

  المعسكر 
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 أثناء التدريب فى أحراش الجزائر 
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�دة ��ى البل��3ت إل��يلة مواص��د وس��ال P يوج��ه .. وق��ن لدي�ولك

  . ھاتفى اتصالكما أن ليس ھناك أى ..  ةدراج

وارى وبھا م�ا وع�د ل3 بعد عدة ساعات حضرت بعض الوفع

�ى ��ض المكات�ب والكراس��ات وبع��ن مفروش��ل .. ب�ه م��ا أرس�كم

  . ق لى بعد أن أعطانى المفتاحئعربة جيب تركھا السا

�بس�يط وتلق�ائى ) ھ�وارى بوم�دين(ت م�ن قب�ل أن الس�يد كما قل

�ى ��ه مع��ى ك3م��رفات .. ف��ل التص��ان ك��د ك��ة فق��ه ال3حق�عفوي

  . وتلقائية

�ب ���انوا النقي���ة وك���راد البعث���اقى أف���ل ب���ين(وص���مير ياس��) س

�3زم أو ����ن(والم����ل حس����ى(و ) نبي����اكر مرس����3ح (و) ش���ص

�رى��ب ) خي��د الطبي��ا بع��م فيم��3زم أول وأنض��ادى (م��مير الن�س

  ). و طالببأ

) بوم�دين(بتكلي�ف م�ن ) ط�اھر(النقي�ب كان اتصالى مباش�رة ب

 ل�م يص�ل إP أن�ه.. رغم كثرة اPتصال .. لتوفير اPحتياجات 

�ك ��ار وذل��ائى أو نج��باك أو كھرب��واء س��ى س��كر أى فن�للمعس

�كر ���ز المعس���ابط .. لتجھي���ن الض���ا نح���دأنا بإمكانياتن���ا ب��لكنن

�آت ��ن منش��تخدامه م��ن اس��ا يمك��ز م��ى تجھي��باط ف��ف ض�والص

سواء للمكاتب أو إقامة الضباط وضباط الصف وكذلك عنابر 

الع�دد ات وا4دولقد اشترينا بمالن�ا الخ�اص  –Pستقبال الطلبة 

����..  ةال3زم���ز المط���م تجھي���3 ت���ا ـوفع���ز م���ذلك تجھي��لوب وك

����دان اPش���ن مي���اعقة م���دريب الص���ص ت���ل .. تباك ـيخ��والعق

كم�ا  –ائرة ـ3عب مث�ل ك�رة الق�دم والي�د والط�ـالرياضية والم

  . الغرضبا عيادة صغيرة تفى ـددنا بإمكانياتنـأع



 

42 

م�ن  كل ھذا ولم يصلنا أى مساعدة م�ن الجان�ب الجزائ�رى أو

�اھرة ��دس وا4رز .. الق��ول والع��ن الف��ة م��ض ا4جول��م بع�اللھ

�وليا ����ض .. والفاص����ع بع����ه م����ذائنا من����ز غ����ا نجھ����ى كن���والت

فر ـحيث كنا نصرف بدل س�.. وق المحلى ـمن الس ا5ضافات

���ق عب��ن الملح��راب ـم��دل اغت��ن ب��ى .. ارة ع��اد أن تف��ى تك�وھ

  . المطلوب من الحياة

�ه ����ا واقع����ر ھن����ب أن اذك����ى أن .. وأح����باط ھ����ف ض���الص

قد تجمعوا بع�د عم�ل ع�دة أي�ام ليعلن�وا .. المصريين المعلمين 

ھ�م إنحي�ث .. أنھم لن يؤدوا ھذه ا4عمال ا5نش�ائية وا5داري�ة 

ي�د .. لضباط كانت نشاركھم نفس العم�ل رغم أن ا.. ن ومعلم

  . بيد

�ى ��زولھم إل��ررت ن��نطھم وق��وا ش��أن يحزم��رتھم ب��ى أخب�ولكن

 –دما وج�دوا الجدي�ة ف�ى أوام�رى القاھرة ولكنھم تراجعوا عن

إل�ى .. وفى نفس الوقت تركتھم أسبوع مع عدم تفريغ شنطھم 

  .أن أثبتوا وجودھم فى العمل

وفى نفس الوق�ت ب�دأت ف�ى تجھي�ز ورقي�ات المدرس�ة كم�نھج 

دوريات فى ا4رض المفتوح�ة وك�ذلك ف�ى الجب�ال من  ىتعليم

�ات ��ان .. والغاب��ى ك��يوالت��وائرزدھش الجن��دخي��ا ن��ذه ن أنن�ل ھ

وك�ان يس�اعدنى عل�ى  إخط�ارالغابات مع علمن�ا بم�ا فيھ�ا م�ن 

�اح��ى الجن��دموا ف��ى ق�د خ��ذين مع��باط ال��ى  ذل�ك أن الض�ا4ساس

  . الخاص والجناح الراقى والجناح

كنت أحاول .. وأثناء ھذا العمل كله والذى قارب على الشھر 

ولك�ن دون ج�دوى .. م أن أطلب توقيت 5رسال جنود لتدريبھ
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�را .. ��أخي��ة أرس��د ناحي��ار(ل قائ��وم بش��ائتي) كل��م  م��اب كلھ�ش

�دني���ون بم���رة ين ويتمتع���مبش���ث  اءرس���ن إحي���ا م���م جميع��نھ

  . الجنوب

�ھر ��افة ش��طرنا 5ض��ث اض��اس حي��ن ا4س��دريبھم م��م ت��د ت�وق

�رفلل���وق���ى جن���ويلھم إل���ا دة لتح���ير  كم���ى الس���دريبھم عل���م ت��ت

�ادة ������الخطوة المعت������ريعة .. ب������ة .. والس������ة بالبندقي�����والرماي

 واللياقة البدني�ة.. الصغرى من التقدم واPنسحاب  يكاتتوالتك

أى أننا قمنا بتحويلھم من مدنيين إلى رجال عس�كريين قب�ل .. 

لقد كانت ھذه المھمة ف�ى مص�ر  –أن نبدأ بھم فرقة الصاعقة 

.. ولك�ن ف�ى الجزائ�ر .. يقوم بھا مراكز التدريب المس�تجدين 

�طررا���اعقة ناض���ة الص���دأ فرق���ل أن تب���ا قب���ام بھ���د ..  للقي��وق

  . أستغرق ذلك مدة حوالى الشھر

�ا ��بوع تقريب��د أس��الى وبع��دى اللي��ى أح��ض .. وف��ى بع��ر ل�حض

أى بع�د .. الصف ضباط وكانت حوالى الساعة الحادية عشر 

�ود ��وم الجن��اد ن�� –ميع��ه توج��ى أن��ين  دواخبرن��ذمر ب��ة ت�حال

وھم ف�ى حال�ة ھي�اج ومجتمع�ين ومعھ�م .. الجنود الجزائريين 

معترض�ين عل�ى اPس�تمرار ف�ى .. وات بعض العصى والھرا

وخرج�ت .. وف�ى ث�وان ارت�ديت م3بس�ى المي�رى .. التدريب 

�ن ��ث م��وء المنبع��ض الض��ن بع��ك إP م��3م حال��ان الظ��م وك�لھ

�اء��ات مض��دة لمب�� – ةع��ابى معھ��ديث خط��ى ح��دأت ف��د ب�م وق

وك�ان ح�ديثى .. ف�رد  وبصوت عالى فى حش�د ق�ارب الم�ائتى

ت�ذكيرھم بالمس�تعمر ال�ذى مل على الجمل الوطني�ة وـمعھم يش

�ت ��ھر ومازل��دة أش��ن ع��م إP م��رح ب3دھ��م يب��ل��ة إث�.. ارة باقي
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وأثناء حديثى معھم وجدت انصياع واستماع لكل كلمة والق�وا 

مه حتى اIن واس�مه ـساأحدھم واذكر  جوخر.. بما فى أيدھم 

�دم(��راھيم المق��ى ) .. إب��3ؤه ف��اقى زم��ف ب��ى ويوق��تأذن من�ليس

وھك�ذا .. لت خط�ابى لھ�م ـثم أكم�.. صفوف منتظمة عسكريا 

�يھم ��يطرة عل��ن الس��ت م��.. تمكن��ـوخ��ى عن��دأنا ـلدوا إل�ابرھم وب

  .   التدريب فى اليوم التالى وبروح عاليه

د الناحية السيد الرائ�د ـوھى أن قائ.. أخرى ة ـواذكر ھنا واقع

حي�ث كن�ت .. قد أزعجه عدم اتص�الى ب�ه ) الشاذلى بن جديد(

لق�د .. مباش�رة ب�وزارة الحربي�ة ) وم�دينب(أقوم باPتصال م�ع 

�م ��ىء مھ��ه ش��ال ب��أن اPتص��ت ب��ذا الوق��ى ھ��م ف��ت P أعل� –كن

فاستدعانى فى مكتبه ببلده قسنطينه وقد تكلم معى بش�كل غي�ر 

�ق ��ل .. Pئ��ه بالمث���ى رددت علي��ه إP أن .. ولكن���ان من��ا ك��فم

وك�ان يب�دوا أن�ه أع�د ل�ذلك .. جنود  أربعةأستدعى حرس من 

�ث��ل حي��ن قب��ال  م��ت (ق��ت تح��تحفظأن��اك .. ) ال��ام احتك��د ق�وق

�نھم ��ى وبي��رنى .. بين��ى � نص��د ولكن��أرفق��ا ض�.. تھم أرض

 .. ف�ى ض�ربة واح�دة تركت المكتب بع�د أن أفترش�وا ا4رض 

�والى ��افة ح��رت مس��د س��إم 200وق��ن مكتب��ت م��ى أن خرج� هل

مت�ر ف�ى  وك�انوا أط�ول م�ائتى) المحافظ�ة(ان ة ال�ديوـإلى بواب

  . أتوقع أى شىء وكنتكنت انتظر اللحاق بى حيث .. حياتى 
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�الجزائر ��ى ب��ق الحرب��ب الملح��ى مكت��ك إل��د ذل��ت بع�.. وتوجھ

وطلبت منه أن أنھ�ى م�أموريتى لم�ا وجدت�ه م�ن س�وء معامل�ة 

ولكن�ه أثن�ـانى ع�ن ق�رارى عن�دما ق�ال .. وذكرت له ما حدث 

�ة  –���ة العربي���رين للقومي���ا مبش���ا ھن���ى .. أحن���ف P ترتق��فكي

  .مبشرات فى أدغال أفريقياللراھبات ال

�ود ��ة 4ق��ره ثاني��كتكدا م��ى اس��كر ف��ى المعس��ت إل��3 توجھ�وفع

  .البعثة مرة أخرى بروح وتصميم أعلى مما كانت

�ر ��رنى � أكث��ة .. ونص��اعقة للدفع��ة الص��ا فرق��دما أتممن�عن

�ورة ���د الث���كرى لعي���رض العس���ى الع���راكھم ف���م إش���ى وت��ا4ول

�ة ���اھده .. الجزائري���ذى ش���3(وال���ن ب��� )ب���ة رئ��يس الجمھوري

  ). المحافظين(ى حوكافة قواد النوا) بومدين(و

�كرى��رض العس��ام م�ن الع��دة أي��دخل ..  وبع�د ع��أن ي�فوجئ�ت ب

�كيكدا ��كر باس��د(و) بوم�دين(علين�ا بالمعس��ن جدي��اذلى ب�) .. الش

عما بدر منه قبل�ى ف�ى المكت�ب ) الشاذلى بن جديد(وقد اعتذر 

أن�ه ل�م وافھمنى أن بعض ا4شخاص ھ�و ال�ذى وش�ى ب�ى و –

�ع ��م الوض��ن يفھ��ع .. يك��د أن راج��ه بع��دين(ولكن��د ) بوم�وج

�رض ��ى الع��رف ف��ر مش��روا بمظھ��دربوا ظھ��ذين ت��ود ال�الجن

  . العسكريين ا4جانب الملحقينمما أثار تعليق .. العسكرى 

أو  ةب�دأ الجمي�ع س�واء ف�ى البل�د.. بعد العرض العسكرى ھ�ذا 

�رون ��ا يظھ��ة كلھ��رامھمالناحي��ا  احت��لت .. لن��د وص��ن وق�حس

صلحت من وض�ع البعث�ة التعليمي�ة أع3قاتى بالجزائريين بأن 

�د���ودة بالبل���ين( ةالموج���توى ) المدرس���ين مس���ى تحس���واء ف��س
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�ل ��ن قب��م م��ة معھ��ت المعامل��ذلك اختلف��ة وك��كن والمعيش�المس

  . يينالجزائر

وقد استأجرت ف�ي3 عل�ى البح�ر مباش�رة وكان�ت منت�دى لكاف�ة 

ين ال�ذين م�ازالوا ف�ى القيادات من أھ�ل البل�دة وبع�ض الفرنس�ي

ريق ـف�اء ب�ارزين ف�ى ـة أعضـالبلدة وكنا نحن ضباط الصاعق

خر دائم�ا أحيث كان ترتيب ھذا الفريق مت. . السلة بالبلدةكرة 

ولك�ن أص�بح .. فى دورى ك�رة الس�لة عل�ى مس�توى الجزائ�ر 

�ب�ل ك�ان ترتيب�ه ا4ول عل�ى مس�توى .. ة ـبعد ذل�ك ف�ى المقدم

   .دورى بطولة الجزائر

ث�م إنش�اء كتيب�ه ص�اعقة .. د مكثت ح�والى س�نتين ونص�ف وق

  . ومدرسة صاعقة ومركز تدريب للمستجدين

���ـوانتھ��ـيت مأموريت��ـى بع��ك ليتس��ـد ذل��ـلم من��(يب ـى النق�يد ـس

  . البعثة) الشرقاوى

�م ��ت ل��ث كن��ى حي��ى نفس��رة ف��ة كبي��ة ثق��ذه البعث��ى ھ��د أعطتن�لق

�اوز���رين  أتج���ة والعش���ه تعليم.. الرابع���يت بعث���د قض���ة وق��ي

�اعقة ��كي3ت الص��رق وتش��ى ف��دريب وھ��واع الت��عب أن�.. 4ص

فإنن�ا ل�م .. اعتقد أننى قمت بھا م�ع زم3ئ�ى عل�ى أكم�ل وج�ه 

نخرج من القاھرة ومعنا أى وثائق للت�دريب أو عل�ى اس�تعداد 

وك�ان تحركن�ا .. ھ�ذا أكملناھ�ا عل�ى أكم�ل وج�ه  وم�ع.. لذلك 

تع�ام3ت فى الجزائر على المستوى الش�عبى والسياس�ى ف�ى ال

كما أن الص�عوبات الت�ى واجھتن�ا .. وقد تجاوزناھا بشرف .. 

لقد أض�افت ھ�ذه البعث�ة ل�ى  –تخطيناھا كلھا بحكمة وعق3نية 

�ر ���ارى .. الكثي���ة واختي���اة المدني���ى للحي���د خروج���ة بع��وخاص
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وذل�ك بع�د ح�والى خمس�ة .. شاء الم�دارس نللحياة التعليمية وإ

  . عشر عام من ھذه ا4حداث
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  نـاليم

   ���ى القاھ��وعى إل��د رج��اح ـبع��ى الجن��ة إل��ممت ثاني�رة انض

�اص ��اح .. الخ��ذا الجن��د لھ��ا قائ��ه وأن��د تركت��ت ق��ذى كن�.. وال

بع�د  موھ�) أحم�د منص�ور(و) مختار الف�ار(وكان معى دفعتى 

) مخت�ار الف�ار(زائر وذھ�ب ـوق�د ذھب�ت أن�ا للج�.. منى بدفعة 

وص�اروا  ..وق�د ت�م ت�رقيتھم اس�تثنائيا ف�ى ال�يمن .. إلى اليمن 

  . أقدم منى

وال�ذى كن�ت .. وكان علّى أن أخ�دم بالجن�اح ف�ى ھ�ذا الوض�ع 

�دة ��ه بش��ة .. أرفض��م الحميم��ى معھ��ات .. ولع3قت��ت ا4دبي�كان

�ة ��ا.. محفوظ��ت أن��د كن��ىء  فق��ل ش��ى ك��رف ف��د .. المتص�وق

وبع�د ح�والى ش�ھرين طل�ب من�ى أن أس�افر .. ھم ذل�ك راعوا 

  . إلى اليمن

�ھر أ��ى ش��يمن ف��ى ال��ت إل��طس ذھب��..  1965غس��ت ـوق�د تعين

ة ص�عدا ـودة ف�ى منطق�ـة الموج�ـصاعق�الة ـبيقائد سرية فى كت

د المنطق�ة الل�واء ـوقائ�) جمال فھمى(ة الرائد ـوكان قائد الكتيب

  ). نبيه السرسى(

وكنت قد سمعت من زم3ئى وأخى ھشام ع�ن م�ا يج�رى ف�ى 

.. وخاصة من ناحية الجان�ب ا5نس�انى ف�ى المع�ارك .. اليمن 

�راد و��ض أف��ن بع��دث م��ت تح��ى كان��اوزات الت��ض التج��ن بع�ع

وق�د كان�ت .. تلين القوات المسلحة ض�د ا4ف�راد اليمين�ين المق�ا

P ياء�ق�ررت أن أراع�ى ذل�ك وق�د  –ب�داخلى أقرھ�ا  ھذه ا4ش

  . ن من خ3ل أعمال القتال المعروض علينافى عملى باليم
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ين م�ن ن�ا العائ�دائبوقد سمع أخى ا4كبر بھذه ا4حداث من أقر

ن فقال لى مقوله أثرت فى وجدانى وأنا ذاھب إلى ال�يمن ـاليم

خل�ى بال�ك أن�ك حتح�ارب ن�اس بتق�ول � أكب�ر (يث قال ـح.. 

  ). زيك.. زيھا 

.. وقد كرر علّى ھذه المقولة أثناء المواجھة مع ليبيا فيما بعد 

�وم ��رر أن تق��ابيع تق��ده أس��اليمن بع��دتى ب��مامى لوح��د أنض�بع

بحج�ة تيبة بتدمير ث3ث منازل بمنطقة ص�عدا أحدى سرايا الك

ة م�ن جب�ل أس�مه جب�ل ـوھى قريب�أنھا مخازن أسلحة وذخائر 

بھذه العملي�ة وھ�و ) خيرى على(وقد كلف النقيب  –ا4خرس 

�ة ��رايا بالكتيب��د الس��د 4ح��ذه  –قائ��ى ھ��ه ف��رر أن أرافق��د تق�وق

�ة ���ة .. العملي���ى الطبيع���ارك عل���اھد المع���ى أش���ا .. حت��أو كم

  . بالنسبة لى )تطعيم المعركة(بـلك يسمون ذ

لف بالعملية فى كوفى ليلة العملية كنت م3زم لقائد السرية الم

س�ريته إل�ى ) خي�رى عل�ى(حي�ث قس�م النقي�ب .. ركز قيادته م

ث3ث مجموعات كل مجموعة مكلفة بمنزل م�ن ھ�ذه المن�ازل 

�دعو���ى ب���ث3ث والت���اتلين  ىال���لحة للمق���وينات أس���ا تش��أن بھ

  . اليمينين

�م و��المتفجرات ث��زل ب��دمير المن��ة بت��ة مكلف��ل مجموع��ت ك�كان

�ب ���ات اللھ���ا بقاذف���ا رميھ���راب  –ومھاجمتھ���اء اPقت���ى أثن��وف

وقد بدأت خيوط الفج�ر .. المنازل واPقتراب منھا  ومحاصرة

بال�دور شاھدت رج�ل ق�د خ�رج إل�ى تراس�ى المن�زل .. تظھر 

ا نه بب�دو أن�ه ش�عر بش�ىء م�إحيث .. لمراقبة المنطقة العلوى 

وعن�دما ل�م ي�ر ش�يئا .. قه طفل وطفل�ة حوقد ل.. وله ـيحدث ح
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���ال بص��ال ـق��ر(وت ع��م ) .. � اكب��داخل دث��ى ال��ل إل��د  –خ�لق

�ر ��ى ا4كب��ة أخ��ذكرت كلم��يد(ت��ة ) س��ذه اللحظ��ى ھ��ى  –ف�وف

�ب ���وازف اللھ���ازل وق���ز المن���ات تھ���ت المفرقع���ات كان��لحظ

�ا ��ازل .. تمطرھ��اه المن��ران تج��3ق الني��ى اط��راد ف��دأ ا4ف� –ب

ولكنى فوجئت أن ھ�ذه المن�ازل تف�تح أبوابھ�ا ليخ�رج منھ�ا ك�م 

ع�ر وھرول�ة 4ى اتج�اه ذھائل من النساء وا4طفال ف�ى حال�ة 

�ة .. ��ئ المنطق��ار تض��وط النھ��دأت خي��د ب��اتل.. وق��دأ المق�ن ووب

�واليمين���ودي���النيران ون الموج���رد ب���رس ال���ل ا4خ�� –ن بالجب

�رك النس�اء وظھر جليا لى أن الرجال تحتم�ى بالجب�ل ل�ي3 ونت

وظھر لى أيضا أن قواتنا تعلم ھذا جيدا  –وا4طفال بالمنازل 

�ال .. ��ا أطف��ازل فيھ��رية أن المن��د الس��ت لقائ��دما قل��ة عن�وخاص

.. فق�ال كلھ�م ع�دو .. عندما ظھروا خلف الرج�ل ال�ذى ظھ�ر 

�م ��ى ول��ى كتف��ة عل��عت البندقي��ت ووض��ة وقف��ذه اللحظ��د ھ�وعن

ف�ى  أش�اركھمون أن ف�ى القت�ال وب�دأت الع�ودة س�يرا د أشارك

�حاب التك��ى يتاPنس���ة .. ك���ابتنى طلق���و أص��ى ل���ت لنفس�.. وقل

مع أنى لم .. 4ننى شاركتھم فى ھذا الموقف ..  استأھلفأننى 

�دة ���ة واح���ق طلق���د أو .. أطل���ى أن أرق���بعض ف���اول ال���د ح��وق

�اركھم��ى  أش��حاب التكتبك��تمريت .. اPنس��ت واس��ى رفض�ولكن

  . فى السير بالخطوة المعتادة

نبيه (واء ـس حيث اللـادة الرئيـلت إلى مركز القيـوص وما أن

�رس��) .. الس��ع أف��بقنى جمي��د س��ان ق��ـوك��دو .. رية ـراد الس�ويب

ا حدث منى م�ن ع�دم مش�اركتھم ـعم) هـنبي(أنھم ابلغوا اللواء 

  . فى القتال
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ب�أن ق�ال حم�د � عل�ى  يس�تقطبنىأن  أراد) نبيه(ولكن اللواء 

�ل ��ا بط��3مة ي��ت .. الس��ا كتب��ة أن��ف الترقي��ى كش��مك ف�.. اس

�اPت���ا !! والري���ه معاتب���رت في���ى انفج���ك حت���ال ذل���ا أن ق��وم

�ال ��وت ع��اء .. وبص��د النس��ال ض��ن القت��وع م��ذا الن��ى ھ�عل

  . وا4طفال

وعلمت فيما بعد أنه كتب تقرير فى حقى ب�أننى تقاعس�ت ع�ن 

  . ووصف ذلك بمصطلحات كثيرة.. القتال 

���ف ب��ذلك الموق��أثرا ب��وت � مت��د دع��ت ق��وت أP وكن�أنى دع

وفع�3 ل�م تم�ر  –ذا الش�ھر إP وق�د ترك�ت ال�يمن ھ�يعود علّى 

عدة أيام حتى ج�اءت إش�ارة م�ن الق�اھرة ب�أن أن�زل ف�ورا م�ن 

  . اليمن وأسلم نفسى إلى وزارة الحربية

وقد اعتقد الجميع أنى سوف أتولى السرية الجدي�دة والت�ى ي�تم 

�ا���اھرة والمعرؤإنش���ى الق���ة وھا ف���ـف���رس الم(ب���رية ح���ير س��ش

ت�م تمزي�ق التقري�ر المكت�وب ف�ى .. وأمام ھذه ا5شارة ) عامر

وقائ�د ) نبي�ه(كما ودعونى فى المط�ار ك�ل م�ن الل�واء .. حقى 

�ة ��دما .. الكتيب��ربين عن��ن المق��ون م��وف أك��ى س��نھم أن��اً م�ظن

  . إنشائھا لحراسة المشير المزمعأتولى السرية 

  . ستجاب � لدعوتى وتركت اليمنوھكذا ا

ى إل�ى قي�ادة توجھت فى الي�وم الت�ال.. صلت القاھرة وعندما و

قائد الص�اعقة ف�ى ذل�ك الوق�ت العمي�د  وحدات الصاعقة وكان

�ب ) .. حس�ن عب�د الغن�ى(�وقابلت�ه بمكتب�ه وك�ان موج�ود بالمكت

وبع�د أن .. قائ�د مدرس�ة الص�اعقة ) ص3ح عبد الحليم(العقيد 

اء يحاس�ت ل�ىوع.. وقد وج�دت ترح�اب غي�ر ع�ادى .. لست ج
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أنن�ى ض�من نش�رة الحق�ائق ) حسن عبد الغن�ى(خبرنى العميد أ

�م ��ا ) .. 5(رق��ى بھ��تغناء  65والت��م اPس��د ت��ابط ق��نھم ض�.. ع

حيث كانوا ضمن تنظيم ا4خوان المسلمين عندما ك�انوا طلب�ة 

�دارس ���دم .. بالم���ى ع���دوا من���نھم وج���راث إولك���ى .. كت��وأن

  . نفس الحديث الودى وبروح مرحهاستمريت فى 

�ى ��ال ل��ى(فق��د الغن��ن عب��ت ) حس��دع أن��ك ياج��ه حكايت��ا  –آي�أن

وك�انوا قاع�دين .. بلغت الرس�الة دى 4ثن�ين ض�باط قب�ل من�ك 

فقلت له أنا فع�3  –يقوا إP بالنشادر نفس الكرسى ولم يفعلى 

4ن�ى P أعتق�د أن�ى كن�ت حق�در .. سعيد بخروجى من الجيش 

�ى ���لت ف���ى حص���تثنائية الل���ات اPس���ة الترقي���د حكاي���تمر بع��اس

�ى ال��دم من��ذى أق��ن ت3مي��باط م��ل ض��ا جع��يش مم��بب .. ج�والس

  . حرب اليمن وخصوصا بعد ما حضرت معركة فيھا

وفجأة تكل�م ف�ى التليف�ون م�ع أح�د ض�باط المخ�ابرات الحربي�ة 

) 13(وكان يخدم ف�ى المجموع�ة ) عوض(وكان أسمه المقدم 

�ة .. ��ى مدرس��ت ف��ت كن��ال أن��ى وق��ر إل��ات نظ��دة كلم��د ع�وبع

�ة ��برا الثانوي��د  ..ش��برا إP بع��ى ش��ل ح��م أدخ��ا ل��ه أن��ت ل�فقل

تخرجى من الكلية الحربية فقال لى أكتب ل�ى تسلس�ل دراس�ته 

  . فى الثانوى وذلك بعد أن قدم لى ورقة وقلم

���ة ـوبع��اة المدني��ى الحي��يتھم ف��ھرين قض��والى ش��ى .. د ح�طلبن

���ى(د ـالعمي��د الغن��ن عب��ى ) حس��ه ليبلغن��ى مكتب��وعىإل��ى  رج�إل

  . الجيش مرة أخرى

نش�رة الحق�ائق رق�م (كنت الوحيد من ض�باط ھ�ذه النش�رة  وقد

  .الذى أعيد إلى الخدمة مرة أخرى) 5
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�يف ���ة ص���ع بداي���و ..  1967م���رارة الج���ع ح���دأت .. وم��ب

تتصاعد القرارات السياسية والعسكرية عل�ى الجبھ�ة الش�رقية 

وقد بدأت بطل�ب مص�ر بس�حب ق�وات ا4م�م المتح�دة . يناءـبس

�ة���يج العقب���ق خل���روًرا بغل��� م���ى أم���رائيلية إل���ة ا5س��ام الم3ح

����يناء الحش���ى س���لحة إل���وات المس���كرية للق���ع .. ود العس��ورف

  . درجات اPستعداد للمواجھة المصرية ا5سرائيلية

�ث ���تحي���ذى  ابتلع���م ال���رية الطع���ادة المص���دهالقي���رب  أع��الغ

لمصر ف�ى ھ�ذا  نية لمصر للمبادرة بالضربة الموجةوالصھيو

  . لمصرى فى اليمنك الجيش انھِ التوقيت بعد أن أُ 

كھ�دف  )عبد الناص�ر(وذلك بغرض إسقاط نظام الحكم بقيادة 

�رب ��م للغ��زء مھ��يناء كج��ت3ل س��ا واح��ھيونية عينھ��ع الص�تض

�ه���ى ..  علي���نسَ فھ���م ت���و  ل���ورة يولي���أھم  52لث���ت ب���ا قام��أنھ

به على ما قام به الغرب بعد الحرب العالمي�ة  تضقنجازات إ

�د��ى وأك��ة اتا4ول��رب العالمي��ى الح��ة ھا ف��ت3ل .. لثاني��و اح�وھ

  : نجازات ھى5وھذه الب3د العربية وا4فريقية لالدول الكبرى 

 .من المستعمر ا4وربي تحرير كافة الدول العربية وا4فريقية

 .إحياء القومية العربية

 . المد الثورى 4مريكا الجنوبيةمساعدة 

  . اPشتراك وتعظيم دور دول عدم اPنحياز

�ل دور جا���ة تفعي���ة محاول����ة إقام���ة وبداي����دول العربي���ة ال���مع

 .الوPيات العربية المتحدة
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الغرب أن كاف�ة ال�دول العربي�ة وال�دول ا4فريقي�ة ق�د  ولم ينسَ 

تحررت من اPستعمار بفضل القيادة المصرية بزعامة جمال 

  .عبد الناصر

�دا��اعقة قائ��ة الص��دم بمدرس��ت أخ��ك الوق��ى ذل��ت ف��اح  وكن�للجن

  .الخاص وھو جناح الجبال

�درت تعليم�ات باختي�ار..  29/5/1967ي�وم ف�ى ��باط 6ص�ض

ك�ل مھم�ة مكون�ة .. Pستط3ع ث3ث مناطق بص�حراء النق�ب 

�ن ���باط  2م���ى .. ض���رم زميل���ود مح���ب محم���ا والنقي���ت أن��كن

  . بالمدرسة فى مھمة واحدة

أنفس�نا  )محم�ود مح�رم(سلمنا أن�ا و..  31/5/1967وفى يوم

ف�ى نف�س  لناهوال�ذى كن�ا وص�.. إلى مكتب مخابرات الكونت3 

الذى كان يجلس على مكت�ب  )أحمد السيد(اليوم وقابلنا الرائد 

�بى ���ك خش���ل كش���ع داخ���دانى متواض���انوس .. مي���ه ف��وبجانب

م�ع .. حيث ك�ان الوق�ت ل�ي3 وك�ان س�ماره ال3م�ع ) ھيركان(

وت�راقص إض�اءة الف�انوس .. بياض العين�ين وس�واد الح�دقتين 

  .ا انطباع أھمية المأموريةأعطى لن.. 

.. ة لن�ا أن نكل�ف بمھ�ام قتالي� ةنھ�ا كان�ت أول م�رأصوصا وخ

�ة��ام تدريبي��ت مھ��ة وليس��ت المھم��ار  وكان��تط3ع مط��ى اس�ھ

تق�ع ف�ى  بصحراء النقب وھى) متسابية رامون(يسمى بمطار 

�رق��ة  الش��ونت3(لمنطق��ان أرض  )الك��ذا المك��روف أن ھ�والمع

والمطلوب ھل .. ھبوط للطائرات يستخدم فى حالة الطوارئ 

   ؟سيستخدم أم Pھو 
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�ة ��اًء ..  31/5/1967ليل��رة مس��اعة العاش��رك .. الس��م التح�ت

وك�ان معن�ا ..  )متس�ابية رام�ون(من الحدود المصرية باتج�اه 

والمق�در ل�ه مس�افة .. دليل بدوى سيتولى توجيھنا إلى المطار 

.. وكن�ا ُنعل�م الطلب�ة ف�ى فرق�ة الص�اعقة .. كم م�ن الح�دود  9

ه وكيفي�ة الس�يطرة عل�ى ال�دليل حت�ى على اPتج�ا الحفاظ يةكيف

�س ��ق نف��ى أطب��دت نفس��د وج��رار وق��احب الق��و ص��ون ھ�P يك

�ادئ ��ة .. المب��ى المنطق��ا إل��ل ث3ثتن��د .. ووص��م رص��ى ت�والت

أرض الھبوط والتى لم نجد فيھا أى حي�اة مم�ا ي�دل عل�ى ع�دم 

���تخدامھا  ةني���دو اس���ى .. الع���ر إل���ديم التقري���وع وتق��م الرج��وت

  . )أحمد السيد(د الرائضابط المخابرات 
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  الناصية الثالثة

إP أن غناھ�ا .. رغم قصر ھذه الفترة والت�ى P تتع�دى ا4ي�ام 

�م ��ا ت��ل م��تخدام ك��ا اس��تم فيھ��ى ي��ى الت��رة ا4ول��ت الم��ا كان�بأنھ

  . التدريب عليه أثناء السلم فى أول تجربة قتالية فى حياتى

 وقد اتسمت كل المواقف باليقظة وسرعة اتخاذ القرار معتم�دا

  . على عنصر المفاجأة والخداع لتحقيق الھدف وس3مة قواتى

  : ولكن الفاجعة كانت متمثلة فى مشھدين

�ھد ا4ول��ة : المش��ة ا4ردني��ى الجبھ��لبية عل��ة والس��ھد الخيان�مش

  . سواء من القيادة إلى وحدات الجيش ا4ردني

�انى���ھد الث���ھد : المش���طينيينمش���ة  الفلس���فة الغربي���ى الض��.. ف

 48رب ـقادھم ب�أن ح�ـل ھذا اليوم واعتثدوا لمستعيوالذين لم 

���ادھم عل�ى الق��ر المع�ارك واعتم��واء ـوات النظامي�ـھ�ى آخ�ة س

  . المصرية أو ا4ردنية

�ين أن ��ى ح��بف��ه إ قل��ى قبض��ت ف��ذا الوق��ى ھ��ان حت��رائيل ك�س

مى ا4سلحة الص�غيرة والمتوس�طة ل�?ردن والفلس�طينيين ومر

  .فة أو غزةضسواء فى ال



 

57 

  ا&ردن

انضممنا إلى قوات الص�اعقة والت�ى ..  1/6/1967وفى يوم 

�د ��ادة العقي��ت بقي��ونت3 وكان��ة الك��ب مدين��ودة بجان��ت موج�كان

 )3، 2، 1(وخ�3ل أي�ام  وقتئ�ذج3ل الھري�دى قائ�د الص�اعقة 

�راد ��وات أف��ذه الق��ل لھ��ان يص��تدعونك��دنيون مس��ة  م�.. للخدم

�م ���د ت���البيتھم ق���ة وغ���ھم المدني���رة وبم3بس���داد كبي���انوا بأع��وك

س�نة كم�ا أنھ�م ل�م يخ�دموا  15، 10حه م�ن الج�يش من�ذ تسري

�ل��ن قب��اعقة م��م  -بالص��د ت��ان ق��ة ك��اك دفع��م أن ھن��ذا رغ�ھ

�ھرين ��ن ش��ل م��ذ أق��اعقة من��ن الص��ف م��ريحھم ردي��ن  -تس�لك

  . منھم لم نجده بيننا اأحدً 

�وم ���ى ي���دد ..  3/6/1967وف���ل ع���ات بنق���درت التعليم�� 2ص

���..  ةكتيب��ل كتيب�� ةك��3ثمكون��ن ث��رايا  ة م��(س��والى الس�رية ح

�رد 100����دى ) ف����3ل الھري����د ج����ادة العقي����ى ا4ردن بقي���.. إل

�د ��ان قائ��د � ك��د عب��دم أحم��ذكر أن المق��إوأت��ب ـح�دى الكتائ

لنس�تقل الط�ائرات إل�ى ا4ردن  )بير تمادا(ار ـا إلى مطـوذھبن

�روPت .. ��تلمنا أف��ا اس��ذكر أنن��ةوأت��راد  وأحذي��م ل?ف��ذين ت�ال

وكان�ت ..  ب�الم3بس المدني�ة كانوا م�ازالواوالذين  استدعاؤھم

�اك اخت��ات ھن��رة3ف�� كبي��ى مقاس��روPت ف��ةات اPف�..  وا4حذي

�ار أ��ن مط��ا م��ادا(قلعن��ى  )تم��وم إل��ـس الي��ر نف��ى ظھ��لنا ف�ووص

�ار ��ان(مط��ك .. ) عم��ان المل��ين(ك��ه  )حس��تقبالنا وبرفقت��ى اس�ف

�واء ���ادة الل���اك بقي���رى ھن���ادة المص���ز القي���نعم (مرك���د الم��عب

�اض��ن المدفع )ري��ر م��دم واذك��ة المق��اش(ي��ر ش��ا . )مني�وتوجھن
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يواء بجان�ب قي�ادة إوانتشرنا ھناك فى أماكن ..  )رام �(إلى 

  . المنطقة برام �

�ة ..  4/6/1967وف�ى ي�وم ��ا بأعم�ال إداري�ة ونظاف�ب�دأنا يومن

�ود ��دأ الجن��3ح وب��تدعاؤھمس��م اس��ذين ت��ادلو ال��س  نيتب�الم3ب

مواق�ع انتش�ار  وا4حذية ف�ى محاول�ة 5يج�اد مقاس�اتھم وأخ�ذنا

لس�نا ض�من  )محم�ود مح�رم(كنت أن�ا و. دفاعية حول المنطقة

ذك�ر م�ن ق�ادة أو –فألحقن�ا عل�ى أح�د الكتائ�ب . تنظيم الكتائ�ب

�ب ��رايا النقي��ى(الس��اكر مرس��اء  )ش��ى إنش��ى ف��دم مع��ذى خ�وال

مدرسة صاعقة ومرك�ز ت�دريب ب�الجزائر لم�دة ح�والى ث�3ث 

�ولى م����ذى ت����ل وال����طفى كام����ب مص����نوات والنقي����ة س���حافظ

�د���ا بع���عيد فيم��اء الع. بورس���ز وأثن���ل والتجھي���ادل .. م���ا نتب��كن

ارب ونثبت وجودن�ا نحالذى سوم الي اءج –ات الحماسية الكلم

�ية ��ات الحماس��ن الكلم��ض م��الم وبع��ذهوأن  –للع��تنا  ھ�فرص

  . وغيرھا من الكلمات الحماسية.. Pسترداد ا4رض 

�وم ��ى ي��باًحا..  5/6/1967وف��ة ص��ى الخامس��تيقظنا ف�..  اس

�ا ���ىخرجن���ى  إل���ة إل���ن السادس���ى م���باح الرياض���ابور الص��ط

�باحا ��ابعة ص��س .. الس��ر الم3ب��م تغيي��باح وت��ام الص��ذنا حم�أخ

إفط�ار الجن�ود  عل�ى أطمأنن�اوذھبنا إلى ميس الضباط بع�د أن 

) المطع�م(تقابلن�ا ف�ى الم�يس . دقيق�ة 7.45وكان ذلك الس�اعة 

لملح�ق مع بعض الضب�ـاط ا4ردني�ين وجلس�ـنا ف�ى الص�الون ا

�الميس��ار . ب��ل ا5فط��ارف قب��نا نتع��ان أو.. وجلس��ه ك��ر أن�ذك

���د  اجالًس���دارة العقي��ى الص��دى(ف��3ل الھري��اع  )ج���د قط�وقائ

مم�ت?  اوض�خمً  3ً ط�وي 3ً منطقة رام � برتبه عميد وكان رج



 

59 

بشكل ملحوظ فى منطقة الوسط ومرت دق�ائق وقب�ل أن ننتق�ل 

وف�ى  ةص�غير ةدخل ضابط أردن�ى برتب�.. إلى طعام ا5فطار 

 Pرو���ع مھ��ة ھل��ى.. حال��ة وأدى  حت���د المنطق��ام قائ��ف أم�وق

�ال ��دة وق��ة بش��و االتحي��تح الرادي��يدى .. ف��دأت .. س��رائيل ب�إس

بھجوم جوى على مصر وفتح الراديو الموج�ود ب�الميس عل�ى 

ص�وت الع�رب بص�وت  إذاع�ةوك�ان .. محطة صوت العرب 

الت�الى  جاءن�ا البي�ان..  ةالمذيع أحمد س�عيد يك�رر ف�ى ك�ل م�ر

  . ويعلن عن سقوط العشرات من طائرات العدو
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  مطـار اللد

وھن�ا ظھ�ر .. الت�ى نس�معھابا4خب�ار  ةما فى فرحة عاركن    

فى أمر عملي�ات .. جه يومنا ياوPد ".. وقال  )ج3ل ھريدى(

وكان قد م�ر ح�والى نص�ف س�اعة . "حيتم تلقينكم لتنفيذه اليوم

�اع و.. ��د القط��د قائ��ف العمي��ا وق��ا وھن��ورى موجًھ��وت جھ�بص

�ين ����باط ا4ردني����د الض����ى أح����ه إل����ة .. ك3م���.. 155المدفعي

وھ�ى أق�وى  155وكنا نعلم جميعا أن مدى المدفع . "أقصف"

وأبعد مسافة بحيث يمكن أن تضرب من رام � ك�ل م�ن  دانه

إP أنن�ا ل�م نس�مع ص�وت طلق�ة ..  ةتل أبيب ويافا واللد والرمل

المھ�م أعط�ى . التاسعة مس�اءً  واحدة حتى خرجنا لدورياتنا فى

تعليماته بأن ينتقل المقدم أحم�د عب�د �  )ج3ل ھريدى(العقيد 

إل�ى ن�ابلس حي�ث س�يكلف ھن�اك بخ�روج ث�3ث دوري�ات قت�ال 

�ة ��ارات المقابل��د المط��ل ض��رائيل للعم��اه إس��ى اتج��ى –ف� وتبق

وك�ان . ه تقسم إلى ث3ث دوريات ضد المط�ارات المقابل�ةكتيب

�ب ���اكر مر(النقي���ىش���د ا) س���قائ���ـلس���ل عل���ة للعم�� ىرية المكلف

�د(��ار الل��ب  – )مط��ت للنقي��اكر(فقل��ا و )ش��رم(أن��ع  )مح�حنطل

  . معاك الدورية

�م ��ىورغ��ه  أنن��دم من��رم أق��م .. ومح��ش مھ��ه م��ا ل��ا قلن�إP أنن

�ة ��راد إا4قدمي��تغل أف��تعدين نش��ا مس��ايزين .. حن��ش ع��م م�المھ

�غل���ر ش���ن غي���د م���ذھب . نقع���اكر(ف���د  )ش���ى العقي���3ل (إل��ج

�دىالھر��ايز ..  )ي��ال ع��ائى(وق��ا  )رج��ه .. معاي��ال ل��س .. فق�ب

حن�ا واح�د إ.. مش مھم يا فن�دم .. فقال له .. رجائى أقدم منك 

وھكذا كان�ت روح .. يقود السرية وأنا معاه  )رجائى(وممكن 
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وإن .. المھم أن نعمل س�ويا .. يقود  فيمنP فرق .. الصاعقة 

�ؤ��دون أن ي��س ب��د أن يجل��ن 4ح��وم P يمك��ذا ي��ه ھ�.. دى واجب

�ى���دًيا حت���ان جن���و ك���والى . ول���رية ح���ت الس���ابطً  96كان�� اض

ذك�ر م�ن أإلى الس�رية و )محرم(بعد أن انضممت أنا ووجندًيا 

وال�ذى كل�ف ..  )سيد أي�وب(والم3زم  )نجم(الضباط الم3زم 

�ي����حم����ان ل جھ����ذلك ك����ف ب����دى المكل����لكى 4ن الجن���از ال3س

نفس�نا للخ�روج وب�دأنا بتجھي�ز أ. بالجھ�از لهمستدعى وP علم 

ع�داد وتجھي�ز مفرقع�ات وألغ�ام ول�بس ا4ف�رول إللدورية م�ن 

�ى أى ��ة الزراع��ى الوجھ��امق(عل��ل ) الغ��ة العم��ث أن طبيع�حي

 )نبي�ل الزفت�اوى(م�زارع وك�ان الرائ�د الكانت بين ا4ش�جار و

وبعد أن تحركن�ا ونح�ن .. ھو قائد القاعدة التى سنتحرك منھا 

�ى بل�د��ط المس�افة إل��ت أل( ةف�ى وس��ا  )ي�اسبي��ة لح�ق بن�الحدودي

�دم ��ى(المق��د حلم��ال )أحم��ذى ق��دة " :وال��ى القاع��ا ف��أكون أن�س

  . "ھو اللى حيكون معاكم كقائد للداورية )نبيل الزفتاوى(و

 )لي�اسإبي�ت (قد كان المكان الذى سنخرج من�ه ھ�و م�ن بل�دة ل

�رائيلية��ة ا5س��دود ا4ردني��ى الح��ى عل��يارة . وھ��ن الس��ا م�نزلن

وأخذنا تشكيلنا ف�ى  ةمنطقة أشجار عالي وأخفينا السيارات بين

وق�د ب�دأنا  اتمتركيل�و 10والذى يبعد حوالى  اللداتجاه مطار 

 5التحرك فى الساعة التاسعة والنصف تقريبا من مس�اء ي�وم 

  . يونيو

�ه ��ابط خلف��ل ض��ود وك��ن الجن��ردى م��ابور ف��ى ط��ير ف��ا نس�كن

عشرة جنود وأنا وشاكر ومحرم خارج الطابور لتوجيه الق�وة 

�ة لل��ل ومجموع��د نبي��ير بع��ت أس��ب وكن��كل المناس��ير بالش�س
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�ف  ا5دPء��ارج الص��اه .. خ��ابع اتج��ت أت��ا ..  ا5دPءوكن�وبم

فق�د وج�دت .. ى أجيد الم3حة الليلي�ة والس�ير عل�ى النج�وم نأن

أننا تركنا اPتجاه المفروض أن نسير فيه وأصبحت مجموع�ة 

 تكان�و –النجوم التى نسير عليھ�ا للھ�دف ق�د أص�بحت خلفن�ا 

�د ���اعة ق���تالس���ل  قارب���رت نبي���ا أخب���ف وھن���دة والنص��الواح

�دف ���ن الھ���دنا ع���د ح���ا ق���اوى بأنن���بحنا .. الزفت���ل اIن أص��ب

�ة ���ى ا4ردن ثاني���ين إل���م .. متجھ���م وھ���ال دى ب3دھ���ه ق��إP أن

م�ع أكثر من ربع س�اعة  استمرتوبعد مناقشات .. أدرى بھا 

أش�رت بدأنا نغير اتجاھنا إلى حي�ث .. صرارى مع إوا5دPء 

�ير.. ��د مس��ر ةوبع��يرة ظھ��افة قص��دما  تمس��ى عن��حة ك3م�ص

���ان مرتف��ر مك��ا نعب��ى .. ع ـكن��واره والت��ئ أن��ار يض�وإذ بالمط

  . ھاط أو إق3ع طائرات ثم يعاود إطفاءوـكان يوقدھا أثناء ھب

واذكر أننا قطعنا المسافة ف�ى ح�والى خم�س س�اعات ونص�ف 

إل�ى  2.5التح�ـرك المي�دانى م�ن  ھا ف�ىـروض أن نقطعـوالمف

  : ينساعات لكن ھناك سبب 3

  . ا5دPءعندما ضللنا الطريق عن عمد بواسطة 

�دما ����وعن����ن الدب����ل م����رور رت����ادف م����ـتص���ربات ـابات والع

���ن المف��ان م��ق ك��ى طري��فحة عل��م ـالمص��ه ول�روض أن نقطع

�ف ھ�ذا ـوق�د وق�..  )الل�د(ار ـنتعامل معه 4ن الھدف ك�ان مط

  . الرتل أمامنا أكثر من ساعة

صلنا إلى منطقة المطار حوالى الساعة الثالثة ص�باًحا المھم و

واقتربنا 4قرب مسافة وھى عبارة عن منطق�ة أعش�اب كان�ت 

�والى ��د ح��ى بع��ا عل��ن وقوًف��ا ونح��رم 50تغطين��ق  ت��ن طري�م
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�ار ��ائك للمط��لك الش��م الس��ار ث��اور للمط��راج .. مج���دة أب�وع

  . للمنطقة متقطعةمراقبة بھا كشافات تضئ على فترات 

���د وقفن��يد وق��م س��رم ومعھ��اكر ومح��ل وش��ب نبي��ا وذھ�ا مكانن

أيوب بالجھاز ال3سلكى ل3قت�راب واس�تط3ع المط�ار إP أن�ه 

وري�ة الداضطررت أن أّقسم .. بعد نصف ساعة لم يحضروا 

�ى ��ا من��ة ظن��ذ العملي��غيرة لتنفي��ات ص��ى مجموع��ا إل�أن مكروھ

�م ��دث لھ��ا  –ح��3 اقتربن��ىوفع��ن  حت��لنا ع��ذى يفص��ارع ال�الش

�بح�والى  يبع�د عن�ا اھدنا أن الس�لك الش�ائك الكثي�فالمطار وش

م تقريبا وعندما أضاء كشاف المراقبة ك�ان ھن�اك ث�3ث 200

���ل جن��ائرات نق��س(ود ـط��ور أطل��رية ) ن��ائرة س��ل ط��ت ك�وتح

�والى كت���ين أى ح���ه يمظلي���رد 300(ب���ذا  –) ف���ددنا أن ھ��فح

وف�ى ھ�ذه اللحظ�ة  –اPتجاه ھو الھدف ا4ول ثم نتج�ه للمط�ار

�ع ��ل(رج��ه  )نبي��ن مع��دم .. وم��ا أن المق��ى(ليخبرن��د حلم� )أحم

  ! ھا وعلينا العودةتم إلغاؤليقول أن العملية .. تصل ا

ص�اغر رافض�ين الع�ودة قب�ل 4وھنا حدث تمرد من الضباط ا

تحقيق الھدف وخاصة بعد أن تحركن�ا إل�ى مقرب�ة م�ن الس�ور 

عل�ى  )نبيل(إP أن إصرار ..  وكنت من المعارضين أيًضا.. 

�اع��ق ا إتب��ى أواف��ر جعلن��ؤP واIن.. 4وام��ى ھ��باط عل�ء الض

���ة حميم��ثع3ق��ى حي�� ة مع��ت معلًم��رق  اكن��ى ف��ا ف��م جميع�لھ

حيث تفھم�وا ذل�ك .. وكان علّى أن أقوم بإقناعھم .. الصاعقة 

ارة بال3س�لكى إش�دما تص�لنا ـعن� ااقً ـتف�اك اـھن وأفھمتھم أن –

  ).ج3ل وحلمى يعودا لقواعدھم(أو الراديو 
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ولكنن�ا .. أن تعود الدوريات وP تستمر ف�ى العملي�ة  نھا تعنىإ

ناھا بال3س�لكى ل?سف لم نفتح الرادي�و ال�ذى ك�ان معن�ا وس�مع

�اعة ت.. ���ت الس���دوكان���ب تع���ة ص���وط الرابع���دأت خي��اًحا وب

���ر وكن��باح تظھ��ة الص��ا منطق��د دخلن��دائقا ق��ير  ح��ال لنس�برتق

ش�ماP لنبح�ث ع�ن الثغ�رة الت�ى  افة طويلة متجھينبداخلھا مس

مستعمرات التى كانت رة بين المررنا بھا فى الذھاب وھى ثغ

طينيين بع�د الفلس ا5دPءفى حيث اخت –ة بالكامل تحيط المنطق

  . أن عبرنا ھذه الثغرة فى الذھاب

الك�ون  م�?تق�د كان�ت الش�مس ووفى الساعة السابعة صباحا 

�رارً  –���ذت ق���اك اتخ���رور  اوھن���داع للم���ى الخ���د عل��أن اعتم

�ل ��ى داخ��باحا ف��ن إص��ت م��تعمرات فخرج��دى المس��ةح� حديق

  .ن معى من الداوريةالبرتقال مفاجأ لكل م

���ب ـ4ن��ف النقي��د أن وق��يھم بع��اكر(ادى عل�� )ش��امى وأق�ول ـأم

ليتجمع الجنود والضباط فى صفين ) جمعاعلى شمال الدليل (

�3ح .. ���ق الس���ت عل���ين دور .. ونادي���ف .. لليم���مال ل��.. للش

�ارش ��ادا م�� –معت��ذا التص��ان ھ��د ك��ن لق��ع م��أة لجمي�رف مفاج

وب�دأت الس�ير ف�ى اتج�اه .. نفس�ه  )نبي�ل(معى بما فيھم الرائ�د 

�والى إ���د بح���ت تبع���ى كان���تعمرات والت���دى المس���ر 100ح�� مت

بس�يطة دور واح�د وس�قف  وكانت المستعمرة عبارة عن مبانٍ 

�د ���ن القرمي���ل م���ل .. مائ���يح داخ���ارع فس���ى ش���رنا ف���د س��وق

����ن اليم���ازل م���ت المن���تعمرة وكان���ين والالمس���ان .. ار يس��وك

�رائيلي��باك وا5س��تح الش��ه أو يف��ام منزل��ائم أم��و ن��ن ھ��نھم م�ن م

 ةي�روكانوا ف�ى ح.. بھذا المنظر  فاجأتيعلى صوت خطواتنا ل
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�ث ��ـةإحي��ى ا5سرائيلي��ل ا4راض��ن داخ��ر م��ا نعب��بس . نن�وأن ل

ھو تقريبا نفس ل�ون ) الغامق(ا4فورول على الوجه الزراعى 

�رائيلى ��ى ا5س��دى المظل��ادة .. الجن��ت المعت��وه ليس�إP أن الوج

وفى منتصف المستعمرة التى P يبل�غ عرض�ھا أكث�ر .. عليھا 

�ن��ر150م��ه  مت��ير  ب��ق تس��اطع للطري��ق مق��اك طري��ان ھن�ك

ر يوھنا أوقفت الدورية 4ش�.. سيارة فى اتجاه مرور الدورية 

�المرور ���يارة ب���ى الس���امى .. إل���يارة أم���أت الس���دما أبط��وعن

بي�دى عل�ى الكبين�ة 4ق�ول ل�ه  ض�ربت.. لتتفرس فى وجوھن�ا 

قائ�د وبتلقائي�ة انص�اع .. وأشاور له بس�رعة الم�رور  )شالوم(

وكنت أثناء السير قد أعطي�ت أوام�ر ل�بعض .. ل?مر السيارة 

�وة ��دوا الخط��أن يم��ى ب��اكر مرس��ادة ش��زين بقي��د .. المتمي�وعن

وصولھم البوابة الرئيسية والتى كانت أمامنا مباش�رة يقوم�ون 

�ر��إط3ق الني��تعمرة ب��ارج المس��روج خ��ة والخ��ى الحراس�ان عل

�م ����ن ھ����ى م����ران عل����ق الني����د أن نطل����حابنا بع����ة انس���لتغطي

�تعمرة���ه . بالمس���رد حراس���ي3 ف���قط قت���ن س���ان أول م���ان وك��ك

�ودً ���دأت  اموج���م ب���ة ث���راد البواب���ة وأف���اور للبواب���البرج المج��ب

�المجموع�ة ب�إط��ع 3ق الني��ن ف�ى المس�تعمرة م�ران عل�ى ك�ل م

�حا��ى اPنس��تمرار ف��ل .. ب اPس��ق المقاب��ا الطري��ى أن عبرن�إل

�لة ��ا سلس��ى أن دخلن��د إل��كة الحدي��ط الس��ذلك خ��تعمرة وك�للمس

  . الجبال متجھين إلى قرية بيت إلياس

�ر ���وبيس كبي���اھدنا أت���ة ش���ى القري���ق إل���ف الطري���ى منتص��وف

ف�أمرت  –رج�ال وام�رأتين  7دين عبارة عن ـمجن 9وبجانبه 

�ا و��تلھم جميع��م ق��اجمتھم وت��م بمھ��3زم نج��وبيس الم��ف ا4ت�نس
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���ازھم ال3س��م ـوإحض�ار جھ��ت معھ��ى كان��دات الت�.. لكى والمع

  . ويبدوا أنھم كانوا نقطة إنذار

�ة ��م أن طلق��رة نعل��اد ) RPJ2(و4ول م��اذف المض��و الق�وھ

حي�ث أطلقن�ا أكث�ر  متر100للدبابات والمركبات P تعمل قبل 

ون ھ�ذه وقد تك�.. ر على ا4توبيس فى شئ من واحدة ولم تؤث

�ا المعلو���دة لن���ة جدي���ث .. م���ا زم3أحي���ابلغن���د ءن���د أن ع��نا بع

ق�رب  ع�نيناء اش�تبكوا م�ع الع�دو ف�ى س� أنھم قدوتقابلنا معھم 

�ة ��ال فدائي��ى أعم��ذلك .. ف��دموا ب��م ص��ا  –إP أنھ��ن عموم�لك

���ك اس��د ذل��ـ) RPJ2(تبدل بع��ى ) RPJ7(ب��ل عل��ذى يعم�وال

�ة��افات القريب��ة . المس��ى قري��لنا إل��ت (ووص��اسإبي��را  )لي�عص

  . نا أن الضفة الغربية قد احتلت من القوات ا5سرائيليةليخبرو

م�ن مسلوقة قدمت لن�ا  افراخً  وجدنا القريةوعندما وصلنا إلى 

 – ب3س�تيككبي�رة م�ن الفى طشوت أھالى القرية الفلسطينيين 

�ع��ى قص��ون ف��ت زيت��ر وزي��ذلك زعت��ن  ةوك��رة م��ة كبي�وكمي

الت�ى  وبحثت عن العربات زلاالعيش المخبوز فى الفرن بالمن

وك�ان ق�رارى أن أس�تغل عنص�ر  تركناھا مخبئه بين ا4شجار

�رت ��ث أحض��رى حي��رة أخ��داع م��أة والخ��ائقى المفاج��ض س�بع

�ات��ر  العرب��ا عب��ى أريح��ق إل��ون الطري��ل تعرف��م ھ��ت لھ�وقل

  .  فأجابوا با5يجاب.. المدقات بعيًدا عن الطرق الرئيسية 

�ون م�ن وفى الثانية ص�باًحا ب�دأنا التح�رك بق�ول العرب�ات المك

أريح�ا  ةوذلك عـبر المدقات فى اتجاه بل�د.. عدد أربع لوارى 

�.. فيھ�ا الع�دو  الت�ىالس�كون  ةمعتمدين على ظ�3م اللي�ل وحال

وفى أحيان كثيرة كانت المدقات تقترب م�ن الط�رق الرئيس�ية 
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�رة ��افات كبي��ات.. ولمس��درعات ودباب��ت م��ا  وكان��دو بجانبن�الع

خي�وط  وظھ�رتللي�ل م ظ�3إلى أن انقشع  فى حالة سكون تام

�رً ��اھد منظ��باح 4ش��وء الص��اظر  اض��وأ المن��ن أس��و .. م�وھ

�يوخ ���ن ش���ارة ع���دنيين عب���طينيين الم���ن الفلس���د م���ابور ممت��ط

�ز��ال وعج��باب وأطف��..  ةوش��ل كيًس��نھم يحم��ل م��رً  اك�أو  اكبي

���دة أو لحاًف��ر..  امخ��ة ھج��ى حال��د ةف��ث بل��رق حي��ى الش� ةإل

.. ھذه المنطقة  وھنا عرفت أن العدو لم يصل إلى..  )أريحا(

�ق ا��ى الطري��ا عل��ذ طريقن��دأنا نأخ��فلت4فب��ير  ىس��ى ونس�الرئيس

زوغ ص�لناھا م�ع ب�ووالت�ى ) أريح�ا(بسرعة عادي�ة ف�ى اتج�اه 

من المھاجرين 4خذ الراحة بأريح�ا  اكبيرً  النجد كمً .. س الشم

 . اه إلى الضفة الشرقية ل?ردن عبر نھر ا4ردنثم اPتج

من الجن�ود ا4ردني�ين  اشاھدت بعضً وقد  )ريحاأ( ةووقفنا ببلد

عتق�د أنھ�م حت�ى ل�م أو.. بم3بسھم العسكرية المكوية والمنشاة 

لت�رك الض�فة الغربي�ة بس�3م  اوكأن ھناك اتفاًق�.. يعرقوا فيھا 

اللھ�م .. تضح عن�دما وص�لت عم�ان اوھذا ما  –بين الطرفين 

 Pد ةكتيبإ�ا4ردن�ى اPنس�حاب  ھارف�ض قائ�د.. ن�ابلس  ةفى بل

أيام فى حالة قتال مع العدو  ةـدة أربعـلدة لمـظ بالبـل محتفوظ

  . استشھد حتى

����ى واالمھ���ر اللمب���ر جس���ر ا4ردن عب���ا نھ���ى م عبرن���ا إل��تجھن

)����د ..  )انعم���ا العقي���(وقابلن���ـريدىج���ا  )3ل الھ���دنا أنن��واعتق

�رى ��ال أخ��ام قت��نأخذ مھ��ز .. س��ت لمرك��دما ذھب��ى عن�إP أنن

 )ج�3ل ھري�دى(و )منعم ري�اضعبد ال(القيادة وكان به اللواء 

�د ��ع الرائ��ى م��ت المبن��ـدما دخل��ريين وعن��ادة المص��ض الق�وبع
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�اوى(���ل الزفت���ض ..  )نبي���ا بع���ة بھ���الة طويل���اك ص���ت ھن��كان

بھ�ا ملق�ى .. الكراسى البسيطة ثم دخلن�ـا غرف�ة كبي�رة مربع�ه 

�والى ��ى ا4رض ح��اعل��ب عليھ��ع مرات��3ءات أرب��اء  م�.. بيض

�ز��ت ترابي��ا كان��ن منھ��ى رك�� ةوف��ى مس��ض الكراس�تطيلة وبع

�ز���ى الترابي��رائط و ةوعل���ض الخ��د أبع���و  أعتق���ان ھ���ك ك�ن ذل

�ادة ���ز القي���دور  ..مرك���ى ص���ار حت���ر أن اPنتظ���ت ا4وام��كان

   . أوامر وتعليمات من القاھرة
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  ا&ردنالعودة إلى 

 –معرك�ة لل اصباحً  اليوم الثانىكان ..  7/6/1967وفى يوم 

بيت إلي�اس وتحرك�ت  الحدود ا4ردنية عند ىإل ناأى منذ رجع

الس�اعة الثاني�ة مس�اًء  )لي�اسإبي�ت ( ةكما قلت من قبل من بل�د

إل�ى أن وص�لت إل�ى .. فى اتجاه أريحا مارا بأطراف رام � 

�باًحا ��رة ص��والى العاش��ى ح��ان ف��ودً  –عم��ت جن��ين  اقابل�أردني

 غم حرارة الج�و ف�أننى ل�م أج�د جن�دياور.. فى مواقعھم  ةوقاد

ول�م تغي�ر .. وبكام�ل الھن�دام المك�وى . . ايتص�بب عرًق� اواحدً 

ولم أسمع أى صوت لتب�ادل إط�3ق .. طائرة حربية علينا أى 

رك�ز القي�ادة المص�رى كبي�رة ف�ى م ةولم أجد أى رتب ..نيران 

   .تركا4ردنى المش

 Pإ���اك اتفاًق��أن ھن��عرت وك��ى ش��ة  اأنن��ة ا4ردني��ين الحكوم�ب

بل لم أش�اھد أى  .. )سلم واستلم( واهحفوالحكومة ا5سرائيلية 

حتى مع الفلسطينيين المدنيين المنسحبين من .. موقف عدائى 

ا وقلب�ى أروي�ه حالي�.. P ي�ذھب م�ن ذاكرت�ى مشھد .. ديارھم 

أن تشيد الحكومة ا5سرائيلية  زف دًما وليس غريبا بعد ذلكين

ن الجندى المستبسل ف�ى فه أنه كاة الجندى ا4ردنى وتصببسال

  . الحسين بالقائد الشجاعصف الملك تومواجھته 

�ن ��ق م��ن أى قل��مع ع��م أس��دان ل��ى المي��ان ف��اھد عي��ى كش�ولكن

�ة ����ن الكتيب���رت ع����بق أن ذك���ا س���ر م����ة غي���ة ا4ردني��المملك

�ر ��دون أوام��ام وب��ة أي��ت أربع��ى قاوم��ابلس الت��ى ن��ودة ف�الموج

  . للصمود
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ول�م نس�مع ع�ن أى مقاوم�ة ..  هكما أن منظمة فتح كانت ولي�د

�رح ��اح المس��م انفت��ا رغ��ا لھ��م .. أمامھ��ان ت��و ك��ه ل��د أن�واعتق

�تح ��ة ف��ة أو منظم��وات ا4ردني��ف الق��تخدام نص��ف P.. اس�ختل

�ر���ا  ا4م��� –تمام���ث كان���ى  تحي���رائيلية ف���دن ا5س���م الم��معظ

  . متناول يد الجميع

�دو��ان أن الجمي�ع  لك�ن يب��ك ك��ة عل�ى تل��ة ع�ن المواجھ�ف�ى غفل

�ة ��رب .. الجبھ��ن ح��ذوا م��م يأخ��ا  48ول��دوا .. درًس���م يع�ول

�ھ��وم أنفس��ذا الي��م  –م لھ��يد بھ��ـرائيلية تش��ة ا5س��ت الدعاي�وكان

شخصًيا بع�د  لتحطيم معنويات الجبھة المصرية وعبد الناصر

�وات ا��رت الق��أن ُكس��ى س��رية ف��. يناءلمص��ى وقف��ن  ةول��ا ع�ھن

�ة ��رية  67معرك��ة المص��ى الجبھ��ول م –عل��ا وأق��ة 4نھ�عرك

م�ارة بمع�ارك  67رب ب�دأت بمعرك�ة 4ن الح�.. ليست حرًبا 

Pاتا�الح�رب  4ن. 73وانتھ�ت بمعرك�ة  ستنزاف وھ�ى بالمئ

�المھ�م .. فيھ�ا ر أو تط�ول الم�دى تبدأ بمعركة أو معارك تقص

�را ��أنھ�ا أخي��الھ�دف ال تحقق��مرج��ى  او منھ��ه أو تخي�ب ف�تحقيق

  . حسب المكسب أو الخسارة للحربوھنا ي.. بمعركة فاصلة 

 1945وانتھ�ت  1941لقد بدأت الحرب العالمية الثانية س�نة 

�تالتجراد ��دا وس��ا وبولن��ى فرنس��واء ف��ات س��ميت المواجھ�وس

ونورماندى وشمال أفريقيا وغيرھا بمعارك ولم تسمى ح�رب 

�دى أو ��ا أو نورمان��ت  –.. أو .. فرنس��د كان��ىء فلق��س الش�ونف

�رب ��ة( 73 – 67ح��رائيلية الثالث��ة ا5س��ة العربي��دة ) الجول�لم

ن ف�ى س�يناء والج�وP 67بمع�ارك  67معارك بدأت فى عام ل

  .73بمعارك اPستنزاف وانتھت بمعركة  والضفة مروًرا
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واعتقد أن إسرائيل خس�رت تحقي�ق الھ�دف ف�ى ت�دمير الج�يش 

المصرى واحت3ل ا4رض وكسر ا5رادة السياسية المص�رية 

�م .. ���ر ل���وأن مص���دو غرض���نح الع���رت ا5رادة تم���ل كس��ه ب

  . ش الذى P يقھرلسياسية ا5سرائيلية وأفقدتھا مقولة الجيا

�وم��� والمعل���ـأن ألماني���رب العالمي���ى الح���ت ـا ف���ة اجتاح��ة الثاني

�ام ��ة أي��ى أربع��ا ف��.. فرنس��حت بولن��ى ـواكتس��اعة  12دا ف�س

�ر ���ب3د بتحري���ذه ال���ت ھ���ة وقام���ب3د ا4وربي���ن ال���ا م��وغيرھ

  . أراضيھا بواسطة قوات الحلفاء

�طة ���يھا بواس���ررت أراض���ا ح���ر أنھ���رف لمص���ان الش���ن ك��لك

م ـريين نھ�وى لط�ـأننا كمص�ولكن حزنى . جنودھا المصريين

ة ـوھذا تقليد مت�وارث م�ن أي�ام الفراعن�.. الخدود وجلد أنفسنا 

ا ل�م نج�د فرنس�ا أو ـولكنن�.. إP ونعيد ما نعي�د  67لم نذكر .. 

����ـبولن���ـدا وغ���ن الب���رى .. 3د ـيرھا م���ى ذك���دود ف���م الخ��تلط

ام لتبن�ى ب3دھ�ا م�ن ـبل تناس�ت ونظ�رت إل�ى ا4م�. ارھاـانكس

  . جديد

إP  – ةونكس�.. ونرحم أنفس�نا م�ن كلم�ة نكب�ة .. حمنا � فلير

ولك�ن علين�ا ..  كن�ا علي�هأقوى مم�ا  ةكل مر فىخرجنا قد  أننا

وإن الس�3م  – اوإن العدو مازال قائًم�.. اIن أن نعى الدرس 

عل�ى يق�ين  والعدو –دو P يعرفه ـفإن الع.. حتى لو طالبنا به 

�ة ��ه أن كلم��ى نھايت��3م تعن��ود و.. الس��ا أن وج��ع تمام��ه مقتن�إن

  . ا4ول يلغى اIخر

�ة لق�د كان�ت��ر  67 معرك��ة م�ن البش��ى ص�حراء خالي�معرك�ة ف

�حاب ��ر باPنس���يش أُم��ام ج��دما  –وأم���ن عن��دوولك���ه الع� واج
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�ى ��ده ف��ى بل��رى ف��ى  67المص��ؤاد أو ف��ور ف��ى ب���ى  73ف��ف

�م ي��ويس ل��ماعيلية أو الس��راق ا5س��ى اPخت��وى عل��ذ.. ق� وأخ

���ادروس��ن ينس��ىا ل��ى  ھا وحت��..  56ف��ور س��ا بب�عيد بمعاركھ

���كريين والم��ن العس��ة م��وات والمقاوم��ت الق��ى أرھق�دنيين والت

  .  ا5نجليزية
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  فـتح

�وم ��ى ي��ودة ..  8/6/1967ف��اعقة الموج��وات الص��ت ق�تجمع

وكن�ا  –با4ردن فى بلده الزرقا والقريبة من الحدود الس�ورية 

 س�رى. . ا حدث عل�ى الجبھ�ة المص�ريةا واستوعبنا مقد علمن

نظم�ة فلس�طينية تس�مى ف�تح وأنھ�ا س�تقوم فيما بيننا أن ھن�اك م

  . دو ا5سرائيلىبعمليات ضد الع

�والى ���ا ح��� 10وتجمعن���ى اـضب���م إل���ى أن ننض���ا عل��ط واتفقن

�ة ��و.. المنظم��ال بياس��دأنا اPتص��د ب��ق أح��ن طري��ات ع�ر عرف

�طينيين��ة الفلس�� ا4دل��انوا معن��ذين ك��وأخ –ا ال��ق ي��ر (را واف�ياس

�ات��م) عرف��ى اPنض��يھمعل��ا . ام إل��ذى اتفقن��وم ال��س الي��ى نف�وف

وكن�ا ق�د .. على الھروب من المعسكر ل3نضمام إلى المنظمة 

ل�دنا إل�ى الن�وم ف�ى وكن�ا ق�د خ –ض�ابط  22وصلنا إل�ى ع�دد 

 على أساس أن نستيقظ فى الثاني�ة مس�اءً .. التاسعة مساًء تمام 

ونتجمع بالس3ح وال�ذخيرة لنغ�ادر المعس�كر لمقابل�ة المن�دوب 

���كر ال��ارج المعس��ا خ��وف ينتظرن��اعة  –ذى س��ى الس��ن ف�ولك

ث�م .. الثانية عشر وجدنا أوامر بإيقاظ كافة وح�دات الص�اعقة 

وكان ھن�اك رت�ل م�ن ا4وتوبيس�ات المدني�ة .. تم التتميم علينا 

�ا ���ى انتظارن���ى .. ف���ين إل���ا متجھ���ا أنن���د أن تحركن���ا بع��وعلمن

  . سوريا

م نأخذ أى تلقين مم�ا ننا كقادة لأخصوصا مفاجًئا  جراءً إوكان 

وخاصة أن أح�د الض�باط .. ساورنى الشك أن خطتنا تسربت 

.. ل3نض�مام إلين�ا  )أحمد عبد �(عرض على أن نكلم المقدم 

�ته ��ى عارض��كرية .. ولكن��ه العس��ى حيات��زم ف��ه ملت��ى أن�لعلم
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���ذا الش��ل ھ��ل مث��ى فع��غ .. ء ىويخش��وف يبل��ه فس��م ب�وإن عل

  . قيادته بذلك

وتوقفن�ا ف�ى .. باح نف�س الي�وم ش�ق ف�ى ص�وص�لنا دم.. المھم 

ك�ان فيھ�ا ح�ذر .. وعوملنا معاملة غريب�ة .. المعسكرات  أحد

�ا ��ديد من��ن .. ش��رك م��الظھور أو التح��ا ب��مح لن��م يس��ث ل�بحي

�كر ��ارج المعس��ا.. خ��د وأوعزن��ك لعق��ن  ةذل��ى م��ام البعث�النظ

�ة ��اعقة وخاص��دم أالص��دى(ن المق��3ل الھري��ذه  )ج��د ھ��و قائ�ھ

�ة ��أ.. المجموع��ى وك��ى الت��اعقة ھ��وات الص��وا أن ق��م ينس�نھم ل

���ان اPنفص��ت إب��ـتحرك��وريا وبنف��ن س��ـال ع��و ـس القي�ادة وھ

  . قائد الصاعقة )ج3ل الھريدى(
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ج�ًدا  3ً جمي اوكان منظرً .. تحركنا بعد عدة ساعات إلى لبنان 

وك�ان P  –وھو الس�ير خ�3ل الجب�ال الخض�راء لجب�ل الش�يخ 

�ور���ة إP ص���ذه الطبيع���ال ھ���ر جم���ى  يعك���د وھ���افظ ا4س��ح

�ى الط��ة عل��رة مزروع��ام كبي��ق بأحج��تغرب .. ري��م نس��ك ول�ذل

�ردى ���دكتاتورى الف���م ال���ب3د ذات الحك���ال ال���و ح���ذا ھ��4ن ھ

�دً ��ان بل��ر ك��حيح إن مص��ا ص��ة ا أيض��م بالدكتاتوري��ن .. حك�لك

اع�دة الرخامي�ة حت�ى الق.. ھذه الدرجة  ىمظاھرھا لم تصل إل

���ى مي��ودة ف��ن الالموج��ان م��ر وك��اك دان التحري��وم أن ھن�معل

�ين ��ال رأس لين��ل تمث��ة رأس مث��ى ھيئ��ر عل��د الناص��ال لعب�تمث

ك�ان ھن�اك وضع عل�ى ھ�ذه القاع�دة بع�د ممات�ه إP أن�ه كان سي

وض�ع يل�م  عموم�ا فھ�و.. اة وھو عل�ى قي�د الحي� حياء لوضعه

الوج�ود ھ�ذه القاع�دة م�ن مي�دان التحري�ر والت�ى  واختف�ت م�ن

ف�ى  ىذا الحك�م البعث�غريب أمر ھ. كانت تعتبر تحفه معمارية

�وريا ����ى .. س����ورية وھ����رائيل 4رض س����ت3ل إس����رغم اح���ف

�ام ��ين ع��ن أربع��ر م��رور أكث��وPن وم��ر أى .. الج��م تثي��ا ل�فإنھ

���ة وP حت��ى ا4رض المحتل��دو ف��د الع��تنزاف ض��ارك اس� ىمع

وفى نفس الوقت تركز كل ثقله فى لبن�ان وھ�ى  –برميه حجر

�قيق���رم سيا..  ةأرض ش���ت أحت���ى اPوإن كن���تھا ف���زاز س��عت

ة الغربي�ة وخاص�ة أمريك�ا الدولة أمام الھيمن� بقوميتھا وكرامة

 ..���ل ھ��ذلك فھ��ايض ب��ى تق��روت ..ام ا4رض أم��لنا بي�؟ وص

وقضينا ليلة ونھار كامل مع كرم وسماحة شعب م�ن .. مساًء 

�ة ��عوب العربي��ل الش��ان(أجم��ى ) .. لبن��ب إل��ى مرك��ا ف��م أقلعن�ث
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����رب ا5س���س غ���ة المك���ى منطق���ل ف���كندرية لنص��كندرية ا5س

  . نشاصأونركب القطار الذى كان فى انتظارنا لنصل إلى 
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  الناصية الرابعة

  . و� خير حافظ.. فى ھذه الفترة كان الحافظ ھو � 

�ة ���د معرك���ال بع���ف القت���رافض لوق���وقفى ال���ان ..  67إن م��ك

ولكن مظاھرة عندى فيه ش�ىء م�ن .. موقف ككل المصريين 

�ر الما��نى لخط��ى تعرض��ة والت��ذوا5يجابي��ل  هخ��د تص��ى ق�والت

  . للسجن

ف�ى محاول�ة لتنظ�يم وتش�كيل منظم�ة  67وقد تمثل ذل�ك عق�ب 

منظم�ة (تخرج عن النظام وتقييم فى سيناء للعم�ل ض�د الع�دو 

�ة���يناء العربي���حفى ) س���ا الص���ى فيھ���ى Pزمن���و (والت���ه أب��وجي

  .)ذكرى

�ام ��د ع��رى بع��ارك  71وا4خ��ال مع��ران وأعم��اف الني��د إيق�بع

�ت��دما قم��تنزاف عن�� اPس��يم انق3ب��م  ىبتنظ��ام الحك��ذ بزم�ل?خ

.. حت�ى تحري�ر كام�ل س�يناء .. ل3ستمرار ف�ى العم�ل القت�الى 

�ى ���رب ف���رار الح���ن ق���دورنا  73ولك���فى ص���ا .. أش��وجانبن

  . اPستمرار فى ذلك التنظيم

بك�ونى مص�رى وذل�ك لم�ا  ىوقد اتسمت ھ�ذه الفت�رة ب�اعتزاز

 عل�ى حماي�ة ا4رض وإص�رارھمم�ن ك�ل المص�ريين  تهشاھد

�دو ��رد الع��ن .. وط��ار ع��ذى اخت��يط وال��واطن البس��واء الم�س

رضا أن يعيش على الكفاف لتوفير كل شىء لقوات�ه المس�لحة 

�ذى للأو  –��د ال��نوات مجن��ت س��ن س��ر م��ة 4كث��تمر بالخدم�اس

�د ����رر.. كمجن����ى تح����ه  تحت����دى ذ.. أرض����ة الجن��� اوخاص

  . المؤھ3ت العالية
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�ى��ى كا وإل��باط والت��ود والض��رية للجن��رأة المص��وم الم��ت تق�ن

ب�دP م�ن .. بدور الرجل والمرأة فى تربية وإدارة شئون بيتھا 

  . زوجھا المقيم تقريبا على الجبھة

وأھم ما فى ھذه الناصية ھ�ى التح�الف الحقيق�ى لك�ل مق�درات 

  . ع جيشه استعداًدا لمعركة التحريرالشعب م
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  إلى مصر ودةالع

س�كندرية ا5 ىالمركب التى أقلتنا م�ن بي�روت إل� ا وصلعندم

ندى وضابط مصرى من ق�وات ج 700وكنا عليھا حوالى .. 

كانت أوقاتنا حتى قب�ل الوص�ول إل�ى ا5س�كندرية .. الصاعقة 

 اللھ�م.. 4ننا ل�م نك�ن نعل�م بحج�م الفجيع�ة حت�ى اIن .. عادية 

Pارً  إ���رى  اأخب��يش المص��حاب الج��ن انس��ة ع��ا .. متفرق�وكن

المع�ارك ال�دائرة ف�ى  سنش�اركنستعجل الع�ودة مت�وھمين أنن�ا 

المرك�ب عل�ى رص�يف المين�اء  ولكن بمجرد رس�وٌ . فى سيناء

�كندرية ���ا.. با5س���م تحركن��� ث���ذى س���ار ال���ى القط���ى إل��يقلنا إل

ش�عرنا بحج�م الھزيم�ة .. نشاص حي�ث معس�كرات الص�اعقة أ

التى لحقت بن�ا وأن القت�ال توق�ف ف�ى الح�د الفاص�ل وھ�و قن�اة 

مص�ر ق�رار وق�ف  رغم أننا سمعنا م�ن قب�ل قب�ول.. السويس 

�ار ��3ق الن��ك .. إط��دق ذل��ت P تص��ا كان��ه .. إP أن قلوبن�أو أن

�ام ��ال .. 4ي��ى القت��تمرار ف��نعاود اPس��د س��ك .. وأكي�أو أن ذل

  . للخداع ثم سنعاود

اھم فى طريقنا بخيبة ا4مل فى وجوه كل من قابلنلكننا شعرنا 

.. اء ط�ار وال�ذى ك�ان ب�داخل منطق�ة المين�من الميناء حت�ى الق

�ة ���نھم كلم���ق أى م���ه دون أن ينط���عرنا ب���ن  –ش���ى ونح��وحت

�ون��اص  راكب��م أنش��اھرة ث��ى الق��ه إل��ار المتج��م .. القط�ورغ

 Pار إ���رعة القط��ع أنس��ة  رناوش��وة جنائزي��ير خط��ا نس�وكأنن

  . بطيئة على مارش الوداع المخصص للجنائز

ـا من ئنانصاعقة بأنشاص لنتقابل مع أقرووصلنا مقر قوات ال

لكن ش�عورى .. ورغم أننا كنا آPف مؤلفه  ..قوات الصاعقة 
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 –كان يشبه وكأن معسكرات الصاعقة صوان جن�ائزى كبي�ر 

ك مفجوع واح�د ومع�زيين وان ھناأن العزاء بالصمن العادة و

���ن أول م��ل ولك��عر أن الك��زيين رة أش��وع وP مع��ة المفج�خاص

أن ھذه اPIف من قوات الصاعقة لم تأخذ الفرصة ل3شتراك 

إP حاPت نادرة وتعتبر فردية أو بمجموع�ات .. فى المعركة 

�ًدا ��غيرة ج��ا .. ص��ى ھمن��بعض لنرم��ننا ال��ن بعض��ا نحتض�وكن

�ا��بعض من��وم ال��ل ھم��دورنا أو نحم��وق ص��اثم ف��اك ..  الج�وھن

فماذا سأقول 4خواتى أو أمى أو .. رغبة فى أن تطول الفترة 

أو الجيران وتعمدت فى ھذا الي�وم ب�العودة للمن�زل .. زوجتى 

�3م با���ول الظ���د حل���ية بع���ل .. لعباس���ى ا4ق���ل عل���ى P أقاب��حت

�ى��ل الح��ران وأھ��ان . الجي��ادل ا4حض��زل لنتب��ت المن�.. ودخل

�ى ��ان أخ��ام(وك��و )ھش��من ق��ان ض��ذى ك��د وال��اعقة ق�ات الص

  . رھم بمجيئىسبقنى بساعات وأخب
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 مع أبنائى محمد وإس3م 
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�ر 4��اقى ا4س��رتى كب��.. ن أس��ى س��ائمعت والت��م أبن��ى اس�ھم ف

�رائيل ��ة إس��م.. إذاع��م ض���ى أنھ��ة  –ن القتل���ك نتيج��ان ذل��وك

كشوف ا4سماء التى استولوا عليھا من مركز القيادة ب�رام � 

�رائيل.. ���ية 5س���رب النفس���من الح���ك ض���ان ذل���ت . وك��وكان

أن وكان المف�روض  30/5/1967زوجتى والتى تركتھا فى 

�ى اIن ��د حت��م تل��بوعين ل��3ل أس��ا ا4ول خ��د مولودن��ى .. تل�وف

بنن�ا ا4ول لتل�د الى جاءھ�ا المخ�اض الصباح الب�اكر للي�وم الت�ا

�د(��ى..  )محم��م أن أخ��اءھم  ورغ��وا أبن��غر لقب��ر وا4ص�ا4كب

�ميت ا��ى س��م إP أنن��س اPس��م نف��س اPس��ى نف��و .. بن��م اوھ�س

ت فى أو معظم العائ3.. تقاليد العائلة من وكان ھذا  –والدى 

   .عصر ا4صالة.. ھذا العصر 

�ا���ى ومعھ���لت زوجت���د أن أوص���وم بع���ذا الي���ى ھ��� ف���ى إل�� ىأم

�ر���فى غم���وPدة مستش���كرى لل���ة .. ة العس���ى مدرس���ت إل��ذھب

وعندما عل�م قائ�د المدرس�ة م�ن زم3ئ�ى .. الصاعقة بإنشاص 

���وPدة  ىأن زوجت��فى لل��كر .. بالمستش��ادرة المعس��ى بمغ�أمرن

  .22/5/1967ل3طمئنـان على زوجتى وكان ذلك يوم 

�ة ���ى حال���لحة ف���وات المس���اقى الق���اعقة كب���وات ص���نا كق��وعش

.. وكأنن�ا س�نقاتل غ�دا .. ال ل?فراد والس3ح والت�دريب استكم

�ائر تقإو��ة الخس��اعقة معدوم��وات الص��ت ق��م ن كان��ا ل��ا 4نھ�ريب

����ة ل3ش���ذ أى فرص���اتأخ���ة وحياتن���ى المعرك���ة  تراك ف��المدني

�اءات��ى اللق��رة ف��بات  منحص��ى المناس��ة ف��م .. اPجتماعي�ورغ

زواج واء من أعي�اد م�ي3د أو وPدة أو أنھا مناسبات سعيدة س

وإن .. لھ�ا  ىن ظھ�رت ف�3 معن�إإP أن اPبتسامة اختفت و.. 
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���حك ف��اك ض��ان ھن��ا إك��ر منھ��تريا أكث��ه كھس��عر ب��ت أش�ننى كن

 67تحليل لمعرك�ة  إلىوكان ينتھى بنا ا4حاديث .. ضحكات 

خاصة إذا بورقة وقلم ووضع الخطط العسكرية وقد ينتھى .. 

���ان المجتمع��كرى وك��ل عس��ن رج��ر م��نھم أكث�� –ن بي��ى إل ب�ن

�ك ��اھدت ذل��ىش��دن  ف��ى الم��اوى ف��دنيين بالقھ��خاص م�.. أش

 –ب�ل ب�ين الن�اس ف�ى المص�ايف .. وعلى المص�اطب ب�القرى 

.. ھذا الرفض وھذا الش�عور  ةوقد تمثلت ذرو.. الكل رافض 

�ر��ر ع�ن بك��رج ش�عب مص��رى  ةعن�دما خ��ى الم�دن والق�أبي�ه ف

عندما أعلن عب�د الناص�ر ) .. حاربسن(لتھتف .. بدون اتفاق 

كنت أحس بصدق ھذا الوعد يوم بعد ي�وم  –عن الحكم  تنحيه

�رفاته ��رى وتص��عب المص��اعر الش��3ل مش��ن خ��م .. م�وP تعل

 ھ�و ن�ـداء.. ن أردت أن تس�ميه إھل ھذا الش�عار أو الص�راخ 

س�نحارب س�واء كن�ت أو ل�م  ناأم أن.. لعبد الناصر بأP يتركنا 

�ن ��دو .. تك��دى للع��و تح��ذىأو ھ�� ال��ا حي��ب علين��م يتغل��ان ل�ث ك

وكان إسقاطه وإس�قاط .. للصمود والنصر  اعبد الناصر رمزً 

�م ��و أھ��رى ھ��ام المص��ة  وأولالنظ��ذه المعرك��داف لھ�.. ا4ھ

�دمنا ��واء أق��ا س��د لھ��ان ُمع��ة ك��ك أن المعرك��د ذل��ت بع��ى ثب�والت

�دم ��م نق��ا أو ل��ن عليھ��ائق .. نح��ة الوث��ا كاف��ت عليھ��ى دل�والت

�ة ��ا.. الدولي��دو أن النظ��ى يب��ا لك��ط لھ��د خط��و وق��رى ھ�م المص

والتقط النظام المصرى الطعم والذى شاركت في�ه .. الذى بدأ 

�رى ��.. دول كب��وعن��م نب��الھجدما ل��.. وم دأ ب��دأ الع��ير ب�دو بالس

  .فيما خطط له
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�وع ��اب رج��ى أعق��ر(ف��م  )ناص��ه للحك��ى وعودت��ن التنح�.. ع

�ين ��راع ب��ات والص��دأت الخ3ف��ر(ب��ير  )ناص��امر(والمش� )ع

والذى  )عامر(ھت بانتحار المشير والتى انت..  فى الحدةأخذ ت

والذى فق�دت .. اختلفت فيه ا4قاويل ھل ھو انتحر أم استنحر 

�باط ���أ ض���ن اكف���ة م���راع مجموع���ذا الص���راء ھ���اعقة ج��الص

�د ���د عب��ـريدى وأحم��3ل الھ��ـال ج��ـوزھا أمث��اعقة ورم� الص

وفاروق شكرى وعبد اللطيف البسيوني ومخت�ار الف�ار وعل�ى 

تص�ل بالمش�ير ع�امر وغي�رھم مم�ن ا.. ثمان وسعيد عثمان ع

�ذى زُ ���ذكر وال���رم ي���جون دون ج���ى الس���م ف���ر أن .. ج بھ��غي

اتصلوا بالمشير كن�وع م�ن  )أحمد عبد �(و )ج3ل الھريدى(

والت�ى أرى أنھ�ا P تس�تحق ك�ل ھ�ذه ..  الم�ؤازرةأو .. الوفاء 

�وز 5ا��ذه الرم��ل ھ��ات بمث��ت .. ھان��ر كان��ة أن مص��ى وخاص�ف

.. ليست كأى أي�دى  وھى.. مل الس3ح أشد الحاجة لكل يد تح

�ل ��م التنكي��ل ت��ن قب��لحة م��وات المس��ھدھا الق��م تش��ابقة ل��ى س�فف

م�نھم Pء الضباط بالسجن الحرب�ى م�ن ض�باط المف�روض ؤبھ

زاھ�ر (و )إبراھيم س�3مه(ھم وعلى رأسھم العميد ؤأنھم زم3

بل وصل ا4م�ر إل�ى .. وغيرھم  )حمزة البسيونى(و )بسيونى

ف�ى التنكي�ل بھ�م أمث�ال ص�فوت الروب�ى إشراك ص�ف ض�باط 

..  ةاللھ�م P ش�مات.. والتى انتھ�ت حي�اتھم بم�ا يق�ال .. وغيره 

وا بھ�م بع�د ببوا فى ذلك بشكل غير مباشر لحق�ن الذين تسإبل 

���دة س��جع��ى س��اعقة ف��باط الص��ة بض��ل نوات قليل��و زعب�.. ن أب

�ب أن ��ة أوP أح��دمات جليل��م أدوا خ��ا 4نھ��ماءھم ھن��ر أس�ذك

ال�ذى ل�وPه لم�ا ..  )محمد فوزى(ثال الفريق أول مأ.. لمصر 
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 ،تم إع�ادة بن�اء الج�يش المص�رى بھ�ذه الس�رعة وھ�ذه الكف�اءة

إP أن قوت�ه والت�ى كان�ت  –وحكم�ة .. لما تمي�ز ب�ه م�ن ح�زم 

أفقدت الروح المعنوية ل?ف�راد .. ادة بناء الجيش ـمطلوبة 5ع

�ة  –��روح المعنوي��ث ال��اد لبع��ى ميع��ان عل��در ك��أن الق��ى وك�ف

�ق ���ولى الفري���يش بت���ادق(الج���د ص���ة  )محم��.. وزارة الحربي

�فھ�ى إرادة � .. ىء ـوالذى كانت تھمه المعنويات قبل كل ش

���ـلخ��ـير مص��يش مادي��اء الج��ـر لبن��ى ـا ومعن��م ف��وم الحس�ويا لي

  .1973أكتوبر 

الضباط بالسجن الحربى لم يكن لھ�ا  ھانهإ ةوقد قلت عن سابق

م�ا قورن�ت بوقف�ة عراب�ى  إذاف�.. وجود فى الج�يش المص�رى 

ومحارب�ة ج�يش عراب�ى أم�ام .. أم�ام خ�ديوى مص�ر  وزم3ئه

قوات اPحت3ل فى معارك انتھ�ت بمعرك�ة الت�ل الكبي�ر والت�ى 

�ة ���ة خيان���ى نتيج���ا عراب���زم فيھ���رPى ھ���نفس (اPمي���اخ�� )باش

�ى��وات عراب��من ق��ت ض��ى كان��دو والت��ض الب��وات  وبع��إن ق�ف

�م ��ل بھ��م تنك��ت3ل ل��ى .. اPح��م نف��ل ت��ب��ى ..  زعيمال��ى إل�عراب

�ل ��رة سيش��ى جزي��ك النف��بب ذل��الجزيرة وس��3م ب��ر ا5س�.. نش

�ار(و����د الغف����ا عب����د باش���ان  )أحم����ى لبن���ا (و.. إل����امى باش���س

الذى رفض اPستس3م وتس�ليم س�يفه إل�ى ق�وات ..  )البارودى

�ت3ل ��يف.. اPح��ليم س��ب لتس��ى وP أذھ��ى منزل��ا ف��ال أن�..  ىوق

ول�م ينك�ل بھ�م  –وتم نفيه ه ونزع سيفه ـإلى أن تم القبض علي

  . وP بمن كان معھم

�يم أو��ى الحم��ى وزميل��ر أن رفيق��ار(ذك��ار الف��د  )مخت��د بع�تعم

�باحية ��ة الص��وابير الرياض��دى ط��ذأح��ب  نىأخ��راك ملع��ى ت�إل



 

86 

رض على أن أنض�م إل�يھم ـليع.. كره القدم بوحدات الصاعقة 

أحمد عب�د (المقدم امك على ـانضم ةت فكرأنا عرضوقال لى 

سأذكر ل�ك ا4س�باب  )أحمد عبد �(ه رفض وقال له ـكنل )�

صر أقول�ك لتنض�م لثقت�ى قال لى أنا مُ  )مختار(لكن .. دين ـبع

  .. فيك 

.. ولكنى قل�ت ل�ه ي�ا مخت�ار أن�ا P أحم�ل الس�3ح إP لس�ببين (

أو ف�ى وج�ه م�ن يستس�لم .. أما فى وجه العدو لتحري�ر مص�ر 

  ).لم ولم ينه الحربوعبد الناصر لم يستس.. 5نھاء الحرب 
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  منظمة سيناء

��ير  ةف�ى أعق�اب رج�وع عب�د الناص�ر ع�ن التنح�ى وحادث�المش

بع�د  )س�عد الش�اذلى(ت القوات الخاصة بقيادة أنشئ – )عامر(

كل من قوات المظ3ت وق�وات الص�اعقة تح�ت قي�ادة  انضمام

م�ن  اوكانت قوات الصاعقة تنفرد بأنھا تضم ضباطً ..  ةواحد

ت�م حج�زھم لكف�اءتھم أثن�اء ف�رق الص�اعقة  كافة ا4س�لحة وق�د

�ة ��3حه .. المتعاقب��ى س��ابط إل��ل ض��ع ك��أن يرج��رار ب��در ق�فص

�اة ���باط المش���دا ض���ه أن يك.. ع���ب فعلي���ن يرغ���اً وم���ب طلب�� ت

  . لتحويله إلى س3ح المشاة

�لحتھم ���ى أس���وع إل���لوا الرج���باط فض���ض الض���م .. بع��ورغ

 بس3حى وھ�و الكنى أيضا كنت فخورً .. اعتزازى بالصاعقة 

�كرية ��ول العس��ى أص��ذى علمن��3ح ال��ه الس��ة 4ن��3ح المدفعي�س

واعتقد أننا كضباط مدفعية بس3ح الصاعقة وكنا .. وكرامتھا 

ق�د أض�فنا الكثي�ر م�ن تقالي�د س�3ح  ان ض�ابطً يأكثر م�ن عش�ر

����دات الص���ى وح���ة إل���ى .. اعقة المدفعي���ى عل���ان اعتراض��وك

���3ح المش��ى س��ول إل��م .. اة التح��يس المھ��ل ل��ى كمقات�أن قيمت

�ى ��ة وھ��ارة المدفعي��ر أو ش��و النس��اعقة وھ��ارة الص��ل ش�أحم

�رابنل ��اعقة .. الش��دم بالص��ى أن أخ��ادلتى ف��ت مج��الى كان�وبالت

. ولكن ا4وامر العسكرية ھ�ى ا4وام�ر.. وأنا أحمل الشرابنل 

فتم نقلى إلى مدفعية المظ3ت ضمن القوات الخاصة الُمش�كلة 

�واء ��ادة الل��عد الش�اذلى(ح�ديثا بقي��ا – )س��دى وك��ى أن ارت�ن عل

بدP من باريه الصاعقة الزيت�ى ذو ) القرمزى(برية المظ3ت 

وق�د أخ�ذ ھ�ذا الموض�وع . ا4حمر وللمرة الثانية ارفض الخط
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�واء ��ة الل��ب مقابل��ا أطل��ا دائم��ت أثناءھ��ة كن��ھور قليل��عد (ش�س

ة يج�ب ـننا كضباط صاعق�إأقول له  ةوفى كل مر..  )الشاذلى

وك�ان ص�بورا عل�ى كثي�ًرا .. أن نقوم بعمليات خلف الخطوط 

�ه ��ان ولكن��ىك��رفض ك3م��ه  ي��ش وقت��ول م��ايز .. ويق��ش ع�وم

�ة��� – بلبل���ـولكن���تخلصيرا ـه رأى أخ���ى  أن ي���من���ب��در ـأن أص

. لى من القوات الخاصة إلى الكلي�ة الحربي�ة كمعل�مـبنق اابً ـخط

    

لكن ما حدث خ3ل ھ�ذه ا4ش�ھر أم�ر آخ�ر وت�زامن نقل�ى إل�ى 

�ت ��ع توقي��ة م��ة الحربي��واء الكلي��ادق(الل��د ص��اقى  )محم�5لح

 ك�ان ل�ذلكبالمخابرات الحربية للعمل الخاص خلف الخط�وط 

  . قصة أحب أن أرويھا

�ين ��اعقة الرافض��باط الص��ة ض��باط وخاص��م الض��ت كمعظ�كن

ولكنى قد أكون أكثر . للسكينة دون العمل ا5يجابى ضد العدو

أو أكثر شرودا عن الخط الطبيع�ى لك�ى أص�ل إل�ى .. إيجابية 

  . وھو العمل الفورى ضد العدو.. ى داخلى ما ف

كنت فى أثن�اء ذل�ك أت�ابع الص�حفى وجي�ه أب�و ذك�رى بجري�دة 

�ار ���طينية و.. ا5خب���ات الفلس���ن المنظم���ة ع���م الكتاب���ان دائ��ك

وف�ى أح�د ا4ي�ام توجھ�ت إل�ى جري�دة  –ونشاطھم ض�د الع�دو 

�ار ��ن .. ا4خب��ألت ع��رى(وس��و ذك��ه أب��د ..  )وجي��ادنى أح�وق

�عا��ى مكت ةالس��ه إل��انب��ر وك��الة كبي��ى ص��ب ف��دة مكات��ا ع�ة بھ

�حفيون����ا الص����س خلفھ����ان يج. يجل����ه وك����ول مكتب����س ح���.. ل

ھ�ى  ةوفت�ا )حامد زيدان(والصحفى  )فمحمد يوس(الصحفى 

�ا ��ھورة حالي��حفية المش��م الص��افى(باس��ى )ص��اف( وھ�ناز يص



 

89 

ش�عر مسترس�ل ب�دون ذات أس�ود  اوكانت ترتدى فستانً  )كاظم

ر ش�ھور طويل�ة ا رغ�م م�روت فيما بعد أنھ�ـوعرف.. تصفيف 

.. ھ�م الم. ذ بثأرن�ا م�ن الع�دوواد حت�ى نأخ�ـإP أنھا ترتدى الس

���د أن س��ع وعـبع��ى الجمي��ى لمت عل��ت نفس��ى .. رف��وا ب�ورحب

���ى ق��ة أن��ـخاص��ابط ـدمت نفس��ئلة .. ى كض��دأت أس��ا ب��ن ھن�وم

  . كثيرة

وبعد فترة ليست بالوجيزة انتقل�ت إل�ى جان�ب وجي�ه وقل�ت ل�ه 

قل�ت . . ن ف�ى ھ�دوءانسحب الجالس�وف..  أنا عـايزك فى كلمة

����ه(ـل���وت  )وجي���تبص���ك ..  خاف���ن كتابات���نم���ات  ع��المنظم

�����ة كويس����ك ع3ق����عرت أن ل����طينية ش����م  ةالفلس����ن .. بھ���ونح

حن�ا ف�ى إمجموعة من الضباط لم نتمكن من اPنض�مام لف�تح و

�ل .. ا4ردن ��ن الفھ��ن م��ات أن ممك��ذه المنظم��د ھ��ى بأح�تعرفن

وأنت شايف إن ھنا .. صفوفھم  ل3نضمام إليھم والقتال ضمن

�تعداد��ة اس��ى مرحل��ا ف��اس أنن��ى أس��ين عل��ر رافض��ى مص� .. ف

�ى ��ر إل��ه(فنظ��ال  )وجي��يت أن .. وق��س حس��ة دى ب��ى اللحظ�ف

وPد مصر لسه بخير وواف�ق عل�ى ال�ذھاب مع�ى إل�ى منظم�ة 

اع�دنا ليون وس�ط البل�د وتوبفلسطينية موج�ودة ف�ى ش�ارع ش�ام

بمص�ر الجدي�دة وال�ذى  يت�هبالى ومررت عليه فى فى اليوم الت

�ه ��ان يقطن��ذاكك��..  آن��كن قريب��ان يس��ى ـوك�� –اً من�ا ـوتوجھن

وكان معه اثنان م�ن  )أحمد جبريل(ل ـللمنظمة وقابلنا المناض

�طينيين��أنى . الفلس��ر ب��يھم ا4م��ت عل��ى وعرض��رفتھم بنفس�ع

ووج�دت أغ�رب رد ل�م أك�ن .. ومعى عدد كبي�ر م�ن الض�باط 

ھذا .. و� يا أخى (ين بالنص حيث قال أحد الجالس.. أتوقعه 
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�ؤامرات ��ت للم��ا وق��ة .. م��ا منظم��وا زين��ا تعمل��يش م��ب ول�طي

�يناء��ى س��اربوا ف��ا ) .. وتح��ه ظن��من��ا مدسوس��ل وأنن��ن قب�ن م

وتركن�ا .. بھذا ال�رد  )وجيه(فوجئت أنا و .. المخابرات عليھم

قررن�ا .. وعند عودتنا ورغم غض�بنا وخيب�ة أملن�ا  –المجلس 

�د��ن عائ��ى اوونح��ر ن ف��ى مص��يارتى إل��ود س��ا أق��ق وأن�لطري

  . أن نقوم بتكوين منظمة –الجديدة 

 اول�م يتج�اوز ال�ذينوم�ع حم�اس الش�باب .. وفى أثناء عودتنا 

����ين عاًم���ا ..  االث3ث���ذى يجمعن���ورى ال���ر الث���ا .. والفك��وقلوبن

�رائيليين والرغب�ة ف�ى اس�ترداد الكرام�ة المعجونة ب�الكره ل6س

  . ة منظمة سيناء العربيةاتفقنا على أن نسمى المنظم –

وبدأت اPتصال بالضباط وبعض الصف ضباط الراغبين فى 

ف�ى وكان ھ�ذا يتطل�ب الس�رية والح�ذر اPنضمام إلى المنظمة 

وكنت أضم م�ن يري�د اPنض�مام عل�ى فت�رات .. من اتصل به 

�ديد ��ذر ش��باط .. وبح��ن الض��دد م��ع ع��ن تجمي��ت م��د تمكن�وق

�أس ب�ه ��د  –والص�ف ض�باط P ب��دو وك�ان Pب�م�ن اPتص�ال بب

�يناء ��وب س��دو جن��ذات ب��يناء وبال��ى .. س��ا أوالت��رف دروبھ�ع

كم�ا أنھ�ا منطق�ة جبلي�ة يس�ھل اPختف�اء بھ�ا .. جيًدا ومس�الكھا 

وأحضرت الخرائط 4ح�دد  –والتعايش وسط كھوفھا وجبالھا 

حي�ث كنيس�ة  ةوفى مي�دان الض�اھر بالق�اھر.. أماكن التمركز 

دي�ر س�انت ك�اترين بجن�وب سانت كاترين وھى المقر لكنيس�ة 

�يناء ��رً .. س��ت مق��ا وكان��دى بجانبھ��وة بل��اك قھ��ث ھن��دو  احي�لب

�ى ��ة والت��ة الجبالي���ة قبيل��يناء وخاص��وب س��كنجن��ة  تس��منطق

����ـس���وب س���اترين بجن���ل يناء حـانت ك���ى وجب���ال موس���ث جب��ي
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�م�ن الجب�ال  وغيرھ�ااس ـك�اترين وقص�ر عب� لـالمناج�اة وجب

Pف مت�ر وھ�ى جب�ال ل ارتفاعھا إلى آلف�ين وث3ث�ة آـالتى تص

  . ةوعر

جنود السجن الحربى وك�ان بل�دياتى  أحدت صلتى بللكما استغ

�جن .. ��جونين بالس��اعقة المس��باط الص��ال بض��دأت باPتص�وب

مخت�ار (وبا4خص زميلى .. الحربى فى قضية المشير عامر 

�ار���ة  )الف���ار خط���ق مخت���ن طري���باط ع���ى الض���ت عل��وعرض

�ى أ��ذلك عل��ة ل��عت خط��رب ووض��ن الھ��نھم م��اس أن لتمك�س

س�عيد (معظمھم من خبراء منطقة جن�وب س�يناء أمث�ال الرائ�د 

�ان���ار(و )عثم���ى ..  )مخت���يرغب ف���ن س���نھم م���د أن م��وبالتأكي

�ة ��مام للمنظم��ار  –اPنض��ن مخت��أولك��ى  ىبلغن��ة ف��دم الرغب�بع

الھروب خوفا على من المغامرة فى حالة ھروبھم وبالطبع لم 

�دً ��غ أح��ة اأبل��ن المنظم��نھم ع��اب. م��لت بش��ا اتص��ت  كم�وتعرف

�رة ��س للفك��ه وتحم��.. علي��ل موظًف��ان يعم��يناء  اوك��ة س�بمحافظ

الزيت�ون وك�ان  هحلمي�ك�ان مقرھ�ا  فى الع3قات العام�ة والت�ى

وقد سھل لى اPتص�ال بمجموع�ة م�ن ش�باب ..  )سعيد(يدعى 

�رقية��يس بالش��اھرة أو بلب��واء بالق��ودين س��يناء والموج��دو س�. ب

���ان يرافقن��ات ك��ذه التحرك��ل ھ��ا ىك��ى تنظيمھ��ذى  ف��ى وال�زميل

وف�ى بع�ض ا4حي�ان  )وجي�ه أب�و ذك�رى(جمعنا الحماس وھو 

���م إلين��ان ينض��ـك��حفى آخ��وم ـا ص��ار الي��مه ار بأخب��د (س�حام

�دان��ا . . )زي��ل مقاب3تن��ت ك��اھر أو إ.. وكان��القھوة بالض��ا ب�م

�ودان ��ر والس��ازينو مص��مه ك��يس أس��ارع رمس��ازينو بش�.. ك

�ريح ���وار ض���ـر(بج���ـد ماھ���ية  )أحم���د .. بالعباس���اء وق���م بن��ت
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وكان اPتفاق بينى وبين وجيه عل�ى أن�ه . مستشفى حاليا مكانه

���ى الق��و ف��يتولى وھ��س��وب اھرة مؤازرتن��تقر بجن��دما نس�ا عن

�يارته ��ا س��ل من��ع ك��ى بي��ا عل��ث اتفقن��ا حي��ا ومادي��يناء إع3مي�س

�ة��فة مبدئي��ة بص��ذه العملي��ل ھ��رة . لتموي��وات ا4خي��ى الخط�وف

بيل�ة المزين�ة وعندما اتص�لت ب�بعض المش�ايخ وخاص�ة ش�يخ ق

�يخ ��دعى الش��ك(وي��يخ  )بري��بش(والش��ق  )المغ��ن طري��ه اع�بن

والذى ك�ان بالق�اھرة ف�ى فت�رة وجي�زة والش�يخ  )عيد المغبش(

�دخل(��ليمان م��ات  )س��ة العليق��يخ قبيل��دت  –ش��ع إوج�ن الجمي

لى بضرورة اPتصال بشيخ مشايخ سيناء وھ�و الش�يخ أشار ع

بج�وار مدين�ة  )ةالطحاوي(والموجود بجزيرة  )عيد أبو جرير(

بفاقوس شرقية وكان ذلك ھو النظ�ام القبل�ى لس�يناء  )الحسنية(

�ايخ ��يخ المش��يھم ش��و عل��ايخ ويعل��ن مش��ارة ع��ؤPء .. عب�وھ

الذى ل?سف أفسده النظ�ام ا4من�ى م�ؤخرا .. يشكلون الرموز 

عندما تولت الشرطة ا4من بسيناء فى العقد ا4خير من القرن 

  . العشرين

ا4س�تاذ حبت مع�ى ص�ديقى ببل�دتى وص� )وجي�ه(تحركت أنا و

)�ة ـا ل�ه دراي�ة بمنطق�لم�.. ديق الطفول�ة وھ�و ص� )دـأحمد واك

  . )عيد أبو جرير(اب إلى مقابلة الشيخ للذھ ـهالحسني

..  )عي�د(وعندما وص�لنا إل�ى المنطق�ة الت�ى يقط�ن بھ�ا الش�يخ 

وكان�ت عب�ارة ..  ةوھى منطقة صحراوية بجانب بلدة الحس�ين

�ام وب���رب خي���ن مض���ى ع���د المبن���و الوحي���يخ وھ���ت الش���ا بي��ھ

مقع�د  هجانب�ب ومس�قف بالخش�ب والجري�د وك�ان الل�بنبالطوب 

متر عليھا بطول  20طويلة حوالى  ةعربى عبارة عن مسطب
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وكان بط�ول ) جريد النخل(المصطبة مظلة بالخشب والجريد 

�دو ���ا الب���س عليھ���طبة يجل���ى .. المص���س ف���د يجل���يخ عي��والش

.. صلة بالمصطبة ا4صلية مصطبة صغيرة مت ىالصدارة عل

�واء ��يناء س��ن س��ازحين م��دو والن��ل الب��ا ك��ة يؤمھ��ذه المنطق�وھ

  . بصفة متصلة أو مؤقتة

���ان الجالس��طبة وك��ر المص��ى آخ��نا ف��دً وجلس��ون واح� ان يتحرك

.. مش�كلته  ع�نوي�تكلم مع�ه .. تلو ا4خر فى اتجاه الشيخ عيد 

�اكى ويق�رأ بع�ض اIي�ات أو يض�ع ـفيضع ي�ده عل�ى رأس الش

�ب��مس��ى الش��ـحته ف��اى ـاى ويش��يف الش��ن .. رب الض��ره م�وغي

  . أمور التبرك مع الشيخ

وجدت الشيخ قد ق�ام وس�ار .. ثنين أو ث3ثة اوبعد أن تكلم مع 

حيث كنا نحن ا4فندي�ة الوحي�دين ث�م أش�ار إلين�ا .. فى اتجاھنا 

�ي3ً ���د قل��ان بعي��ى مك���ه إل��ى نتبع��ى ا4رض  –لك���ز عل�وارتك

�ده ��ه بتقلي��ا ووجي��ت أن��از وقم��ى اPرتك��اتكم .. ف��ال طلب� –وق

ما ننوى عمله وعن اس�م المنظم�ة و كافة التفاصيلفسردت له 

أو .. ك�ان يق�رأ أش�ياء كثي�رة  ونظر لى نظرة طويلة وكأن�ه.. 

ف�ى ل�واء .. ثم ق�ال .. كأنه يمارس فراسته البدوية فى ك3مى 

�3م ��ه الك��رض علي��ادق أع��د ص��مه محم��جاع أس��ى وش�.. وطن

فقلت له .. لك3م ده موضع جاد ويساعدكم وأكيد سوف يأخذ ا

 )محم�د ص�ادق(أن الل�واء  تعلمأنت .. وقد أصابنى خيبة أمل 

�ة ���ابرات الحربي����دير المخ���و م���ارف  –ده ھ����ا ع���ال أن���.. فق

�ويس ��ه ك��ارف وطنيت��ى  –وع��رس ف��مت والتف��اود الص��م ع�ث

�اPتى ��رأ انفع��رى ليق��ره أخ��ى م��ه وجھ��ة بك3م��ر مرحب�.. غي
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�و��ن ل��ه ده ممك��ت ل��ث قل��ا  حي��بض علين��رف يق��ش  –ع��ال م�فق

ش�وف ي�ابنى .. ضرورى تقوله على كل حاجة ثم عاود وقال 

لو رفض صدقنى حكون قبل منكم ومعاكم فى سيناء ث�م وقفن�ا 

ل م�نكم وتعانقن�ا وف�ى مش�ھد حكون قب� ..د وحضننى وھو يرد

غير مألوف وضعنا يدنا فى يد بعض وحاول كل من�ا حماسى 

 علم لماذا تحمست بع�دھا لم�ا قال�هلكنى P أ. أن يقبل يد اIخر

ق�د .. ھ�ى أوح�ى ب�ه � ل�ه وأخذت الموضوع كأن�ه إلھ�ام إل.. 

وف�ى أثن�اء . لما شاھدته منه فى المجلس مع البدو ايكون تأثيرً 

�ا ��ه فيم��ا ووجي��اورت أن��ا تش��نفعلهعودتن��وم ..  س��ا أن نق�وقررن

�امرة ��ذه المغ��وبة بھ��ر محس��اP.. غي��ا احتم��ان لھ��ث وك�ن P ثال

ھذا العم�ل وأم�ا أن  )صادق(ما أن يتبنى اللواء إوھى  – لھما

�جن���ى الس���داعنا ف���ا وإي���بض علين���تم الق���وم . . ي���ا أن أق��فقررن

  . لمقابلته بإدارة المخابرات الحربية )صادق(بالذھاب للواء 
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  المخابرات الحربية

فى اليوم التالى توجھت إلى إدارة المخابرات الحربية بش�ارع 

محم�د (ت إلى مكتب الل�واء ـوتوجھ.. يدة دـورة بمصر الجـالث

محم�د (وھ�و المق�دم  هودخل�ت إل�ى مكت�ب س�كرتير..  )صادق

.. بضباط برتب كبي�رة وم�دنيين  يعجوكان المكتب ..  )قناوى

� )قن�اوى(وقل�ت للمق�دم . الل�واء ص�ادق ةكلھم فى انتظار مقابل

طالبنى وأنا حضرت حسب الميع�اد  )صادق(مدعيا أن اللواء 

برتب�ة  ةنى من ضباط الص�اعقإأن قدمت له نفسى ووذلك بعد 

�ب���..  نقي���مى ف���ب اس���م يكت���ه ل���ب أن���ادة والغري���ة كالع��ى ورق

�واء ��ديمھا لل��(لتق��رة و..  )ادقص��ل مباش��ل دخ��واء أب��ر الل�خب

 –ل مش�اوًرا أن أدخ� )قن�اوى(والذى قال لى المق�دم  )قصاد(

  . وكان ذلك دون انتظار دورى فى الدخول

وبعد أن ف�ردت الخريط�ة الت�ى ..  )قصاد(أديت التحية للواء 

�يناء ��وب س��ى لجن��ت مع��ه  –كان��رحت ل��ى وش��ل ف��ة العم�خط

دو متحفًظ�ا عل�ى ذك�ر أى أس�ماء مم�ن سيناء خلف خطوط الع

�دنى ��كرى أو م��واء عس��ة س��نھم المنظم��ون م��ى  –تتك�إP أنن

ذكرت أن معظم ضباط الصاعقة اللى فى السجن الحربى ھ�م 

وھن�ا ق�اطعنى بح�ده وق�ال  –أكفأ الن�اس بمعرف�ة جب�ال س�يناء 

�ك ��ى نفس��ك ف��رح .. خلي��ه الش��ت ل��ال .. فأكمل��ى وق��ر إل�ونظ

ب�دل م�ا .. نك حض�رت بنفس�ك وتش�رح ل�ى الك�3م ده إكويس 

�يناء ��وب س��دخل جن��رف ت��رد تع��م أس��ك ث��بض علي��ان حينق�ك

�راج ��ائرات المي��ه ط��ع من��ى بتطل��ار الل��ين المط��ا ف��ف لن�وتكتش

�دد طائر���ى بتھ���يج الل���ا الم���و 17اتن���ى موج���الل���ى مط��ار دة ف
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�ةالغ(���..  )ردق���يخ بتاعن���رم الش���ار ش���ات أن مط��ا 4ن المعلوم

وعل�ى فك�رة ف�ى اثن�ين ض�باط .. P يعم�3ن  )الط�ور(ومطار 

�ل���وا قب���ر  دخل���ى ا4س���وا ف���ك ووقع���.. من���و الم��3زم أول وھ

فقل�ت ل�ه م�ا  – )رأفت جمع�ه(والم3زم أول  )بھجت خضير(

سھل (ى فيش غير ث3ث أماكن تصلح أنھا تكون مطارات وھ

�ة��ة  )الراح��اترين(بمنطق���رانى(و )ك��مال  )رأس نص���ى ش�وھ

ش�مال رأس  )وادى نب�ق(كم ومنطقة  20شرم الشيخ بحوالى 

�رانى���ار  .. نص���د مط���ه P يوج���دة أن���ات المؤك���ال المعلوم��فق

�ه ���ى علب���ن جيب���ت م���وى أخرج���كل عف���اترين وبش���ة ك��بمنطق

�غير ��وع الص��ن الن��ر ) الب�وكس(س�جائرى م��ل عش��ت تحم�وكان

�ان ���جائر وك���ى س���ى جيب���عتھم ف���ة وض���جارتين أو ث3ث���ا س��بھ

مت جنوب س�يناء لعلبة وتناولت قلم من المكتب ورسوفردت ا

وقلت له ممك�ن ي�ا فن�دم أخ�رج م�ن الغردق�ة .. فى شكل مثلث 

بسيناء ث�م ال�دخول ف�ى  )رأس جاره(ثم اتجه بحًرا إلى منطقة 

والذى يطل عل�ى  )الكبير ةالجعيد(ثم إلى جبل  )تعالبى(وادى 

 –ن وج�د إلرصد المطار وتص�ويره  )رأس نصرانى( منطقة

�ى ��رك إل��وف أتح��ده  فس��م أج��ق(وإن ل��تط3ع  )وادى نب�Pس

م�ا كتبت�ه وك�ان وقتھ�ا ق�د  )صادق(تناول منى اللواء . المنطقة

�زة ��ا ترابي��ى وبينن��ى الكرس��امى عل��س أم��ب وجل��رك المكت�ت

�غيرة و��ر وأص��م أحم��ك بقل��س أمس��ى نف��ة عل��يرة غريب��ر تأش�ش

ث�م اس�تمر ف�ى الك�3م . ووقع عليھا) تصدق.. ھمجى (الورقة 

أصدر أمر بنقلك من الص�اعقة  )الشاذلى(فكرة اللواء  ىعل.. 

ح�ق تان تلعلش استلم الجواب وتيجى ھنا.. إلى الكلية الحربية 



 

97 

تصل تليفوني�ا بمكت�ب مخ�ابرات اثم . على المخابرات الحربية

دقة وكان يشرف على الغر )بشير(السويس وكان قائده العقيد 

�ث ��ه إحي��د ن��ب P يوج��ى اIن للمكت��ة حت��ابرات بالغردق�.. مخ

وأخبره أنى سوف أحضر ل�ه وعل�ى المكت�ب أن يت�ولى دفع�ى 

ثم التفت لى وق�ال بع�د م�ا .. Pستط3ع منطقة رأس نصرانى 

�يناء��ة س��وع منظم��وف موض��ى نش��ع نبق��ة . ترج��ت التحي�فأدي

�د ���ى بالي���لم عل���رة .. وس���ى فك���ال عل���ه(وق���ك ده  )وجي��بتاع

�رىوي(��و ذك���ه أب��ى وجي���د زميل��ى ) قص���تغل ف���ه يش��ا حبعت��أن

وھنا تأكدت أن جميع تحركاتن�ا  –الكويت بدل ما أقبض عليه 

�ودة ���ت مرص���.. كان���ا تذك���ة ـوھن���ى أول المقابل���ه ف��رت ك3م

وھن�ا ..  )ب�دل م�ا أق�بض علي�ك.. كويس أن�ك جي�ت برجلي�ك (

  . عرفت سر دخولى مكتبه فى غير دورى

���ا P أص���ه وأن���ن مكتب���ت م��ى وخرج���ت أن���ى وأحسس��دق نفس

�ى أول ���دمى عل���عت ق���ق لوض���ى طري���ق أح3م���و .. تحقي��وھ

العمل ض�د الع�دو خل�ف خطوط�ه وف�ى العم�ق وت�ذكرت ك�3م 

 وھنا أيقنت أنه فع3 ك�3م رج�ل ملھ�م.. الشيخ عيد أبو جرير 

�رت و. .���ه(أخب���واء  )وجي���ين الل���ى وب���م بين���ا ت���ادق(بم�� )ص

حي�ث تس�لمت . .وتوجھت فى اليوم التالى إلى قيادة الص�اعقة 

فتوجھ�ت ب�ه  –بعد عدة أيام خطاب نقل�ى إل�ى الكلي�ة الحربي�ة 

ف�رع  وتم إلحاقى بالمخابرات الحربيةإلى المخابرات الحربية 

  . الخدمة الخاصة

�ة ��رع الخدم��يس ف��ادق رئ��ائق ص��د ف��ى العقي��ى إل��دمت نفس�ق

�ة ���ابرات .. الخاص���ب مخ���ى مكت���ت إل���ام توجھ���دة أي���د ع��وبع
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فاروق بشير قائ�د المكت�ب والرائ�د السويس حيث قابلت العقيد 

�بايك(��ى ش��ن  )يحي��ئول ع��ب والمس��اء المكت��دى أعض��و أح�وھ

�دت ��ى وج��وط إP أن��ف الخط��ات خل��ع المأموري��غيل ودف�التش

���نھم تخوًف��ا  ام��وط حالي��ف الخط��ى خل��ن دفع��ة .. م��ك نتيج�وذل

أنھم لم يوفقوا فى مأموريتين سابقتين إلى جنوب س�يناء حي�ث 

�م ���ت���ابطين وھم���ر الض��� اأس���ير(3زم أول الم���ت خض�� )بھج

�3زم أول ��ة(والم��ت جمع��ذين) .. رأف��تبدالھم والل��م اس��د  ات�بأح

�ر��زين بمص��رائيليين المحتج��رى ا5س��ى أن . ا4س��وا من�وطلب

وفع�3 رجع�ت إل�ى الق�اھرة 4خب�ر .. أرجع إليھم بع�د أس�بوع 

�واء ��ادق(الل��ذلك  )ص��أن  –ب��ام ب��دة أي��د ع��ت بع��ى فوجئ�ولكن

�ى مك��تدعانى إل��ائق اس��د ف��د العقي��ده رائ��س عن��ان يجل��ه وك�تب

�دعى ��ور(ي��ة ..  )عاش��ى بمأموري��ة لتلقين��امھم خريط��ان أم�وك

تح�رك ب�ين مض�يقى الوكان�ت عب�ارة ع�ن .. فى ش�مال س�يناء 

والھدف ھو أن أتمم على أعمال مجموعاتنا  )الجدى(و )مت3(

�دو ��وط الع��ف خط��ة خل��حالة .. المزروع��ا بض��عرت وقتھ�وش

�يط ��رة والتخط��دف والفك�� –الھ��ان عن��ة وك��جاعة الكافي�دى الش

.. أن أعمل عمل إيجابًي�ا للرفض وإبداء الرأى وھو أني أريد 

���دورP أن أق��لبية  وم ب��ال س��ى أعم��تش عل��يط أو دور المف�وس

  . لرجل مخابرات اغريبً  اوقد اعتبرته تفكيرً .. وط خلف الخط

ليخبرن�ى .. توجھت بعد أسبوع إلى مكتب مخابرات الس�ويس 

�ير أن ال��اروق بش��د ف��ى أن العقي��ب وعل��ر مناس��ا غي��ت حالي�وق

  . وأنه سوف يخبرنى فى الوقت المناسب.. أرتد إلى القاھرة 
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�ت��ويس  فخرج��ب الس��ن مكت��ررت أن ا.. م��د ق��ى وق��ه إل�تج

حيث كنت على علم أن بالغردقة بعض المھج�رين  –الغردقة 

وأتولى بنفسى  اوقد قررت أن أجند مندوبً .. من جنوب سيناء 

  . يةالتخطيط والتحضير للعمل

�اويش ��ى الش��ان مع��ًرا وك��وارى ظھ��دأت مش��ده (فب��د عب�محم

�ى���ة  )موس���ه بالوطني���ھور ل���اعقة المش���راد الص���د أف���و أح��وھ

�ى ��اعقة عل��ن الص��ى م��ق مع��ت أن يلح��د طلب��ت ق��رأة وكن�والج

�ى ��ه لك��تط3ع أو أن أدفع��ة اPس��ى لعملي��رج مع��اس أن يخ�أس

�ار ��تطلع مط��ور(يس�� – )الط��ذكر حت��يارة  ىوأت��م الس�اIن رق

�ب ال��ى الجي��ا وھ��رك بھ��ت أتح��ى كن��ى الت��ى  527(روس�م3ك

�ويس��دع) الس��اويش ي��ائقھا ش��ان س��رج(ى وك��ان  – )سج�وك

�فلت��ـردقة ردئ الس��ويس الغ��ق الس��م  ةطري��ى معظ��ر ف�ومكس

�اطق ����ا .. المن����د أن ھاجمتن����ي3ً بع����ة ل����ى الغردق����لنا إل���ووص

الطائرات ا5سرائيلية أكثر م�ن م�رة وكن�ا نتفاداھ�ا بالمراوغ�ة 

وھناك التقي�ت ب�بعض . رة طوال الطريقفى الصحراء المنتش

�دو ��رفتھمالب��ى مع��بق ل��ذين س��وب  وال��ة جن��دمتى بمنطق��ام خ�أي

���ت معلًم��دما كن��يناء عن��ت  اس��اعقة وفرح��ال بالص��اح الجب�بجن

دود ھ�و المق�دم ـمكتب مخابرات الح� ابرونى أن قائدً ـعندما أخ

�ى(���ود فھم���ه ..  )محم���دة ب���ى الوطي���دمتى .. لمعرفت���ام خ��أي

وق�د  –بجن�وب س�يناء ن قائد ل�نفس المكت�ب بجنوب سيناء وكا

.. رحب بى وساعدنى فى تجھيز الدليل الذى س�وف يرافقن�ى 

�ذى ��يد ال��ب الص��ذلك مرك��وك��اط س��رار واPلتق��ة ا5ب�يقوم بعملي

�ة ���ذ المھم���د تنفي���نى  –بع���ان P ينقص���ديقوك���ى  إP التص��عل
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�واء ��ن الل��ة م��ادق(الخط��د ص��الى  )محم��وم الت��ى الي��افرت ف�فس

وأطلعت�ه عل�ى ..  )محم�د ص�ادق(ابل�ت الل�واء إلى الق�اھرة وق

وص�دق عل�ى  )ىمحمود فھم(رحب بتعاون المقدم ـالتخطيط ف

ادام مكت�ب مخ�ابرات الس�ويس ـم� هـة ع�ن طريق�ـأن تتم العملي

  . ل فى ھذه المأموريةـيؤجل بدء العم
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  ىاستط>ع منطقة رأس نصران

  )1العملية رجائى(

ع�دت م�ن المأموري�ة م�ن  ُسميت ب�ذلك عن�دما: العملية رجائى

�واء ��ل الل��ادق(قب��� )ص��ث كان��ة  تحي���ائى(العملي�� )2رج�� ىھ

) .. محمد عب�ده(قام بھا الرقيب  والتىاستط3ع مطار الطور 

����التخطيط لھ���ت ب���ى قم���ة والت���ى منطق���ه إل���ا ودفع��ا وتجھيزھ

�ور���ه . الط���ز ب���وف أجھ���ذى س���غ ال���ر المبل���ّى أن أدب���ان عل��ك

Pأكو����ن الم���ارة ع���ى عب���ة وھ���ات الدوري���ة إداري��ت المطلوب

واللبس البدوى حيث قمت بشراء جلباب وأخ�ذت جاك�ت ق�ديم 

�ر ��ى ا4كب��ن أخ��(م��ذى  )يدـس��وع ال��ن الن��ندل م��تريت ص�واش

�دو ��ه الب��.. يرتدي��ذلك مبلًغ��بً  اوك��دليل  امناس��ه لل��وف أعطي�س

حدود فى  وكانمنه خ3ل فترة المھمة  ل6نفاق4ھله  5عطائه

أخ�رى لمرك�ب  اوك�ذلك عش�رين جنيًھ� اً وعشرين جنيھ خمسة

�اط ���ة اPلتق���قاط وليل���ة ا5س���ن ليل���يد ع���قيق  –الص���ت ش��فقابل

�و ا��ى وھ��رب ل��ديقى المق��د ص��ؤاد(لرائ��ادل ف��ب  )ع��د مكت�قائ

���ذى ش��عيد وال��دوبورس��اج الع��ى إزع��ن  ارك ف��ل م��دد ھائ�بع

العمليات الخاصة خلف الخطوط تجاوزت المائة عملية س�واء 

ة الت�ابع من خ3ل مكتبه ببورسعيد أو مكتب مخ�ابرات القنط�ر

لق�د ..  )م�دحت مرس�ى(ل�ه وك�ان قائ�د مكت�ب القنط�رة النقي�ب 

�انوا ���دو أك���ت الع���ى أوجع���ات الت���أروع العملي���اموا ب���اP ق��بط

  . اھمولكن � لن ينس.. تاريخ نسيھم ولكن ال.. ا5سرائيلى 

�رحت للر��تينش��غ س��ى مبل��رف ل��ر فص��ادل ا4م��د ع�� ائ� اجنيًھ

�غ ��زت مبل�� 40فحج��دليل وال اجنيًھ��ن ال��ل م��ذى لك��ب ال�مرك
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بمبلغ جني�ه ونص�ف وص�ندل  ةسيقلنا وفصلت جلباب بيج ساد

ة ودقي�ق ـن�ردين وتوـات من سـتريت معلبـواش اً بخمسين قرش

�غ ��سَ  6بمبل��م أن��ات ول��ذى  جنيھ��دى وال��من البل��ان الس�برطم

�ن منزل�ى ��ذى أوص�انى .. أحض�رته م��ه الب�دوى وال��دليل(ب�) ال

�دقي��ذلك ال��وك��ا أثن��رة منھ��نع فطي��ام بص��ذى ق��ة ق وال�اء الدوري

  . على الحجر والتى كانت القطمة منھا تشبعنا لعدة ساعات

ا حيث قابلت الرائ�د ع�ادل بع�د ثنى عشر جنيھً اوقد تبقى معى 

���ه الب��ودتى 4رد ل��ذىع��م  اقى وال��ن ردھ��ه P يمك��ى أن�أخبرن

�ة ��رة للخزن��ة م��ة  –ثاني��دة طويل��ؤرقنى لم��ار ي��ذى ص��ر ال�ا4م

لقد كنا ف�ى ھ�ذا الجي�ل وشعورى أنى مدين للجيش بھذا المبلغ 

ت عل�يھم م�ن جيب�ى بل أضف.. ن كنت صرفتھم إو - من العفة

�روج الد��اص لخ��ة الخ��ة الثاني��ائى(وري��تط3ع ) 2رج��ى اس�وھ

  . مطار الطور

�ة��ير العملي��ى : س��ام إف��ارس ع��تاء الق��الى الش��دى لي� 1968ح

أب�و س�ليمان (تحركت م�ن الغردق�ة وبص�حبتى ال�دليل العرب�ى 

�الم��ن ا )س���دى س��ذى تع���وال��ـلخمس���ك ـين بف��دترة وذل���ى أح�� ف

���يد المتواج��ب الص��دـمراك��ب ـة بالغردق��س المرك��ان ري�ة وك

وق�د ق�ام  –ومعه ميك�انيكى للق�ارب  )حسين عايد(سمه شاب ا

بتجھيز المركب لھذه الرحلة رئيس ش�ركة المص�ايد بالغردق�ة 

وھ�و بورس�عيدى ا4ص�ل وم�ن  )محم�د ع�وض(سمه ا4ستاذ ا

وق�د ك�ان .. بس�بب الح�رب  العائ3ت التى ھجرت م�ن ب3دھ�ا

الوطني�ة لل�دوريات  له دور فيما بعد فى المشاركة ف�ى الخدم�ة

�ن ��ت م��ى قام��د ذالت��داقة بع��دت الص��ة وتوط��ا الغردق��ك بينن�ل



 

103 

مخ�ابرات الغردق�ة وق�د  بمكت�ب عندما خدمت بعد عدة سنوات

�.. ال الحربي�ة لمست خدماته الجليلة للوطن والمس�اھمة ل?عم

�يس��د رئ��ا بع��ولى فيم��د ت��يس  وق��م رئ��ة ث��ة الغردق��س مدين�مجل

مجلس محلى البحر ا4حمر لما تمت�ع ب�ه م�ن ش�عبية ب�ين أھ�ل 

م�ن ش�مال مدين�ة الغردق�ة  ةتحركن�ـا م�ن منطق�ة نائي�. الغردقة

�عر ��و ش��ل أب��ة جب��مى منطق��ـرة وتس��(مباش��ى الجون�) اIن ةوھ

بمركب الصيد إلى الجان�ب الش�رقى لخل�يج الس�ويس حي�ث ت�م 

�ة ���ا بمنطق���(إنزالن���ور  )ةرارأس ج���ة الط���ـوب مدين���ى جن��وھ

�والى ���ا  40بح���م تقريب���ل .. ك���يد قب���ارب الص���ف ق���ث توق��حي

�والي ��اطئ بح��ر 200الش��مى  مت��غير يس��ارب ص��ى ق��ا ف�ونزلن

�نھم ��ا بي��دنجى(فيم��م رد ) ال��اطئ ث��ى الش��ا عل��ى بن��ث رس�حي

  . بالدنجى مرة أخرى لقارب الصيد

وعن�دما .. ف�ى حي�اتى لحظ�ة وص�ولى إل�ى الش�اطئ  ولم أن�سَ 

Pستط3ع ا4رض أمامنا حيث لمست يدى رمال سيناء رقدنا 

ووجـدت نفس�ى أض�ع ي�دى والع�الق فيھ�ا م�ن الرم�ال عل�ى .. 

�ك ��ى بتل��درى ورقبت��ك ص��م أدل��اب ث��3ل الجلب��ن خ��ـدرى م�ص

ك�م وج�دنا طري�ق الط�ور ش�رم  1الرمال وبعد مسافة ح�والى 

���اه بطريق��يخ فعبرن��ى ةالش��ة لك��دامنا  معين��ر 4ق��ى أى أث�.. نخف

إل�ى أن وص�لنا إل�ى م�دخل وادى تع�البى عن�د الفج�ر وتحركنا 

وبحث الدليل الذى معى على مغارة بجانب بئر مي�اه .. تقريبا 

حي�ث .. كان على علم بھا ومكثنا بتل�ك المغ�ارة النھ�ار ك�ام3ً 

وك�ان عل�ى مقرب�ة أن نس�ير ل�ي3 ونختب�ئ بالنھ�ار  اكان مق�ررً 

بطريق�ة كن�ا ق�د عبرن�اه ..  )طريق رمل�ى(مضيق  ةمن المغار
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�دامنا ���ر أق���ى أث���ير .. تخف���اه الس���رت  –واتج���دما م���3 عن��وفع

�ه ��ة مكون��ينداوري��دد أثن��ن ع��اء أى أ م��ب Pقتف��ة جي��ر عرب�ث

.. فى أن أحد قد م�ر م�ن ھن�ا  وتوقفت فترة متشككة.. ل?قدام 

�ىء ���دى لش���م تھت���ا ل���دنا � أن ط.. ولكنھ���ا وحم���ة عبورن��ريق

�ل�نش الص�يد وكن�ت ق�د أعطي�ت قائ�د ..  ةللمضيق كان�ت موفق

)���دـحس��اره  )ين عاي��د .. دوب��ار تعق��ل نھ��ة ك��ع بداي��ه م��ت ل�وقل

اطنا م�ن ـدة وفى العقدة التاسعة تحضر ل�يP 3لتق�ـالدوبارة عق

لخ�ط  ق�درتحي�ث ..  )ةرأس ج�ار(س المك�ان عن�د منطق�ة ـنف

  . ويوم احتياطى ةودـالسير أربعة أيام ذھاب وأربعة ع

����ة الثاني��ى الليل��ـوف��ن وادى ـة تحركن���البى(ا م��ى وادى  )تع��إل

�ى(��اط الغرب��ار  )الع��وال النھ��ا ط��ث أختبأن��ة .. حي��ى الليل�وف

�ن وادى ��ا م��ة تحركن��ى(الثالث��اط الغرب��ى وادى  )الع��اط (إل�الع

�رقى�� )الش��ب الع��3ل نق��ن خ��ان (اط م��ن مك��ارة ع��ب عب�والنق

ا ف�ى لكن ما أن عبرنا نق�ب الع�اط ودخلن�و) خانق بين الجبلين

�رقى ��اط الش��ا .. وادى الع��ةفوجئن��ر  بخيم��ب ا4يس��ى الجان�عل

بجانبھا أربع�ة جن�ود .. وتبعد عن المدق بحوالى عشرة أمتار 

�ن�ار وبق�رب الم�دق بخط�وات جن�ديين  ةإسرائيليين ح�ول راكي

�ھما ���ع بعض���دثان م���يخ  –يتح���ام والش���ى ا4م���ير ف���ت أس��وكن

�ة ��ى ليل��ر ف��ان القم��رة وك��ى مباش��ليمان خلف��اطعاً  14س�.. وس

�ورغ�م الظ�3م إP أنن�ى .. ات فأستمريت ف�ى الس�ير ب�نفس الثب

�نھم ���اض أعي���ح بي���اد الم���ات .. أك���نفس الثب���3م أوب���ت الس��لقي

ولم يرد أحد منھم ولم التفت إليھم بع�د أن عب�رتھم ) .. شالوم(

كن�ت ق�د .. ولكن فى خ3ل الخطوات حتي صرت بحزاھم .. 
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�يدوي�ة كن�ت ق�د احتفظ�ت بھ�ا  ةقنبل� ةأخرجت من جيب الجاكت

رف�ض فك�رة ا4س�ر وكن�ت أن�وى أن عند تجھيزى حيث أن�ى أ

.. ف�ى حال�ة ح�دوث أى مش�كلة  لتنفجر فين�ا جميع�اً  ةأنزع التيل

ولكن مر ا4مر بس3م واستمرينا ف�ى الس�ير عب�ر ال�وادى إل�ى 

�لنا ��ه ووص��ة نھايت��ال نھاي��ة جب��ى(منطق��اط الغرب��ى ) الع�وھ

����منطق���ل م���ة تط���ان ة مرتفع���ة وك���يج العقب���ي خل���د عل��ن بع

يط�ل  ير إلى جبل الجعي�دة وال�ذىروض أن نستمر فى السالمف

�يج ��ى خل��اط(عل��ة  )الع��ث منطق��رانى(حي��ى ..  )رأس نص�والت

�ن ��ار م��اك مط��ان ھن��ل ك��ا ھ��تطلع منھ��روض أن نس��ن المف�م

�ه��ار . عدم��ة وأن النھ��افة طويل��ى أن المس��دليل أخبرن�إP أن ال

جب�ل سيطلع علينا ونحن فى أرض مكشوفة فمكثنا فى منطق�ة 

.. ح�دى الخي�ران إمرتفع داخل على قمة جبل  )لعاط الغربى(

 )الجعي�دة(وعند طل�وع النھ�ار بع�د س�اعتين اكتش�فت أن جب�ل 

أى ك�ان م�ن الممك�ن .. قريب من�ا عل�ى مس�افة مس�يرة س�اعة 

�ة ��ذ المھم��ل لتنفي��اء اللي��ه أثن��ول إلي��ت أن .. الوص��ا أحسس�وھن

وال�ذى أك�د ل�ى ذل�ك .. الدليل يخشى اPقت�راب أكث�ر م�ن ذل�ك 

اكتش�فت أن�ه ف�ى .. الع�ادة الن�وم والحراس�ة أنه عندما تبادلن�ا ك

أثناء حراسته ونومى أنه قد أفرغ المياه التى كانت معن�ا حت�ى 

�وير ��طر للتص��تط3ع أض��د واPس��ن بعي��وث .. م��ث أن مك�حي

�اه ��دون مي��ام ب��ة أي��ش ث3ث��نا للعط��وف يعرض��ر س��وم آخ�.. ي

وكانت إمكانيات الكاميرا التى معى P تسمح بذلك والتص�وير 

منطق�ة رأس وق�د رأي�ت م�ن ھ�ذه المس�افة أن .. بعد من ھذا ال

ي�دل عل�ى أن مم�ا العاط بھا مب�انى نصرانى والمحيطة بخليج 
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خاصة بعد أن شاھدت إق3ع وھبوط طائرات .. ا ھناك مطارً 

�افة ��ذه المس��ع ھ��ررت أن أقط��ا ق��ة وھن��ذه المنطق��ن ھ��ة م�مقاتل

فى عز النھار وكان قرارى ھ�ذا  )الجعيدة(المفتوحة إلي جبل 

.. ك�م  5 ىوكان�ت المس�افة ح�وال.. فى الساعة الواحدة ظھًرا 

�ن ���اعة زم���ى س���ا ف���ن قطعھ���ذه .. أى ممك���دليل ھ���ض ال��ورف

�ث ��دى حي��ذھبت وح��اطرة ف��لتالمخ��ى  وص��دة ف��ل الجعي�جب

 ىالساعة الثانية والنصف 4راقب حركة المطار من بعد حوال

�ا  1��م تقريًب��ا .. ك��ل بانورام��ار وعم��وير المط��ى تص��دأت ف�وب

�ة ��ائرات كامل��3ع الط��وط وإق��ة ھب��وير حرك��ه وتص��ى .. ل�وف

  ورت ـوقت المغيب ص
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وتخرج بھم خارج المطار فى  اسيارة مكروباص تحمل أفرادً 

كم من المط�ار  20اتجاه شرم الشيخ والتى كانت تبعد حوالى 

وعندما ح�ل اللي�ل ع�دت إل�ى مك�ان ال�دليل وال�ذى ق�ابلنى عن�د 

حيث كان يسير عل�ى  .. ةالعودة فى منتصف الطريق بالصدف

�ة ��س الليل��ى نف��ير ف��ل الس��ى أن أواص��ان عل��دامى وك��ار أق�آث

وف�ى .. عند نقطة البداية والتى تركناھا منذ أربعة أي�ام  للعودة

نفس الوقت يجب قطع العودة فى يومين بدP م�ن أربع�ة عل�ى 

�ا ��اه معن��ة مي��ود نقط��دم وج��ك لع��ر وذل��ب  –ا4كث��الى يج�وبالت

كذلك قررت تغيير خ�ط .. صر ا4من السير نھاًرا مجازفاً بعن

�ب ��د نق��رائيلية عن��ة ا5س��ة الحراس��نا لخيم��ث تعرض��ير حي�الس

ف�ى تص�وير ذتھا بع�د نج�احى اتخ�كل ھ�ذه الق�رارات .. العاط 

  . صورة 36لم 3م والفيمطار رأس نصرانى بث3ثة أف

�ير ��دأت الس��دليل وب��ى ال��د عل��م أعتم��ودة ل��ة للع��ى أول ليل�وف

�تخدام��ام باس��اه الع��ان  باPتج��ا الودي��ال متجنب��وم والجب�.. النج

ومن المعلوم أن السير فى الجبال ل�ي3 في�ه ص�عوبة ومجازف�ة 

ومع بداية ظھور أول ضوء أخذنا راحة فى أحد المغارات  –

ولكنن�ا اس�تيقظنا عل�ى ص�وت .. لكى نعاود الس�ير ف�ى النھ�ار 

�ا أن ����ت تمام����ا أيقن����ال وھن����وب الجب����وبتر تج����ائرة ھليك���ط

وا بوجودنا وأنھم يبحثون ع�ن أى تحرك�ات ا5سرائيليين شعر

�ة��ير . بالمنطق��ى الس��دأنا ف��وبتر ب��ة الھليك��دأت حرك��دما ھ�وعن

نھاًرا عبر الجبال وفى اPتجاه العام 4ول مغارة كنا ق�د مكثن�ا 

وعن�دما كن�ا نس�مع ص�وت الط�ائرة .. بھا والتي بھ�ا بئ�ر مي�اه 

ح�ال واس�تمر ال –الھليكوبتر كنا نعاود اPختفاء بين الصخور 
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�ى أن ��ي3ً إل��ير ل��ا الس��ار وأكملن��ول النھ��وال ط��ذا المن��ى ھ�عل

وصلنا إلى وادى تعالبى حيث المغارة ا4ولى وك�ان علين�ا أن 

نظل بھا يومين بدون حراك حتى يأتى اليوم التاسع وھ�و ي�وم 

  .اPلتقاط مع لنش الصيد

لدرجة أنه فى .. لقد كان نشاط الھليوكبتر المعادى على أشده 

م�وازى  ارتف�اععل�ى  محلق�ةي�وكبتر ات وقف�ت الھلالم�رأحدى 

�أ بھ�ا غ�ارة ملل��م تران�ا 4ن الظلم�ولكنھ�ا .. الت�ى نختب��ل  ةل�داخ

  . ةتمنع الرؤي ةالمغار

.. ار ميعاد اللنش بين القلق والملل ـر اليومين فى انتظـد مـوق

ص�داقه بين�ى وب�ين بع�ض الف�ـئران الجبلي�ـة  بتة أنه ترـلدرج

ت ف�ى آخ�ر ي�وم تأخ�ـذ الطع�ـام م�ن ي�دى فق�ـد كان�.. راء ـالحم

  . مباشرة

�دوبارة ��عة لل��دة التاس��ع العق��.. وم��ن ـأى الي��ا م��ع ھبطن�وم التاس

���وفة ولمس��ى ا4رض المكش��ي3 إل��ل ل��ث  27افة ـالجب��م حي�ك

�ة ��اره(منطق��ويس  )رأس ج��يج الس��ى خل��ة عل��دما .. المطل�وعن

حيث ش�اھدت طقة رأينا اللنش وكانت المفاجأة اقتربنا من المن

 اتً االلنش وس�معت أص�و ةقبال افردً  15 – 12جمع ما يقرب ت

فانتظرت ف�ى مك�انى وب�دأت ف�ى اPقت�راب مس�تخدما .. عالية 

�ائش ��وديى الحش��ى أن طبي.. ك��3وة عل��ذه ع��ى ھ��ة ا4رض ف�ع

.. طولى رملى يشبه الج�دار  احل بھا مرتفعالمنطقة قرب الس

Pاو���ع مح��ذا التجم��ن ھ��ًدا م��ة ج��افة قريب��لت لمس��ى أن وص� إل

فس�معت .. سماع أصواتھم لمعرفة ھل ھم ب�دو أم إس�رائيليين 

�ن ا���ين م���ل المتكلم���دو أن ك���ى .. لب���الى ف���وتھم الع���ان ص��وك
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�نش مح��س الل��يح ري��ة لتوض��د(اول��ين عاي��دون أى  )حس��م ب�أنھ

وھناك ظھرت لھم وقابلونى با4عن�اق وق�ال ل�ى .. عدو معھم 

أحدھم أنا كنت عارف أن�ك موج�ود ف�ى س�يناء وذل�ك م�ن أث�ر 

وأن�ه .. القدم اللى تركته على الرمال عند نزولى ف�ى ال�ذھاب 

يعلم أثر قدمى جيًدا أيام أن كن�ت ش�به مق�يم ف�ى جن�وب س�يناء 

بالمدرسة بجناح الجبال وكن�ا نت�درب ف�ى  اكنت معلمً  وقت أن

�يناء ��وب س��ى طم.. جن��م أن��ت أالمھ��د(ن��ين عاي�� )حس�ه ـوأمرت

  . ال الدنجي لكى نستقله إلى اللنشـبإرس

���ب وعن��اھدت مرك��ا ش��اعة تقريب��د س��اطئ وبع��ا الش�دما غادرن

�طح ��ى س��ر عل��ور القم��ة ظھ��ت زاوي��د وكان��ن بع��رائيلى ع�إس

�ب ��ار المرك��ى إظھ��اعد عل��اه تس��رائيلىالمي��أمرت ..   ا5س�ف

الموت�ور  بإبطال موتور اللنش لعلمى أن حرك�ة )حسين عايد(

�دو ��ب الع��ي رادار مرك��وفين عل��ا مكش��ل .. تجعلن��3 ض�وفع

  . ق إليناالعدو الطري

.. لذلك عاودن�ا التح�رك ف�ى اتج�اه الغردق�ة  وبعد أن اطمأننت

أراد أن نتجه  )حسين عايد(وھنا أحب أن أذكر أن قائد اللنش 

إلى جزر أبو طويلة القريبة م�ن الب�ر الغرب�ى لخل�يج الس�ويس 

�دو .. ��ل الع��د أن ض��ك بع��ت وذل��ل الزي��ن جب��ة م��ى قريب�وھ

اء ض�من مراك�ب الص�يد وذل�ك لقربھ�ا واPختب�.. طريقة إلينا 

 لتووص�.. ولكنى رفضت بش�دة  –المصرية المنتشرة ھناك 

�ه ��ف مع��تخدام العن��ى اس��ى .. إل��ة وف��ولنا للغردق��باح وص�ص

�اجم ��دو ھ��دود أن الع��ابرات الح��ب مخ��ى مكت��ارة إل��اءت إش�ج

تبه ف�يھم أبو طويلة وأسر بعد ا4فراد المشالصيادين فى جزر 
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كان فى ترصد لن�ا من�ذ أن دو وھنا حمدنا � وأيقنت أن الع –

وذل�ك .. اط رائيلى فوق الجبال عند نق�ب الع�قابلت العدو ا5س

�د تح��بع��ب حراس��دو ومراك��وكبتر الع��ات ھيل��يج رك��ى خل�ته ف

  .السويس

�م ��ب رق��ة الجي��ت بالعرب��وم تحرك��س الي��ى نف��ى  527وف�م3ك

�اھرة ���ى الق���ويس إل���ة الس���ابرات الحربي���ث إدارة المخ�� –حي

�3م ا��يض ا4ف��م تحم��اك ت��ت وھن��ويرھا وكتب��ت بتص��ي قم�لت

�واء ��ه لل��ذى قدمت��رى وال��ادق(تقري��د ص��لنى  )محم��ذى أرس�وال

.. بالتقرير إلى رئ�يس ف�رع المعلوم�ات المق�دم جم�ال برك�ات 

�ىء ��ل ش��ه ك��رحت ل��ث ش��ل .. حي��دو نق��ا أن الع��دد تمام�وتح

الش�يخ  رانى بدP من مطار ش�رمـمطاره إلى منطقة رأس نص

�بق أن ا��ذى س��ه ال��تولى علي��.. س��ى رـويش��ار عل��ذا المط�ف ھ

�وھ�ذه قص�ة .. ة ـخليج العاط والذى اس�تبدلوه باس�م خل�يج نعم

���ب أن أس��رى أح��.. ا ردھـأخ��م المس��ى يعل��ا ـحت��دى م�ئولون م

�ة ن��ة وقومي��اء أدبي��ن أخط��ه م��اق إلي��حح .. نس��ى أن تص�وعس

  . ا4جيال القادمة ھذا الخطأ
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  )نعمة(خليج العاط 

إل�ى مط�ار رأس  كما ذكرت من قبل أن خ�ط س�ير المھم�ة    

على خل�يج الس�ويس إل�ى  ةنصرانى كان من منطقة رأس جار

.. وادى العاط الغربى ثم نقب العاط إلى وادى الع�اط الغرب�ى 

إلى أن ينتھى عند خليج العاط بخليج العقب�ة واس�م الع�اط يق�ال 

�و � ��اطى وھ��ى الع��بة إل��ه نس��ى .. أن��بة إل��ر نس��ول آخ��ى ق�وف

الجھ�ة المقابل�ة عل�ى الش�اطئ  قبيلة بنى عطية الموج�ودة عل�ى

  . السعودى بمدنية تبوك وھى أحد القبائل العربية الكبيرة

�اط با إP أن��م الع��روا اس��رائيليين غي��ة ا5س��م نعم��ة .. س�ونعم

وبع�د ) بن نون(إسرائيل بقيـادة  ىوھى أن بن.. ھذه لھا قصة 

�ى ��يدنا موس��اة س��ادھم .. وف��ون(ق��ن ن��اد ) ب��ى أرض الميع�.. إل

�م��ان العاص��دة وك��ى بل��ت ھ��ك الوق��ى ذل��ا أة ف��ربوا .. ريح�فض

4غن�ام وممارس�ة بع�ض الح�رف ا خيامھم حول المدينة لرعى

�دن ���ب الم���ودة بجان���ة موج���ل غجري���ل أى قبائ���لوا  –مث��فأرس

ھم وكان أشھرھم سيدتين على جانب كبير م�ن ا من نسائبعضً 

أريح�ا  ةف�ى بل�د ةوقد أنش�أو حان�..  ةالجمال وھم رحاب ونعم

  . ھر والرقص وشرب الخمريقام فيھا الس

�ھم م�ن الحك�ام والمح�اربين تداوقد أصبح سادة أھ�ل أريح�ا وق

4ح�د ا4عي�اد وبعد فترة وفى مناس�بة  –من زبائن ھذه الحانة 

 ً3����ة حف���اموا بالحان���رً  أق���ادة ..  اكبي���ؤPء الق���ا ھ���ھر فيھ��وس

ف�ى حال�ة س�كر  محت�ى الثمال�ة وھ� من أھل أريح�االفلسطينيين 

ال3تى أمعن�وا ف�ى .. غوانى ا5سرائيليات مع ھؤPء ال ومجون

  . ؤPء القادة السيطرة على أنفسھمحتى فقد ھ.. مجونھن 
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ر ھجم قوم إسرائيل على الحانة وقاموا بقتل كل من جوفى الف

�رائيل��ى إس��دوا أن بن��ة ليج��ل المدين��تيقظ أھ��ا واس��تولوا  فيھ�اس

�دة ��ى البل��اتين  ..عل��رائيل ھ��ى إس��د بن��اريخ يمج��ذا الت��ن ھ�وم

�يدتينال����رھن س����ت وغي����ى المس����مائھم عل����إط3ق أس���مرات عب

�اكن ��د ..وا4م��تعمرة  فق��ميت مس��م س��تعمرة باس��ابوت ومس�رح

ليج نعمة ـسم خليج العاط باسم خوقد بدلوا ا –اتيات ـنعمباسم 

ي�ا : (راعـوص�دق ق�ول الش�.. اركھم ـمازلن�ا نش� ونحن بجھالة

ء ماـأس� ميتـعن�دما س� تمام�اً   ).أمة ضحكت من جھلھ�ا ا4م�م

�اج للزج�ين ريون مث�ل مص�انع ياس�ـالشركات التى أقامھا مص

����ركوش���ـات عب���ـود للم3ح���رب وبدلن���ت ح���ـة وطلع��م ـاھا باس

�يره ـغ�و.. ة ـركة النص�ر للم3ح�ـمصانع النصر للزج�اج وش

أبن�اء (أى ) بنزي�ون(وفى نف�س الوق�ت تركن�ا اس�م . يرهـوغ.. 

�ھيون���3ت ) ص���اجر والمح���ى المت���ى عل���كندرية حت���ن ا5س��م

  . ومن المعروف أننا نحارب الصھيونية.. ن أسوا

�رائيل ��أن إس��ى ب��م نكتف��ا ل��تأنن��ى  أطلق��ى عل��ذه المرس��م ھ�اس

����ن ارض الوط��ة م��ة غالي��ل .. ن ـقطع��ب��ى  اهـأطلقن���ن عل�نح

ل ا4م�ر بأن�ه ـوص�و.. ا ـع3من�إوفى .. سياحية  أخرىأماكن 

    . م لھذا اPسمتم أخراج فيل
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  مطار الطور

�تم     ��ط أن ي��ن المخط��ور  م��ار الط��ة مط��تط3ع فاعلي�.. اس

ولك�ن ك�ان علين�ا أن .. المطارات المصرية القديم�ة  وھو أحد

وب�ذلك يك�ون ت�م  –نتأكد من درجة استعداده من قبل إسرائيل 

  . تغطية القوة الجوية المؤثرة فى منطقة جنوب سيناء

 –بعد أسبوع من الع�ودة م�ن مھم�ة اس�تط3ع رأس نص�رانى 

�ة الغرد��ى منطق��ت إل��ابرات رجع��ب مخ��ق مكت��ن طري��ة وع�ق

تجھيز الالغردقة والذى أنشئ فى خ3ل ھذه الفترة الوجيزة تم 

�ة ��ذه المأموري��لھ��ى تول��د والت��رت أح��د اخت��ا وق��يط لھ�ت التخط

���ائى بالص��ب اأبن��و الرقي��ى(عقة وھ��ده موس��د عب��ذه  )محم�لھ

�ذين��ـ3ئل ال��راد الق��ن ا4ف��و م��ة وھ��ابلتھم المھم��ون و ق�يتمتع

�اس والمب�بال�ذكاء والش�جاعة وا��ى آن واح�دلحم��ت . ادرة ف�وقم

�ير الد��ط س��ه خ��بتلقين��ة وا4م��ور وري��ار الط��ة بمط�اكن المحيط

  .اPستط3ع بشكل وافٍ كن من أداء حتى يتم

الجمش�ة ف�ى  وتم دفعه من منطقة ش�مال الغردق�ة وھ�ي منطق�ة

المش�ھور بلق�ب ) محمد المبروك( لنش الصيد الذى كان يقوده

وي�دعى س�الم بري�ك ) المزين�ة(ومعه دليل م�ن قبيل�ة  )المجرم(

وكان المخطط أن يرسو اللنش ). قبيلة المزينة(وھو ابن شيخ 

��� ةقبال��ة الص��م أن يقري��ى أعل��ور والت��ة الط��وب مدين�ادين جن

ث�م التح�رك ل�ي3 .. ا5سرائيليين قد دمروھا وھجروا من فيھ�ا 

�دة ��د ع��ى بع��ى عل��ا وھ��اء فيھ��ات واPختب��ة الجبان��ى منطق�إل

���ن القري��ومترات م��ة .. ة كيل��ى الجبان��ار ف��وال النھ��اء ط�وقض

�ار ��وير المط��ة .. لتص��ى منطق��ي3 إل��ال ل��م اPنتق��ا(ث�) الكرنتين
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�ة ��ورة بمنطق��ارى المھج��ير المج��ى مواس��اء ف��تم اPختف��ث ي�حي

وقضاء نھار كامل لي�تم التص�وير للمط�ار ورص�د  )ةالكرنتين(

على أن يرجع فى الليلة الثالثة إل�ى منطق�ة قري�ة ..  التحركات

���تم ايالص��هدين لي��يج  التقاط��ة بخل��ة الجمش��ى منطق��ودة إل�والع

�ويس��ر . الس��د تقري��تقبلته 4ع��اح واس��ة بنج��ت المأموري��د تم�وق

وثب�ت أن المط�ار P يس�تخدم  –بما شاھده وما ظھر بالص�ور 

�تغل ��ه يس��ى ولكن��ار حرب��بط كمط��ا يھ��ة وأن م��ة إداري�كمنطق

�ل ��ائرات النق��و ط��ار ھ��لبالمط��ات بوينات لتش��ة با5داري�المنطق

حي�ث ثب�ت أن مدين�ة الط�ور  .. لمنطق�ة جن�وب س�يناء ال3زمة

�يناء ��وب س��ة جن��ة لمنطق��ئون ا5داري��ز للش��ى مرك��.. ھ�داء ـابت

من رأس سدر حتى شرم الشيخ وأن بھا قاعدة إداري�ة كبي�ـرة 

وقد تم تسليم التقرير إلى فرع المعلوم�ات بع�د أن عرض�ته .. 

  . مدير المخابرات )ادقمحمد ص(على اللواء 

ساعدت ھاتين المأموريتين على إعادة نشاطى باPتص�ال  وقد

�رب ���ن ق���رفتھم ع���يناء ومع���دو س���ن .. بب���بعض م���ذلك ب��وك

وقد أفادنى ھ�ذا كثي�ًرا فيم�ا بع�د ف�ى .. أصحاب لنشات الصيد 

المأموريات التى قم�ت بھ�ا ف�ى جن�وب س�يناء وخاص�ة عن�دما 

وك�ذلك ف�ى  – 1971خدمت بمكت�ب مخ�ابرات الغردق�ة ع�ام 

�ال ال���وبر ا4عم���ة أكت���ى معرك���يناء ف���وب س���ى جن���ة عل��حربي

�ة  1973��ابرات الغردق��ب مخ��دمتى بمكت��اء خ��ت أثن��ث قم�حي

�وال���عمل 24 ىبح���د إيق���رة بع���ى الفت���وط ف���ف الخط���ة خل��اف ي

�ام ��ران ع��ا – 1970الني��ة  كم��دريب مجموع��داد وت��ت بإع�قم

وت�م ت�دريبھم .. ف�رد م�ن الش�باب  13من البدو تق�در بح�والى 
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�ة �����تط3ع والمراقب�����ى اPس�����ام عل�����وير وزرع ا4لغ����والتص

�واريخ ��رب بالص��ت .. والض��د قام��ذهوق��ال  ھ��ة بأعم�المجموع

  . سيتم ذكرھا فيما بعد
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  الناصية الخامسة

�افرى ��ة أظ��ذ نعوم��بته من��ا اكتس��ل م��ع ك��ية تجم��ذه الناص��ى ھ�ف

�دين ��ن ال��ادئ م��ات ومب��ارف وثقاف��ن مع��ية م��ذه الناص��ى ھ�حت

لق�د .. طن لكى أضعه وأعمل ب�ه ف�ى س�بيل � وال�و.. والدنيا 

  . راجيا أن يتقبله منى.. نذرت كل ما أقوم به قرباًنا إلى � 

ف�إن .. كن�ت ق�د حص�لت عليھ�ا .. ل�ى نياش�ين إفإنى لم أس�عى 

�ت ��ه كن��لت علي��ان حص��ىأى نيش��ية دوPب  ألق��ى أرض��ه ف�ب

  . خوفا أن تقلل من نصيبى عند �.. م3بسى 

��دم كم�ا أن�ى ل�م أس�عى إل�ى ترقي�ة حي�ث ترقيت�ى إل�ى رتب�ة المق

علم�ا  –وكنت ل�م أمك�ث برتب�ة الرائ�د أكث�ر م�ن ثماني�ة أش�ھر 

���ى مع��ى ف��ن ترق��أن م��ددھم ـب��اوز ع��م يتج��تنزاف ل�ارك اPس

إل�ى  67تنزاف م�ن ـارك اPس�ـوال مع�ـابط ط�ـأربعة من الض

  . وكنت أحدھم 73

وھو أنى كنت أتمنى الش�ھادة ف�ى .. حقيقة واحد كنت أعيشھا 

  . سبيل � والوطن

�ت ��باح وكان��ى الص��دأ ف��ة تب��ة حربي��ى أى عملي��اتى ف��عد أوق�اس

فبرغم أنى P اذكر  –عند مغادرتى المنزل وعند عودتى إليه 

�ا ��وم بھ��وف أق��ى س��ة الت��ن العملي��د ع��ىء 4ى أح��ى .. ش�إP أن

�ى ��ى وزوجت��ظ أن أم��اأPح��ى  وأحيان��د ف��دما تتواج��دتى عن�ج

وكأنھم فى داخل مش�اعرھم أن�ه ذاھ�ب .. معنا  ا4حيانبعض 

�ىإ��ا  ل��ة م��ر .. عملي��ان الفخ��نھم لمع��ى أعي��د ف��ت أج��ث كن�حي

�ى ��زاز ب��وف .. واPعت��ق أو الخ��يس القل��دتى .. ول��ت ج�وكان

رغ�م أنھ�ا P .. ) ع�ين الع�دو عن�ك يخف�ى� (تخصنى ب�دعاء 
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�ر ��وم آخ��ى أى ي��ردده ف��ة  –ت��عادة الثاني��ا الس��ود أم��دما أع�عن

�ار ��ل أو النھ��ن اللي��ت م��ى أى وق��زل ف��ى .. للمن��ى ف��د أم�4ج

ع إل�ى ـتم3م تس�ـة ف�ى الظ�ـى جالس�ـنزل وھ�ـلة م�دخل الم�صا

���و 4ى أخب��ة ـالرادي��ن محط��ة B.B.C(ار م��ى ) البريطاني�والت

�ولى لتق�ول ��د دخ��اكنا عن��3مة(P تح�رك س��ى الس��د � عل�) حم

وف�ى نف�س اللحظ�ة تخ�رج .. بنغمه P تف�ارق أذن�ى حت�ى اIن 

�تقبالى ��ا 4س��ن غرفتھ��ى م��يط.. زوجت��ذى يح��كون ال��م الس� رغ

  . بالمنزل حتى عند دخولى إليه

 39اذكر ظروف أنشاء ومعارك المجموع�ة فى ھذه الناصية 

�ة ��ابرات الحربي��ة بالمخ��ات الخاص��رع العملي��ة لف��ال التابع�قت

�دم ��ان المق��ث ك��اعى(حي��راھيم الرف��ات ) إب��رع العملي��يس ف�رئ

 70إل�ى إيق�اف الني�ران ع�ام الخاصة وكن�ت أن�ا من�ذ إنش�اءھا 

+ وھى سريه من ث3ث فصائل صاعقة (قائد لھذه المجموعة 

�ة��اعقة البحري��ن الص��وارب م��يلة ق��ت ) .. فص��س الوق��ى نف�وف

كنت رئ�يس لقس�م اPس�تط3ع والت�دريب ب�الفرع وك�ان الرائ�د 

  . رئيس فرع العمليات) عصام الدالى(

����ة أنھ���ذه المجموع���راد ھ���ر 4ف���ل  مأن الفخ���ى العم���رواد ف��ال

�دو ��وط الع��ف خط��اص خل��اه.. الخ��ذا يتمن��ان ھ��ابط  وك��ل ض�ك

�لحة ���القوات المس���دى ب���ل .. وجن���ذا العم���نا بھ���ن � خص��ولك

�ادى ��واء .. الري��رة س��دات كثي��راد ووح��ى أن أف��ب أP ننس�ويج

من الصاعقة أو الجيوش قامت بنفس أعمالنا فيما بع�د وب�نفس 

  . الكفاءة
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�ة ��ذه المجموع��ادات لھ��د القي��ذا كأح��ابى ھ��ى كت��ر ف��ى اذك�أنن

�ة ��ال خ3ص��اريخ ول?جي��ح للت��وأوض��ذه المجموع��ال ھ�ة أعم

�ـ��ن كم��ـة م��ـال عظيم��ت أعم��ى كان��والت��ادة ـھا ومضم�ونھا بقي

�دم ���اعى(المق���راھيم الرف���ة ) إب���ات الخاص���رع العملي���يس ف��رئ

والذى بث روح التعاون والشجاعة والفدائية ف�ى أف�راد الف�رع 

�ة ���ال  39والمجموع���ال  –قت���ى أعم���د عل���ن زاي���اك م��4ن ھن

�ب���ة أو كت���ريحات إع3مي���ى تص���ة ف���دروھا  المجموع��.. أص

فمنھم من يقول خمسون عملي�ة وأخ�ر س�بعون آخ�رون يقول�وا 

�ة ���ة عملي��ة وخمس��ال .. مائ���داقية أعم��ئ لمص���ا يس��ك مم�وذل

ن أو ـبل أن ھناك ص�حفى ق�د رافقن�ا ف�ى عمليتي�.. المجموعة 

���ة وأص��ؤخًرا ـث3ث��ا م��ن .. در كتاب��م م��ن P أعل��ذه أي��ى بھ�أت

ص�غار ف�ى ذل�ك ووصل ا4مر بأن أحد الضباط ال.. العمليات 

ا ـمن ھو يذكر أن تجربة قارب جدي�د عل�ى شواطئن�.. ت ـالوق

  . على أنھا عملية حربية.. فى البحر ا4حمر 

وزي�ر ) محمد ص�ادق(أنه عندما كرم الفريق أول .. وا4دھى 

بأن أرسله ملحق حربى ب�اليمن .. الحربية آنذاك أحد الضباط 

البحرية فى أثناء أن أعمال القوات .. فقد ذكر فى كتاب له .. 

�ة ��لبي 73معرك��ال س��أمين وأعم��ت ت��ى كان��رور والت��ام الم�ة أم

�رائيلي��رى ا5س��داد ..  البح��ا امت��ه وكأنھ��ن أعمال��ا م��ى أنھ�عل

  !!. كيف .. قتال  439عمال المجموعة 
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  قتال 39فكرة المجموعة 

والتى كانت آخ�ر معرك�ة فيھ�ا  1967فى أعقاب معركة      

تحالف�ت فيھ�ا ك�ل ق�وى الج�يش  ھى معركة رأس العش والت�ى

�ى ���اه لك���ات ومش���ائرات ودباب���ة وط���ن مدفعي���رائيلى م��ا5س

�ى ��يلة والت��ذه الفص��زح ھ��يتزح��ا ث3ث��ان قوامھ��ردً ك��ادة  ان ف�بقي

�3زم ��ة م��ابط برتب��مه .. ض��ب اس��ه رقي��رج ومع��ديث التخ�ح

لكى تحتل ھ�ذا المك�ان ال�ذى متمرس ووطنى  )حسنى س3مة(

ولكنھا لم ت�تمكن  – )فؤاد ورب(يفتح أمامھا الطريق إلى مدينة 

بل منيت بخس�ائر جعلھ�ا P تفك�ر ف�ى إع�ادة الك�رة .. من ذلك 

مرة أخرى وھنا ظھر مع�دن الجن�دى المص�رى عن�دما ص�در 

ن كان�ت ا4وام�ر الس�ابقة أله أمر بالص�مود ف�ى المعرك�ة بع�د 

والغريب أن نفس الموق�ف ح�دث ف�ى معرك�ة  –كلھا انسحاب 

آخ�ر  س�مى موق�ع كبري�ت وھ�ىفى موقع على القن�اة ي 1973

�ـارك ��ة بمع��..  1973معرك��ت ق��ع إذ ھاجم��رية الموق�وة مص

.. ا5سرائيلى بكبريت والذى استولت عليه فى أربعة ساعات 

ع وعزلته عن ـوعندما حاصرت القوات ا5سرائيلية ھذا الموق

 62اره لم�دة ـواستمر حص�لقوة الرئيسية وھو الجيش الثالث ا

���اف ا ايوًم��اد إيق��ى ميع��ة حت��رائيل كاف��تخدمت إس��ران واس�لني

���ة Pس��ى محاول��ا ف��ع ـقواتھ��ن .. ترداد الموق��تمكن م��م ت��ا ل�لكنھ

�ع ��د الموق��ان قائ��ك وك��دم اذل��مه المق��واب(س��د الت��راھيم عب� )إب

ب�رغم قل�ة ال�ذخيرة والمي�اه .. والذى قام بص�د ھجم�ات الع�دو 

والذى كان يعتمد على تحليه مياه البحر بالطرق البدائي�ة وقل�ة 

�ام��ة  الطع��ى علب��ود ف��ة جن��ن خمس��ر م��ترك أكث��ان يش��ذى ك�وال
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�ت ��رية كان��وة المص��ذه الق��م أن ھ��ا أن نعل��ة ولن��ام محفوظ�طع

ضابط وصف ضباط وجندى وقد  180تتكون مما يقرب من 

�ا���ت إمكاني���دٍ واجھ���ة تح���ى معرك���رائيلى ف���يش ا5س��..  ت الج

�د ��ة ق��ـذه الكتيب��د ھ��م أن قائ��ران اورغ��اف الني��ل إيق��ھد قب�ستش

  . P أن الموقع لم يستسلم وظل صامًدابساعة واحدة إ

�رية و��ة المص��ى الجبھ��ف عل��ى الموق��ع إل��ى ونرج��ان ف��ذى ك�ال

���اء قوت��ادة بن��ة إع��ة حال��ه الدفاعي��ز مواقع��د وتجھي��ن جدي�ه م

�ران ���اف الني���ع إيق���اة وم���رب القن���.. غ���دو واس��تفزازات الع

����ن الع���تمرة م���رائيلى المس���تائم.. دو ا5س���ل الش���اظ  مث��وا4لف

�ايرة ���يوا5ت ..المع���ـة ب���ات P أخ3قي���ان بحرك���دين ي��ن المجن

�رائيليين ����دات ا5س����ري –والمجن����ود المص����ل الجن����د ظ���ن وفق

�اطئ ��اة بالش��ط القن��ول خ��ى ط��ة عل��واقعھم الدفاعي��زون م�يجھ

الغربى وقد كانت حالة الغليان على أشدھا بين أفـراد القـوات 

�رية ��لحة المص��د .. المس��ل ض��أى عم��ام ب��تعداد للقي��ى اس�وعل

وم�ع ھ�ذا ك�ان .. ن ا4وامر العسكرية تمنع ذل�ك إP أ.. العدو 

�ابى ��ـل إيج��ى عم��ذ ف��تغله المنف��دو يس��تط3ع الع� –أى أم�ر باس

ين ـة ح�ـقائد القوات الجوي )ور أبو العزـمدك(ف3 ننسى اللواء 

) م�ت3 والج�دى(باس�تط3ع المض�ايق  اعندما أخ�ذ أم�رً .. ذاك 

�والى ��د ح��ى بع��ى عل��ائرات وھ��اة  60بالط��ن القن��م م��د .. ك�فق

�ة ���ربة جوي��دو بض��ع الع���رب مواق��ى ض��ر إل���ذا ا4م��ول ھ�ح

�ى مرك�زه جعل�ت الجن�ود ا5س�رائيليين يف�رون م�ن م�واقعھ�م إل

���ريش ظن��زة والع��د غ��دود عن��نھمالح��رية  ا م��وات المص�أن الق

ولم يمر  67ان ذلك بعد معركة وك.. وم المضاد ستقوم بالھج
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�ھرينعلي��ا ش��دد . ھ��رج ع��دما خ��ة عن��وات البحري��ذلك الق� 2وك

س�تط3ع قطع�ة بحري�ة إس�رائيلية كبي�رة وھ�ى نش طوربيد Pل

�دم��ة الم��اه ا5قليمي��ت المي��د اخترق��ى ق��3ت والت�إP أن .. رة إي

�ة ���ة الكلي���ا طلب���ان عليھ���دميرھا وك���ام بت���ات ق���د اللنش���د أح��قائ

  . البحرية ا5سرائيلية وكانت كارثة بالنسبة للعدو

�غولة بتجھ���ت مش���ى كان���ة والت���وات البري���بة للق���ا بالنس���ز أم��ي

�دءً ��اة ب��فة الغربي�ة للقن��ى الض��ة عل��ن  امواقعھ�ا الدفاعي��و م�الكيل

والقنطرة  ةرأس العش ببور فؤاد إلى منطقة الكاب والتين 10

ة إلى ا5س�ماعيلي) ةرقبة الوز(غرب وھى منطقة تسمى باسم 

والت�ى ) الصغرى والكب�رى(رة ثم جنوبا بمنطقة البحيرات الم

ك�م  14ف�ى أع�رض مك�ان تبعد عنھا مسافة بيننا وب�ين الع�دو 

�ث ��ويس حي��ا بالس��ي جنوب��ت حت��رة كبري��ريم وبحي��ل م��م جب�ث

���ور توفي��ع ب��ى ـموق��دو ف��ع الع��ة م��كل جبھ��افة تش��ى مس�ق وھ

  . كم 200حدود 

�ال ��تعداد، إP أن أعم��وات اPس��ى للق��دور الرئيس��ان ال��د ك�وق

�3ل��ن خ��ة م��ابرات الحربي��ا المخ��ـوم بھ��ت تق��تط3ع كان� اPس

�دو ��طة الب��ا بواس��3ل و –مكاتبھ��ن خ��تط3ع م��رع اPس��ام ف�ق

من بعثة بموس�كو ف�ى  اوالذى كان وافدً  )عصام الدالى( الرائد

Pال ا����تط3ع أعم���.. س���ط اس���زرع نق���ام ب���د ق���ى فق��تط3ع عل

�ة ��ل نقط��ل لك��ان يرس��دو وك��ق الع��ى عم��ية ف��اور الرئيس�المح

�ابط ��تط3ع ض��لكى .. اس��از Pس��ه جھ��ھر ومع��دة ش��ث لم�يمك

�أول ���ات أول ب���ال المعلوم��� –5رس���دم كم���ام المق���راھيم (ا ق��إب

�اعى��ة  )الرف��ة فدائي��ا بعملي��تط3ع أيض��رع اPس��ان بف��ذى ك�وال
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. لنسف الذخيرة الت�ى جمعھ�ا الع�دو م�ن قواتن�ا بع�د اPنس�حاب

وقد استغلت مكاتب المخابرات البدو خاصة مكتب بور س�عيد 

�ة ��فة دوري��ات بص��ادة للمركب��ام مض��ى زرع ألغ��رة ف� –والقنط

بص�فة دوري�ة ب�زرع ألغ�ام عل�ى  )الرفاعى(وكذلك قام المقدم 

وكان كل من يق�وم ب�زرع لغ�م يبق�ى ف�ى حال�ة  –طول الجبھة 

�أو دباب�ة ومھم�ا  هقلق إلى أن يصطاد اللغم فريس�ته م�ن مركب

مم�ا ش�كل .. طال الوقت فإن اللغم سيؤدى واجبه فى وقت ما 

م اس�م ـى اللغ�حت�ى أنن�ا كن�ا نطل�ق عل�.. للع�دو  اش�ديدً  اإزعاجً 

مركب�ة  3 –2 دو م�نيث ك�ان مع�دل خس�ائر الع�اPبن البار ح

�ائر جس�يمة للع�دو وخاص�ة ـأو دبابة أسبوعيا وھ�و يش�كل خس

 300ما يق�رب أكث�ر م�ن  73إلى معركة  67أن ما بين عام 

  . أسبوع

ش�راك الخداعي�ة خسائر العدو من جراء التلغيم والوإذا حسبنا 

�اوي���دھا مس���ا  ةنج���ـركة تقريب���ى مع���ائرنا ف���ا  – 73لخس��وھن

�ر��تنزاف تظھ��ارك اPس��ة مع��يير . عظم��ى تس��دو ف��دأ الع��د ب�وق

��ن  ةدقاق��ر م��ة ف�ى أكث��ول الجبھ��باح عل�ي ط��ل ص��ا ف�ى ك�يومي

إP أنن�ا ل�م نت�رك .. مكان وذلك لتفجير ا4لغام وتأمين الط�رق 

الدقاقات فى حالھا ووضعنا لھا كمية م�ن ا4لغ�ام  وأح�ب ھن�ا 

  . إن اذكر تفاصيل ھذه العملية فى باب عمليات التلغيم
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  قتال 39فكرة المجموعة 

�ام      ���يف ع���رارة ص���ع ح���طس  1969م���ھر أغس���ى ش��وف

ص�درت ا4وام�ر م�ن الل�واء  –وفى ق�رار مف�اجئ .. بالتحديد 

�ادق(���دم  )ص���ى المق���ة إل���ابرات الحربي���دير المخ���راھيم(م�� إب

�اعى��دو  )الرف��د الع��ابى ض��ل إيج��ام بعم��تط3ع بالقي��رع اPس�بف

ع3ن رسميا عن خ�رق وھذا يعنى ا5.. وبالم3بس العسكرية 

�دة ��م المتح��ن ا4م��ادر م��ران الص��اف الني��مل .. 5يق��ذا يش�وھ

ضمنيا رسالة للعدو الصھيونى أن مصر قادرة على التص�دى 

ورسالة أيض�ا 4بن�اء ال�وطن والش�عب المص�رى بأنن�ا قبلن�ا .. 

ص�در تش�كيل للمجموع�ة ق�د وفى ھذا الوقت لم يك�ن . التحدى

�ال  39���اك ب –قت���ان ھن���ن ك���ض أولك���اعقة ع���ن الص���راد م��ف

�كلواالبحري�ة ��ادة  ليش��ف ض�باط بقي��ا معظمھ�م ص�فص�يلة تقريب

�ب ��ـيق(النقي��3م توف��ـ3زم  )إس��د(والم��د ناش��ان  – )ماج��ا ك�كم

�ب ���د طبي���اك رائ���ر(ھن���الى نص��� )ع���ان ملحًق���رع  اوك���ى ف��عل

�واء ��ه الل��ث ألحق��تط3ع حي��ادق(اPس��ين  )ص��ه وب��ات بين�لخ3ف

�ام نت ف�ى الص�اعقة البحري�ة با5س�كندرية ئ�هزم3�يج�ة وش�ايه ق

  . بالصاعقة البحرية بھا على أحد زم3ئه



 

1
2
5

 

  

 على يمينى إبراھيم الرفاعى ) 39(صورة جماعية 4بطال المجموعة 
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�ب ��ان النقي��دالى(وك��ام ال��ف  )عص��تط3ع خل��م اPس��ولى قس�يت

  . الخطوط بفرع اPستط3ع وكنت أنا بفرع الخدمة الخاصة

�دم ����عر المق����ا ش����اعى(وھن����راھيم الرف����ة  )إب����ة العملي���بأھمي

�ى اوحساس�يتھا ف��ل ب��دتص��دالى( الرائ��..  )عص�ام ال��ن وكن�ا نح

�إدارة ���ودين ب���دين الموج���اعقة الوحي���وات الص���ن ق���ة م��الث3ث

�ة ��ابرات الحربي��أو –المخ��ة وببح��ا بالمھم��ات بلغن�ث المعلوم

فق�د .. الع�دو الراكب�ة وتوقيتاتھ�ا  توري�االمتوفرة عن أماكن د

�اة ���ى قن���ة عل���ريم المطل���ل م���ة جب���ى منطق���ار عل���ع اPختي��وق

  . السويس لعدة أسباب

 ًPالسويس فى ھذه المنطقةلضيق عرض قناة  .. أو .  

�اة ـوج�.. ثاني�اً ��فل جب�ل م�ريم غ�رب القن�ود بحي�رة ص�غيرة أس

�ويس ���اة الس���ى قن���تح عل���غيرة تف���اة ص���ا قن���ھل .. ولھ���ا يس��مم

�ة مس�تورة ث�م اPن�دفاع للعب�ور ـالتجھيز ف�ى ق�وارب ف�ى منطق

   .عبر قناة السويس إلى البر الشرقى

�ا ��.. ثالث��اـوج��رب القن��اه غ��اس مي��ھل ا ةود فنط��تط3ع يس�Pس

���ع رشاش��حاب ـووض��د اPنس��وات عن��تر الق��وم بس��ة تق�ات ثقيل

  .  والمساعدة بالنيران
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أردت أن اذكر ھذا التمھيد 4سجل أن حتى ھ�ذا الت�اريخ وھ�و 

..  39لم تنشأ حتى ھذه اللحظة المجموعة  69أغسطس  16

ي�ات الخاص�ة لملت عقب ھذه العملية باسم فرع العولكنھا تشك

قت�ال  39المجموع�ة تك�وين ة والت�ى تبعھ�ا بالمخابرات الحربي

�دم ���ود المق���م وج���اعى(ورغ���راھيم الرف���ب  )إب���ام (والنقي��عص

نجتمع من قبل فى لم وأنا فى إدارة المخابرات إP أننا  )الدالى

 .أى عملية وكان كل منا يعمل منفرًدا
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  عملية جبل مريم

تقرر أن تشكل المجموع�ة ف�ى ث�3ث مجموع�ات اقتح�ام وك�ل 

�ة ث��مجموع��ن ال ة3ث��ابط م��ابط وض��ف ض��ادة .. ص��ى بقي�ا4ول

 )عص�ام ال�دالى(والثاني�ة بقي�ادة  )إس�3م توفي�ق(ضابط بحرى 

والثالثة بقيادة ض�ابط بح�رى ماج�د ناش�د والمجموع�ة الرابع�ة 

�ذى ���ادة وال���ة القي���ادتى ومجموع���اترة بقي���ة الس���ى المجموع��ھ

وكان معظ�م الص�ف ض�ابط م�ن  – )ىإبراھيم الرفاع(يقودھا 

�اعقة���ة  الص��� –البحري���ة أن تق���ى ـوالخط���ة ا4ول��وم المجموع

ام العرب�ة الثاني�ة ـة Pقتح�ـبإيقاف وتدمير العربة ا4ولى والثاني

����ع الط���ة لقط���رى والثالث���ار ا4س���دخل ـوإحض���ن أى ت��ريق ع

  . خارجى

�ريم ��ف جب�ل م��رة ص�غيرة خل��ريم  –كان�ت ھن�اك بحي�وجب�ل م

ة ت�م وھ�ذا البحي�ر –ھذا جنوب ا5س�ماعيلية بع�ده كيل�ومترات 

فيھا تجھيز قارب مط�اط ب�دون موت�ور وت�م رب�ط حب�ل طوي�ل 

�اطئ .. ��ة للش��ة بالتعدي��اعقة البحري��ن الص��رد م��ام ف��ر ق�اIخ

وھ�و  اربحي�ث الق� ذب الحب�لث�م ت�م ج�.. ومعه طرف الحبل 

  . رقىمحمل با4فراد إلى البر الش
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 قبل أحدى عمليات الضرب بالصواريخ 

 قاذف صاروخى محمل على قارب مطاط استعداًدا 4حدى العمليات 
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الى الثاني�ة وفى حو.. تم اتخاذ الموقع على البر الشرقى للقناة 

عربة جي�ب  2ة من رية العدو المكونونصف مساًء بدأت دوال

�مال ��وب للش��ن الجن��راب م��ى اPقت��ان ع.. ف��ة وك��ى المجموع�ل

�ادة ��ق(بقي��3م توفي��ة ) إس��ى، والثاني��يارة ا4ول��ع الس��ل م�التعام

 )إس�3م(ولس�بب م�ا ل�م يوف�ق ..  )عصام ال�دالى(يتعامل معھا 

ناس�ب مم�ا فى التعامل مع العربة الجيب ا4ولى فى الوقت الم

إب�راھيم (ومجموعة القي�ادة بقي�ادة  ةاضطرنى كمجموعة ساتر

وذلك عن�دما أت�ت الس�يارة .. بالتعامل معھا من بعد  )الرفاعى

�ام ��ة أم��ام(الثاني��ا  )عص��النيران وطوقھ��ا ب��ل معھ��دأ يتعام�وب

وت�م  –واحضر أسير وھو الوحيد ال�ذى بق�ى عل�ى قي�د الحي�اة 

�ذھاب ��ة ال��نفس طريق��ة ب��وع المجموع��ذ . .رج��راھيم (وأخ�إب

�اعى��ه )الرف��فى لع3ج��ى المستش��رعة إل��ير بس��ه . . ا4س�ولكن

�ه ����أثًرا بجراح����ات مت����م����ر أن ق����ن مص����ره تعل���وة و4ول م

�دمر د��اة وت��ر القن��دوز تعب��كومان��ردً  ةوري��ر ف��دو وتأس��ن  اللع�م

ا5سرائيليين وذلك سواء فى ا5ذاعة أو التليفزيون أو الجرائد 

المعنويات س�واء ب�ين الج�يش العملية شعرنا بارتفاع  وبھذه.. 

 أبناء الق�وات المس�لحةوكانت فرحتنا نحن أفراد  –أو الشعب 

خل�ف خط�وط  نقوم بعمل ونحن بزينا العسكرى ةأننا 4ول مر

  . العدو

قت�ال  39وفى اليوم التالى صدرت أوامر بتش�كيل المجموع�ة 

�م ��ة باس��ابرات الحربي��د بالمخ��رع جدي��اء ف��ك بإنش��رع (وذل�ف

 )إب�راھيم الرف�اعى(س الف�رع المق�دم ـورئي) ةالعمليات الخاص

�مان ��ه قس��ة .. وب��ات برئاس��م العملي��دقس��دالى( الرائ��ام ال� )عص
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�م ��دريب ووقس��تط3ع الت��ياPس��ب ـرأس��ائى (ه النقي��د رج�أحم

بفص�يلة ص�اعقة بحري�ة  ةيتبعھا س�رية ص�اعقة مدعم� )عطيه

وكانت ھذه المجموعة أو السرية المدعمة بقيادتى بجانب أن�ى 

اPس�تط3ع بالمجموع�ة وكان�ت فص�يلة التدريب وع رئيس فر

لب تنظ�يم ـوارب التى من صـدة القـالصاعقة البحرية ھى وح

���رية بقي��ق(ـادة الس��3م توفي��3زم ) إس��ه م��د(ومع��3زم) ناش� وم

ع�الى (نضم للف�رع رائ�د بح�رى طبي�ب اوقد  – )وسام حافظ(

 )إب�راھيم(ـضمن التنظيم إP أنه كان مرافقـا ل�يكن ولم  )نصر

..  )إب�راھيم(فى معظم العمليات حي�ث ك�ان يق�ود الق�ارب م�ع 

�زة ��ة ممي��ال فردي��ه أعم��جاعا ول��ان ش��ى .. وك��ترك ف��د اش�فق

.. إحضار ث3ثة صواريخ من الجبھة والتى ذكرتھ�ا قب�ل ذل�ك 

كما أنه ك�ان يتمي�ز بأعص�اب ھادئ�ة ج�ًدا وق�د أف�اد المجموع�ة 

ش�راك 4ي�ز افى عملياتھا التى تتميز با4عمال الدقيقة ف�ى تجھ

اب لما يتميز به من أعص�.. المركبة  الخداعية وكمائن ا4لغام

  . ھادئة وشجاعة

ق�ادة الفص�ائل الت�ى تكون�ت  واك�انأما ب�اقى ض�باط المجموع�ة 

�3زم ����م م����ة ھ����نھم المجموع����ه(أولم����ن ط����3زم  )محس���وم

�وح(أول��ى ن��3زم  )مح��ى(أولوم��ت الزعفران��3زم  )رفع�وم

�دى(أول���د مج���د الحمي���3زم  )عب���الم(لأووم���ام س���انوا  )وئ��وك

�باطً ��د  اض��رف وق��ن التص��ادرة وحس��جاعة الن��زون بالش�يتمي

ومع أن ھؤPء جميعا . ظھر ذلك جليا طوال العمليات ال3حقة

إP أن رباط تجمعھم ھو الشعور أنه لھم  ةقد تجمعوا 4ول مر

.. العدو مبكًرا بعد ط�ول انتظ�ار  ةھالحظ فى اختيارھم لمواج
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�وات���راد الق���ة أف���ك وأن  4ن كاف���ون ذل���انوا يتمن���لحة ك��المس

وق�د أعط�ى ذل�ك ن�وع الفخ�ر .. تعطيھم قي�ادتھم ھ�ذه الفرص�ة 

  . ل?فراد

وكن�ا دائم�ا نعم�ل .. ف�ى منطق�ة حلمي�ة الزيت�ون  ت�م اPس�تقرار

�تط3ع ����ال اPس����تمر وأعم����دريب المس����ى الت����اًرا ف����ي3 ونھ���ل

والتخطيط 4ى عملية تطلب منا وف�ى أى مك�ان س�واء بس�يناء 

رؤس�اء  م�ن نايص�فتل )عص�ام(وكن�ت أن�ا و. إسرائيلأو داخل 

  ات ـل3ستط3ع والعملي
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 بعد أحدى العلميات بمكتب مخابرات السويس

 صورة بعد العمليات القتاليه
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وج�اھزة للتنفي�ذ  التفاص�يلات بأدق ـيز عدة عمليـقد قمنا بتجھ

إب�راھيم (رع ـس الفـت وذلك بعد عرضھا على رئيـفى أى وق

�اعىال���ط ..  )رف���ن رب���ن م���ة تمك���يته المحبوب���ذى بشخص��وال

  . تفى أقل وقبعضھم البعض ا4شخاص 

واء س� )صادق(وال تواجد المجموعة كان اللواء إP أنه فى ط

�لحة أو ًرا للمخ�ابرات أو رئ�يس أرك�ان الق�ك�ان م�ديأ�وات المس

ة مر تصدر من�ه شخص�ًيا للمجموع�وزيًرا للحربية كانت ا4وا

�إو.. ���ار ف���ان يخت���ض ا4حي���ى بع���ان ف���ردً ن ك���ا س��واء ا من

اصة دون علم لفه بمأمورية خأو أنا ليك )عصام(أو  )إبراھيم(

رب إي�3ت بض� )عص�ام(عن�دما كل�ف م�ا ح�دث اIخرين مثل 

مدرس�ة  الصواريخ رًدا على عملي�ة إس�رائيل عن�دما ض�ربتب

  )ومدس�و(ص�نع بضرب م )إبراھيم(بحر البقر أو عندما كلف 

 )أب�و زعب�ل(ضرب إس�رائيل لمص�نع ة لى عمليب رًدا عبالنق

���مدـأو عن��دو بالقت��ال بالع��ى باPتص��لمع الـا كلفن��اه ـرف�ة نواي

  . ة الزعفرانةـدما قام العدو با5نزال فى منطقـعن

�ة ���ي3د المجموع���ان م���ذا ك���رع  39وھك���3ل ف���ن خ���ال م��قت

�ام ��ل ع��ى أوائ��ة ف��ات الخاص��إنى ..  1969العلمي��ا ف��ن ھن�وم

�واء ���ر أن الل���ادق(أعتب���د ص���د أحم���ابرات  )محم���دير للمخ��م

�ث ��كريين حي��ادة العس��جع الق��ن أش��و م��تط3ع ھ��ة واPس�الحربي

�ا تح���يس مھمتھ���ال ل���دة قت���اء وح���ة بإنش���ئولية ا4دبي���ل المس��م

 والني�ل م�ن استط3ع فق�ط ب�ل والقت�ال لرف�ع معنوي�ات الج�يش 

وھذا ما لم يقدم عليه أى قيادة تشكيل قت�الى .. معنويات العدو 

أو حتى الوح�دات الخاص�ة م�ن الص�اعقة أو المظ�3ت وال�ذى 
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 وان ك�انإو – )سعد الشاذلى(كان قائدھم فى ھذا الوقت اللواء 

قد لحقوا بعد ذلك بعمليات قتاليه ضد العدو وكانت فى منتھ�ى 

 –مما يدل على كفاءة المقاتل المص�رى .. الروعة من ا4داء 

�اعق��ة ص��ق بكتيب��ور توفي��ى ب��وم عل��ة الھج��ى عملي��ن ننس�ة فل

�ب ��ا النقي��ان يقودھ��ى(وك��وقى الحفن��د ش��جلت )أحم��ا س��ن وم�ه م

  . الـروائع فى فن القت

حي�ث قام�ت وح�دة ) رقب�ة ال�وزة(دث فى عملي�ة وكذلك كما ح

�وا ��ث أوقع��د حي��وم واح��ى ي��ائن ف��دة كم��ل ع��اعقة بعم��ن الص�م

��وم س�بت فخس��دو وك�ان ي��بت ائر فادح�ة بالع��ماه اليھ�ود بالس�س

���اب والتين��ة الك��ك بمنطق��ان ذل��زين وك��ين مدي ةالح��ى ب��ة وھ�ن

�عيد ���ماعيلية وبورس���.. ا5س���ات قوعش���ا رات العملي���ت بھ��ام

�رية ا��وش المص��الجي��تـلميداني��ت  ة وكان��ة وأوجع��ا ناجح�كلھ

  .سيناء أو إسرائيل فىواء ـسدو ـالع

لقد كانت ا4عمال القتالية التى قام�ت بھ�ا المخ�ابرات الحربي�ة 

����ن خ���الم���ا  3ل أعم���ة وخصوص���ابرات الحربي���ب المخ��مكات

ومكت�ب القنط�رة  )ؤادـادل فـع(ادة الرائد ـمكتب بور سعيد بقي

  . )مدحت مرسى(بقيادة النقيب 

اص�ة خل�ف الخط�وط أيض�ا للجي�وش وكذا ا4عمال القتالية الخ

�ة المي����ث(داني����انى والثال����يش الث����) .. الج����ة  الوا4عم���القتالي

ھذا ع3وة عل�ى أعم�ال الق�وات البحري�ة  –لوحدات الصاعقة 

�مث�ل ض�رب الم�دمرة إي�3ت والض�فادع  ةـوالتى كان�ت موجع

اء البشرية ف�ى مين�اء إي�3ت كم�ا ش�اركت الق�وات الجوي�ة س�و

�واء���ة الل���ز(بھجم���و الع���دكور أب���ال  )م���ع أو أعم���ى المواق��عل
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�ات �����ة واPعتراض�����ال الخاص�����اعدة ل?عم�����وبتر المس���الھليك

  . الشجاعة لطائرات العدو والتى أسقطت العديد من طائراتھم

�ين ��ا ب��مى م��كل رس��ارك بش��ذه المع��م ھ��ت معظ��د كان� 1969ق

حي�ث ت�م إيق�اف الني�ران بن�اء عل�ى  1970ص�ف ع�ام تإلى من

�ب إ��رات طل��ھر بعش��ض ا4ش��ى بع��لت ف��ى وص��رائيل والت�س

  .. ارك ـالمع



 

1
3
7

 

 بالصاعقة ) سعد الشاذلى(واللواء ) .. ودضياء الدين دا(فى استقبال الوزير 
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والتى كانت كلھا معارك ناجحة وحققت أھ�دافھا وف�ى المقاب�ل 

فشلت كل محاولة إس�رائيلية للقي�ام بعم�ل خ�اص ع�دا ض�ربھا 

مث�ل مص�نع أب�و زعب�ل أو  لبعض ا4ھداف المدنية بالطائرات

���ة بح��زمدرس��ية للن��ة اPستعراض��ر أو العملي��ة ر البق�ول بمنطق

الزعفرانة أو عملية الرادار برأس غارب وھ�ى من�اطق نائي�ة 

  . لم تقدم عليھا إP بعد سيطرتھا الجوية

�ذه ����تنزاف ھ����ارك اPس����ت مع����د جعل����ة .. لق����ر الخارجي���وزي

.. ب�ين مص�ر وإس�رائيل  مكوكي�ةف�ى جول�ة يتحرك ا4مريكى 

���دة ث3ث��ران لم��اف الني��ى إيق��ر عل��ت مص��ى وافق��ھرحت� – ة أش

�د أأو��ارك عتق��اح مع��م نج��ك رغ��ى ذل��ق عل��ر واف��د الناص�ن عب

�ال ���رورة إدخ���ك لض���ھا وذل���ق غرض���ى تحقي���تنزاف ف��اPس

الصواريخ المضادة للط�ائرات إل�ى الجبھ�ة اس�تعداًدا للمعرك�ة 

والت�ى ت�م .. الفاصلة وذلك بما سمى عملي�ة ح�ائط الص�واريخ 

�ى أروع ��ويس ف��اة الس��ول قن��ى ط��كندرية إل��ن ا5س��ا م�تحريكھ

أشرف عليھا مدير المخ�ابرات الحربي�ة بنفس�ه .. عملية خداع 

�ذٍ ���واء  وقتئ���و الل���رز(وھ���طفى مح���واء  )مص���ولى الل���ث ت��حي

  . الوقت ة أركان القوات المسلحة فى ذاكـئاسر )ادقـص(

���ھا عاج��رائيل نفس��دت إس��د وج��ى ـلق��ر ف��اراة مص��ن مج�زة ع

�ورية ف�ى الج�وPن ـمعارك اPستنزاف ول�و كان�ت الجبھ�ة الس

�ىء ���نفس الش���ت ب���خPقام���ر ـت���ى اIن .. لف ا4م���ا حت��إP أنھ

وأنا أكتب مذكراتى ھ�ذه ل�م تلق�ى حت�ى  2008ونحن فى عام 

�دو ��ى الع��ر عل��ة  –بحج��ة ا4ردني��ذلك الجبھ��ول .. وك�وP أق

أل�وم منظم�ة  حي�ث أن اتجاھ�ه مع�روف ولك�ن )حس�ين(الملك 
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�اك ��ة ھن��ى الجبھ��يطر عل��ت تس��ى كان��طينية والت��ر الفلس�التحري

�ى ��إوف��ول م��ا أن تط��رةمكانھ��رائيل الكبي��ض  .. دن إس��دا بع�ع

�يطة ���ات البس���اح .. العملي���ة الكف���ى درج���ل إل���ى P تص��والت

  .المسلح

والتى كان لھ�ا  )قتال 39المجموعة (ولكنى أرجع إلى أعمال 

محم�د (ل الل�واء ـنزاف بفض�ـارك اPستـرف الريادة فى معـش

�رية  وج�اءت م�ن بع�دھا )ص�ادق�أعم�ال ب�اقى الوح�دات المص

�جلت أرو���ى س���اتوالت���كرية  ع العملي���ت أن .. العس���ا يثب��مم

  . المقاتل المصرى خير جند ا4رض
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  قتال 39أعمال المجموعة 

سب إلى المجموعة ا4عمال التى تمت قب�ل ا5ع�3ن ع�ن لقد نُ 

باسم المخابرات الحربية حيث قام بھا نفس ا4فراد .. تشكيلھا 

�وت��واء ح��رة لل��ادة المباش��ادق(ت القي��د ص��ت .. ) محم��م توال�ث

شرات العمليات ما بين الھجوم على المواقع الحصينة للعدو ع

�ى ��يم والت��ال التلغ��واريخ وأعم��رب الص��ال ض��ائن وأعم�والكم

�ة ��ا المجموع��ت فيھ��ى .. برع��ائر ف��ر الخس��ت أكب��ث تحقق�حي

�ال��م ا4عم��أذكر أھ��ات وس��ل ا5مكاني��دو بأق��ة . . الع��د عملي�بع

قت�ال  39كمين جبل مريم وا5ع3ن الرس�مى ع�ن المجموع�ة 

�ة(��ات الخاص��رع العملي��ـرائد ) ف��ى الج��ا ف��ق عليھ��ى أطل�والت

�رية(��دوز المص��وات الكومان��ة أعمال) .. ق��ت المجموع��اكثف� ھ

�ال ���تط3ع والقت���ين اPس���زاد.. ب���دقات  تف���يم الم���ال تلغ��أعم

وكمائن النيران سواء على الط�رق الممھ�دة أو الغي�ر الممھ�دة 

�ق ��ى العم��ة وف��وط المواجھ��ة خط��ى كاف��ك عل��ذلك  –وذل�وك

�ر���وارض���دو بالص���ع الع���ور ب مواق���ة الط���ة منطق��يخ وخاص

والذى كان له ت�أثير  تل س3مموقع عيون موسى و.. ومطاره 

ات ب�ارزة ف�ى ت�اريخ إP أن ھن�اك عملي�. على مدين�ة الس�ويس

�ان��ة وك��ا 4 المجموع��ا أنھ�� ردتھميتھ��ة أو ى عل��ف معين�مواق

  .العسكريةوسأذكر أھم العمليات . . لردع العدو

  19/4/1969يوم  مساح ا4ولىعملية لسان الت

كان Pستشھاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أرك�ان ح�رب 

�لحة ���وات المس���وم الق���ات  9/3/69ي���ى معنوي���يئاً عل���را س��أث
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�عب��يش والش��الرد . الج��ره ب��ر أوام��د الناص��ال عب��در جم�فأص

  . وبما يرفع معنويات الجيش والشعب.. على ھذه العملية 

مدير المخ�ابرات  )صادقد محم(وعلى أثر ذلك أصدر اللواء 

بالقيام بالعمل المناسب لذلك  )إبراھيم الرفاعى(أوامره للمقدم 

�ع وا –��راھيم(جتم��ى و )إب��دالى(ب��ام ال��ات  )بعص��رع العملي�بف

�ه ��ت من��ذى خرج��ع ال��ة الموق��ى مھاجم��تقرار عل��م اPس��ث ت�حي

�ھيد ���ابت الش���ى أص���اون والت���ه الھ���اض(دان���نعم ري���د الم�� )عب

.. ل اPس�تط3ع للموق�ع وب�دأنا أعم�ا.. وتدميره تدميًرا شام3ً 

وق�د  هوالتدريب عل�ى مھاجمت� للموقع) نموذج(ت يكوإنشاء ما

كان بمأموري�ة خ�ارج ) عصام(يكون .. وقع ذلك على كاھلى 

تحف�يظ ك�ل ف�رد ت�م و.. القطر المصرى على الجبھة ا4ردنية 

ولم أش�عر بقيم�ة الت�دريب إP عن�دما ھاجمن�ا .. واجباته عملياً 

فقد ك�ان أداء ا4ف�راد وكأنھ�ا فرق�ة موس�يقية تع�زف .. ع الموق

�ي���..  ةفونيمس���ى أداء وتنس���ـف���ع P  .. ينيق رائع���ان الجمي��وك

����رف الھ���تط3ع ـيع���د اPس���اعات وعن���ذ بس���ل التنفي��دف إP قب

   .5سماعيليةدف من مبنى ا5رشاد باـالنھائى للھ

  :وكانت القوة عبارة عن

   .)راھيم الرفاعىإب(بقيادة مجموعة قيادة وساتره ) 1(

   .)ن طهمحس(بقيادة مجموعة قطع وعزل ) 1(

ف�رد  7) + د رج�ائى عطي�ةأحم�(الھجوم بقيادة  مجموعة) 4(

�باط ��ه الض��وح(ومع��ى ن��رد 8+  مح��المف��ام س��رد 8+  ، وئ�، ف

   .)فرد 8+  حنفى معوض
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ع�ـالى  (نقي�ب طبي�ب بح�رى بقي�ادة مجموعة نق�ل بح�رى ) 1(

  .)نصر

�ن��كل م��ة تش��ل مجموع��ت ك��دى ) 8( وكان��ابط وجن��ف ض�ص

�ى ��البر الغرب��ودة ب��دان الموج��ة المي��ن مدفعي��ر م��اك عناص�وھن

تكون تحت الطلب أو اPشـتراك فى التغطية وق�ت اPنس�حاب 

  . ران لكونى ضابط مدفعيةمن الموقع وكنت مكلف بإدارة الني

�رى ����3ح البح����يف ا5ص����ى رص����التجمع ف����ة ب����دأت العملي���ب

�رة الت��ى بحي��ع عل��ماعيلية والواق��ن با5س��د ع��ذى يبع��اح وال�مس

�و ���ومتر وھ���ث3ث كيل���رقى ب���البر الش���اح ب���ان التمس���ع لس��موق

  . عرض بحيرة التمساح فى ھذه المنطقة



 

143 



 

144 

وفى التاسعة مساًء بدأت تنطلق ا4ف�راد ف�ى الق�وارب المط�اط 

�ا��ى مس��رقى عل��ر الش��ى الب��ر 150فة إل��ع مت��وب الموق�. . جن

�و��ك ليرس��كي وذل��دم التش��ر ليتق��ى الب��ع عل��ة القط��ى مجموع�ل إل

�د���ن أى نج���ع م���زل الموق���ع وع���ان القط���ده  – ةمك���ن بع���م م��ث

�افة���ع بمس���ل الموق���ز قب���ادة لتتمرك���ة القي���ر 50 مجموع�� – مت

�ات ����ع مجموع����ا ا4رب���ة بويليھ���ل الخاص����ه ك����ام لتتج���اPقتح

�ل��ا والتعام��ف باقتحامھ��مة المكل��ى الدش��ة إل��ا  مجموع�.. معھ

قسم كل مجموعة اقتحام إلى قس�مين وكانت خطة التعامل أن ت

�م ��ل قس��وم  4ك��راد لتق��داھإأف��از مح��دخان والغ��ل ال��اء قناب�ا بإلق

المسيل للدموع وينتظر القسم اIخر فى المقابل اIخر للدشمة 

  . لمھاجمة ا4فراد بالبنادق والقنابل اليدوية

وق�د أبي�د .. وقد كان العدو ك�الفئران الم�ذعورة داخ�ل الدش�مة 

وأذك�ر .. ب�يض ما بالطلق�ات أو الس�3ح ا4إجميع أفراد العدو 

�يب ��ف أن أص��د المواق��ى أح��اعد ف��ز(أول مس��ود الجي� )ىمحم

ل�ى منطق�ة بطلق ن�ارى ف�ى أس�فل ظھ�ره فأمرت�ه باPنس�حاب إ

�اط ��.. اPلتق��تمرت المع��.. ركة ـواس��ى وجدت��ك ولكن��د ذل�ه بع

�ل ��يقات��اب واس��و مص��انبى وھ��ى المعـبج��ةتمر ف��ى ..  رك�حت

ة م�ن الخل�ف رغم أن الطلق النارى أصابه فى اIلي.. نھايتھا 

  . لتخترق فخذه وتخرج من ا4مام.. 

لقد كانت الصعوبة بعد ذلك أن تقنع المقاتلين باPنس�حاب بع�د 

�ة ��لحة خاص��دة أس��ى ع��لوا عل��ع وحص��ى الموق��يطروا عل�أن س

�دو ��3زم .. بالع��ام الم��ا ق��ن(كم��ع  )محس��ة القط��د مجموع�قائ

بالتعامل مع دبابات العدو والتى حضرت لنج�دة الموق�ع ف�دمر 
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�د��ال��ل ا4ف��دباباتـبابات وقت��ذه ال��احبة لھ��دأنا و. راد المص��د ب�لق

ة ـوارب تح�ت س�تر ني�ران المجموع�ـاPنسحاب إلى منطقة الق

ك�ذلك تح�ت س�تر ني�ران ..  )إب�راھيم الرف�اعى(الساترة بقيادة 

�ائر ��رى خس��ى ا4خ��ت ھ��ا وألحق��ت عودتن��ى أمن��دفعيتنا والت�م

  . وركبنا القوارب وبدأنا العودة.. بالعدو 

أى منھم  ا مع أفراد العدو حتى أنه لم يبقكان عنف تعاملن لقد

�ى نح���لك���ـض���ة  .. يًراـره أس����وات كامل���ادت الق��دون أى وع

����ـاعدائر إP ـخس���زى(أول  المس���3زم أول  )الجي���ى (والم��مح

.. وال�ذى أص�يب ك�ل م�نھم ب�بعض الش�ظايا  )نوح الدين خليل

ت ور عودتنا واستكمل ع3جھم بمستشفى الق�واـوتم ع3جھم ف

 )م�ال عب�د الناص�رج(والذى قام ال�زعيم  .. المسلحة بالمعادى

  .فىبزيارتھم بالمستش

�ان ��د ك��ر لق��ر كبي��ة أث��ذه العملي��لھ��ع معن��ى رف��يش ـف�ويات الج

عب�د (ريق ـھاد الف�ـاًما Pستش�ـة أنھا كانت انتقـوالشعب وخاص

.. ن كانت كرمز ل3نتقام لشھدائنا جميع�ا إو..  )المنعم رياض

.. يھ�ودى الس�وبر طورة المقات�ل العملية أس�الوقد كسرت ھذه 

  . أقل من العادى عنه أنه وعرف

ول أمر ھجوم لق�وات أ إلى أن ھذا الھجوم كانوأحب أن أنوه 

حيث كان آخ�ر أم�ر ھج�وم لق�وة ..  ان عامً مصرية بعد عشري

بمنطق�ة بئ�ر س�بع حي�ث  68عل�ى التب�ه  48مصرية كان عام 

�ا ���ة أيض���ذه الموقع���ى ھ���دو ف���روا الع���وات دم���تولت الق��واس

م�ن ث�م ل?س�ف ج�اءت الھدن�ة و ة على بئر سبع ولكنالمصري

  . ا4وامر باPنسحاب من بئر سبع
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�دما ي���رى عن���دى المص���الة الجن���ر بس���ا تظھ���ر أوھن���ذ ا4م��خ

�دو ��د الع��مود ض��الھجوم أو الص��ل .. ب��ت ك��ف كان��ن ل?س�ولك

�ى ���ر ف���رى  67ا4وام���دى المص���ذ الجن���م يأخ���حاب ول��باPنس

  . فرصته

ة إلى الضفة الغربي�ة ك�ان ھن�اك مجموع�ة م�ن ق�ادة عند العود

�نھم ��ر م��انى اذك��يش الث��ادات الج��ة قي��لحة وخاص��وات المس�الق

�د ��دوى(العمي��د ب��د ) أحم��ة(والعمي��و غزال��د أب��ذين ) محم�والل

  . فيما بعد وزير الحربيةك3 منھم  اأصبح

�ا ��الفخر تجاھن��ة ب��اعرھم الفياض��ى مش��انوا .. وP انس��ث ك�حي

.. وھم يتحسسون ظھورنا وأكتفان�ا بأي�دھم يسألوننا عن العدو 

أم .. وP تعلم ھل ھذا بمثابة عن�اق ع�ن بع�د لجن�ود مص�ريين 

تأكدوا أنن�ا مازلن�ا أحي�اء بع�د معرك�ة م�ع الع�دو ال�ذى P يأنھم 

�ر ���ثلھم أ.. يقھ���م م���ن دم ولح���ا م���دوا أنن���ا .. م ليتأك���م أنھ��رغ

  .يعرفوننا جيًدا ومعظمنا من ت3ميذھم
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  7/7/1969يوم  تمساح الثانيةعملية لسان ال

�ات ��دة عملي��د ع��ة (بع��ال 39للمجموع��ى  )قت��ة وف��ى الجبھ�عل

تقرر الھج�وم عل�ى نف�س الموق�ع .. وبعد عدة شھور  –العمق 

ومن المعلوم أن العملي�ة الخاص�ة  –وھو موقع لسان التمساح 

ولك�ن أردن�ا أن نق�وم ب�ذلك ولك�ن .. P تكرر فى نفس المك�ان 

لقد كانت العملية ا4ولى اPعتماد عل�ى  ..فى ا4سلوب  بتغيير

�أة ��تم .. المفاج��ى أن ي��ا عل��يط لھ��م التخط��ة ت��ى الثاني��ن ف�ولك

�د ال��التمھي��ة ب��ران المدفعي��تر ني��ت س��وم تح�وأن .. نيران والھج

�ة ���ات البرمائي���احبة العرب���ام بمص���ات اPقتح���ون مجموع��تك

والتى كان�ت س�تقل ك�ل مجموع�ة اقتح�ام حت�ى الدش�مة ) بردم(

  . ھجوم عليھاالمكلف بال

وت�دريب ح�ى عل�ى  ةوكان الغرض من ذلك ھو إجراء بروف�ـ

وخاص�ة أسلوب اقتحام النقط القوية للعدو فى الھجوم الش�امل 

العدو بش�كل مخ�الف يص�عب مع�ه اقتح�ام  مواقعأنه تم تجھيز 

�يط ��ة للتخط��ذه العملي��راء ھ��ن إج��د م��ان Pب��ع وك��ذه المواق�ھ

ف ص�درت ا4وام�ر ولك�ن ل?س�.. الفاص�لة القادمة وللمعركة 

�ى���تخدام  ف���دم اس���رة بع���ة مباش���دء العملي���ل ب���ة وقب���ر لحظ��آخ

 ومف�ى الھج� والتى كانت عنص�ًرا أساس�ياً ) ةالبرمائي(العربات 

  ..  وبالفعل
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  إبراھيم الرفاعى ورجائى عطية وعالى نصر 
  والعميد مصطفى كمال 

 فى مكتب مخابرات ا5سماعيلية للتنسيق للعملية
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وب�نفس التش�كيل . . بدأنا فى تنفيذ العملية بدون ھذه المركب�ات

وا4فراد تقريبا بدأنا العملية تحت ستر التمھيد النيرانى والذى 

�ة ك��ابط مدفعي��ونى ض��ران لك��ه الني��وم بتوجي��ت أق��ت .. ن�وكان

وھ�ى  مت�ر 50النيران التى نتقدم تحت س�ترھا بمس�افة  ةغ3ل

� ةمس�افة خط�ر�ا ـم�ا ل�م تس�تخدم بمھ�ارة وحكم�ة إل�ى أن وصلن

�3ح ـإلى الموقع وبدأنا عملية الھجوم واPشتباك بالنيران والس

م الموق�ع ـظ�ير معـا فى تدم�ـونجحن.. ا4بيض فى قتال عنيف 

����ا ـوأف���ھد من���د استش���ھداء  8راده وق���ات  4ش���من مجموع��ض

  . من المجموعة الساترة أثناء تغطية اPنسحاب 4اPقتحام و

���ى العملي��ع ف��ان الموق��د ك��ة أو ـلق��3ك كثيف��دون أس��ى ب�ة ا4ول

�ة ��د ذادت عملي��ة فق��ة الثاني��ى العملي��الموقع وف��ة ب��ام محيط�ألغ

رة والت�ى أص�بت أن�ا التحصين ونشر ا4لغام التى تحت السيط

���ا إص��يا منھ��ى شخص��ممت عل��ى ص��ديدة ولكن��ام ابات ش�اPقتح

ن ك�ان ق�د أستش�ھد الف�ردان الل�ذاو.. للموقع إلى نھاية العملي�ة 

  . ارىيس نيمينى والثانى ع دھما عنأح

مكاني�ة اقتح�ام ھ�ذه ال�نقط القوي�ة رغ�م إلقد أثبت�ت ھ�ذه العملي�ة 

�ينھا ��ربا.. تحص��ن ض��دو م��ائر الع��ت خس��د كان��ة وق�ت المدفعي

مج�اور س�واء عل�ى الموق�ع أو مواق�ع أخ�رى  المصرية القوية

وك�ذلك الخس�ائر الكبي�رة للع�دو ف�ى ق�وة ..  6مثل موقع نم�رة 

�د��دفعت لنج��ى ان��دة الت��ع وا ةالنج��ين الموق��ى الكم��ت ف��ى وقع�لت

�ا����ب لھ����ذى ُنص����3زم  ال����ادة الم����ع بقي����ة القط����ن مجموع���م

ھ�ذه العملي�ة  لقد كانت الفلسفة أو الحكمة من )محسن طه(أول

 ..����تط3ع بالقت���ى اس���نت ھ���د أن تحص���دو بع���ع الع��ال لمواق
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ول�ذلك ( به القنف�د الشائكة وا4لغام وص�ارت بم�ا يش� س3كبا4

وليس الغرض منھا تدمير الموق�ع  –) سميت بالمواقع المقنفدة

�ى ��وم الت��ة الھج��د عملي��ا بع��ك فيم��اد ذل��د أف��ى وق��ر أساس�كعنص

أحمد (يبة بقيادة النقيب قامت بھا وحدات الصاعقة بواسطة كت

�وقى���3زم  )ش���نھم الم���ر م���باط اذك���ض الض���ول(وبع�� )زغل

�3زم ���دوح(والم���ن  )مم���تفيدة م���وة مس���ذه الق���ت ھ���د نجح��وق

�تھم ���ة واجھ���ب أى مقاوم���ى تجن���ا ف���ن .. معلوماتن���ت م��وتمكن

�يطرة ��ويس والس��ة الس��ه لمدين��ق المواج��ور توفي��ع ب��دمير موق�ت

  . عليه لعدة ساعات

تمساح الثانية وعملية بور توفي�ق ھم�ا لقد كانت عملية لسان ال

�ان���� اللت����اًءا عليھم����يط بن����م التخط����ع  ات����ة المواق����ام كاف���Pقتح

دريب أكتوبر والتى ت�م الت� 6فى معركة  )المقنفدة(ا5سرائيلية 

  . على اقتحامھا بناء على المعلومات من ھاتين العمليتين

�د ����ذى مھ����رى وال����ط المص����ا أروع المخط����ول م����ا أق���وھن

���تط3ع القت��يط باPس��دريب والتخط��ة .. الى والت��ع كاف��ى تق�لك

النقط القوية للعدو على الضفة الشرقية لقناة السويس ف�ى ي�وم 

عتق�د الع�الم ا الت�ىوھذه المواق�ع .. أكتوبر فى عدة ساعات  6

  . قبل العدو أنھا لن تنھار أبًدا

لم تتمكن .. ن ھذه المواقع ولكن عندما احتل الجنود المصريو

حت�ى موق�ع .. م�ن إع�ادة اح�ت3ل أى موق�ع أى قوه إس�رائيلية 

 ًPمدفإنه .. كبريت والذى كان منعز�ش�ھرين ك�املين دون  ص

�رائيلى ��دو ا5س��د الع��ى ي��وع ف��ين و.. الوق��رق ب��ر الف��ا يظھ�ھن

  . ى والجندى ا5سرائيلىالجندى المصر
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  ةالمنسي.. إي>ت 

فھن�اك معرك�ة  –س�م إي�3ت لقد تمت أكث�ر م�ن معرك�ة با     

�3ت الب��رية إي��د المص��ات الطوربي��ا لنش��ر فيھ��ى دم��ة والت�حري

�رائيلية ��3ت ا5س��دمرة إي��ة .. الم��اه ا5قليمي��ت المي��دما دخل�عن

  . أمام بور سعيد.. المصرية 

�اء ��ل مين��رية داخ��فادع البش��ة الض��ى عملي��ة ھ��ة الثاني�والمعرك

إي3ت والتى قام رج�ال الض�فادع البش�رية المص�ريين بت�دمير 

ميناء إي3ت وھى س�فينة بي�ت ش�يفع عدة سفن إسرائيلية داخل 

وھ�ى ا4كث�ر ش�ھرة حي�ث ت�م عم�ل  –وبات يام ا5سرائيليتين 

  . ھذه العمليةيجسد سينمائى فيلم 

س�م إي�3ت ھ�ى المعرك�ة الت�ى ق�ام اأما المعركة الثالثة والت�ى ب

 ابري�ل 1969فى ربيع عام ) عصام الدالى(بھا الشھيد الرائد 

���اح  سنف��ان التمس��ة لس��ت عملي��ى توقي��ر ا4ول��ن أكث��ى م�وھ

إي�3ت (س�ميتھا أول�ذلك .. العمليات التى حققت خس�ائر للع�دو 

.. ف�ى وس�ائل ا5ع�3م . . 4نھ�ا ل�م ت�ذكر كثي�ًرا..  )المنسية.. 

 .  لعدوالخسائر لحققت  التى رغم أنھا أكثر العمليات

�واء ���ف الل���د كل���ادق(لق���د ص���د  )محم���دالى(الرائ���ام ال�� )عص

�ه��م أن��ة رغ��ذه المھم��يا بھ��ة  شخص��من المجموع��ان ض� 39ك

�الى ��ر الت��ه ا4م��در إلي��ى ا4ردن .. وص��ة إل��ى مھم��ذھب ف�..  ت

�دم ����تقابل المق����اك س����دخاخنى(وھن����راھيم ال����ب  )إب����د مكت���قائ

����ى ا4ردن وس���ا ف���مخابرتن���ك ث3ث���واريخ  ةوف يعطي��.. ص

�ولك�ن علي�ك  –وم بض�رب مين�اء إي�3ت العس�كرى وسوف تق
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�دن���اء الم���ى المين���اروخ عل���ع أى ص���ذر أن يق���ة الح��ى أو مدين

  . إي3ت

�ه����د قابلت����واء  وق����ب الل����ن مكت����ه م����د عودت����ادق(بع���..  )ص

�د ��ذكرھا 4ح��ردا P ي��ة منف��ذ مھم��ن يأخ��روض أن م�.. والمف

بعد أن ذكر  ماذا ستعملفقلت له .. سرار 4ولكننا كنا نتبادل ا

كلمة ح�ذارى أن يق�ع ص�اروخ عل�ى المين�اء الم�دنى أو مدين�ة 

.. ) إي�3ت(لمدين�ة طبع�ا أنا حضرب ا" –إي3ت فرد بسخرية 

�ر ���ر البق���ة بح���ا مدرس���اربين لن���ه ض���م لس���ى أنھ���ت ناس��أن

استمر ف�ى ك3م�ه ..  "بالطائرات وعلى كام ھدف فى الصعيد

فمن ال�ذى .. صعد معارك اPستنزاف من ي نحننكن لم  أن.. 

كان ھذا فكر وعقيدة الش�باب المص�رى حين�ذاك ..  سيصعدھا

ولية والقرار م�ن الطب�ائع وكانت الثقة بالنفس وتحمل المسئ –

  . التى عودنا عليھا قادتنا

إلى ا4ردن على الطائرة المدني�ة مص�ر  )عصام الدالى(ذھب 

�ة ���واريخ الث3ث���تلم الص���دنى واس���اللبس الم���ران ب���ن .. للطي��م

تص�ل ع�ن ولكنه فى نف�س الوق�ت ا )يم الدخاخنىإبراھ(المقدم 

ن م�ع طريق مكتب المخابرات العامة بالمصريين الذين يعملو

وق�د .. أكب�ر ع�دد م�ن الص�واريخ وطل�ب م�نھم .. منظمة فتح 

رغم أن ذل�ك خ�ارج نط�اق .. وفروا له مطلبه من الصورايخ 

.. ولكن كان ھذا ھو شباب مصر فى ھذه اIون�ة .. واجباتھم 

ضروا له ث3ثين صاروًخا وتم نقلھم بواسطة منظم�ة وفع3 أح

 وق�ام بتجھي�ز.. ھ�ا فتح إلى ميناء العقبة فى الجبال المطلة علي

�واريخ ���ي.. الص���ة وث3ث���ه الث3ث���ة ووج���ى مدين���اروخ إل��ن ص
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وق�د اعترف�ت  ةوأطلقھ�م دفع�ة واح�دة ف�ى اتج�اه البل�د.. إي3ت 

قتي�ل وأكث�ر  94إسرائيل فى جرائ�دھا الرس�مية ب�أن الخس�ائر 

�ن ��ريح  400م��ك أو.. ج��عاف ذل��ت أض��ائر كان��د أن الخس�عتق

  .ء خسائرهخفاإالعدد لما تعود عليه العدو من 

�ة ات دوق�د كان�ت ا5ص�اب��ل  )عص�ام ال�دالى( 4نقيق�ف�ى ا4ص

  . على توجيه النيران بمھارة اة قادرً مدفعي اضابطً كان 

�ذو��ر ھ��أذك��ذات ه العملي��.. ة بال��ى أعتب��ة 4نن��ذه العملي�ر أن ھ

التى كان�ت تتب�اھى أنھ�ا تط�ول ولى 5سرائيل وقطعت اليد الط

���ى العم��دف ف��ا أن –ق أى ھ��ا أثبتن��دً  ولكنن��ا ي��ا أيض�� الن�ولى ط

�رب ��ى ض��ادرة عل��رائيلى أوق��ق ا5س��ى العم��داف ف��ث  –ھ�حي

�اس ��نع النح��رب مص��ك ض��ى ذل��اع(تل��نع  )بتمن��دوم(ومص� )س

 قت�ال 39بالص�واريخ بواس�طة المجموع�ة .. بصحراء النق�ب 

مع منظم�ة ف�تح ف�ى ذل�ك  نأو بواسطة المصريين الذين يعملو

�����ب  تـالوق����ال النقي����ان(أمث����ى عثم����ب  )عل����د � (والنقي���عب

ل�ف م�رة ف�ى ض�رب أى أمما جعل إسرائيل تفكر ) الشرقاوى

�ربون ��انوا يض��م ك��ارق أنھ��ع الف��ر م��ل مص��دنى داخ��دف م�ھ

�ائرات ��دافھم بالط��ل .. أھ��ى نص��امر حت��انى ونغ��ا نع��ا كن�ولكنن

  .4ھدافنا فى عمق إسرائيل
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  هنعملية الكرنتي

�د ��ذكرى الرائ��دالى(وب��ام ال��ب أن ) .. عص��ذكرأح��ة  أت�العملي

�ى ��ا الت��ھد فيھ��د استش��دالى(الرائ��ام ال��ذى ) عص��ل ال��ك البط�ذل

�ة ��ى الكلم��ل بمعن��ة بط��دت المجموع��ھاده فق��رى .. باستش�مص

�اع ���ى النخ���ھم .. حت���رع .. ش���ى ف���ات ف���م العملي���ه لقس��وبقيادت

�ل  ����ط لك����ترو والمخط����ان المايس����د ك����ة فق����ات الخاص���العملي

ذو فكر مس�تنير ورؤي�ة .. العلميات التى قامت بھا المجموعة 

   .بعيدة

�تط3عھا أو ��وم باس��ا نق��ى كن��واء الت��ات س��ى المعلوم��اء عل�وبن

.. المعلومات عن طري�ق ف�رع المعلوم�ات ب�إدارة المخ�ابرات 

�ة ��ة مخطط��ل عملي��ة وك��ن عملي��ر م��دف أكث��ل ھ��ع لك��ان يض�ك

تش�كيل الق�وة المنف�ذة  –على الورق بھ�ا معلوم�ات ع�ن الع�دو 

�ة ��ير العملي��ط س��لحتھا خ��وات –وأس��ى ق��ة ف��ائر المتوقع� الخس

  . العدو

وقد كان الھ�دف ال�ذى استش�ھد ف�ى ھ�ذه العملي�ة م�ن ا4ھ�داف 

وك�ان .. الثمينة وقد ت�م وض�ع لھ�ذا الھ�دف أكث�ر ال�ذى عملي�ة 

وھى تقع فى خليج السويس ف�ى المنطق�ة  ھو منطقة الكرنتينه 

  .للعين السخنة ةجھاالمو
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 )عصام الدالى(الرائد الشھيد 
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�د أن ��بع��ايت أمض��(و أن�� )امـعص��اذف الص��ة الق�اروخى ـفرق

�راد (��بوعين ) ب.. ج��والى أس��ة .. ح��ى المجموع��ا إل�.. ذھبن

�اء ��الى Pنتھ��بت الت��وم الس��باح ي��ة ص��ات الخاص��رع العلمي�ف

لنج�د أن المجموع�ة تع�د الع�دة للقي�ام بعملي�ة .. الفرقة مباشرة 

  . ضد العدو

أن ھ�ذه العملي�ة  أخبرن�ا) .. إب�راھيم(وعندما جلسنا مع المقدم 

.. فرحن�ا وقل�ت ل�ه وفى الوھلة ا4ول�ى .. فى منطقة الكرنتينا 

�ادة ���ويس أن القي���ك���ى  توافق���ا عل���ة وطبع���ذه العملي���ذ ھ��تنفي

�ة ��رب القنبل��تخدم ونج��ام(حنس��ذبابات ) حس��ادة لل��ذه (المض�ھ

�م��ة واس��انع الحربي��رى بالمص��دس مص��ا مھن��ة اخترعھ� هالقنبل

  . ))حسام(

�ال ���راھيم(فق���قالة ) .. إب���ف الس���ى بنس���رة دى حنكتف���ا الم��أحن

.. ر ھذه العملية بش�كل إع3م�ى وتصوي.. الخاصة بالكرنتينه 

ثقالھ�ا ب الجبھ�ة4ن .. ة كده بسيطة لرفع المعنويات جيعنى حا

ولكن�ى اعترض�ت بش�دة 4ن ذل�ك يفق�د عنص�ر  –دة س�اكنة ام

�ا المفا��ط لھ��و مخط��ا ھ��ذ كم��م التنفي��تقبل إذا ت��ى المس��أة ف�.. ج

م�ن ) عص�ام( فأخ�ذني.. أخذ ش�كل ح�اد  ىويبدوا أن اعتراض

لس بمكتب�ى ونح�ن ف�ى حال�ة جل�ي) .. رف�اعىإبراھيم ال(مكتب 

فقال لى عص�ام .. لوب فى تنفيذ العملية ـغضب من ذلك ا4س

.. ة ـدول عن العمليـبالع) إبراھيم(نع قوف أـخليك أنت وأنا س

����د دق���ن بع���ـولك���وات عالي���دت أص���ن ـائق وج���ام(ة م��) عص

���ة ـاع��ى العملي��دور .. تراضا عل��نفس ال��ا ب��ت أن��Pفقم�مية ـس

  . ھو فى حالة غضبخارج الفرقة و
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�ى ��ح ف��م تفل��اء إل��راھيم(ثن��ن ) إب��راره ع��س .. ق��ى نف��ا ف�فخرجن

�ة ���ى كلم���ذة وP أنس���وة المنف���ع الق���وم م���ام(الي���ا ..  )عص��إحن

وفع3ً ذھبنا إل�ى . علشان نكون مع رجالتنا.. حنشترك معاھم 

د جب�ل الج3ل�ة وع�دنا خل�يج الس�ويس ن�منطقة العين السخنة ع

ق�ارب اPس�تط3ع والت�أمين ث�م فى أربع�ة ق�وارب  وكن�ت أن�ا 

�ارب ��ام(ق��) عص��ه مع��ـ ـومع��ث ل��ارب الثال��ف والق�دات النس

ارب الراب�ع ـدات التص�وير والق�ـومع�ه مع�) إبراھيم الرفاعى(

  ). حنفى معوض(ادة النقيب ـبقي

.. وبعد أن قمت بتأمين منطقة السقالة الموجودة ف�ى الكرنتين�ا 

نس�ف وك�ان ق�ارب الس�قالة لل إع�دادوقام بعملية ) عصام(تقدم 

يقومون بتأمين العمل م�ن ا4جن�اب ) حنفى(وقارب ) إبراھيم(

انسحبت كافة الق�وارب .. وبعد أتمام تجھيز السقالة للنسف .. 

  . م من السقالة 500على بعد  المياها4ربعة إلى 

وك�ان .. وفى الزمن المح�دد لعم�ل العب�وات الناس�فة ل�م تعم�ل 

�يب���ى تص���ة الت���ض الرطوب���ة بع���ك نتيج���3م  ذل���ة ا4ف��الزمني

تش�كك ف�ى ذل�ك ا4م�ر وتركن�ا ) إب�راھيم(ولكن  –بھا المجھز 

�قالة ��ى الس��ودة إل��ا و .. للع��ت أن��د حاول��ام(وق��د ) عص�والعمي

�طفى(��يج ) مص��رقية للخل��فة الش��ى الض��دة عل��ان بالقاع��ذى ك�ال

ولك�ن .. بأن نعيده إلى مكان�ه ع�ن طري�ق ا4جھ�زة ال3س�لكية 

�أ��زة للنس��ى مجھ��قالة وھ��ى الس��از عتل��عل جھ��عالف وأش�..  إش

الرشاشات نصف  بإط3قوالذى بادر .. مما أثار انتباه العدو 

نفس�ه ) إب�راھيم(وبمج�رد أن ق�ذف .. موجه فى اتج�اه الس�قالة 

  . بدأت السقالة تشتعل بفعل العبوات الناسفة.. فى المياه 
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�د �م  500وكن�ا نح�ن ال�ث3ث ق�وارب نق�ف ف�ى مكانن�ا عل�ى بع

المنظ�ر ال�ذى ش�اھدناه أوح�ى ب�أن ھن�اك ولك�ن .. من الس�قالة 

�دم ��ام (الرائ�د فأن�دفع ) .. إب�راھيم(مك�روه ق�د أص�اب المق�عص

�دالى���اذ ) ال���قالة 5نق���اه الس���ى اتج���راھيم(ف���ا ) .. إب���ب م��حس

  . شاھدناه

�ر �وكان�ت مي�اه البح�ر س�اكنة كص�حائف الفض�ة بع�د ت�رك القم

بالق�ارب ) ال�دالى عص�ام(الرائ�د وك�ان ان�دفاع .. ضوءه عليه 

مم�ا .. ترك خط أبيض من ا4مواج فى وسط ھذا الس�كون  قد

فبدأ ف�ى إط�3ق ق�ذائف م�ن ال�دانات .. نبه العدو على اتجاھنا 

.. حولنا بكثافة عالي�ه  من دبابات فى اتجاھنا والتى كانت تمر

�دة من��ابت واح��د أص��وق��د ھ��دالى(ا الرائ��ام ال��اعد ) عص�والمس

  . واستشھد فور ا5صابة.. الذى كان يجاوره 

�و��ـاس��اعة ـتمرينا ح��ف س��والى نص��م ونونق��ى ن��د ادى عل�الرائ

�ام(��دالى عص��لكي) ال�� بال3س��ر علي��م نعث��ا ل��ا .. ه ـولكنن�ليخبرن

الرائ�د ارب ـوالموج�ود بالقاع�دة أن ق�) مصطفى كمال(العميد 

.. وأخبرنا أنه مص�اب .. قد وصل إلى الشط ) الدالى عصام(

���ن عن��ى الـولك��دنا إل��ادما ع��ا منھ��ى خرجن��دة الت��ا أنبأ..  قاع�ن

  . أنه استشھد.. الحقيقة ب
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  موقع الھوك

  المرةأو عملية شرق البحيرات 

�ت ���ى كان���دو والت���ؤخرة الع���تط3ع لم���ات اPس���ت معلوم��جلب

�ريين ��باط مص��طة ض��يناء بواس��ى س��رة ف��ذه .. منتش��ت ھ�كان

 هبنش�رھا ف�ى فت�رة خدمت� )عص�ام ال�دالى(المجموعات قد ق�ام 

�تط3ع ��رع اPس��د .. بف��ولى أح��م ت��ن ث��ة م��ذه المھم��باط ھ�الض

�ده ��ل .. بع��د أن انتق��دالى(وبع��ام ال��ة  )عص��ال  39للمجموع�قت

  ). فرع العمليات الخاصة(

�ق ���ى الطري���رة عل���مة كبي���اء دش���ة إنش���اك عملي���ك أن ھن��وذل

ا4وسط أمام منطقة الدفرسوار وكان اPعتق�اد ف�ى حينھ�ا أنھ�ا 

دشمة للطائرات ولكن كبر حجمھا ص�ار اPعتق�اد أنھ�ا 4كث�ر 

وبعد ذل�ك ج�اءت معلوم�ات أن�ه ت�م إدخ�ال جس�م  –طائرة  من

�دنى ��ر مع��تمكن .. كبي��م ي��رعول��ابرات  ف��إدارة المخ��وث ب�البح

تفسير ھوية ھ�ذا الجس�م المع�دنى وال�ذى ت�م تص�ويره الحربية 

�ية ��ور ا4رض��و.. بالص��تم تص��رر أن ي��ذلك تق��ـويا ول�.. يره ج

�ت��وب أن ي��ان المطل��ى وك��وى لك��دفاع الج��ى ال��رة ف��تح ثغ�م ف

�ت��وىت��وير الج��ام بالتص��تط3ع بالقي��ائرة اس��3 . . مكن ط�وفع

وق�د  –بھ�ذه المھم�ة .. قت�ال  39صدرت ا4وام�ر للمجموع�ة 

فتم تص�نيع لونش�ر ص�واريخ مك�ون م�ن .. كلفت بھذه المھمة 

�اروخ  16��ب  130ص��ت بتركي��ة وقم��انع الحربي��م بالمص�م

ز تنشين على اللونش�ر وت�م معايرت�ه وأح�ب أن اذك�ر ھن�ا جھا

�وذج م��ر نم��اء مص��ن أبن��رف م��دى .. ش��ى إح��ت إل��ث ذھب�حي

وقابل�ت ) فھم�ى(س�مه االمصانع الحربية وكان يرأسه مھندس 



 

160 

فى الصباح شباب المھندسين بالمصنع وطلبت تصنيع لونش�ر 

ولك�ن ف�ى  –الصواريخ بمواصفات معينة وأمھلونى عدة أي�ام 

�باحا ���ة ص���والى الثالث���ى ح���ي3 ف���وم ل���س الي���ى .. نف���ل ب��أتص

لتجرب�ة لبالمنزل ليخبرنى أن القاذف ج�اھز  )فھمى(المھندس 

وفع3 ذھبنا فى فجر نفس اليوم لتجرب�ة الق�اذف ف�ى منطق�ة .. 

  .إسكندرية الصحراوى –جبل حمزة بطريق مصر 

�3ل الب��ن خ��ة م��ذ العملي��تم تنفي��دد أن ي��د تح��رة وق��رات الم�حي

ورية من قطاع الجيش الثانى رغ�م أن وخرجت الد.. الكبرى 

وق�د كان�ت ھ�ذه العملي�ة لھ�ا . الجيش الثال�ثالھدف أمام قطاع 

ولكنھا انتھ�ت بنج�اح كبي�ر ل�م يك�ن  غريبةظروف وم3بسات 

  . امتوقعً 

ا4ول ب�ه  ينخرجنا فى قاربين مطاط 1970مارس  25ففى 

�ارب ��ى الق��ال عل��ه بالحب��م تثبيت��د أن ت��واريخ بع��ر الص�لونش

والث�انى ب�ه .. بالقارب ا4ول  )محمد عبده موسى(ووكنت أنا 

�ه م��ان ب��ة وك��ة الحماي��اعى(جموع��راھيم الرف��ة  )إب�ومجموع

�حفى ��باط والص��د الض��ادة أح��ة بقي��ده(الحماي��د  )عب��ر وق�مباش

�ت�� قم��ل اللونش��ذى يحم��ارب ال��ز الق��عت بتجھي��ث وض�ر حي

�امير ���ا بمس���ت فيھ���ة ومثب���ب مربع���ة خش���ى طبلي���ر عل��اللونش

ق3ووظ ثم قمت بتثبي�ت الطبلي�ة بالحب�ال ف�ى الق�ارب وق�د ق�ام 

.. الونش�ر أكث�ر م�ن ثماني�ة أف�راد يه مركب عليھ�ا بحمل الطبل

�ة ���ات ال3زم���ة البيان���ربط كاف���ة ب���ابط مدفعي���ت كض���ذلك قم��ك

�ى ���نجم القطب��تخدما ال��ين مس��ة التنش��ى آل��دف عل��رب الھ�لض
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�ة ��دى المدفعي��ة ل��ة معلوم��ى طريق��ة وھ��ن الخريط��افة م�والمس

  ). نقص ا5مكانيات(وتسمى بطريقة 

ك�م ف�ى الق�اربين  14لمسافة  ةوبدأنا العبور عبر البحيرة المر

ولكن عندما وصلت لمنتص�ف البحي�رة ت�ذكرت كي�ف س�يتم .. 

�ارب ��ى الق��ن عل��ر م��زال اللونش��د .. إن��ك ق��احب ذل��ا سيص�وم

�ن ��ات م��ة البيان��ط كاف��م رب��ى ت��ين والت��ى أدوات التنش��ؤثر عل�ي

مسافة واتج�اه عليھ�ا فق�ررت أن ان�دفع بس�رعة عالي�ة إل�ى أن 

ثم .. الشاطئ وقد تم ذلك فع3 القارب المطاط على  ايتم رسو

���ر ثابت��ون اللونش��ى يك��واء حت��ن الھ��ارب م��ت الق��ى  اً أفرغ�عل

 ًPارب  ا4رض وكذلك وضعنا رما�مبللة بالمياه على كامل الق

�النيران ��أثر ب��ى P يت��ن خحت��رج م��ى تخ��واريخ الت��ف الص��م ل�ث

�ع ���و موق���دد وھ���دف المح���ى الھ���واريخ عل���ه الص���ت بتوجي��قم

�وك ��واريخ الھ��الص��تعينا ب��ى مس��نجم القطب��م ض��تـوت� ةرب الس

�اروخً ��ر ص��وك  اعش��ع الھ��اه موق��ى اتج��خ  –ف��ى نف��دأنا ف�وب

���ـالق��ـارب بس��دأ ـرعة عالي��رة لنب��ى البحي��وارب ف��ا الق�ة وأنزلن

  . العودة

ق�ع ة شاھدنا السنة اللھب تتع�الى م�ن مووقبل أن نغادر المنطق

ني�ران ة حي�ث ظل�ت الويبدو أنھا كانت ض�ربة موفق�.. وك الھ

�تعل وينف��تش��اعتين ج��ن س��ر م��دة أكث��ع لم��ث إن .. ر الموق�حي

���اروًخا أص��اص��زين ص��ان تخ��وكب مك��ب . واريخ الھ��د كت�وق

والذى  –ھرام فى اليوم التالى 4عنھا عبده مباشر الصحفى با

وات الكوماندوز ت�دمر موق�ع ھ�وك رافقنا فى ھذه العملية أن ق

���الىتح��ال تع��وان ق��نD ّ�َ : (ت عن��وُھْم َولَِك��ْم َتْقُتلُ��ا  َفَل��َتلَُھْم َوَم�َق
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�3ء ��ُه َب��ْؤِمِنيَن ِمْن��َي اْلُم��ى َولُِيْبِل��نD ّ�َ َرَم��َت َولَِك��َت إِْذ َرَمْي�َرَمْي

  .)17(سورة ا4نفال اIية ) َحَسناً إِنD ّ�َ َسِميٌع َعلِيمٌ 

�تط���ائرة اس���ت ط���الى خرج���وم الت���ر الي���باح فج���ع ص��3ع وم

اع الج�وى دثت فى نظ�ام ال�دفمصرية من خ3ل الثغرة التى ح

ك�م ع�ن القن�اة  40د للموق�ع ال�ذى يبع�ور Pلتق�اط ص� –للعدو 

�وبرى م���ه ك���ح أن���دنى واتض���رائيلى .. ع���وم إس���د 4ى ھج��مع

وھو فع3 نفس الكوبرى الذى عبرت ب�ه الق�وات . رب القناةغ

ولك�ن حت�ى اIن  73ا5سرائيلية فى عملية الثغرة فى معركة 

طلعات القوات P أعلم لماذا لم يخطط لضرب ھذا الھدف فى 

وP أعلم لماذا لم تنفذ الض�ربة الجوي�ة  73الجوية فى معركة 

����ان مخطًط���ذى ك���ة وال���ة  االثاني���اعة الرابع���ين الس���ا ب���ا م��لھ

�ائرات ���طة الط���اعقة بواس���وات الص���زال ق���اء إن���ف أثن��والنص

  . الھليكوبتر
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  بالصواريخأعمال الضرب 

لقد كانت أشھر عمليات الضرب بالص�واريخ ھ�ى عملي�ة      

.. ضرب مدين�ة إي�3ت والت�ى قطع�ت الي�د الط�ولى 5س�رائيل 

�دھا ���ن بع���ةوم���م حماي���ن أن  ت���رية م���ة المص���داف المدني��ا4ھ

�ع ��رب موق��ى ض��ة ھ��ة الثاني��رائيل والعملي��ا إس��اول عليھ�تتط

�رائيل ��ى قم�ت بھ�ا وأخ�ذت إس�الھ�وك أم�ام الج�يش الثال�ث والت

  . أن أھدافھا فى العمق فى متناول أيدينا.. درًسا 

�اك ��رائيل وھن��ت إس��واريخ أوجع��ِرٌبت بالص��رة ُض��داف كثي�أھ

فقد تم ضرب مطار الطور والذى كان يستخدم كقاعدة إدارية 

مم�ا .. ك�م  300أكثر من مرة وھو يبعد ع�ن الق�اھرة ح�والى 

  . أفقد قوات العدو الكثير من المعدات والتشوينات ا5دارية

كما تم ض�رب موق�ع كبري�ت المط�ل عل�ى بحي�رة كبري�ت م�ن 

وھى م�ن ) فاب(رة صغيرة فى وسط البحيرة بصواريخ جـزي

نوع الذى تتسلح به طائرات الھليك�وبتر وكان�ت ھ�ذه العملي�ة ال

ت�رك أش�راك خداعي�ة  ي�ث ت�مالنوع العمليات المزدوج�ة حمن 

�د أن ���دو بع���ا الع���ه إليھ���ى توج���واريخ والت���د الص���ول قواع��ح

دو ف�ى حق�ل أش�راك مم�ا أوق�ع الع�.. ت الصواريخ منھ�ا انطلق

�ة خدا��رة .. عي��ائر كبي��ه خس��ببت ل��ذه  –س��دس ھ��ان مھن��د ك�وق

�ة الرائ��ـالعملي��ب ـ��ر(د طبي��الى نص��ة  )ع��ذھا ببراع��ذى نف� –ال

ى كنت أس�ميه المھن�دس لم�ا يتحل�ى ب�ه نورغم أنه طبيب إP أن

�ال ا��ى أعم��ة ف��ن براع��ة 4م��راك الخداعي��ه .. ش��بره وثبات�وص

�ات��ذه العملي��ل ھ��زه لمث��د. . عن�د تجھي��ع للع��اك موق��ان ھن�و وك

�دافع ��ل  155عب�ارة ع�ن م��ا م�دى طوي��ة العي�ار ولھ�وھ�ى ثقيل
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�وھ�ى  ةوكانت متمرك�زة ف�ى دش�م مس�لحة ولھ�ا أب�واب فوPذي

فى منطقة تسمى تل س�3م بعي�ون موس�ى جن�وب ش�رق خل�يج 

�ويس ��ة  –الس��ى مدين��رب عل��ة الض��دافع دائم��ذه الم��ت ھ�وكان

    .خرIالسويس من حين 

�ة ��ا كمجموع��يج 39ولكنن��ر خل��ا نعب��ال كن��ذفھا  قت��ويس ونق�الس

�م ذ��د ت��بالص�واريخ وق��دو يعي��ل الع��ا جع��رات عدي�دة مم��ك م�د ل

  . التفكير أكثر من مرة فى استخدامھا ضد مدينة السويس

لقد كنا وقتھا P نشعر بقيمة ھذه العمليات ومدى تأثيرھا عل�ى 

�ات الع�دو ��ا.. مادي�ات ومعنوي��ى أحسس�ت بعظمتھ��دما  ولكن�عن

�دما ا��ا عن��دى تأثيرھ��اھدت م��تخدش��ه س��ى حرب��زب � ف�مھا ح

�تخدمھا ����دما اس����ا عن����دى تأثيرھ����ى م����ان أو ف����رة بلبن���ا4خي

�زة����اع غ����طينيين بقط����ل  الفلس����دو داخ����تعمرات الع����د مس���ض

  .إسرائيل

 اأض�عافً كان�ت علما بأن الخسائر الت�ى كن�ا نحققھ�ا ض�د الع�دو 

�واء ��زة س��اع غ��زب � أو قط��ا ح��ا حققھ��بة لم��اعفة بالنس�مض

  .منظمات الفلسطينيةا4جنحة العسكرية للحماس أو 
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  إعداد الصوريخ قبل العبور

 )معارك اPستنزاف(
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  الناصية السادسة

حي�ث انفص�لت .. لقد كانت ھ�ذه الناص�ية غني�ة بالثق�ة ب�النفس 

�ة ���ن المجموع���اف  39ع���ى إيق���ة عل���م الموافق���د أن ت���ال بع��قت

النيران بين مصر وإسرائيل 4عمل بمكتب مخابرات الغردقة 

 ..���ى أم��واء دوالت��ابرات آن ذاك الل��دير المخ��طفى (نى م�مص

مس قوارب مطاط 4كون مجموعة من ب�دو س�يناء بخ) محرز

�ة ���اء الغردق���واء .. وأبن���ات س���رات العملي���ذ عش���م تنفي���د ت��وق

�ا ��واريخ وكلھ��رب الص��ام وض��ال رص ا4لغ��تط3ع أو أعم�اس

�ة ��م منظم��ك باس��دو وذل��ع الع��رة م��ه مباش��ال دون مواجھ�أعم

وبق�در م�ا اكتس�بته .. سيناء العربي�ة وف�ى ظ�ل إيق�اف الني�ران 

بق�در م�ا أعطي�ت س�واء ف�ى .. من الثقة بالنفس  فى ھذه الفترة

ا4عمال الحربي�ة أو ا4عم�ال المخابراتي�ة بين�ى وب�ين نظي�رى 

المعادية حيث كان حساب المكسب كثيرا ج�ًدا ع�ن فى الجبھة 

  . أى خسارة

�ارك ��تدعى 4ش��د أن أس��ة رائ��ت برتب��رة وكن��ذه الفت��ز بھ�واعت

�لحة ل���وات المس���ات للق���رع العملي���ين بف���ار المخطط���ع كب��وض

�ت ��ة جراني��ى الخط��يناء ف��وب س��ى جن��تي3ء عل��ة ل3س�.. الخط

���د التع��ا بع��دھا فيم��ى أفس��واء يل دوالت��افة الل��ذى إض��عد (ال�س

والذى س�حب كاف�ة الق�وات ..  73للتنفيذ فى معركة ) الشاذلى

�ا��واء المش��اركة س��ذ  ةالمش��يط والتنفي��ن التخط��3ت م�أو المظ

كن إنزالھ�ا وبعد أن بدل أما.. دھا حوترك وحدات الصاعقة و

  . بل للھ3ك.. مما عرضھا للمخاطر .. فى جنوب سيناء 
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�أن ال��د أن ص��ى بع��رة جعلن��ذه الفت��ى ھ��نفس ف��ى ال��ة ف�قل والثق

.. وف�ى فت�رة إيق�اف الني�ران  73حللت موقف ما بعد معرك�ة 

�دو ��د الع��ة ض��ى عملي��تبك ف��أن اش��ادة .. ب��وع للقي�.. دون الرج

.. لقي�ادة العام�ة خوفا م�ن ض�ياع الوق�ت أو الفرص�ة ث�م أبل�غ ا

  . والتى عدلت وضع القوات بناء على تحليلي للموقف

�ة ��بة للمجموع��ا بالنس��د ترك 39أم��ت ق��ى كن��ال والت��ى تقت��ا ف�ھ

فإنھا .. ا وبين العدو نبين انبعد إيقاف النير 1970أوائل عام 

�ى ��تركت ف��ى اش��رة حت��ذه الفت��3ل ھ��ات خ��أى عملي��م ب��م تق�ل

بو روي�س بواس�طة بضرب خزانات البترول فى أ 73معركة 

الطائرات الھليوكبتر وذلك بإلقاء براميل النابل من الط�ائرات 

�دف ��ى الھ��ة .. عل��اء عملي��ى أثن��رةوف��دو  الثغ��ا الع��ام بھ��ى ق�الت

قتال باستط3ع قتالى م�ع  39لفت المجموعة كُ .. غرب القناة 

إب�راھيم (ولكن ل?سف استش�ھد البط�ل .. العدو لتحديد أماكنه 

�اعى����ع) .. الرف����ة  لترج����كرھا بالحلمي����ى معس����ة إل���المجموع

�ود .. بالق�اھرة ��دم وج��رى لع��ام أخ��ف الوح�دة بمھ��تم تكلي��م ي�ول

�ا ��ادة لھ��و .. قي��راد وھ��ض ا4ف��ين بع��ت ب��ى دب��ات الت�وللخ3ف

  . بمعسكرھم بحلمية الزيتون
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  عمليات التلغيم

  ارأو ا,بن الب

4نن�ا كن�ا عن�دما .. ھذا اللقب كنا دائم�ا نطلق�ه عل�ى اللغ�م      

كن�ا واثق�ين بأن�ه  –رع اللغم فى الط�رق الترابي�ه والم�دقات نز

فق�د تم�ر مركب�ة أو دباب�ة بجان�ب . ضد العدو.. سيأتى بالخير 

ف�ى ي�وم م�ا س�تمر .. ولكن فى لحظة م�ا .. اللغم مرة أو أكثر 

 –وت�أتى بأكلھ�ا .. عجلة المركبة أو جنزير الدبابة على اللغم 

وقد وصلت الحرفي�ة .. ار الب اPبنلذلك كنا نسمى اللغم بلقب 

فى استخدام ا4لغ�ام بأنن�ا وص�لنا إل�ى اس�تخدامه عل�ى الط�رق 

�ف��دون أن تكتش��فلتيه ب��رًدا . ا4س��م منف��تخدم اللغ��ا P نس� –وكن

وغالب�ا .. أى نض�ع مع�ه أخ ) .. اوي�هخَ نِ (بل كنا نستخدم كلمة 

م�دفع م�ن العي�ار  هأو دان�.. لغم أو أكث�ر .. ما يكون ھذا ا4خ 

4ن  –وھى مادة شديدة اPنفج�ار ) أمونال(أو شوال . .الثقيل 

أم�ا اللغم منفرًدا قد يقتل أو يجرح م�ن ف�ى المركب�ة أو الدباب�ة 

���دمر المركب��ه ي��ه فإن��نإذا خاويت��ة بم�� ة أو الدباب��ا جميع�، اً فيھ

�دو لغ�م ويؤمن�ه وينزع�ه م�ن ـا أن يكتش�ف الع�ـوكان يعز علين

�ه ��.. مكان��ذلك ق��ـل��ة الـررنا تدم��ير الدباب��ى تكتش��ام ـت�ف ا4لغ

  .. وتدمرھا 
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 الدبابة ا5سرائيلية الدقاقة
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�ة ��ة الدقاق��مى بالدباب��ت تس��ة  –وكان��ن دباب��ارة ع��ة عب�والدقاق

�نمُ ��ا م��ب عليھ��دة  َرْك��ا ع��طوانة بھ��نھم اس��ين بي��ام زراع�ا4م

ة كرة حديد ف�ى حال�ة دواران دائ�م لس3سل وفى آخر كل سلس

فتطرق ھ�ذه الك�رة أى لغ�م م�دفون ف�ى الم�دقات أو الط�رق .. 

حي�ث أن ال�زراعين .. فينفجر اللغم فى الھواء ..  ةالغير ممھد

وفع3 تم عمل كم�ين لھ�ذه .. من جسم الدبابة  متر 2على بعد 

الدقاقة أمام قطاع الجيش الثالث شمال مدينة السويس بح�والى 

  . كم 40

�ة ���ن الدباب���د بط���ى عن���ر ينتھ���ل متفج���م بفتي���لنا لغ���ث أوص��حي

لغ�م وش�وال  2بتحبيشه متفجرات من العيار الثقيل عبارة عن 

ولك أن تتخيل شدة ھ�ذه العب�وة عن�دما .. مدفعية  هأمونال ودان

 متر 240ة لمسافة طار برج الدباب بان.. انفجرت فى الدبابة 

���ى ليس��ط الغرب��ى الش��اة إل��رقية للقن��فة الش��دق بالض��ن الم�تقر م

���ذا اPنفج��ا لھ��ان متابعتن��ا وك��د قواتن��ى عن��رج ف��ران الب�ار وطي

ومن بع�د ھ�ذه العملي�ة . ننا فرحة كبيرةالھواء إلى أن استقر بي

���ر الع��م يفك��ى دول��تخ ف��ن أدام اس��رق م��ر الط��ة لتطھي�ى دقاق

وبذلك حافظنـا على ابننا البار فى النجاح ومن أع�ز .. ا4لغام 

عمليات زرع ا4لغام ل�دينا الكم�ين ال�ذى ت�م عن�د منطق�ة رأس 

�يناء ��وب س��ب بجن��ة .. ملع��ت المجموع��ث قام��ار  39حي�باختي

كث�ر م�ن م�دق وطري�ق ف�ى ھ�ذه المنطق�ة أطقة لتواجد ھذه المن

وعل�ى مس�افات متبادل�ة ت�م .. وقد ت�م تلغ�يم الطري�ق الرئيس�ى 

�راك ����ذلك زرع أش����ة وك����رق الموازي����ى الط����ام عل���زرع ألغ

 –خداعية Pصطياد ا4فراد التى قد تنتشر بعد انفجار ا4لغ�ام 
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�تخدام ���م اس���د ت���ة فق���ذه المنطق���دو لھ���اه الع���ذب انتب���ى نج��ولك

����رب لونش���واريخ وض����اورة إرات ص����داف المج���دى ا4ھ���ح

ش�راك خداعي�ة أوكذلك ت�م وض�ع  ..بمدينة الطور  ..للمنطقة 

فى اللونشرات لتنفجر فى الع�دو ف�ى حال�ة حض�ورھم لمعاين�ة 

مكان انط3ق الصواريخ وقد كانت خسائر العدو ما ب�ين قتي�ل 

ات وعربات مركب 7رب من لعشرات ودمرت ما يقوجريح با

ة الخداعية منتھية ب�دانات مدفعي� ا5شراككانت حيث .. جيب 

�ت��� حول���ة لجحيًم���رات  االمنطق���ى فت���ا عل���ن فيھ���ل م���ى ك��عل

  .متباعدة

  70-67لقد تكررت مثل ھ�ذه العملي�ات ط�وال فت�رة م�ا ب�ين  

حت�ى  70حتى فى فترة إيق�اف الني�ران م�ا ب�ين منتص�ف ع�ام 

س�واء عل�ى ط�ول جبھ�ة قن�اة الس�ويس أو ف�ى العم�ق  73عام 

جنوب سيناء حيث P مواجھة مباشرة مع الع�دو رغ�م بمنطقة 

�ران ��اف الني��.. إيق��ربات موجع��ت ض��ا كان��تنزف  ةولكنھ�تس

  . قواته

وما بين استغ3ل الضرب بالصواريخ مع عمل كمين با4لغام 

كان ھن�اك أيض�ا عملي�ة كم�ين با4لغ�ام  –وا5شراك الخداعية 

ة الواقع�ة وكانت ھذه العملي�ة ف�ى المنطق�. باستخدام الھيلكوبتر

�يخ ��رم الش��ق ش��ى طري��ا –عل��ور وك��ذه الط��ى ھ��د ف�ن الجدي

�ى ط��يس عل��ل ل��ة أن العم��العملي��ل عل��ى ب��ق تراب��ق ري�ى طري

P يشك العدو ولو لحظة أن يتم التلغيم على طريق .. فلتى ـأس

  . فلتأس
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فقد جاءتنا المعلومات أن قوات العدو الموجودة بمدينة الطور 

�بوع لمقاب.. ��ة ا4س��ى نھاي��ذھب ف��يخ ت��رم الش��ى ش��م ف��ة ذويھ�ل

�بوع ��ة ا4س��ة نھاي��اء عطل��د  –لقض��طياد أح��يط Pص��تم التخط�ف

  . ھذه الحاف3ت بواسطة التلغيم

بواس�طة الھلي�وكبتر ففى أحد اللي�الى المقم�رة تحركن�ا عص�را 

�ة ��ة الغردق��ى مدين��ة .. إل��ى منطق��ا إل��ل تحركن��ل اللي��دما ح�وعن

  ). اIن ةالجون(قرية .. جبل أبو شعر وھى شمال الغردقة 

�ب ��ائرة النقي��د الط��ان قائ��3ل(وك��ادى ج��ج )الن��ن أش��و م�ع وھ

وأكفأ الطي�ارين ول�ه أعم�ال مش�ھودة س�واء قب�ل ذل�ك أو أثن�اء 

..  )أحمد الدسوقى(وكان مساعده م3زم طيار ..  73معركة 

�ين ���ائرة  ب���ى الط���ى ف���ان مجلس���ادة ك���ادى(وكالع���3ل الن�� )ج

على الم3ح�ة  وذلك لمقدرتى.. ومساعده مكان م3ح الطائرة 

�دف ��ى الھ��ائرة إل��ه الط��ة وتوجي��ائرة .. الجوي��ل الط��ى داخ�وف

�دم ���ة المق���د العملي���س قائ���راھيم(جل���اعى إب���3زم  )الرف��والم

ام كمجموعة ـصف ضابط بغرض القي 6ومعه  )ن طهـمحس(

���ل اترة ـس��اء العم��ى .. أثن��3وة عل�� 2ع��دھم ص��ابط أح�ف ض

حفظ عل�ى وكانوا مسئولين عل�ى ال�ت )محمد عبده(الرقيب أول 

�يم ��دات التلغ��ى .. مع��دريبھم عل��ت بت��ة وقم��دت بعناي��ى أع�والت

وأتذكر أننى أصبت أثناء التدريب عل�ى .. العمل عليھا مرارا 

�داد 5ا��لع��ة ھ��يتھا الفائق��دقتھا وحساس��زات ل�إP أن .. ذه التجھي

حي�ث كن�ا نت�درب .. ا5صابة كانت بسيطة فى منطقة الص�در 

 . بعبوات مخففة
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�ائرة ���ت الط���اع وأقلع���ى ارتف���ى  2عل���يج  3إل���وق خل���ر ف��مت

�دو ��ن رادارات الع��ف م��ى P تكتش��ويس حت��ان .. الس��د  ك�وق

���ر ھادئ��ه  اً البح��به وكأن��ان يش��ه ك��ة أن��وم لدرج��ذا الي��ى ھ��ًدا ف�ج

 –قماش حري�ر لون�ه فض�ى بع�د أن ت�رك القم�ر ض�وءه علي�ه 

وجع�ل .. اد المنظر جماP لقرب طيران الطائرة من المياه زو

���دفع م��واء المن��اه الھ��طح المي��داعب س��ائرة ي��ة الط�.. ن مروح

فيقلق ھذا الھدوء سطح المياه ب�اھتزازات دائري�ة ح�ول مس�ار 

4وج�ه .. ولم أسرح فى ھذا المنظر الجميل كثي�را .. الطائرة 

إلى منطقة العم�ل عل�ى طري�ق ا5س�فلت وھ�ى  )ج3ل النادى(

  .كم جنوب الطور 50منطقة رأس الجارة والتى تبعد حوالى 

�ت ت��وكان��اتى ل��3ل(ـ عليم�� )ج��ى أب��ل عل��ل العج��بط بكام�ن يھ

�فلت��ر  ا5س��ائرة أى أث��رك الط��ى P تت��دو .. حت��فه الع��د يكتش�ق

وما أن ھبطت الط�ائرة وانتش�رت مجموع�ة . فيفسد ما قمنا به

�ة ��ة ا.. الحماي��ذت مجموع��ن  5وأخ��دا ع��ف بعي��ى الخل��داد إل�ع

�ائرة ���ى .. الط���دأت ف���ب إوب���ال بجان���ى الرم���ين ف���داد الكم��ع

�ف��ا5س��ن دان��ارة ع��ت عب��رة وكان��ة  هلت مباش��م  122مدفعي�م

بشرك على بع�د مت�ر م�ن  3ً وكان ھذا متص.. مونال أوشوال 

�ا ��م تثبيتھ��ة ت��دائرة كھربائي��ل ب��لك متص��طة س��ق بواس�الطري

وت�م تموي�ه  –ن تم عمل مجرى لھ�ا بالس�ونكى أبا5سفلت بعد 

�الكودى ����واء ب����ل س����ذا العم����ل ھ����ائش(ك����رة ) الحش���المنتش

�حراء أو ���ى بالص���ا ف���رناه معن���ذى أحض���ايح وال���ت الس��بالزف

ل�ـ وبمج�رد اPنتھ�اء م�ن العم�ل أعطي�ت تم�ام  –زمزميه مياه 

�راھيم(��اعى إب��اترة  )الرف���ة الس��حب المجموع���ام بس��ذى ق��وال
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�ائرة ��ا الط��ى .. وركبن��ويس عل��يج الس��ر خل��ا عب��دنا أدرجن�وع

�اھرة ��م الق��ة ث��ى الغردق��نخفض إل��اع م��ة .. ارتف��تمتعا ثاني�مس

الط�ائرة بس�طح مي�اه خل�يج  ء الناتج عن مروح�ةبمداعبة الھوا

�ادئ ���ويس الھ���رالس���وء القم���ل ض���ى ظ���ذه . ف���ت ھ���د كان��وق

�ا(����) ةلتحبيش����ارً  اأبًن����3  اب����ن .. فع����ار م����ا ا4خب����د جاءتن���فق

�ة ���ة محمل���طاد حافل��د اص���ين ق��لكى أن الكم���تط3ع ال3س�اPس

بالجنود كانت متجه من الط�ور إل�ى ش�رم الش�يخ وبع�د ي�ومين 

لداخل ومعه صورة توضح مس�توى الت�دمير جاء مندوبنا من ا

���د دم��وبيس وق��ر أت��ورة يظھ��ى الص��ين وف��ه الكم��ذى أحدث�ر ـال

ا ومن ش�دة اPنفج�ار ص�ار ا4ت�وبيس عل�ى ش�كل ح�رف ـتمام

)U.(  

�دو أن و��ادى(يب��3ل الن��م  )ج��ائرة ل��3ع بالط��رك ل6ق��دما تح�عن

�ا ��ا5ق3ع عمودي��ائرة ب��ة الط��ع حمول��تمكن م��طره .. ي��ا اض�مم

فتركت عجل�ة الط�ائرة اليمن�ى .. ترات للصعود للسير بضع م

والحمد ~ أن الع�دو ل�م يكتش�ف ذل�ك قب�ل .. أثًرا على الرمال 

 –بل أكتشف ذلك بعد نجاح الكم�ين .. أن يأتى الكمين بثماره 

�بض ع��م الق��د ت��دعى وق��ة وي��ة المنطق��يخ قبيل��ن ش��ى اب��د (ل�عي

ده وحوكم محكم�ة عس�كرية بإس�رائيل وص�در ض�) .. مغبشال

) بي�ك أب(ك�ان يمل�ك عرب�ة 4نه .. بالسجن سبع سنوات حكم 

وكان مركب عليھا كوتش الس�يارة .. ورد نصف نقل ماركة ف

  . بالعملية ابه نفس نقوش كاوتش الطائرة معتقدين أن له يدً 

�ادنى ھ�ذا الح�ادث فائ�دة كبي�رة عن�دما تولي�ت بع�د ع�دة ـوقد أف

�ة ��ابرات الغردق��ب مخ��ى مكت��ل ف��ھر العم��أرويھ.. أش��ى ا س�ف
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�م اللع�ب عل�ى المكش�وف والت�ى اب باس�ـقصة Pحقة بھ�ذا الكت

�مم�ا أكس�بنى  )عي�د المغ�بش(راج ع�ن ـتمكنت من خ3لھ�ا ا5ف

  . ثقة أھل بدو جنوب سيناء

���ذه بعًض��ت ھ��د كان��ام وال..  الق��ات رص ا4لغ��م عملي��ىأو أھ� ت

�ام وا��ائن با4لغ��ل كم��ى عم��ا إل��ع 4طورناھ��ة م��راك الخداعي�ش

.. بالص�واريخ واس�تخدام الھيل�وكبتر مزجھا بأعمال الض�رب 

�دو ���ت الع���ى أوجع���ة والت���يم العادي���ال التلغ���ى أعم���3وة عل��ع

وكان�ت أعم�ال .. واستنزفته بجانب ا4عمال القتالي�ة ا4خ�رى 

رابطة عل�ى ط�ول مفتھا أيضا القوات الحترالتلغيم ھذه والتى ا

ابرات بالجبھة بواسطة ھة قناة السويس وكذلك مكاتب المخجب

�ينا���دو س���بب���ة مكت���رة  ء وخاص���عيد والقنط���ابرات بورس��مخ

والل�ذان  )م�دحت مرس�ى(والنقي�ب  )عادل ف�ؤاد(ادة الرائد ـبقي

���ان لھم��يم أو  اك��واء التلغ��ال س��ذا المج��ى ھ��دة ف��ال مجي�أعم

�يناء ��دو س��طة ب��ة بواس��ع المھم��واريخ للمواق��رب بالص�.. الض

والتى أسخنت موقف معارك اPستنزاف وأح�ب أن اذك�ر ھن�ا 

فإن�ه إذا ك�ان م�ا .. يستھين بمعارك اPستنزاف  إحصائية لمن

أسبوع وأن�ه P يم�ر أس�بوع إP  300أكثر من  73،  67بين 

�دد ��ط ع��ى المتوس��اك ف��ل ) 2(وھن��ات زرع إعم��ابى لعملي�يج

ائر الع�دو P ـنن�ا نج�د أن خس�أف.. شراك الخداعي�ة 4ا4لغام وا

  .مركبة ودبابة محملة بالجنود 600تقل عن 

 67قد خس�رناه ف�ى معرك�ة حـده يضاھى ما ن ذلك وأعتقد أو

�ن .. ��ل م��م الھائ��ى الك��3وة عل��رائيلية ع��وات ا5س��ود الق�.. جن

.. ھذا ع3وة على انخفاض الروح المعنوية للعدو نتيجة ذل�ك 
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 أوى تح�رك س�واء عل�ى الم�دقات ألعدم شعورھم با4مان ف�ى 

  . والطرق الممھدة ا5سفلت

الضفة الغربية لما فك�رت تم ذلك فى الجوPن أو  أنه لوعتقد أ

  . حتى اIن ةمضيافإسرائيل فى اPستمرار بھذه المناطق ال

����وث ا4مريك���رز المبع��ر إن روج���ين مص���رك ب���ذى تح��ى وال

�ا ��رائيل مكوكي��ى .. وإس��عى إل��ران والس��اف الني��ة 5يق�لمحاول

�ة ��ت .. التھدئ��ى لحق��تنزافية الت��ارك اPس��ذه المع��ة لھ�إP نتيج

 .  بالعدو
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حصلت المجموعة كوحدة على وسام الجمھورية العسكرية من 
 الرئيس أنور السادات 
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 قتال 39كلمة الرئيس السادات فى سجل المجموعة 



 

1
7
9

 

 39الرئيس السادات يكرم أفراد المجموعة
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  ابرات الغردقةمكتب مخ

�ات الم���د التحرك���ة بع���وثكوكي���ر  للمبع���ين مص���ى ب��ا4مريك

�ران ��اف الني��ر إيق��ول مص��رائيل وقب��ر أو –وإس��د أن ناص�عتق

�ى ��ائط الص�واريخ عل��ر م�ن بن�اء ح��ى ت�تمكن مص�قب�ل ذل�ك لك

�ط المواج���خ��� ةھ���تمكن الط���رائيل لت���ع إس���رية ـم��ائرات المص

نش�ر وقد ت�م  –المقاتلة من التحرك فى أرض المعركة بحرية 

�ذه�� ھ��ى أعظ��ة ف��ول الجبھ��ى ط��واريخ عل��داع الص��ة خ�م عملي

�واء ��ادة الل��رية بقي��ة المص��ابرات الحربي��ا المخ��ت بھ��د (قام�عب

�رحمن ��رزال�� )مح��ابرات الحربي��د المخ�� –ة آن ذاك قائ�كن لتس

ة بما يسمى الجبھة مكونول الصواريخ المضادة للطائرات بط

  . حائط الصواريخ

�ات ا���ف العملي���ة ووق���كون الحال���ع س���ة وم���دأت حال���ة ب��لحربي

�ة ��ى ثاني��ع ل��رفض ترج��ض .. ال��ع بع��اءات م��ى لق��ة ف�متمثل

�ت ��ك الوق��ى ذل��رواد ف��ـم ال��ى آن ذاك وھ��ربين ل��باط المق�الض

�ل(��ى ھيك��راھيم(و )عل��امة إب��ديب(و )أس��ى ال��ود (و )عليم�محم

�رم��دا  )مح��ات ع��ادة مجموع��اعقة وق��ن الص��م م��ود (وكلھ�محم

حساس�ية  ص�اعقة وكان�ت 93ال�ذى ك�ان يق�ود الكتيب�ة  )محرم

موقعة أن�ه ف�ى جب�ل ا4حم�ر عل�ى بع�د ع�دة كيل�و مت�رات م�ن 

�ة ��دم .. وزارة الحربي��ر(والمق��ارق منتص��درعات  )ط��ن الم�م

  . من القوات الجوية )ج3ل النادى(و

ب�ذلك ع�ن طري�ق العمي�د  )محم�د ص�ادق(وعندما علم الفري�ق 

 –بالمخ�ابرات الحربي�ة  13قائد المجموع�ة  )إبراھيم س3مة(

�تبعا��رر اس��ابط ق��عودية كض��ى الس��الى إل��ر بإرس��ن مص�دى م
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�د ��ى بع��ق حرب��ة ملح��ال بدرج��ع  أناتص��ات م��ادت الع3ق�ع

�عودية ��امثل.. الس��واء  م��ع الل��ل م��ا فع��وكه(م��ادل س��ذى  )ع�ال

وكانت ھذه طريقته فى التوازن  –بتركيا  ىأرسله ملحق حرب

�ى ��ة .. ا4من��روح المعنوي��ى ال��ة ا4ول��ه بالدرج��ان يھم��ث ك�حي

تبعاد ـاPس�واقف بـفكان يتعامل مع ھذه الم.. للقوات المسلحة 

مثل ما ذكر لى .. لقوات المسلحة وليس بالقبض على رموز ا

�دم ��د المق��ا بع��ك فيم��از(ذل��ام الب��ك  )عص��ى ذل��ه ف��دير مكتب�م

ومع رغبتى لعدم ترك مصر فى ھذا الوقت العص�يب . الوقت

�ت ��ى أى وق��لة ف��ة الفاص��ا للمعرك��.. وانتظارن��ى ا4ق�ل ـأو عل

  . ى رجوع  معارك اPستنزاف مرة أخرىأم3 ف

�م ���فر وت���اھزة للس���ى ج���ع أوراق���دت جمي���ة وج���ام قليل���ى أي��وف

استخراج الباسبور ا4حمر الخاص بالدبلوماس�يين وك�ان آخ�ر 

�ل ��فعم��ه  أن مكل��وم ب��اھرة  أنأق��عودى بالق��فير الس��ل الس�أقاب

�ك ��ره بالزمال��ررت .. بمق��ى ق��ـاد أنولكن��ه مش��ل مع�أو  ةافتع

  . وفع3 تم ذلك.. حتى P أسافر  ا معادًياموقفً 

�ق ���تدعانى الفري���ادق(فاس���ا  )ص���ك .. معاتب���ى علي���ال ل�� أنوق

�ة ��ب مخ�ابرات الس�ويس أو الغردق��ه  –تخت�ار ب�ين مكت�فقل�ت ل

  . مكتب الغردقة وطلب منى التنفيذ فوًرا

�يناء ��وب س��ل جن��ى 4ھ��ة لمعرفت��ب الغردق��رت مكت��د اخت�وق

رغ�م .. دو ستغلھم فى أعمال خل�ف خط�وط الع�أوالذى سوف 

  .  ايقاف النيران بين مصر وإسرائيل

 Pة إ���ل بالغردق��ابى للعم��م ذھ��ى أن ورغ��باط الت��ة الض�مجموع

�اPت و��ا اPتص��ع بينن��م تنقط��ا ل��د زذكرتھ��ا امت��ر كلم�ادت أكث
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جمال عبد (إلى أن توفى .. إيقاف النيران لث3ثة أشھر أخرى 

ن�ا وطف�ح بن�ا الكي�ل وظھ�ر ل -وتولى السادات الحكم  )الناصر

عدم وضوح الرؤية فى أننا سوف نخ�وض المعرك�ة الفاص�لة 

وك�ان ھ�ذا واض�حا م�ن خط�ب ووع�ود الس�ادات  –م�ع الع�دو 

أو .. فى خطة الخ�داع ال�ذى يتبعھ�ا  هولكننا كنا P نعى سياست

  . عزمه على المعركة

�ل�م .. م وكنا فى حالة حماس شديد وتسرع لتغيير قيادات الحك

حي�ث ..  )عليم�ى(والرائ�د  )ھيك�ل يعل�(يقلل منھ�ا إP الرائ�د 

ة أنى والنقي�ب طي�ار ـلدرج –ة وتريثاً ل?مور ـا أكثر حكمكان

.. قررنا توريط المجموع�ة ف�ى س�رعة التنفي�ذ  )ج3ل النادى(

وقررن�ا  )الس�ادات(ھو نفسه طيار الرئيس  )ج3ل(حيث كان 

�ار ��ة وإخط��ذ العملي��وف ننف��رئيس س��ع ال��رك م��ى أول تح�أن ف

�التحرك��زم3ء ب��ى  ال��تي3ء عل��وعة ل3س��ة الموض��ب الخط�حس

وزارة الحربية وا5ذاعة والتليفزيون وتغيي�ر قي�ادات  الج�يش 

�رة .. ��ن م��ر م��يق أكث��ى التنس��لنا ف��ا فش��رية .. إP أنن��ك لس�وذل

ع�3وة عل�ى .. تحركات الرئيس وتغيير أسلوبھا فى ك�ل م�رة 

 ركاتـرص فى التح�ـوالح.. صعوبة اPتصال فى ھذا الوقت 

����ى عل���4نن���ت معلوًم���ل كن��� اى ا4ق���از ـومرص���دى جھ��ود ل

�ابرات���ة  المخ���ة (الحربي���ى ) .. 13، 75المجموع���ت عل��وكن

 2يقين من ذلك ومع ھذا لم يكتش�ف ھ�ذا التجم�ع المك�ون م�ن 

مجموعة ص�اعقة وكتيب�ة ومجموع�ة مدفعي�ة الص�اعقة ول�واء 

لق�د كان�ت ك�ل .. مدرع والطي�ار الخ�اص ب�رئيس الجمھوري�ة 

وكنت أموه ع�ن ھ�ذا التجم�ع  –ة تامة تحركاتنا مدعومة بسري
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بھ�ذا التجم�ع  ا5ط�3قبصداقات مع أناس ليس لھم صلة على 

P شىء وأحب إلى وھذا ما جذب انتباه المتتبعين لى ولكن .. 

أن أنوه ھنا أن رغبتا وإصرارنا على القيام بانق3ب عس�كرى 

ولكنه كان فق�ط .. كان ليس حبا فى سلطة أو أص3ح فساد .. 

����ى نق���ام لك���ترداد ا4رض واPنتق���دو واس���د الع���رب ض��وم بح

.. لقد كانت ھذه ھى مشاعر كل الجيش المص�رى  –لشھدائنا 

   .بل الشعب أيضاً 

ق ھ�ذه المجموع�ة م�ا خطط�ت ل�ه رغ�م تماس�كنا وھكذا لم تحق

فكان�ت ..  73إلى أن قامت معركة .. وإصرارنا على الھدف 

 .  4ى مبرر لنا اشفاًء لصدورنا ودرءً 
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  لـ>م العماست

�ام     ��و ع��ھر يوني��ل ش��ى أوائ��ة  1970ف��ى مدين��ت إل�توجھ

ة Pست3م العمل وكان المفروض أن أك�ون ض�من ق�وة ـالغردق

�رع ��يس الف��و رئ��ائق ھ��د ف��ان العقي��ذى ك��ة وال��ة الخاص�الخدم

�ل ��ه للعم��م أتوج��ذى ل��اھرة وال��ه بالق��ن طريق��ذت .. ع��ل أخ�ب

���رة م�ن الل��دير المخ�ابرات )مح�رز(واء أوام�رى مباش��ت  م�وق

وكان قائد منطق�ة البح�ر ا4حم�ر العس�كرية ھ�و الل�واء .. ذلك 

والذى كان�ت تربطن�ى ب�ه ع3ق�ة احت�رام رغ�م  )سعد الشاذلى(

 67اخت3فى معه عندما تولى قياده الق�وات الخاص�ة ف�ى ع�ام 

والتى كانت نتيجتھا انتقالى إلى العمل بالمخابرات الحربي�ة .. 

وط كم�ا ف الخط�خصصى وھو العم�ل الخ�اص خل�ـفى نفس ت

�ل��ن قب��ك م��رت ذل��ب . ذك��ان النقي��رم(وك��ود مح��د  )محم�قائ

.. صاعقة متمركز بالغردقة فى ھذا الوق�ت لفت�رة  93الكتيبة 

�ة ��ى معرك��ا ف��يلة منھ��اركت فص��ى ش��ة الت��س الكتيب��ى نف�وھ

  .شدوان البطولية

الذى أخبرنى أن�ه من�ذ ي�ومين ت�م  )محرم(وفى أول يوم قابلت 

�3زم أو��دعى الم��ابط ي��ع ض��روت(ل دف��ة  )ث��تط3ع منطق�Pس

وفى اليوم التالى تم دف�ع نف�س الق�ارب ومع�ه رقي�ب .. الطور 

�ب ����دعيا أن مرك���ه م���ع بدون����ه رج���ابط ولكن���ار الض��5حض

�ه���رائيلى طاردت���ب ا.. إس���ابط وأن الرقي���لكيا بالض���ل Pس��تص

�ه��ع  Pلتقاط��وس م��ت الجل��ر فطلب��ى ا4س��ع ف��ه وق��ه أن��م من�وفھ

  . الرقيب وقائد مركب الصيد
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� ةن اس�تجوابھم وبخبرت�ى علم�ت أن قصص�ھم مفبرك�ولكنى م

 )ث�روت(يتموا مأموريتھم Pلتقاط الم�3زم  ولموأنھم جبنوا .. 

كان ل�ه قص�ة مع�ى ..  ھذا )ثروت(ومن الطريف أن الم3زم 

يث كان ترتيب�ه م�ن ا4وائ�ل ف�ى فرق�ة الص�اعقة ح.. قبل ذلك 

والمفروض أن يتم حج�زه للعم�ل بوح�دات الص�اعقة ولك�ن .. 

�ادة ا4ل?��ض ق��يحى رف��ه مس��ه كون��ى أن��ف ف��س��رع بمدرس�ة ف

�وا���ى ق���مام إل���ى اPنض���اعقة عل���اعقة الص���.. ت الص��ى ولكن

����ى ھ���ددت ف���ر تش���ذا ا4م���ز بق���ى أن يحج���ممت عل��وات وص

ولكن بحكمة المق�دم .. ة لدرجة أننى ھددت باPستقالة الصاعق

صدق .. ة حين ذاك قائد مدرسة الصاعق )ح عبد الحليمص3(

لى  اة واعتبرت ذلك انتصارً وات الصاعقعلى حجزه ضمن ق

  . ى تفرقة فى المواطنة للعاملين بالصاعقةألكسر 

�در ��عنى الق��رى يض��رة أخ��ا ذا م��ا أن��وھ��ى طريق��دخل  ةف�4ت

�ر ���ن خط���اذه م��ه ي5نق���ق ب��ب .. حي���ا والنقي���ت أن��ث توجھ��حي

4خب�ره أن قص�ة الرقي�ب  )س�عد الش�اذلى(إلى الل�واء  )محرم(

اذ الض�ابط ـب للمخابرات 5نق�غير سليمة وسوف أتدخل كمكت

س�عد (واء ـولكن�ى فؤجئ�ت بالل�.. وإحضاره من مدين�ة الط�ور 

برفضه للتدخل م�ن قب�ل المخ�ابرات عل�ى أس�اس أن  )الشاذلى

.. المأمورية خرجت من قيادة المنطقة وان ا4مر متروك لھ�ا 

�ة ���ادة المنطق���ه بقي���ن مكتب���ت م���ة وخرج���ت التحي���ى أدي��ولكن

�ر ��البحر ا4حم��كرية ب��زت .. العس��د جھ��ت ق��ث كن��بقا حي�مس

�وف ��ذى س��دليل ال��ارب وال��ع أالق��ابط وم��ار الض��ه 5حض�دفع

معرفتى ل?رض  بمدينة الطور وفع3 توج�ه ال�دليل ف�ى نف�س 
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حض�ر الم�3زم أالليلة ورجع فى نفس الليلة إل�ى الغردق�ة وق�د 

ومع�ه ال�دليل ص�باحا إل�ى  )ث�روت(وعندما دخ�ل . ثروت معه

�ى ���ت .. مكتب���رم(طلب���ود مح���ه  )محم���ر ومع���ا ليحض��تليفوني

�ب ���الم3زم .. الرقي���رم ب���وجىء مح���ى ف���ل مكتب���دما دخ��وعن

تق�در دل�وقتى تأخ�ذ  )محرم(ـ وقلت ل –يجلس أمامى  )ثروت(

�روت(��واء  )ث��ى الل��ب إل��اذلى(والرقي��ى  )الش��رف ف��ى يتص�لك

  . ا4مر

م الرقي�ب محاكم�ة ح�اك )الش�اذلى(وعلمت فيما بع�د أن الل�واء 

  .زل والسجن ث3ث سنواتعسكرية ووقع عليه جزاء الع

وقد أكسبنى ھ�ذا الموق�ف الثق�ة واPحت�رام ب�ين ض�باط منطق�ة 

�ر ��ر ا4حم��يناء.. البح��وب س��دو جن��ين ب��م ب��ودين  وا4ھ�الموج

ابق للتعرف علىD أكث�ر وع�ـرض دأو للتسوالذين ب.. بالغردقة 

�دم��باب خ��ة الش��ذيناتھم وخاص��دائى  ال��ل الف��دافع للعم��ديھم ال�ل

دريبھم ض م�نھم لت�وق�ف ف�ى تجمي�ع بع�ھ�ذا الم تاس�تثمروقد 

�ام ����ل رص ا4لغ����واريخ وعم����رب بالص����ال الض����ى أعم���عل

�ه زو.. ش�راك الخداعي�ة 4وا�اد حماس�ھم لمع�رفتھم بم�ا قم�ت ب

�ابقة ���تنزاف الس���ارك اPس���اء مع���ابقا أثن���ديھم .. س���بح ل��وأص

الحماس للقيام بنفس ا4عمال وخاص�ة بع�د ت�دريبھم عل�ى ھ�ذه 

  . ا4عمال
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  وفاللعب على المكش

�يناء      ���دو س���ة ب���روت ثق���3زم ث���ة الم���بتنى واقع���ا أكس��كم

�ة ��ودين بالغردق��ر  –الموج��ف آخ��داث لموق��اقتنى ا4ح��د س�فق

�يناء ��ى جن�وب س��يناء الموج�ودين ف��دو جن�وب س�أكس�بنى ثق�ة ب

الت�ى  كما قلت سابقا أن عملية الكم�ين الس�ابقة. تحت اPحت3ل

ن ش�يخ والقبض عل�ى اب� تمت على الطريق اPسفلتى بالطائرة

  . )عيد المغبش(القبيلة ويدعى 

لت ـوفع�3 أرس�.. راج عنه ـل6ف اد قررت أن أضع مخططً ـفق

س�يتم ا5ف�راج عن�ه ف�ى خ�3ل  هـه أن أبن�ـأبلغيخ القبيلة ـإلى ش

  . ًداباله أب وكان ھذا P يخطر على.. ھرين على ا4كثر ش

�دعى ��يناء وي��ودين بس��دو الموج��د الب��تدعاء أح��ى اس��لت ف�فأرس

�د ��ك محم��و بري��الم أب��د .. س��ة عن��ل ذو ثق��ذا الرج��ى أن ھ�لعلم

وP .. العدو حيث كان يجيد اللعب عل�ى الحبل�ين بينن�ا وبي�نھم 

�ن ��ة م��ذه النوعي��ى ھ��زدوج 4ن حت��ل م��ه عمي��ول أن�أق�در أن أق

�ر ��نھم مص��ع وط��ا م��ا وقالب��انوا قلب��دو ك��انوا .. الب��م ك�إP أنھ

  . يتمتعون بالحنكة والسياسية لتسيير أمور ذويھم

إل�ى مكتب�ى بالغردق�ة وأع�ددت ل�ه غ�ذاء  )محم�د س�الم(حضر 

  مص�وروأل�تقط لن�ا  ةفاخر وأمض�ى مع�ى الي�وم كل�ه ف�ى حف�او

�ب ��ورة المكت��ور ص��ن الص��خة م��ه نس��د  –وأعطيت��ن عم�وع

�ر��ن بس��وى ع��كل عف��ات وبش��ض المعلوم��د بع��ن قص��ه ع�ت ل

الغ�رض منھ�ا أن�ه  ولك�ن ك�ان –قواتنا وھى معلومة P تض�ر 

����ى جن���ع إل���دما يرج���ب عن���د مكت���ل قائ���وف يقاب���يناء س��وب س

�ديب ��و ال��دعى أب��رائيلى وي��ابرات ا5س��ذا (المخ��ان ھ��م ك�وللعل
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) .. اPسم حركى لكل من تولى مكتب مخابرات جنوب س�يناء

�ع ل��الھا والرف��تم إرس��وف ي��ور س��ات والص��ذه المعلوم��ه بھ�يبلغ

�ة ��يات الھام��ى الشخص��دخل ف��ه مت��اس أن��ى أس��أنه عل��ن ش�م

�رية ��ه الع.. المص��رت ل��م ذك��جن ث��ا س��ت نتيجتھ��ى كان��ة الت�ملي

�بش ���د المغ���ع  7عي���يارته م���اوتش س���ابه ك���ة تش���نوات نتيج��س

وقد .. لتى بسببھا تمت محاكمته كاوتش الطائرة الھليوكبتر وا

لتع�اون معن�ا ف�ى م�رات س�ابقة نه رف�ض ا4.. ممت فى عيد ذ

�د و�.. ���ى  ق���ر وطن���ه غي���ه 4ن���تقم من���ر.. أن���ض  توذك��بع

�ى ��ى كرھ��دل عل��ى ت��فات الت��ه الص��ع .. ل��دما رج��3 عن�وفع

ول�م يمض�ى ش�ھر ونص�ف إP  –ذك�ر ذل�ك كل�ه  )محمد سالم(

�ن ��راج ع��م ا5ف��د ت��د(وق��دو ..  )عي��ة الب��ك كاف��عد ذل��ذى أس�وال

بوه وق�د أإP  –وھم P يعلمون سبب ا5فراج عنه .. بالجنوب 

�ه ��ى امتنان��ل ل��ب .. أرس��ال أن أى طل��يكون وق��ه س��و وقبيلت�ھ

ينة بالطور وجنوب سيناء وفى وھى قبيلة المز.. تحت أمرى 

زمن بسيط مھدت للعمل الفدائى بواسطة الب�دو س�واء بالنس�بة 

  . للمقيمين بالغردقة أو المقيمين بجنوب سيناء

وبدأت فع3 فى التخطيط 4كب�ر عملي�ة مس�ح Pس�تط3ع كاف�ة 

�ينا����وب س����اطق بجن����يم . ءالمن����ال التلغ����يط أعم����ذلك تنش���وك

ن الق�ائمين ھ�م 4.. ان روالضرب بالصواريخ رغم إيقاف الني

�دنيين ��ة الم��ل المنطق��ال  –أھ��رى 4عم��رة  أخ��ت م�أى رجع

  .منظمة سيناء

�رز ���واء مح���ن الل���ت م���د طلب���ابرات(وق���دير المخ���) م�� ةخمس

وقمت بت�دريب الب�دو عل�ى قيادتھ�ا وص�يانتھا  يةقوارب مطاط
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�ب ���ق مراك���ن طري���ل ع���رت أن العم���ث اعتب���3حھا حي��وإص

ة بعد أن ش�كل وخاص..  ھو عمل غير فعال.. طيئة الصيد الب

�ماھا ����ى أس����دة والت����ه الجدي����دو وحدت����دة (الع���) .. 242الوح

  . اء ھذه الوحدة فيما بعدوسأذكر قصة إنش

عملي�ة م�ا ب�ين  26شھور ما يقرب م�ن  9وقد نفذت فى فترة 

�يم���ال تلغ���تط3ع وأعم���واء  اس���تدعانى الل���ى أن اس���د (إل��محم

�ادق�� )ص��ى القاھ��ة ف��ـلمھم��ى ھيئ��واتـرة ف��ات الق��ع  ة عملي�م

�د ��ات(العقي��ن الزي�� – )حس��ة ھ��ذه المھم��ت ھ��اركة  ىوكان�المش

�ة ��من مھم��ك ض��يناء وذل��وب س��ى جن��ل عل��يط للعم��ى التخط�ف

وق�د علم�ت ..  73والتى نفذت ف�ى معرك�ة ) الخطة جرانيت(

�مام أن��ى ل3نض��ذى طلبن��د  ال��و العقي��ل ھ��ذا العم��ى ھ��ن (إل�حس

�ات���) الزي���ه لعلم���يناء نفس���وب س���ى بجن���ذلك .. ه بمعرفت��وك

اكى معه فى عملية اPستط3ع القتالى التى تم�ت عن�دما Pشتر

..  1969الزعفرانة فى ع�ام ة ـمنطققام العدو با5غارة على 

�م ��ل رغ��ى العم��ق ف��اغم وتناس��ن تن��ا م��ان بينن��ا ك��اوم��ا  إنن�كن

   .وفى عمل حساس..  ةابل 4ول مرـنتق

�ت ��ى كن��م أن��وات أورغ��ن ق��و م��اعقة وھ��وات الص��ن ق��3 م�ص

�ان ��ه ك��3ت ولكن��من المظ��ا ض��ات وأن��ة العملي��ى ھيئ��دم ف�يخ

�ة ��ة  39المجموع��ابرات الحربي��ذه .. بالمخ��ى ھ��ا ف��ان معن�وك

�ار ��ة الطي��ادى(المھم��3ل الن��ع  – )ج��ادة يتمت��ان كالع��ذى ك�وال

�ة ��ذه العملي��ى ھ��ة ف��رأة وحنك��له  –بج��ذى بفض��ن توال��ا م�مكن

�ة�� عملي��ة وادى عرب��ى منطق��دو ف��ع الع��الى م��تط3ع القت� ةاPس
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�ة���..  والزعفران���ات أووتوص���أول ..  Pً يل المعلوم���م .. ب��رغ

  . تفوق العدو الجوى

�ا ��اركت فيھ��ى ش��ت والت��ة جراني��ى الخط��رى إل��رة أخ��ع م�نرج

�ل ��ص للعم��زء المخص��ى الج��ات ف��ن الزي��ع حس��التخطيط م�ب

والتى كان الھدف منھا السيطرة على جنوب .. بجنوب سيناء 

رض رأس نصرانى بغ�و –سيناء وخاصة منطقة شرم الشيخ 

�3ق��يج إغ���تخدامھا  خل���رائيلية Pس���ة ا5س���ام الم3ح��ة أم��العقب

ب من سيناء أو للتفاوض كورقة ضغط على إسرائيل ل3نسحا

  . للقيادة السياسية كما يتراءى

�يط ���ة التخط���اء مرحل���د انتھ���ق .. وبع���ل الفري���ن قب���ت م��كلف

للقيام بتدريب ق�وات الص�اعقة المش�تركة ف�ى التنفي�ذ  )صادق(

�طة ���تتم بواس���ت س���ى كان���قار 40والت���اً مطاط اًب���ائرات  ي��وط

�وبتر���ود .. الھليك���ة للجن���اق3ت بحري���ة  ون���رت منطق���د اخت��وق

الفيوم للتدريب Pستغ3ل بحيرة قارون للت�دريب عل�ى العب�ور 

�ال ���ن الجب���ى م���زء الغرب���ى الج���ال ف���ال القت���القوارب و4عم�ب

  . المحيطة بالبحيرة

 )حس�ن الزي�ات(أن�ا والعقي�د  إPوكان P يعلم بتفاصيل الخط�ة 

�اد��ة كقي��ات ة عام��يس العملي��اعقة رئ��وات الص��ن ق��وم�دم ـالمق

رئيس الف�رع الھندس�ى  )فاروق الفقى(والمقدم  )صالح فضل(

وقد تحملت مسئولية تدريب أربعين ص�ف  –لقوات الصاعقة 

ضابط حديثى التخرج للتدريب على قيادة القوارب وص�يانتھا 

�ة ��ة البحري��ذلك الم3ح��ات .. وك��ن عملي��ك م��احب ذل��ا يص�وم

إP أن�ه .. ل البح�رى وا5ب�رار الج�وى لق�وات الص�اعقة ا5نزا
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�ھر ��ة الش��تمر قراب��ذى اس��دريب ال��اء الت��ل انتھ��دت .. وقب�رص

�تط3ع ��دات اPس��.. وح��ـواPس��ود ـتط3ع ال3س��ن وج�لكى ع

مم�ا ي�دل عل�ى . لوب وفى أم�اكن م�اـدو بنفس ا4سـتدريب للع

وفع�3 اس�تدعانى الفري�ق .. أن ھ�ذه الخط�ة ق�د تس�ربت للع�دو 

�ادق(��د ص��ع  )محم��د الوم��ات(عقي��ن الزي��ى  )حس��وف عل�للوق

����دم .. ر ا4م���ف أن المق���ابرات لتكتش���زة المخ���طت أجھ��ونش

م�ا ھ�و إP عمي�ل 5س�رائيل بقص�ته المعروف�ة  )فاروق الفق�ى(

�ى ف�يلم ��ة(والت�ى أنتج�ت ف��ان  –) الص�عود للھاوي�وھ�و ال�ذى ك

�اركً ���ان مش���ة وك���ين بالخط���ة الملم���من ا4ربع���ى  اض���ا ف��معن

عل�ى التفاص�يل الت�ى  جعل�ه مطلًع�امنطقة الفيوم مما التدريب ب

  . أوصلھا إلى إسرائيل

لق�د ك�ان .. غريبة ا4طوار  )فاروق الفقى(لقد كانت شخصية 

لقد ك�ان .. حتى التجسس .. مخلصا جًدا فى أى عمل يقوم به 

لغ ع�ن أش�ياء ل�يس مطال�ب ـحي�ث ك�ان يب�.. جاسوسا مخلصا 

بتجنيده وھى مصرية كان�ت  أمام حبه الشديد لمن قامت.. بھا 

العقي�د  – ب ف�ى تجني�دهـذا الح�ـتغلت ھ�ـتعيش فى باريس واس

فراد على الق�وارب 4كان يرافقنى فى تدريب ا )فاروق الفقى(

ك�ان يبق�ى معھ�م بع�د أن  .. وعندما تنتھى ساعات الت�دريب.. 

أغادر المنطقة إلى المنزل ليشرح لھم الفنيات ويستزيدھم ف�ى 

   .شخصية غربية ا4طوار.. كانت شخصيته  لقد. . التدريب

ف�ى  وعندما جاء توقيت تنفيذ ذلك..  71كان كل ھذا فى عام 

برفق�ة  )سعد الش�اذلى(تدعانى اس) .. معركة أكتوبر( 73عام 

�واء ���كرى(الل���ل ش��� )نبي���ى خطاب���ادرً  اليعطين���ادة  اص���ن القي��م



 

192 

بمس�ئوليتى عل�ى تنفي�ذ ھ�ذا المخط�ط ض�من قي�ادة ) 10مركز(

جئ�ت بتغيي�ر ش�امل للھ�دف وولكن�ى ف.. حر ا4حم�ر منطقة الب

�ذ ��لوب التنفي��ة وأس��الغرض  –والخط��ان ف��يج ك��ى خل��تحكم ف�ال

�ة��ن  - العقب��ودولك��دم وج��ع ع��ى ا4رض  م��يطرة عل��وات للس�ق

وحدات من المظ3ت أو كتيبه المشاة  أىحيث تم إلغاء اشتراك 

وP تنس�يق ب�ين وح�دات  –التى كانت ستعبر إل�ى منطق�ة الط�ور

�اع��ذى الص��واء ا4ول وال��دم الل��ع تق��وا م��ًرا أو ج��ًرا أو بح�قة ب

  . مفروض أن يتقدم من خ3ل عيون موسى إلى الطور

���اعقة لتنفي���دات الص��زال وح���ى إن��ل عل���ر العم��ة واختص��ذ مھم

�ة ع��ىدفاعي��ى  ل��يتقدما4رض الت��ا س��اه  فيھ��واء ا4ول مش��ن الل�م
  .رأس سدرثالث الميدانى مخترقا عيون موسى إلى خ3ل الجيش ال

���ف��ى واجًب��رة يعط��اً دف ا?ول م�� اعي��دلوح��اعقة (ة ات خاص�الص

�رية���) المص���ى العملي���ل عل���م بالفش���ا يحك���مم���دأ ة قب�� –ل أن تب

���ى الخط��ر ف��ذا التغيي��ى ھ��ت عل��ى .. ة واعترض��ر ھ��ن ا4وام�لك

�را��رئيس . 4وام��عرت أن ال��ا ش��(وھن��ان  )اداتالس��اره ك�Pختي

.. حكم�ة الد م�ا يك�ون ع�ن التوفي�ق أو أبع )سعد الشاذلى(اللواء 

وفع�3 . على ا4قل من وجھة نظرى ف�ى ھ�ذا الج�زء م�ن العم�ل

فى ھذه العملي�ة ف�ى معرك�ة  ةأن ما حدث من خسائر غير مبرر

�وبر ��ة  73أكت��ف للغاي��يناء مؤس��وب س��ة جن��ل .. بمنطق��انب� ك

�ن ��ون ع��ا يك��د م��يناء ابع��مال س��ى ش��ا ف��اعقة أيض��تخدام الص�اس

�وات ��ذه الق��ل ھ��تخدام مث��واب Pس��ھ.. الص��ا عرض��ائر مم�ا لخس

عتبر أن المس�ئول ا4ول أو.. كبيرة دون اPشتراك فى المعركة 

وكذلك ك�ل م�ن ص�ادق عل�ى  )سعد الشاذلى(عن ھذا ھو اللواء 

   .ھذا التغيير فى استخدام قوات الصاعقة
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  99عملية الكيلو 

�اف       ��ذ إيق��م من��ا ت��وجز م��رحت بم��ابق ش��زء الس��ى الج�ف

اركت فيھ�ا ض�من والت�ى ش� 73إل�ى معرك�ة  70النيران عام 

�وعتى ���ن مجم���اعقة م���دات الص���وا.. وح���ان ق���د ك���اتين  دلق��ھ

�د ���ا الرائ���وعتين ھم���ة(المجم���ال عطي���د ) كم���مير ( والرائ��س

والتى أبرت فى منطقة جنوب سيناء والتى قاتل�ت بم�ا ) توفيق

جندى لدى ھذه الق�وات ف�ى بشرف وIخر  إمكانياتلديھا من 

ام الص�اعقة ھ�ة للغاية وبتخطيط مخالف تماما لمظروف صعب

�واء .. ��ه الل��اذلى(بع�د أن بدل��ب  )الش��ة P تناس��ام دفاعي�إل�ى مھ

�ى ��ت مھمت��م انتھ��دات ث��ذه الوح��ل ھ��ادة 4فع��ى قي��ة إل��م ثاني�نض

لمدفعي�ة وح�دات الص�اعقة  االصاعقة بألماظة حيث كن�ت قائ�دً 

والتى توزعت بالفع�ل عل�ى كاف�ة مجموع�ات الص�اعقة س�واء 

�ادة ��ة المض��ى كتيب��دبابات وھ��االميل(لل��وج ) ودك��ار(و ف�) المس

) ب/ج�راد(وھى وحدة صواريخ المي�دان المس�لحة بص�واريخ 

أن�ه م�ن أش�د الص�واريخ القتالي�ة حي�ث بوھذا الصاروخ يتميز 

������مل الدان�����اروخ  هتش�����و ص�����ة وھ�����ة آPف بلي�����ى خمس����عل

 للم�رور اك�م فوض�عت مخطًط� 11حارق ومداه يصل /متفجر

عن�دما على ھذه الوحدات الملحقة على مجموعات الص�اعقة و

�ة ��اعقة 127(زرت المجموع��د ) ص��ا الرائ��ان يقودھ��ى ك�والت

�ى(��ال فھم��ز )جم��ى متمرك��و  ةوھ��د الكيل��ويس عن��ق الس�بطري

�ا..  99��واء مش��ع الل��ل م��ة للعم��ة  ةوملحق��اك كتيب��ت ھن�وكان

�ا���ق  ةمش����ى طري���ز ف���اعقة تتمرك����ة الص���قة لمجموع��م3ص

�اعقة ���ة الص���ت مجموع���ة وكان���وط دفاعي���ى خط���ويس ف��الس



 

194 

�ل ع���ت جب���ز تح���تتمرك���وب  هتاق���ةجن���اة  الكتيب���ن .. المش��ولك

  : تىIاستط3عى للمنطقة وتحليلى لھا أثبت ا

����ة المش���ين كتيب���افة ب���ود مس���دم ـوج���ادة المق���رية بقي��اة المص

رك�ان ح�رب الق�وات 4 اوال�ذى أص�بح رئيًس� )ص3ح الحلبى(

�ين ��نيع وب��ة للتص��ة العربي��يس الھيئ��م رئ��د ث��ا بع��لحة فيم�المس

�وات ��والى ق��دو ح��م والكتي2الع��و ك��د الكيل��رية عن��ة المص� 98ب

  .100والعدو عند الكيلو 

قريبة من القوات المص�رية أكث�ر منھ�ا لجھ�ة الع�دو  ةوجود تب

ومع ھذا فإن قوات العدو تقترب يوميا من ھذه التبة قبل آخ�ر 

  . ةضوء وتقوم بالتدريب على الرماية بالدبابات على ھذه التب

�ود ����يقوج����ة  مض����ين المجموع����اعقة والكتي) 127(ب����ة ص���ب

المصرية غير مؤمن ولكن�ه مح�دد بن�واطير م�ن ال�زلط وغي�ر 

�والى ���الم ح���ح المع���ى  200واض���ل  300إل���يقم متص�� بمض

جبل عتاقة لينتھى عند وادى حجول خلف  أسفلرئيسى يسير 

 . كم 40قيادة الجيش الثالث الميدانى وبينه وبين القاھرة 

وق قم�ة ك�ل عدت فوق سلسلة جبال عتاق�ة وج�دت ف�عندما ص

 اھن�اك أشخاًص�أن  مم�ا ي�دل عل�ى.. ربع محدد ب�الزلط جبل م

 . ة لھبوط الھليكوبتراتما حددت ھذه ا4ماكن كع3م

ك�م وموق�ع  11عمق للع�دو بح�والى وجود منطقة إدارية فى ال

  . جلياً بالنظارة المعظمة اظاھرً كان .. مم  155مدفعية 

جمال (تط3عية سألت المقدم ـولة اPسـدت من الجـدما عـوعن

وج�دت أن P عل�م .. قائد المجموعة ع�ن ھ�ذه ا4ش�ياء  )ھمىف



 

195 

ولك�ن ك�ان تحليل�ى .. ان ـال دى حاج�ات م�ن زم�ـوق – اله بھ

  : Iتىكا

أن�ه يت�درب ف�ى ھ�ذه عل�ى يقوم العدو بتعويد القوات المصرية 

�ع أن���ة م���ن  المنطق���دا م���ة ج���ة قريب���ذه التب���يقھ���ر  المض��غي

  . واضح ومعلم بالنواطيرال

ھ�ى م�ن أعم�ال الع�دو .. لھبوط فوق الجبال أن تحديد أماكن ا

 . من وحداته التى تعمل خلف الخطوط

تضح جلياً أنه فى حالة تطوير ھجومه سوف يستغل حرك�ة او

دم�ة لق�وات أكب�ر عب�ر آخر ضوء لتن�دفع كمقھذه الدبابات مع 

م�ن  أكث�رالرئيس�ى  المض�يقوال�ذى P يبع�د ع�ن  المضيقھذا 

حيث يكون ف�ى خ�3ل .. ا إلى وادى حجول نصف كيلو متجھً 

  . كم 40اعة خلف قواتنا وبينه وبين القاھرة س

وق قمم الجبال م�ن ـة تھبط فـوات خاصـاعدة قـوذلك كله بمس

شرحت .  المضيقين تقدم قواته عبر ـوذلك لتأم.. الھليكوبتر 

����ل للمق���ذا التحلي���ى(دم ـھ���ال فھم���ذى ..  )جم���إوال��.. ابنى ـج

ب�س خل�يھم يعملوھ�ا  ..ا مصحصحين لھ�م ق�وى ـمتخفش أحن(

 ).حنا حنوريھمإو.. 

���م يعجبن��ـول��ون دارًج��د P يك��ل ق��ت بعم��رد وقم��ذا ال��ى  اى ھ�ف

�كرى ��ل عس��معه رج��ة إذا س��كرية وخاص��ور العس��د .. ا4م�فق

�ول��راءإ( :يق��ذا ھ��ت ..  )ن ھ��د أعطي��دث فق��ا ح��ذا م��ن ھ�ولك

إل�ى قائ�دى  )جم�ال فھم�ى(أوامرى بدون علم قائد المجموع�ة 

�ة ���د(مجموع���) الفھ���ة الص���دبابات ومجموع���اد لل��واريخ المض

�مار(��راد ) المس��واريخ ج��أربع ) .. ب(الص��د ب��ل الفھ��أن يحت�ب
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���ب للتب��ان مناس��ى مك��م ف��رائيلي ةأطق��تخدمھا ا5س��ى يس�ن والت

وكن�ت ق�د درب�ت ف�ى فت�رات س�ابقة  –للرماية فى آخر ض�وء 

���ض ا4طق��ـبع��ـم للرماي��ى أس��ى إل��ن أعل��ـة م�واريخ ـفل بالص

����عب بكث.. د ـالفھ���ذا أص���وھ���طحية ـي���ة الس���ن الرماي�� –ر م

  . م من ا4ربعة من المحترفينـة كان ھنا ث3ثة أطقـوبالصدف

ة أح�د الجب�ال بع�دد ـل أعلى قم�ـمار بأن يحتـوكان ا4مر للمس

حي�ث .. وأربع�ة ص�واريخ ) ق�اذف(لونشر ومع كل لونشر  2

كان الصاروخ الواحد يحمله فردان بعد أن يجزء إل�ى قس�مين 

إن�ه يحض�ر قب�ل آخ�ر ض�وء التوقي�ت حي�ث وقد حدد العدو .. 

 .اعة وينسحب مع آخر ضوءبس

قبل انس�حاب ال�دبابات مباش�رة وف�ى  باPشتباكأعطيت أوامر 

�دو ��ة الع��ى مدفعي��ورايخ عل��3ق الص��م إط��ت ت��س الوق� 155نف

  . ومنطقة الشئون ا5دارية فى عمق قواته

 وإصابة.. وكانت النتيجة تدمير ثمانى دبابات وھربت واحدة 

�رة مدف��ابات مباش��ة بإص��ئون ا5داري��ة الش��دو ومنطق��ة الع�عي

لى الجب�ل ـوب�العين المج�ردة م�ن أع� احيث كان الموقع مكشوفً 

  . وتم سحب ا4طقم بسرعة –

�دعمً ��رى م��زت تقري��د جھ��ت ق��ك كن��اء ذل��ن وأثن��ور م�ا بالص

 الماظ�ةالكاميرا التى كانت مع�ى إل�ى قي�ادة الص�اعقة بمنطق�ة 

لعرض الموضوع عل�ى المش�ير وتم تحميض الفيلم ثم توجھنا 

حي�ث ق�ال م�داعبا ھ�و أن�ت .. بمركز قيادت�ه  )أحمد إسماعيل(

�ر ���دون أوام���تبكت ب���ى اش���داعباً .. الل���ال م���ى Pزم .. وق��يبق

 )ص�3ح الحلب�ى(وأمر على الفور بأن يتقدم المق�دم  –تتحاكم 
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تب�ة ويض�يق فى نفس الليلة إلى ا4مام بحيث يك�ون ش�رق ال.. 

ع وتم دف.. مسافة كيلو واحد فقط  دو إلىالعالمسافة بينه وبين 

 المض�يقعناصر مضادة للدبابات لص�د أى ھج�وم م�ن خ�3ل 

���اعقة أو –ول ـالم�ـؤدى إل�ى وادى حج�ن تحت�ل مجموع�ة الص

�ا ��يطرة عليھ��ال والس��الى الجب��ل أول  –أع��ذا قب��ل ھ��م ك��د ت�وق

  . ضوء من صباح اليوم التالى

�وأردت أن  –ران وكانت ھذه آخر عملية بعد قبول إيقاف الني

���يل لتوض��ا بالتفص��ر اذكرھ��ت أوام��لحة ليس��وات المس�ح أن الق

�ت ��ك مادم��ف بجانب��ادات تق��دأ أن القي��ان المب��ل ك��ط ب��دة فق�جام

حتى بدون أن تنتظر أوامر من ا4على أو لو .. تؤدى واجبك 

  .كنت حتى مخالفا ل?وامر مادامت فى صالح الوطن
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  الناصية السابعة

  ... خير حافظ و�

م�ن ) محم�د ص�ادق(فى ھذه الفترة بعد اس�تبعاد الفري�ق أول و

�ة ���ة .. وزارة الحربي���ابرات الحربي���ة المخ���دأ زباني���ذين .. ب��ال

�انوا ين���ّى ك���القبض عل���حون ب���ى .. ص���ادق(واكتف���د ص��) محم

.. باستبعادى من التشكي3ت فقط حفاًظا على الروح المعنوي�ة 

�دم ��كرتيره المق��ى س��ا أخبرن��ام (كم��ازعص��ارباعت) .. الب� ىب

  . رمًزا فى ھذه الفترة فى ا4عمال القتالية

ك�ل م�ا أملك�ه م�ن مك�ر اس�تخدمت ھذه الفترة  ھهولكنى لمواج

ا4فراد فى بعض�ھم ال�بعض وفطنه فى إيقاع بعض من ھؤPء 

�ف .. ��ى المل��يره عل��م تأش��ا ت��ى م��ع يخف��بح الجمي��ث أص�بحي

ح�دات ل�ى وإوفى الوقت المناس�ب طلب�ت نقل�ى .. الخاص بى 

   .الصاعقة

���ور بح��ا أن عب��ال كم��مر الرم��ف  ا4عظ��بة الجل��ا ھض�مخترق

ول�م يق�دم علي�ه .. أح�د  الكبير كان عم3 رائ�ًدا ل�م يس�بقنى في�ه

���ن بع��د م��ـأح��ى كتاب��ـدى حت��ذه الس��ام ـة ھ��ر ع��ى أواخ�طور ف

2009 – ���ان للقم��ل ا5نس��د وص��ول..  روق��م ك��ى اIن ل�ن حت

�ة ���ذه المنطق���د ھ���ر أح���ر(يعب���ف الكبي���بة الجل���ك ) .. ھض��وذل

  . مخاطرتھا وصعوبتھال

�ر��ة الكف��ت عملي��ى  ةكم�ا كان��ار ل��اختب��ك لتمس��ـوذل�ادئ ـكى بمب

�ة ��ترا.. معين��ض اPش��ة أرف��رة الثاني��د وللم��الى ض��ى القت�ك ف

  .ان العربىـا5نس
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�د ذكر���دةوق���اء الوح���ف بإنش���ى التكلي���ة ( 777ن���دة مقاوم��وح

س�ة ربنفس التح�دى ال�ذى واجھت�ه عن�د إنش�اء مد..  )ا5رھاب

.. ب�الجزائر ) كتيب�ة ص�اعقة(ريب ووح�دة صاعقة ومرك�ز ت�د

وتخطيطى س�واء عية ارجع إليھا أP خبرتى جحيث كان P مر

المنش�آت م�ن  ھ�ذهوم�ع ھ�ذا كان�ت .. فى التشكيل أو التدريب 

  . بھاشاد كل المحيطين التشكي3ت وأأفضل 

�ف ��دى للمواق��دى عن��ذ التح��د أخ��ى .. وق��رفين ف��ة المحت�ممارس

�م���ات. عملھ���3ل حي���لت خ���د حص���ع وق���ى ارف���كرية عل��ى العس

حيث تم ترقيتى من رائ�د إل�ى مق�دم ف�ى  –ا4وسمة والنياشين 

�تنزاف ��ارك اPس��كرية .. مع��ة العس��ى النجم��لت عل�.. وحص

�رتين ����كرية م����جاعة العس����وط الش����ة .. ون����وط الجمھوري���ون

والخدمة الطويل�ة .. والقدوة الحسنة .. والتدريب .. العسكرية 

  .ونيشان منظمة سيناء العربية.. 
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  المصرى

�رى    ��ان المص��اس .. ا5نس��ة ا4جن��ن كاف��يط م��و إP خل��ا ھ�م

�ارَ ���3د القوق���ى ب���امى حت���ى أو الش���يوى أو العرب���واء ا4س�� س

�ا ��مال أفريقي��راك وش��ر  –وا4ت��اس عب��ذه ا4جن��ل ھ��ت ك�توال

ولكن أرض مصر ھى أعظم بوتقة فى الع�الم .. ت السنين مئا

�.. ا ولحًم�ا تصھر كافة الق�ادمين إليھ�ا ليص�بحوا مص�ريين دًم

�ة ��ة لكاف��يد المذيب��وى ا4كاس��ن أق��و م��ا ھ��ر وطميھ��ل مص�وني

�رًيا ���بح مص���ان ليص���ذاھب وا4دي���ات والم���اس والعرقي��ا4جن

�ا���. خالًص���ى الغ���رات إو ةزاـحت���ر عش���أرض مص���وا ب��ن مكث

P ف�ى الع�ادات وP التقالي�د .. فى ش�عبھا  وايرـلم يغ.. السنين 

  .أو حتى اللغة.. 

ليس كما تم فى أھ�ل ش�مال أفريقي�ا أو بل يتأثر المستعمر به و

.. وقد يضيف م�ن الثقاف�ات ا4خ�رى إل�ى ثقافت�ه .. ب3د الشام 

  . لكنه P يعتنق ثقافة الغير

قد يتمكن أى عدو أن يتقدم ف�ى عم�ق مص�ر م�ا دام يس�ير ف�ى 

ر فإن�ه يأخ�ذ دم بم�دن مليئ�ة بالبش�طيص�صحراء ولكنه عن�دما 

�ـاه مثل��ا P ينس��ة درًس��ى معرك��دث ف��ا ح��ى م��ش وھ�رأس الع

�دخل ��دما أراد أن ي��دث عن��ا ح��ؤاد أو كم��ور ف��ة ب��دخل مدين�م

أو كما حدث للعدو ف�ى ب�ور  – 73مدينة السويس فى معركة 

ومن قبلھا فى معركة رشيد أو معركة  – 56سعيد فى حرب 

  . بقيادة الصالح أيوب وشجرة الدر ةالمنصور
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����د م���ـلق���يش ا4لم���ا ـر الج���ا فرنس���دن مخترق���رات الم��انى بعش

مث�ل ب�ور س�عيد أو  اعبً ـد ش�ـول�م نج�.. كذلك بولن�دا وغيرھ�ا و

  . السويس أو المنصورة

أن ذكر معركة ستالينجراد أو صمودھا ل�م .. حتى فى روسيا 

�ى .. يك�ن بفض�ل ش�عبھا ��ل الطبيع�ة الت�ى س�اعدت عل�ب�ل بفض

كذلك وج�د المس�تعمر ف�ى فرنس�ا .. عدم تقدم الجيش ا4لمانى 

�ة��ى العميل��ة فيش��ين حكوم��ى ح��ة  ف��ر حكوم��ى مص��د ف��م يج�ل

�ئ��م ينش��ون لھ��يناء أن تك��ل س��ض أھ��دما رف��يناء عن��ى س�ھا ف

ال�ذى يمك�ن أن ھ�ذا ھ�و المص�رى . ة مستقلة عن مصرحكوم

���ين قالھم��ين كلمت��ره ب��ة  اتختص��د معرك��ى بع��دما  67ا4ول�عن

�ف ��ر لتھت��وع البش��ت جم��ة خرج��و كلم��ـر وھ��ى ناص��وم تنح�ي

ا صدق وعده ف�ى عندم) � اكبر(والكلمة الثانية )  حاربنس(

�ة ���رً . 73معرك���ذ أم���دما أخ���ذى عن���رى ال���و المص���ذا ھ�� اھ

�ة .. بالص�مود �..  67ل�م يتزح�زح ع�ن رأس الع�ش ف�ى معرك

ص�امدا  73ولم يستسلم فى معركة موق�ع كبري�ت ف�ى معرك�ة 

أمام ج�يش الع�دو بكام�ل عت�اده حت�ى ت�م إيق�اف  ايومً  62لمدة 

ف�اف ھذا ھو المصرى ال�ذى ع�اش وتع�ايش عل�ى الك. النيران

�ل ��وفر ك��نوات لي��بع س��ن س��رب م��ا يق��وين لم��ات التم�وبطاق

�ه ���ن أرض���دو ع���ردء الع���لحة ل���ه المس���ة لقوات���د و –إمكاني��ق

���ت مع��دمت انخفض��ل وانع��رة ب��ذه الفت��وال ھ��رائم ط�دPت الج

  .ولمدة أشھر..  73لتصبح صفر بدًء من معركة 
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  العودة إلى وحدات الصاعقة

عقة والق�رر ت�دريب وح�دات الص�ابعد أن قمت باPشتراك فى 

رجع�ت .. طقة جنوب س�يناء نفى الخطة جرانبت بماشتراكھا 

�ى ���ين عل���رع الملحق���ى ف���ل ف���ق بالعم���ابرات 4لتح��إدارة المخ

�رب ���ين الع���م الملحق���ربين قس���ھر .. الح���دة أش���د ع���ى بع��ولكن

أخبرت رئ�يس الف�رع أن�ى P أرغ�ب ف�ى ھ�ذا العم�ل وأن�ى ل�م 

.. باركي�ة كاتب وعلى ھذه ا4رضيات الأتعود على العمل بالم

�ا ��ت بھ��ى عمل��ة والت��ابرات الحربي��ة المخ��ى مدرس��ى إل��تم نقل�ف

  . كمحاضر ومعلم

�م ��ى ت��ھر حت��ى إP أش��ا ھ��3بوم��ه  اPنق��ام ب��ذى ق��امت ال�الص

�ان ��ى رمض��ادات ف��وبر(الس��ھر أكت��ام ) ش��ك ..  1972ع�وذل

من منصبه ك�وزير للحربي�ة ) محمد صادق(ل الفريق أول يليق

�ر للحر����ماعيل وزي����د إس����أنى بأحم����ة وب����دير .. بي����دل م���ويب

�واء ��ة الل��ابرات الحربي��رز(المخ��طفى مح��اللواء ) مص��ؤاد (ب�ف

  ). نصار

فى استبعاد أكثر من عشرين ض�باط ) فؤاد نصار(وبدأ اللواء 

�داتھم ��ى وح��ن ا5دارة إل��رة .. م��د فت��دت .. وبع��د أن وج�وبع

وقل�ت ل�ه ) .. فؤاد(فطلبت مقابلة اللواء .. نفسى ولم يتم نقلى 

�درس��ى كم��بنى  أن عمل��ة P يناس��ابرات الحربي��ا .. بالمخ�وأن

�ال ��ى القت��ة عمل��داتى .. طبيع��ى وح��م إل��ى أن أنض��ب ف�وأرغ

  . ا4صلية وھى وحدات الصاعقة

أن أنا الض�ابط الوحي�د ال�ذى طل�ب نقل�ه ) فؤاد(فأندھش اللواء 

  . فى الك3موأشاد بصراحتى .. من إدارة المخابرات الحربية 
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ول أنى أص�3 ض�ابط مدفعي�ة ا4.. لكن لى مطلب .. فقلت له 

�من .. ����اعقة ض����دات الص����دم بوح����ه P يخ����رار أن����اك ق���وھن

�اة ��باط المش��ات إP ض��دم.. المجموع��ن خ��ة تولك�ى بالمجموع

تش�فع .. قتال فى أعم�ال قتالي�ة أثن�اء مع�ارك اPس�تنزاف  39

�اعقة ��دم بالص��ى أن أخ��ف  –ل��ى مل��يرة عل��اك تأش��ا أن ھن�ثاني

�وك�ان ق�د أوص�ى ب�ذلك (ة خدمتى أن P أخ�دم بتش�كي3ت قتالي

  ). العميد فريد س3مه وھو مسئول عن أمن الضباط

رفع سماعة التليفون على الف�ور ) .. فؤاد نصار(ولكن اللواء 

�واء ��ع الل��دث م��كرى(ليتح��ل ش��اعقة ) نبي��دات الص��د وح�.. قائ

  . ويطلب منه أن أنضم على وحدات الصاعقة وبالتشكي3ت

�واء ��ى الل��ت إل��دما ذھب��كرى(وعن��ل ش��رة ) نبي��ى أن نش�أخبرن

وعلّى اPنتظار عل�ى أن أت�ولى .. أشھر  6ة ستكون بعد دالقيا

ولكنى طلبت من�ه أن .. قسم التوجيه المعنوى بقيادة الصاعقة 

�اعقة ���دات الص���ة وح���د مدفعي���ولى قائ���رة .. أت���تم نش���ى ت��حت

  . اPنتقاPت

د طلبت من�ه أن نجم�ع كاف�ة وح�دات مدفعي�ة الص�اعقة ف�ى ـوق

����ة قت���يم مجموع���ك .. ال تنظ���م ذل���3 ت���.. وفع���م نق���ذه ـوت��ل ھ

����ن إنش���ة م���ق ـالمجموع���د طري���ة عن���ة الماظ���ى منطق��اص إل

ارى لھ�ذا ـوك�ان اختي�) ا بع�دـيراتون فيم�ـش(السويس ومنطقة 

�ويس وطري�ق ا5س�ماعيلية ـريق الس�ـالموقع ھو التحكم ف�ى ط

 . فى حالة القيام بأى عمل إيجابى
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  ھضبة الجلف الكبير

  )ما&عظ البحر الرمال(

أو  73 – 67ا ح�رب انتھ�ت تقريب�..  73ى أعقاب معرك�ة ف

الجولة العربية ا5سرائيلية الثالثة وما ت3ھا من زي�ارة الق�دس 

�د .. ��ب ديفي��ة كام��دت .. واتفاقي��رة ع��ذه الفت��ى ھ��ت ف��ى كن�والت

ولك�ن أص�ابعنا .. 4قود مدفعية وحدات الصاعقة م�رة أخ�رى 

ت�راب  ع�نيلى خر جندى إس�رائآكانت على الزناد حتى رحل 

  . مصر

كلفت بأن أعيد استط3ع طريق باجنول�د  76وفى صيف عام 

والذى يبدأ من الواحات الداخل�ة والخارج�ة إل�ى كف�ر ال�ب3ص 

�ودان ��دود الس��ى ح��ات عل��ى العوين��اريس إل��ة ب��ى واح��ا إل�جنوب

ملتًفا حول ھضبة الحلف الكبير ثم اPتج�اه ش�ماP حت�ى واح�ة 

أم�اكن تش�وين 4ى أعم�ال وذل�ك بغ�رض اس�تط3ع ..  ةالكف�ر

حيث تحولت دفة وطبول الحرب من الشرق إل�ى .. ضد ليبيا 

حا لنا جميعا أن الرئيس الس�ادات الغرب ضد ليبيا وكان واض

 ھ�ةمواج هفتعل ذل�ك إرض�اء 4مريك�ا والت�ى كان�ت ھن�اك ش�با

  . دبلوماسية كاملة بين ليبيا وأمريكا ةھعسكرية ومواج

�ذه الع��التخطيط لھ��ت ب��م قم��ز المھ��ة بتجھي��ب  5ملي��ات جي�عرب

�ل أ���ة نق���انى وعرب���ة  3مريك���ن مارك���ل(ط���ائرة ) .. زي��وط

تنتظر فى مطار أسيوط والعمل .. ھليكوبتر للمعاونة وا5نقاذ 

تحركت من الق�اھرة إل�ى .. كقاعدة لنا متص3 بجھاز Pسلكى 

�يوط ���ى أس���ر حت���عيد مص���ى .. ص���ا إل���ات ومنھ���ة واح��الداخل

�ات���ت بالواح���د المبي���ة وبع���ر ..  والخارج���ا عب���دأت رحلتن��ب
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إP أن الكثب�ان الرملي�ة .. الصحراء الغربي�ة السادس�ة ص�باًحا 

�ة ��ال المتحرك��ا .. والرم��ير فيھ��رة بالس��ا خب��يس لن��ى ل� –والت

ننا مكثتا فى أول عشرة كيلو متر من السادسة صباًحا أذكر أو

�ًرا ��ة ظھ��ى الثاني��والى .. حت��اعات  8أى ح��دربنا .. س��ى ت�حت

.. ولم يصبنا أى ي�أس .. الكثبان الرملية  تماما على السير فى

فتحركنا حتى وصلنا كفر الب3ص وھى منطق�ة خالي�ة م�ن أى 

.. وP أعلم ف�ى س�ر تس�ميتھا كف�ر مظاھر للحياة أو أى مبانى 

�ال ����ت الرم����ى دفن����ة الت����ا المنطق����3ص ف?نھ����ة ب����ن كلم���ولك

ويبدو أن الكم م�ن الق�در والب3ل�يص .. المتحركة جيش قمبيز 

�ار ا��ىالفخ��ال  لت��ال والجم��ى البغ��ز عل��يش قمبي��ا ج��ان يحملھ�ك

�ت��ى كان��ة والت��ذه المنطق��ى ھ��ت ف��ى  تجمع��ًدا عل��حة جي�واض

  . سطح الرمال من كثرة شطف الفخار المبعثرة فى كل مكان
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 صورة مع الدليل أثناء عبور بحر الرمال ا4عظم

 كفر الب3ص
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.. العملي�ة  هلھذ ھاماً لقد كانت وقفتى عند كفر الب3ص مفترقاً 

عوين�ات حيث كان على أن اتجه جنوبا إلى واحة ب�اريس ث�م ال

ف�ى ح�ين أن .. م�رة أخ�رى إل�ى واح�ة الكف�رة بليبي�ا  Pً ثم ش�ما

يختص�ر المس�افة .. اتجاھى فى خط مستقيم إلى جھ�ة الغ�رب 

تماما إلى واحة الكفرة ولكن بدراسة ا4رض والخريط�ة الت�ى 

�بة ال��ى ھض��ائق وھ��اك ع��ان ھن��ى ك��ر جمع��ف الكبي��ى  –ل�والت

�ال ���لة جب���به سلس���ال تش���لة جب���ن سلس���ارة ع���ت عب���يناء كان��س

�ًدا ���ة ج���ال .. المرتفع���ة ورم���ان رملي���ال كثب���ذه الجب���ين ھ��وب

وم�ن ھن�ا كان�ت ص�عوبة اجتي�از ھ�ذا الم�انع وھ�ى .. متحركة 

�ر ��ف الكبي��بة الجل��ف .. ھض��اذا الت��ت لم��ا علم��د(وھن� )باجنول

�مى ��ة تس��ة الحرك��ة خفيف��اد مجموع��زى ق��ابط إنجلي��و ض�وھ

 ة عملي�ات ض�دوق�ام بع�د.. بمجموعة الص�حراء بعي�دة الم�دى 

���الق��ة ـوات ا4لماني��رب العالمي��اء الح��ا أثن��مال أفريقي��ى ش�ة ف

�ة ��� –الثاني���ميت بـوق���لة س���اختراع بوص���مه ام ب���لة (اس��بوص

�ون(وك�ذلك ألت�ف  – 1933ذل�ك ع�ام  وك�ان) باجنول�د� )ك3يت

�انى ��ابط ألم��و ض��نفس .. وھ��ة ل��س المنطق��تط3ع نف��ام باس�ق

�ا ��ام بھ��ى ق��رض الت��د(الغ��ف  )باجنول��بة الجل��مال ھض��ن ش�م

 فادي�اً تر من عند الواحات البحرية اتجه ش�ماP ث�م غرب�ا مالكبي

. 1936واح�ة الكف�رة وك�ان ذل�ك ع�ام الھضبة ث�م جنوب�ا إل�ى 

للص�حراء الفاص�لة  )كليت�ون(أو  )باجنولد(وما كان استط3ع 

إP ل�ربط الواح�ات المص�رية .. بين مص�ر وليبي�ا ف�ى جنوبھ�ا 

مقبل�ة ب�ين بواحة الكفرة وواح�ة جغب�وب اس�تعدادا للمواجھ�ة ال
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�اء ��وات الحلف��ور وق��وات المح��رب .. ق��ى الح��ت ف��ى تم�والت

  . العالمية الثانية

ولكنى فى ھذا الوق�ت ق�ررت أن اتج�ه م�ن كف�ر ال�ب3ص إل�ى 

�بة ��ر الھض��رة عب��رة مباش��ة الكف��دليل .. واح��ى ال��ى أخبرن�والت

أن ھذه الھضبة لم تخترق من قبل وفيھا .. الذى كان يرافقنى 

�رة ��اطرة كبي��ت.. مخ��ان واس��ى أن ا5نس��ين نفس��ى وب�غربت بين

ى ولكن –الھضبة  ان ھـذهولم تطأ قدم إنس.. بقدمه القمر وطأ 

  : كانت لدى أسبابى وھى .. على ھذه المغامرة أقدمقررت أن 

�(أن ���(أو  )ولدـباجن���دھم ..  )ونـك3يت���ذه بل���ت ھ���ا .. ليس��وأن

  .أجانبوھم .. مصرى 

�ينا��ال س��ر بجب��3 خبي��ى أص��ب..  ءأنن��امى وأن الھض��ى أم�ة الت

وأعـرف جيًدا كي�ف يق�ص الجب�ل .. كبيرة الشبه بجبال سيناء 

�دريبً .. ��ذت ت��ال أخ��ين الجب��ى ب��ة الت��ال المتحرك��ا أن الرم�ا كم

 . عليھا فى بداية رحلتى كافًيا
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 )بحر الرمال ا4عظم(اء عملية تحديد اPتجاه أثن
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أما باجنولد وك3يت�ون  – 76أن العربات التى معنا موديل  –

  . كان مركباتھم صنع الث3ثينات

 .. كان على أن أبلغ موقفى للقاعدة بأسيوط وحسب التعليمات

�ى  –ب�أول  Pً موق�ف أوال��دم الموافق�ة عل��ب أى أوام�ر بع�ولتجن

قررت غل�ق الجھ�از ال3س�لكى لع�دم تلق�ى .. تغيير خط السير 

  . أى تعليمات تمنعنى من قرارى

بدأت التنفيذ من كفر الب3ص فى صباح اليوم التالى فى اتجاه 

�رة ��رب مباش��ذكرأو.. الغ�� ت��ل بوص��ت بعم��ى قم��رة أنن�لة مبتك

���ة ا4م��اء العربي��ى غط��ود(امى عل��) .. الكب��ومات ب�بعض الرس

ا ما Pستغ3ل ظ3لھ�ا وأخ�رى نوع لزوايا السير وسلك طويل

.. اظ على اPتجاه المباشر لمكان الفتحة التى ب�ين الجب�ال للحف

لعبور ھذه السلسلة من الجبال وقد حسبت المسافة الت�ى وذلك 

قطعتھ�ا .. ك�م  300أن نغطيھا وكانت ح�والى  من المفروض

�والى ��ومين أى ح��ى ي��وم 150ف��ى الي��م ف��افة .. ك��ذه المس�وھ

�ف ��اعة ونص��ى س��دة ف��رق الممھ��ى الط��ع عل��ك أن .. تقط�ول

تتخيل مدى صعوبة السير ف�ى ھ�ذه ا4راض�ى فق�د يق�رأ ع�داد 

�يارة ��اعة  120أو  100الس��ى الس��م ف��ة .. ك��ى الحقيق��ن ف�لك

�ون��ومتر 40أو  30تك��ان  كيل��ض ا4حي��ى بع��اعة ف��ى الس� –ف

�ى ��ة عل��ى الحقيقي��ت ھ��ل ليس��رعة دوران العج��ون س��ث تك�حي

عج�3ت  تفريغ نسبة كبيرة م�ن ھ�واءرغم أننا قمنا ب.. أرض 

  . حتى ي3مس أكبر جزء من الكاوتش ل?رض.. السيارات 

عب�ر أن أمع الحف�اظ عل�ى اPتج�اه وفتح�ة الجب�ل الت�ى ق�ررت 

 نسير ف�وق قم�م الجب�ال ف�ى أراٍض سنا وجدنا أنف.. من خ3لھا 
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�طحة�� مس��ا م��كة نوع��ة متماس��ان رملي��ھل  ..ا ذات كثب��ا يس�مم

وكانت ھناك ملحوظة مناخية خاصة حيث .. سير بالعربات ال

ن أى ني�ران نش�علھا لعم�ل الش�اى او 4ى غ�رض نج�د أكانت 

ن تمر ي�دك م�ن خ3لھ�ا دون ألونھا ازرق باھت ومن الممكن 

�ن وأ��أذى ممك��س ب��دنى ن الأن تح��اى المع��وز الش��ى ك��رب ف�ش

ن تش�عر بح�رارة أدون  ةن تمس�كه بي�دك المج�ردأمن الممك�ن 

أو  7ن السيجارة نأخذ زم�ن رب�ع س�اعة ب�دP م�ن أو –شديدة 

كما أننا لم نجد أى مظ�اھر للحي�اة س�واء ذب�اب أو  .. دقائق 8

  . حشرات أو نبات على ا5ط3ق

فى منطق�ة ى نيازك تقع على ا4رض تقع أن أومن حكمة � 

الصحراء الغربية لمص�ر وخاص�ة منطق�ة الجل�ف الكبي�ر ب�ين 

وھ�ذه رحم�ة .. وفى منطق�ة ص�حراء نف�ادا بأمريك�ا .. الجبال 

وم�ن المعل�وم  –من � لع�دم وج�ود أى كثاف�ة أو حي�اة للبش�ر 

وليس�ت كحج�ر .. أن حجر النيزك من ا4حجار الغالية ال�ثمن 

.. عالي�ة ج�دا  م بنس�بةولكن Pحتوائھا عل�ى اليوراني�و.. كريم 

ة كبيرة من ھذه الحج�ارة والت�ى أحض�رنا وقد عثرنا على كمي

وھ�ى مش�كلة .. ق�درھا جي�دا أوكانت ھناك مشكلة ل�م . بعضھا

�دد ��ة بع���دأنا الرحل��ث ب���اه حي��اه  13المي��ركن مي���ان  –جي��وك

أربع�ة ض�باط والب�اقى ص�ف ( اف�ردً  32مجموع القوة حوالى 

حس�اب كمي�ة المي�اه الت�ى ولك�ن ل�م أعم�ل ) .. ضباط وس�ائقين

�ر ��خونة والبخ��ة الس���ات نتيج��ا العرب��ت تحتاجھ��دأت .. كان��فب

التحكم فى المياه حيث وضعت احتياج السيارات للمياه أسبقية 

ففى فج�ر الي�وم الثال�ث .. مما عرض ا4فراد للعطش .. أولى 
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محم�د (3زم ـيدعى الم اوقبل الوصول للھدف اكتشفت ضابطً 

�ى��� )مك���ب أول وھ���ه رقي���داد ومع���دة ا5ع���ن وح���ين م��م ملحق

�اعقة ��ز بالص��يارات .. والتجھي��د الس��ة أح��ت مقدم��ين تح�جالس

�ى ��اه ف��ض المي��ن بع��ب م��يارات الجي��د الس��ديتير أح��غ ري�لتفري

والم�3زم أول  )ج�3ل ال�دجوى(فأمرت النقيب .. الزمزميات 

�داد(��مس  )محم�د الح��زوغ الش��ع ب��ك م��ان ذل��ارھم وك�.. بإحض

�رو��اج وخ��ة ھي��وا بحال��نھم أت��كرى ولك��باط العس��ن اPنض�ج ع

�ب أول ��باط الرقي��ف ض��ة أن الص��ة .. لدرج��زاء البندقي��د أج�ش

  .للخلف استعدادا 5ط3ق النيران

ولكنى تقدمت نحوه بھدوء ومسكت منه البندقية وألقيتھ�ا عل�ى 

ووجدت الرقي�ب انھ�ار تمام�ا ف�ى حال�ة م�ن البك�اء .. ا4رض 

�ًفا ����ان متأس����بة .. والھزي����ب بالنس����ع الرت����رت بخل����م وأم���لھ

�ة ��دتھم بمحاكم��ة ووع��ئون ا5داري��يارة الش��ى س��عتھم ف�ووض

�كرية ��ى .. عس���ث إل���وم الثال��ى الي���ل ف���ة 4ص��ت الرحل��وأكمل

ك�م وقررن�ا المبي�ت  40منطقة على حدود بلدة الكفرة بمس�افة 

وق�د قطعن�ا المس�افة م�ن  –استعداًدا للعودة فى اليوم الرابع .. 

المس�افة  س�اعة وھ�ى نف�س 14ھذه النقط�ة إل�ى الواح�ات ف�ى 

 : ث3ثة أيام ل?سباب اIتيةفى التى قطعناھا 

 ًPلقد اكتسبنا الخبرة فى السير فى مثل ھذه ا4راضى: او .  

حي�ث كن�ا نتب�ع الع3م�ات الت�ى .. لم نقف لتحديد اPتجاه : ثانياً 

  . تركتھا السيارات فى الذھاب

حيث كنا نھبط فى منحدرات إلى أسفل من أعلى الجبال : ثالثا

  . ا4راضى المنبسطةإلى 
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وبوقوفن�ا فيھ�ا .. وعند وصولنا إلى منطقة بھ�ا المي�اه والحي�اة 

�د ��ة بع��اح الرحل��ا بنج��ھا فرح��انق بعض��راد تع��ل ا4ف��دت ك�وج

�ب أول ���انقنى الرقي���ن ع���ان أول م���قة وك���ش ومش���أس وعط��ي

�3زم ��ى(والم��نھم  – )مك��فح ع��بعض بالص��ى ال��ب من�.. وطل

  . ا فى حياتھمخذوا درسأحيث وجدت أنھم .. فعفوت عنھم 

وكنت أثناء الرحل�ة أح�دد جغرافي�ة ا4م�اكن م�ن جب�ال وتب�ات 

�ان ��ة أى  –وودي��ة لخدم��وينات ال3زم��اكن التش��ددت أم��د ح�وق

  . عمل حربى ل3قتراب من مدينة الكفرة بليبيا

وطأن�ا بأق�دمنا أرض ل�م يطأھ�ا  وقد شعرنا كثيرا ب�الفخر 4نن�ا

كما أننا نجحنا . .ان من قبل رغم أن ا5نسان وصل للقمر إنس

�ن قب�ل قمبي�ز بجيوش�ه ��د(أو .. ف�ى ش�ىء  فش�ل في�ه م� )باجنول

�زى ��ون(و.. ا5نجلي��انى )ك3يت��ة ..  ا4لم��ى محاول��د (حت�محم

�نين���اءت  )حس���ة ب���ك المنطق���ور تل���ات لعب���ى ا4ربعيني���ا ف��باش

بالفشل وعندما التقيب بالقاع�دة الموج�ودة ف�ى الواح�ات كان�ت 

�ط ا��ر خ��وص تغيي��ات بخص��اك مفارق��از ھن��ى للجھ��ير وقفل�لس

  . ال3سلكى

وقدمت تقريرى إل�ى قي�ادة الص�اعقة وطلبتن�ى إدارة المس�احة 

����دي3ت ب���ع التع���كرية لوض���.. الخرائط العس���هوص�� درت طبع

الخرائط بنفس المس�ميات الت�ى أس�ميتھا للمن�اطق وكت�ب عل�ى 

وج�ود م�ن قب�ل طري�ق مثل ما ھو م) طريق رجائى(الخرائط 

سف بعد فترة وج�دت ولكن ل?. . )ك3يتون(طريق  )باجنولد(

���ات التالي��س الطبع��ى نف��اعقة وف��ق الص��ا طري��وب عليھ�ة مكت

 .)ك3يتون(و )باجنولد(ماء ا4جانب الوقت احتفظوا بأس
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  رهـعملية الُكف

�د ا���مت المواجلق���تس���ھ���دود الليبي���ى الح���كرية عل���ين ة العس��ة ب

إP بع�ض .. بض�بط ال�نفس الليبي�ة القوات المص�رية والق�وات 

  . وعمليات استط3عالمناوشات 

�رية ��وات المص��ن الق��ة م��ر دوري��م أس��ك أن ت��ة ذل��ت نتيج�وكان

 –كان يقوم بھا أحد الض�ابط المص�ريين وي�دعى الرائ�د أن�ور 

من  73والغريب أن نفس ھذا الضابط قد تم أسره فى معركة 

إP أنه سجل ش�ھيد وحص�ل عل�ى نجم�ة .. القوات ا5سرائيلية 

�كرية ���رف العس���م.. الش���اد ض���ه ع���ا ولكن���رى وفؤجئن��ن ا4س

�ه ��ى .. بعودت��ر عل��ة وأس��رة الثاني��ظ للم��ىء الح��ان س��ه ك�ولكن

  . المصرية اللبيبة ةالحدود فى المواجھ

�دث ���ذا الح���ى ھ���ا عل���ت ليبي���د طنطن���3لوق���ن خ���ا إ م��ع3مھ

�دھا ���ان  –وجرائ���ادات ك���رئيس الس���ك أن ال���ادف ذل���د ص��وق

  . سيخطب فى التليفزيون فى اليوم التالى

�ادة الس��دو أن القي��ل ويب��تم أى عم��رية أرادت أن ي��ة المص�ياس

  .  عسكرى على ليبيا لتغطية ھذا الحدث

ففى العاشرة صباًحا وكنت جالسا فى مكتبى حي�ث كن�ت قائ�ًدا 

�اعقة ��دات الص��ة وح��أن .. لمدفعي��ة ب��ارة تليفوني��لتنى إش�وص

�ة ��ر لمقابل��ة نص��ة بمدين��وات الجوي��ادة الق��ز قي��ى مرك��ه إل�أتوج

   .وزير الدفاع )الجمسى(المشير 

�دقائق ���ف ب���رة والنص���ل العاش���ادة قب���ز القي���ى مرك���لت إل�وص

قائ�د ق�وات  )نبيل ش�كرى(واللواء  )الجمسى(ووجدت المشير 
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�دم ��وكبتر والمق��ة الھيل��د فرق��ت قائ��ر ثاب��د مني��اعقة والعمي�الص

  . أحد قادة تشكيل الھيلوكبتر )الجوھرى(

حدثنى س�يادة المش�ير بتعليم�ات ب�أن أق�وم بعم�ل ض�د المواق�ع 

مكم�3 حديث�ه ب�أن .. اليوم وقبل الس�اعة الس�ابعة مس�اًء الليبية 

.. الي�وم  مساء سيلقى خطبه الساعة الثامنة )السادات(الرئيس 

ومن الض�رورى القي�ام بعم�ل م�ا ض�د الق�وات الليبي�ة للتغطي�ة 

���وم يالسياس��ى الي��باط ف��ر الض��ه أس��م في��ذى ت��دث ال��ى الح�ة عل

  .. فخاطبته محدًثا .. السابق 

�ا اإ.. وPً أ��نن��والى الس��ف Iن ح��رة والنص��ا إو.. اعة العاش�نن

  . كم من الحدود الليبية 500على بعد 

�اً �� :ثاني��بق لمث��ط مس��اك أى مخط��يس ھن��ل ـل��ذا العم�أو .. ل ھ

�دريب علي�ه �� –وق�ت للت��ل ف�ى الس��ى وأن العم�اعة الس�ابعة يعن

  . رب فى الساعة الثامنةحيث أن المغ.. ت نھاًرا حيكون الوق

س�يادتك تق�در .. ق�ائ3 ..  )نبي�ل ش�كرى( وأشرت الل�واء :ثالًثا

وھ�و أنن�ى طلب�ت من�ه من�ذ قي�ام ..  )نبيل ش�كرى(تسأل اللواء 

�ة ��رية الليبي��ة المص��ى أى  –ا4زم��تراك ف��ن اPش��ى م�أن يعفين

�ا ��د ليبي��ل ض��.. عم��أى مواجھ��ؤمن ب��ر م��ى غي��د 4ن��د بل�ة ض

�سَ ��م أن��ى ل��ى وأنن��ى عرب��ت إل��دما ذھب��ر عن��ى ا4كب��ة أخ� كلم

نك حتقابل واحد بيق�ول إمتنساش (فى مقولته  ..معارك اليمن 

  ). وبينطق بالشھادة زيك.. كبر زيك أ� 

�ى ��ابق ف��يدى الس��ك لرص��ول ذل��أن أق��جاعة ب��دى الش��ان ل�وك

���ارك أي��تنزاف المع��ارك اPس��ن ي.. ام مع��ه ل��د وأن��فنى أح�ص

�الجبن ����دئى.. ب����وقفى ومب����يفھمون م����ف. وس����م المش���ير ابتس
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.. وق�ال .. ة 3ق�ة حميم�والذى كانت تربطنى ب�ه ع )الجمسى(

وس�وف توض�ع ل�ك ..  )رج�ائى(أنا عارف أنك حتتصرف ي�ا 

�ابعة��اعة الس��ل الس��ل قب��ذ العم��ات لتنفي��ة ا5مكاني��ه . كاف��ت ل�فقل

سأستفيد من أن�ى ق�د س�بق واس�تطلعت منطق�ة الُكف�رة م�ن قب�ل 

خت�ار عمل�ى ب�نفس المنطق�ة فطلب�ت م�ن العمي�د أوأنن�ى س�وف 

�ار ��ت(طي��ر ثاب��بة  )مني��يدة وبالمناس��قيق الس��و ش��وزان (ھ�س

�ارك��دد  – )مب��ه ع��ت من��ائرة  2طلب��ى (ط��ذلك أن ) .. 8م�وك

�ائرات ��ك الط��ود تل��تراكنا ايق��م Pش��ق بھ��ارين أث��ن الطي��ين م�ثن

وھ�م .. مسبقا ف�ى عملي�ات مع�ارك اPس�تنزاف ض�د إس�رائيل 

مني�ر (فركب�ت م�ع  – )أحم�د الدس�وقى(و )أبو الحسن(الطيار 

�ت��ائرة  )ثاب��ى الط��ل(ف��) الجازي��ة لن��دتى بألماظ��ى وح�ذھب إل

�ز ��أن يجھ��يد ب��ب س��ين للنقي��ى تلق��ل  44عط��ع ك��رات وم�لونش

�دد ���ر ع���اروخ  2لونش���راد ب(ص���ار )  ج���ى مط���ه إل��والتوج

أب�و (لقين ـلت ةـا إلى مطار الخطاطبـثم اتجھن .. غرب القاھرة

والدسوقى بالمھمة والتوجه إل�ى مط�ار ألماظ�ة لقي�ادة  )الحسن

إل�ى ) 8مى (قد تركا السرب  احيث كان) .. 8مى (الطائرات 

���ى س��وا إل��ى أن يتوجھ��دو عل��وبتر الكومان��ائرات الھيلك�رب ط

�يو��ار س��رة همط��يلى . . مباش��م توص��م ت��ىث��رب  إل��ار غ�مط

�واريخ ��م الص��يد وأطق��ب س��ادة النقي��وة بقي��ة الق��اھرة لمقابل�الق

�راد ب(���تغ3ل) ج���ا باس��� وقمن���ـط���ا ) 130س(ل ـائرة نق��تارًك

����ت(د ـالعمي���ر ثاب���دم  )مني���وھرى(والمق���رب  )الج���ار غ��بمط

  . القاھرة لنصل إلى مطار سيوه بعد ساعتين تقريباً 
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ب�دأت التنس�يق ب�ين الطي�ارين والق�وة المنف�ذة سيوه مطار وفى 

ص�اروخ فق�ط  2وأعطيت تعليماتى بأن يطلق كل قاذف ع�دد 

  . قاذف 2وأن يكون بكل طائرة 

ك�م  5والى ـتبع�د ح�) ةتب(وقد أخذت من الخريطة نقطة عالية 

�ن��� م���رة ـبل���.. دة الُكف���ذه التب���ق ا ةوھ���ب الطري���4بجان��فلت ـس

  . المتجه إلى الُكفرة

وفى التوقيت المناسب فى حوالى الساعة السابعة مساًء أقلعن�ا 

ص�ب وتم إنزال الق�وة لتن.. إلى الھدف لنصلھا بعد عدة دقائق 

�ه الص�واريخ إل�ى الجن�وب الصواريخ وقد قم�ت بنفس�ى بتوجي

�دة الكُ ��ع أن بل��ى م��ت الغرب��ى كن��وب والت��اه الجن��ى اتج��رة ف�ف

  . أشاھدھا عن بعد بالعين المجردة

 بل�دة الكف�راوحرصت أن تقع الدانات فى الرم�ال البعي�دة ع�ن 

�ومترات ���دة كيل���افة ع���رض .. بمس���ك بغ���اجوذل���ط  ا5زع��فق

�د ��وكبتر بع��وب الھيل��ال برك��رت الرج��واريخ إوأم��3ق الص�ط

الطريق  ولكنى شاھدت المجموعة الساترة والتى كانت بغرب

�فلت�� ا5س��ت التب��ا  ةتح��ة وأنھ��يارات مدني��دة س��ت ع��د أوقف�ق

ولكن�ى ھبط�ت بس�رعة م�ن التب�ه .. حضرب ركابھا كأسرى أ

لمقابلتھم وقم�ت بتھدئ�ة الض�ابط واعت�ذرت لرك�اب الس�يارات 

ث�م أقلعن�ا ف�ى .. ت م�ن روعھ�م وودع�تھم أوكانوا مدنيين وھ�د

�يو���ة س���ى واح���ودة إل���ق الع���ال ..  هطري���ع ا5رس���ث قط��حي

ليظھ�ر ال�زعيم الق�ذافى بنفس�ه .. التليفزيونى الليبي�ى برنامج�ه 

�ت ���رية ھاجم���وة مص���ن أن ق���ون ويعل���ة التليفزي���ى شاش��عل

�ى ا4رواح ���ائر ف���ن خس���ن ع���رة ويعل���دة الكف���واريخ بل��بالص
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�ات ���ن .. والممتلك���س ا4م���اد مجل���ب انعق���ه .. ويطل���ك كل��وذل

ال�ذى س�يلقيه بع�د  )الس�ادات(للتشويش السياسى عل�ى خط�اب 

�ائ��ال .. ق دق���ى الرم��ات ف���قوط الطلق��اھدت س���ى ش��وP أنن��ول

�3م ��دقت ك��(لص��دث  )ذافىـالق��ن الح��3ن ع��ى ا5ع��ه ف�لبراعت

  . وذلك بالتلفزيون الليبى

�ى أن��دت � عل��وحم��د ى ن��ى ق��ذى يرض��كل ال��رفت بالش�تص

 .من الليبيين اولم أصب أحدً .. ضميرى ويرضى � 

�ير ���ابلتى للمش���اھرة ومق���ى الق���ودتى إل���د ع���ىالج(وبع�� )مس

�ة ��ه بالحقيق��ت .. وأخبرت��ا قل��ال أن��رفإوق��رف تتص��ك حتع�. ن

نقضى ليلنا فى انتظ�ار نھ�ار الي�وم  هذكر وأنا فى واحة سيوأو

�الى ل��اھرة 6الت��ودة للق��الھيلكوبتر والع��3ع ب��د .. ق��ه ق��لأن� أتص

�ق ��و(الفري��عده أب��د ..  )س��روح بقائ��ى مط��ة بمرس��د الجبھ�قائ

�ى ��اع ف��يوه والقط��س��ب أن أحدث��ى التـطل��يله ف��ون ليھنئن�..  ىف

�روح ��ى مرس�ى مط��باح الب�اكر إل��د 4وأن أتوج�ه ف�ى الص�ن�ه ق

����رد التلفـأع���ون 5ج���ى زي���ديث مع���ـت .. اء ح���ى رفض��ولكن

قائ�د القط�اع ب�أن ھ�ذا العم�ل P ادًثا السيد العمي�د ـبين محالمطل

وأنن�ى ل�م .. دث عنه أو أن أتلقى تھنئة علي�ه ـرفنى أن أتحيشـ

  . ت الصواريخ فى الرمالداف حيه بل أطلقـأضرب أى أھ

حي�ث .. وعلى العموم فقد أتت ھذه العملية بالھ�دف المطل�وب 

�ووع�د .. التلفزي�ونى  هصال وجال الرئيس الس�ادات ف�ى حديث

بالحديث فى  )القذافى(على ذلك ما قام به  هاعدـوس –بالمزيد 

 . التلفزيون الليبى
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  777الوحدة 

أكت�ـوبر بأي�ام  6وقبل احتف�اPت  1976فى خريف عام       

 ..�����واء توجھ����ع الل����كرى(ت م����ل ش����) نبي����لحض��� ةور بروف

���وبر  6اPت ـاحتف��ة اPس –أكت��ك بمنص��ة وذل��ات بمدين�تعراض

  . نصر

ق�ال .. ة ـد أداء التحي�ـوبع�..  )الجمس�ى(وھناك قابلت المشير 

�ائى ��ا رج��ك ي��ت فين��ى أن��ة .. ل��د لمدفعي��ا قائ��ا حالي��ه أن��ت ل�فقل

�اعقة ����ال .. الص����ش.. 4 .. فق���� ده م����ك دلوق����د .. ت مكان���بع

�اPت ���وزارة 6احتف���ى ال���ابلنى ف���ى تق���وبر تيج���دھا . . أكت��وبع

وك�ذلك استش�ھاد يوس�ف الس�باعى ف�ى ) Pرناكا( ةحدثت واقع

ليكلفن�ى بمھم�ة  )الجمس�ى(ستدعانى المشير اف.. واقعة أخرى 

عل�ى أن تنش�أ داخ�ل .. إنشاء وحدة خاصة لمقاوم�ة ا5رھ�اب 

وق�د . ر ف�ى تبعيتھ�ا فيم�ا بع�دعلى أن ينظ.. وحدات الصاعقة 

 ر 4عطى تمام إنش�اء الوح�دةأشھ ةأعطانى المشير فرصة ست

�ل ��اھزة للعم��ون ج��.. لتك��انى س��راد ألطة أن وأعط��تجلب أف�س

  . الوحدة من كافة أفرع القوات المسلحة وخاصة الضباط

�عت ��زة وض��ام وجي��3ل أي��ى خ��دة وف��كيل الوح��ى لتش�تخطيط

�رح ���المقت���دات الفني���ليح والمع���ة والتس���ان .. ة المطلوب��والمك

   .المقترح للوحدة
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 777عندما توليت قيادة الوحدة 

ي3حظ تواجد  –تأمين دخول العربى ورجوع السلطات المصرية 
 ا5سرائيليين  بالمدينة
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�ادة ��ل قي��ن قب��ة م��ات التقليدي��طدام بالعقلي��ا اPص��ن ھن��دأ م�وب

�اعقة ��س .. الص��اعقة ونف��ة ص��يم كتيب��ى تنظ��رض عل��ث ف�حي

�ليح ��ذى .. التس��رح وال��يم المقت��ذت التنظ��ه ونف��ذ ب��م آخ��ى ل�ولكن

�دة ��ا الوح��وف تواجھھ��ى س��ام الت��ة للمھ��ه بعناي��ذلك .. أعددت�وك

�واء  –تس�ليح ال��راد س��ى اختي�ار ا4ف��عوبة م�ا ف��ا وج�دت ص�كم

ھ�ا حي�ث كان�ت الوح�دة والت�ى قوام.. اط ضباط أو ص�ف ض�ب

�والى ��ردً  90ح��وعين  اف��ن المتط��د .. م��ض اوق��تدعيت بع�س

�دات ��ارج وح��دات خ��ن وح��اعقة وم��دات الص��ن وح��باط م�الض

�ب ��ال النقي��اعقة أمث��ايب(الص��د الش��ار  ..) محم��م اختي��د ت�وق

دينة نصر لسھولة الوصول ل?ھداف الھام�ة المكان فى قلب م

�ن ���وكبتر وم���دة الھلي���ث وح���ة حي���ار الماظ���ن مط���ا م��وقربھ

ة ـه منطقـريف أن مكان الوحدة فى مدينة نصر أطلق عليـالط

  . وذلك بعد أن انتقلت الوحدة من مكانھا..  777

ن ظ�ـلت إو –) 777الوح�دة (د تم اختيار اسم للوحدة وھو وق

�دات����من وح����اعقة إP ض����الص���� أن تش����ل غيلھا ك����ن قب���ان م

  .واء من ناحية التكليف أو المعلوماتالمخابرات الحربية س
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 أثناء التدريب بخليج السويس – 777بعض أفراد الوحدة 

 فرنسا - مع وحدات مقاومة ا4رھاب الفرنسية 
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�تك��د اس��اتوبع��ن ا5مكاني��ليح م��كيل والتس��ة  مال التش�.. المتاح

ب�دأت ف�ى  –حتى تأتى طلبية ا4سلحة والمعدات م�ن الخ�ارج 

�دريب ��رد .. الت��وين الف��يات لتك��عت أساس��ى وض��ى .. والت�وھ

بدنية العالي�ة وفني�ات القت�ال الم�ت3حم با4ي�دى أو أوP اللياقة ال

�يض ��3ح ا4ب��ة .. الس��ى الرماي��ة ف��تخدام الطبنج��ًرا اس�.. وأخي

.. وأن كنت P أعلم فى ھذا الوقت ما ھو المستوى المطل�وب 

�تخدامھم ����ة اس����ة وكيفي����3م ا4جنبي����اھدتى ل?ف����ى بمش���إP أنن

دأت أفكر ب.. للطبنجة وھو الس3ح الرئيسى فى تنظيم الوحدة 

�ع ��و الواق��ذا ھ��ى أن ھ��توى .. ف��ذا المس��ى ھ��ل إل��ف أص�.. وكي

فبدأت بوضع أس�س مبتك�رة للوص�ول إل�ى ھ�ذا المس�توى م�ن 

�ة ���رعة والدق���دانً  –الس���زت مي���3 جھ���ن  اوفع���وع م���ذا الن��لھ

���واء الج��دريب س��ة الت��ذخيرة الحي��ة .. اف أو بال��م أن ھيئ�ورغ

�دل ��دة مع��رفت للوح��ليح ص��نو 9التس��دريب الس��ات للت�ى طلق

تص�اPتى الشخص�ية تمكن�ت اولكن�ى ب.. وھو المقرر للطبنجة 

  . طلقة للتدريب 500من أن يؤدى كل ضارب للطبنجة 

���ى تماًم��رر أن أعط��ان المق��ى ك��ل ف��دة للعم��ز الوح� 6ا بتجھي

�ھ��ط أش��ھر فق��ة أش��د ث3ث��ز بع��ام التجھي��ت تم��ى أعطي�ر ولكن

وأذكر عندما حض�ر قائ�د الص�اعقة للوق�وف .. وبكفاءة عالية 

�ى��دة  عل��توى الوح��يم وP .. مس��يس التنظ��يم ل��د التنظ��د وج�فق

�3ح ���و الس���3ح ھ���ة .. الس���ھم مدني���راد م3بس��وP .. وأن ا4ف

ص�يع وتق�ول  ةأنت جايب شوي(مازحا كلمته عندما قال  ىأنس

�دة��) .. عل�يھم وح��د أن ش��ولكن�ـه بع��واء اھد البيان�ات العملي�ة س

�ة ��ت3حم أو الرماي��ال الم��ى القت��توى.. ف��اد بالمس��بح  أش�وأص
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وخاصة عند مشاھدته للبيان�ات العملي�ة  –بتلك الوحدة  افخورً 

م�ن  لقد ظھرت الوح�دة بش�كل مخ�الف تمام�اً .. على ا4ھداف 

�ليح أو ال��رد أو التس��ة الف��ث نوعي��رة حي��ارت مفخ��اءة وص�كف

�اعق��دات الص��باط  –ة لوح��ض الض��ا وبع��افرت أن��دما س�وعن

�س�تقبلنا ا –ا ـللحصول على فرقة لمقاومة ا5رھ�اب ف�ى فرنس

�ى ���دة الفرنس���د الوح���.. قائ���وم أدى أف���ى أول ي���دة ـوف��راد وح

�ة والن�زول ـمقاومة ا5رھاب الفرنس�ية بي�ان عمل�ى ف�ى الرماي

ؤدى ن�دة أن ـفطلبت من قائد الوح�.. من الھليوكبتر والقناصة 

نفس التمرينات فوجد أنن�ا ب�نفس الكف�اءة ب�ل تفوقن�ا عل�يھم ف�ى 

تبر ـفلنع.. لوحدة إP أن قال فما كان من قائد ا.. بعض ا4داء 

  . خرIد كل منا باوليستف.. ترة تدريب مشترك بيننا ـھذه الف
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 صور أرشيفية من عملية تأمين زيارة السادات للسودان
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وفى ھذا اليوم علمت أن الرقم الع�المى للرماي�ة بالطبنج�ة م�ع 

إص�ابة الھ�دف ف�ى أى مك�ان مع�ين بالخص�م ھ�و ثاني�ة وأثن�ين 

 –وھذا الرقم حقق�ه كاف�ة م�ن ك�ان مع�ى  –) 1.2(من عشرة 

ست بأھمية التدريب الس�ابق ف�ى فت�رة وجي�زة حققن�ا وھنا أحس

  .رغم أننا تدربنا بأساليب بدائية ومقترحة.. الرقم العالمى 

�ابقة أو��ى مس��ية ف��دة الفرنس��ده الوح��ت قائ��دما نازل��ه عن��ر أن�ذك

  . للرمى بالبندقية القناصة تفوقت عليه بشكل مثير للفخر

ل العم�ل وأن كنا استفدنا كثيًرا م�ن خب�رتھم ف�ى تكني�ك وتش�غي

وقد توليت قي�ادة الوح�دة بع�د إنش�ائھا لم�دة ح�والى . والتخطيط

  . سنتين ونصف

لق�د ج�رت الع�ادة .. الوح�دة  عملوقد أتبعت أسلوب جديد فى 

فى العمل بالنسبة لھذه الوحدات أن تكون تحركاتھا وتواج�دھا 

�ل ��ان العم��ى مك��دف(ف��ريه ) الھ��ى س��موأن  –ف��دھا  تتس�تواج

�ة���رعة العالي���. بالس���ض ولكن���الف بع���لوب مخ���عت أس��ى وض

ولكن�ى فض�لت .. حيث احتفظ بمبدأ سرعة التواج�د .. الشىء 

ولك�ن عل�ى .. دائما ا5ع�3ن ع�ن التواج�د بش�كل استعراض�ى 

أن يكون المفاجأة فى أسلوب وتوقيت التنفيذ ب�بعض العناص�ر 

حي�ث أن الش�كل اPستعراض�ى ف�ى . من الوحدة وإخفاء الباقى

�د ���ى.. التواج���ب ف���ى الرع���ابى  يلق���رد ا4رھ���ك .. الف��وأن ذل

�ابى��ه ا5رھ��ذى يعيش��وتر ال��ب الت��غوطا بجان��يف ض��د . يض�وق

�ه ��ت ب��ى كلف��ات الت��م المأموري��ى معظ��لوب ف��ذا ا4س��ت ھ�اتبع

 –الوحدة مثل مأمورية العريش والس�ودان أو ُعم�ان وغيرھ�ا 

وخاصة مأمورية عمان وال�ذى اس�تخدمت في�ه أس�لوب ال�ردع 
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�ذ م����ى تنفي����م ف���دأ الخص����ل أن يب���وم قب����ه بي���ث أن  –ھمت���حي

معلومات المخابرات المصرية حددت ا4فراد الذين سيقومون 

�ة ��ذ المھم��ذه  –بتنفي��ض ھ��ع بع��دى م��اجرة با5ي��ت مش�فاختلق

عل�م منھ�ا الخص�م أن�ه م�ع م�ن .. العناصر وك�انوا فلس�طينيين 

سوف يتعامل وأنه يفكر ألف مره قبل أن يق�دم عل�ى مث�ل ھ�ذا 

راد علقه ساخنة ومفاجئ�ة وفع�3 وقد تلقى ھؤPء ا4ف.. العمل 

�فارة ��ال الس��و احتف��3م وھ��ة بس��ذ العملي��دد لتنفي��وم المح��ر الي�م

  . يوليو 23المصرية بعمان بيوم 

�ة ��دان ا4وروبي��ض البل��ى بع��لوب ف��س ا4س��اع نف��م إتب��د ت�وق

وق�د حق�ق . لحماية بعض ا4ھ�داف س�واء الثابت�ة أو المتحرك�ة

�م ا��ه رغ��ى أن��ًرا ف��ا كبي��لوب نجاًح��ذا ا4س��ال ھ��ار ا4عم�نتش

�رة ��ذه الفت��ى ھ��الم ف��ى الع��ة ف��ة .. ا5رھابي��م ردع كاف��ه ت�إP أن

ا4عمال التى كانت مخطط لھا القيام بھ�ا ض�د مص�ر ف�ى ھ�ذه 

   .الفترة

�د ��ى العمي��ا إل��ل ھن��ر الفض��رف(واذك��ازن مش��ان ) م��ذى ك�وال

حيث كان المختص .. يتولى تشغيل الوحدة والمد بالمعلومات 

لق�د ك�ان الوح�دة .. لعمل ضد ا5رھاب بالمخابرات الحربية با

وف�ى أكث�ر م�ن بل�د .. تكلف بأكثر من مھمة فى الشھر الواحد 

  . حول العالم

�ام ���ر ع���ى أواخ���ن ف���دات  1969ولك���د وح���ع قائ���ت م��اختلف

�اعقة ��.. الص��حي��ن خ��راد م��ض ا4ف��اق بع��ى إلح��دأ ف� ارجث ب

فرفضت ھذا ا4س�لوب .. كمجاملة لھم .. الوحدة للمأموريات 

ليتولى م�ن بع�د من�ى المق�دم ن�ادر عب�د .. الوحدة  وطلبت ترك
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���نھج ولكن��س الم��ى نف��ار عل��ذى س��وي3 ـ� وال��تمر ط��م يس�ه ل

�ادئ ���نفس المب���كه ب���ادات .. لتمس���ا قي���ا ليتوPھ���ا أيض��ويتركھ

تقليدية ل�م ت�تمكن م�ن اPحتف�اظ ب�نفس الفك�ر أو المس�توى مم�ا 

�ن ��ا م��ة Pرناك��ى عملي��ع ف��ذى وق��أ ال��ى الخط��ف ف��ا ل?س�أوقعھ

  . بلق

حيث تم حجز طيارة مصرية بواس�طة مجموع�ة إرھابي�ة م�ن 

بجزيرة مالط�ة وب�دP م�ن ) فالتيا(الفلسطينيين وذلك فى مدينة 

�دة ��ا الوح��دربت عليھ��ى ت��ات الت��تخدام التكتيك��ى ) 777(اس�ف

�ابيين ����ن ا5رھ����ائرات م����يص الط����لوب  –تخل����تخدام أس���اس

بالھجوم عل�ى ھم القوة المنفذة تقوم ـوكأن.. ميدانية اليكات تالتك

ائر كبي�رة س�واء ف�ى ـا أوق�ع خس�ـمم�.. تبه أو موقع عس�كرى 

���دنيين بالط��ائرة والم��ذين أو الط��ـالمنف��ك نتيج��دخل ـائرة وذل�ة ت

 ). 777(قيادات من الخارج وحدة 
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  الناصية الثامنة

.. مع بداية ش�ھر أكت�وبر  1956دخلت الحياة العسكرية سنة 

   .41980ودعھا فى نھاية شھر ديسمبر 

كما دخلت الحي�اة العس�كرية عل�ى إيق�اع مب�ادئ وق�يم وثقاف�ات 

�ة ��با المدني��اة الص��ن حي��ى م��ية ا4ول��ى .. الناص��ت إل��د رجع�فق

الحياة المدنية مرة أخرى إلى إيق�اع المارش�ات العس�كرية م�ن 

حسن إيقاع وانضباط وإص�رار وعزيم�ة وج�رأة وس�رعة ف�ى 

ي�اة العس�كرية وھى الت�ى ثقلتن�ى ف�ى الح.. اتخاذ القرار السليم 

  . عليھا

بقدر اعتزازى بالحياة العسكرية والت�ى أمض�يتھا كم�ا تخيلتھ�ا 

�ه ��ن وطن��دافع ع��ل ي��ا كمقات��اتى .. تمام��ا بحي��ز أيض��أنى اعت�ف

�ى اIن ��ام حت��ين ع��د ث3ث��ى وبع��كرية 4ن��د العس��ا بع��ة م�المدني

وذادنى شرفا أننى كن�ت ابن�ى ف�ى .. أمضيتھا ابنى فى وطنى 

  . أبناؤھاأعز ما تملك مصر وھو 

واعتقد أن اPختيار عند ھ�ذه الناص�ية ھ�ى ھداي�ة م�ن عن�د � 

وق�د يك�ون م�ا س�بق أن قم�ت ب�ه .. 4ن � يھدى من يش�اء .. 

�ى �م�ن رس�الة ف�ى س�يبل � وال�وطن ھ�ى ال�ذخيره الت�ى ھ�ى ل

  . عند �

�ن ��ات ولك��د للغ��اء معھ��اب إنش��ن ب��يم م��ال التعل��ت مج��د دخل�لق

وحي�ث أدخل�ت التعل�يم ع�ن طري�ق  بأسلوب مختلف فى التعليم

السمع والبصر من خ3ل أشرطة فيديو سافرت خصيصا إل�ى 

كما أنه ل�م يس�بقنى مص�رى ف�ى ھ�ذا  –لندن وتم اختيارى لھا 

�ة ���ى الجامع���ات عل���يم اللغ���ور تعل���ان مقص���ث ك���ل حي��العم
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ا4مريكية والمرك�ز الثق�افى البريط�انى ومعھ�د بملك�ه ش�خص 

  . إنجليزى

�ل��ناعة معام��ى ص��ورت ف��ات  ط��يم اللغ��ة بتعل��ات والخاص�اللغ

�ط ��معى فق��ن س��دP م��رى ب��معى بص��ل س��ت المعم��أنى جعل�.. ب

وقد ناقشت الشركات العالمية ف�ى إم�داد الجھ�ات الت�ى ترغ�ب 

  . فى تركيب ھذه المعامل وبصناعة وأيدى مصرية

�ة ��ھادة البريطاني��دريس الش��ت ت��دريس ) GCE(أدخل��من ت�ض

����وا عل���د تفوق���ريين وق���ين مص���د وبمدرس���ين المعھ��ى المدرس

�ة ��اء مدرس��ـت بإنش��ـانى قم��افى البريط��المركز الثق��ب ب�ا4جان

متكاملة للغات على مساحة عشـرة أفدنـة وكانت أول مدرس�ة 

  .تنشئ على ھذه المساحة
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  .1999أنشأت المدرسة الفرنسية 

حي�ث  1999أنشأت قس�م التنمي�ة الفكري�ة وص�عوبات التعل�يم 

�ا تع��ل منھ��ات لك��ى درج��ة عل��ذه الفئ��نفت ھ��ا ص��ا وتعليمھ�املھ

�اص ��ذه .. الخ��يم ھ��ة وتعل��ى تربي��دمج ف��لوب ال��ت أس��د طبق�وق

حيث كانت النتائج أن خ�رج م�نھم .. الفئة والتى نجحت كثيًرا 

�ال ��نھم با4عم��ًرا م��ة وكثي��د بالجامع��دس أو معي��و مھن��ن ھ�م

 . وقد كانت تجربة رائدة.. الحرة بنجاح 

�عى 5نش�اء منـذ أن تبلورت عملية التعليم فى وجدانى فإنى أس

�ة وذات ��ھادات ا4جنبي��ل الش��ل مح��ـة تح��رية دولي��ـھادة مص�ش

  .قومية مصرية
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  ا,ختيـار

 73 – 67وانتھاء الح�رب  73اب معركة أكتوبر فى أعق    

 ..����دأ الض���ة باب���اة المدني���ه الحي���ھم لمواج���ل أنفس���ى تأھي��ط ف

�نھم ���دامى م���ة الق���اق  –وخاص���باط باPلتح���م الض���دأ معظ��فب

����ة بكلي���ات وخاص���بالجامع���وق واIداب ـات التج��.. ارة والحق

  . ومنھم من التجأ للدراسات العليا

حي�ث اعتب�رت .. وفى الحقيقة وجدت نفس�ى ف�ى اختب�ار آخ�ر 

أن ما مر بى بالقوات المس�لحة خب�رة P يس�تھان بھ�ا وخاص�ة 

  . والتدريب فى ا5دارة وعلم اPجتماع

وبناء على نصيحة أحد أق�اربى وھ�و ل�واء يكبرن�ى كثي�ًرا ف�ى 

فلم أترك .. أن أحتك بالسوق واPحتكاك بكافة المھن .. السن 

مجال إP وعايشته سواء ف3حه أو تجارة أو ح�داده أو معم�ار 

ووج�دت أن  –وفى مج�ال الص�ناعات واPس�تيراد والتص�دير 

�ه ��ة ب��ة خاص��ه لغ��ل مھن��س .. لك��اكى دون أن أنغم��ان احتك�وك

�ه ��ىء نفس��ى الش��امعتى ال.. ف��ى ج��ذه ھ��ك ھ��رت ذل��ى واعتب�ت

  . التحقت بھا

�ياء ��ذه ا4ش��ض ھ��ارس بع��دأت أم��ة ب��رة Pحق��ى فت��ان .. وف�وك

 ب�ل اعتب�رت أن أى خس�ارة.. ھدفى ھو التعل�يم ول�يس ال�ربح 

�أننى��ى أ وك��ى تعليم��رف عل��ر .. ص��و خي��ب فھ��ان مكس�وأن ك

جمعي�ة وشاركت فى إنش�اء .. وبركة فأنشأت مزرعة دواجن 

�اونى ���كان تع���ى(إس���ة نفرتيت���ى ) جمعي���ن مؤسس���ة جموم��عي

���ى(ة ـزراعي��د عراب��ة أحم��د  –) جمعي��ت بمعھ��دما التحق�وعن
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�ل ��لوب عم��ى أدرس أس��دت نفس��ة وج��ة ا5نجليزي��يم اللغ�لتعل

  . واقتصادياتھا.. المعاھد وطريقة عملھا وكيفية إنشاءھا 

�م ��3 معل��ابط اص��يم وخاص�ة أن الض��ال التعل��ًرا مج�فش�دنى كثي

���ة تش�مل كتائ��ريه ث�م مجموع��يلة إل�ى س�ب فمن�ذ أن تولي�ت فص

وأنا مسئول بل أى ضابط مسئول ع�ن تعل�يم وت�دريب الق�وات 

�ا ���ى يقودھ��داخلى .. الت��م ب���دت المعل���ن .. فوج���يس م���ن ل��ولك

ف�إن المج�ال .. المعقول أن أمسك الطباشيرة وأق�وم بالت�دريس 

�ى ��كرية الت��ات العس��ن المعلوم��ا م��يس فيھ��ة ل��اة المدني��ى الحي�ف

�درس ���رار و.. ت���اذ الق���ى اتخ���رعة ف���ى الس���ادة ف���ع وكالع��م

.. حساباتى فى أنى فى ا5مك�ان أق�ود مجموع�ة م�ن المعلم�ين 

   .ت نفسى أنشا معھد تعليمى للغاتوجد

وكان أمكانياتى لم تتجاوز بع�ض اPIف الت�ى P تتع�دى ع�دد 

 أصابع اليد الواحدة من عملى فى المجال المدنى قبـل مزرعة
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نع من إنتاج شركة أول معمل لغات مصرى الص

 رجاك ل?لكترونيات 
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�ه  ��دواجن وخ3ف��دة .. ال��ر الجدي��ارة بمص��ار عم��ت بإيج�وقم

�ر  450مبل�غ ب��غ كبي��ك مبل��ان ذل��ھر وك��ى الش��ه ف��ك جني��ى ذل�ف

وتجھيزھا بالتجھيزات ال3زمة كمعھد وسافرت إلى .. الوقت 

�ون ��ت أن تك��ث خطط��ب حي��نھج المناس��ار الم��را Pختي�انجلت

�ل ��ديو ومعام��رائط في��3ل ش��ن خ��ديث م��لوب ح��ة بأس�الدراس

  . لغات وكانت ھذه الطريقة لم يسبقنى فيھا معھد آخر

لى� ص�احب العم�ارة وھ�و فلس�طينى ا4ص�ل أن وقد عرض ع

�ت ��روع فوافق��ى المش��ارة ف��اره العم��اركنى بإيج��ت .. يش�وكن

�ام ���ك ع���ان ذل���ة وك���ت بالخدم���ى ..  1979مازال���ان جھل��وك

�ا ��اركة فيھ��ة والمش��العقود التجاري��ديد ب��ى .. الش��ى ف��د أوقعن�ق

�ور ���ارة .. المحظ���احب العم���ع ص���د وطم���اح المعھ���ع نج��وم

  . ـىء ممن تم عمله فى ھذا المعھدوجدت نفسـى P أمـلك ش

�3ل ��ه خ��ض من��ى أو بع��ذ حق��ان أخ��ى ا5مك��ان ف��ذا ك��ع ھ�وم

�انون ����اوض والق����أثر .. التف����ازال مت����ان م����رى ك���إP أن تفكي

����ا جع��كرية مم��رفات العس��ف ـبالتص���رارات تتص��ذ ق�لنى أتخ

�العنف ��مى ب��ذھا خص��ذى أتخ��ور وال��ى المحظ��ى ف��ا أوقعن�مم

  . ببعض حقوقىورقة للتفاوض وخرجت من ھذا المعھد 
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  ) معھد رجاك( GCEتدريس 
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ولكنى بدأت بمعھد آخر ف�ى مدين�ة نص�ر وكان�ت ھ�ذه المدين�ة 

 – 1980ليست ع�امرة مث�ل مص�ر الجدي�دة وك�ان ذل�ك س�نة 

وكان الجميع يلومنى على أنى اخترت ھذا المك�ان الن�ائى ف�ى 

مدينة نصر فى ھذا الوقت ولكن كرم � على أن ھ�ذا المعھ�د 

فصل فى الدورة الواحد  44فى ھذا المكان والذى كان طاقته 

�ق ��ل والتوافي��ب التبادي��ن .. حس��رب م��ا يق��ل � م��ان بفض�ك

ثمانون فص�ل 4ن�ى كن�ت أق�وم بالت�دريس ل�بعض الھيئ�ات ف�ى 

أماكنھا مثل ھيئة التنظيم وا5دارة والمعرض ال�دولى ووزارة 

  . وبعض الفنادق الخمس نجوم اتالتأمين

���م رج��رت أس��د اخت��مى ـوق��ن أس��مى.. اك م��ث أس��ب مر حي�ك

  ).أى ما يعنى ما تتمناه(اك رج ومعنى) أحمد رجائى(

واستمر ھذا النجاح منذ بدأت أى ما يقرب من خم�س س�نوات 

�اص .. ���و خ���ار وھ���د المن���ع معھ���دت م���ل أن تعاق���ى وص��حت

�دت ��د تعاق��ات وق��دريب ا5دارى واللغ��رول للت��ات البت�بمؤسس

مم�ا أث�ار حفيظ�ة المعاھ�د .. معه بمبل�غ كبي�ر ف�ى ذل�ك الوق�ت 

لمؤسسات القديمة مثل الجامعة ا4مريكي�ة والمرك�ز الثق�افى وا

�لحة ��وات المس��د الق��انى ومعھ��يس .. البريط��رك رئ��ذى تح�وال

ليقابل وزير .. ھيئة التدريب بالقوات المسلحة فى ذلك الوقت 

�لحة ��وات المس��د الق��ى معھ��د إل��ول العق��رول ويح��دأ .. البت�وب

العمارة وفى نفس الوقت بدأ صاحب .. الضرب تحت الحزام 

�ة ���ريك بقيم���ان ش���ذى ك���ر وال���ة نص���د بمدين���ا المعھ���ى فيھ��الت

�ارة ��ن العم��د م��إخ3ء المعھ��ة ب��ار بالمطالب��س .. ا5يج��ى نف�وف

�ن ��ة أرض م��ى قطع��ول عل��ى الحص��ت ف��د نجح��ت ق��ت كن�الوق
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.. 4بنى عليھ�ا معھ�د .. نادى النصر بمصر الجديدة با5يجار 

�ة���ع بداي���ررت م���د ق���ت ق���د وكن���الم ت���تحم ع���اء أن أق��ريس البن

دأ أول�ى ال�دورات قب�ل ـوفع�3 ب�) GCE(ة ـھادة البريطاني�الش

�اPنت��اء م��اءھ��..  ن البن��بح اس��ذى أص��(م وال��) اكرج�رونا ـمق

  . بتدريس ھذه الشھادة

���ال ا4س��رفين أمث��اتذة محت��دأتھا بأس��د ب��ب(تاذ ـوق��ؤاد حبي� )ف

وال�دكتورة  )عبد ال�رحمن(والدكتور  )حسن عثمان(والدكتور 

وق�د .. P أننى بدأت فى تصعيد أف�راد ج�دد إ..  )عبلة النشار(

�التعليم ��3 ب��رتبطين أص��ر م��وا غي��ن .. يكون��ت م��ى تمكن�ولكن

�در��رق الت��ى ط��دريبھم عل��أھيلھم وت��ھادة ت��ذه الش��د .. يس لھ�وق

ل كبي�ر ھم لھم فض�اءمفاضل الذين ذكـرت أساتذة ا4كان ا4س

  . فى ذلك
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  ) معھد رجاك( G.C.Eتدريس 
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�ھادة انت��ذه الش��ر ھ��ى نش��ل ف��ه الفض��اك ل��د رج��ان معھ��ار وك�ش

  . أكاديمى ذو قواعد وأصول

وقد تمكنت من فتح فرع آخر فى الدقى ك�ان ھ�و اIخ�ر حق�ق 

بن�ى محم�د ھ�و المس�ئول عن�ه رغ�م اوق�د ك�ان .. نجاحاً باھرا 

واذك�ر ھن�ا . س�نة 18صغر سنه وال�ذى ك�ان ف�ى ھ�ذا الوق�ت 

ت طالب�ة الدكتورة فاتن أبو ليله والتى تعرفت عليھا عندما كان

والتى كانت تتمتع .. ة ا5نجليزية رس اللغفى معھد رجـاك تد

�اء ��ر .. بديناميكي�ة وذك��د رج�اك بمص��مت إل�ى معھ�حي�ث انض

الجديدة والتى كانت عنصر مساعد على نج�اح المعھ�د عن�دما 

والت�ى اس�تمرت ) .. GCE(بدأت أدرس الشـھادة البريطانية 

�ق ��ى طري��ـاك ف��ـم رج��ـة بأس��ـأت أول مدرس��دما أنش��ى عن�مع

  .  مصر ا5سماعيلية

�لغ كبي�ر م�ن الم�ال وف�ى نھاي�ة ع�ام ـع مب�ـوقد تمكن�ت م�ن جم

�ى  89��ه ف��رة أفدن��والى عش��ة أرض ح��راء قطع��ن ش��ت م�تمكن

�ة ك ��د ع3م��د عن��ماعيلية وبالتحدي��ر ا5س��ق مص� – 30طري

ولك�ن كان�ت .. والتى كان على أن أبدأ فى بناء مدرسة عليھ�ا 

����دة أو المبن���ر الجدي���د بمص���اء المعھ���ة بن���ذ بداي���كلة من��ى المش

   المدرسى بطريق
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�ماعيلية ��ر ا5س��ل .. مص��و التموي��ى .. ھ��ك ف��ز ذل��ى أوج�ولكن

أننى كنت منذ عدة سنوات سابقة كنت ق�د ب�دأت ف�ى عم�ارات 

�ة ��د .. تعاوني��ت تزي��ى كان��ققھا والت��ن ش��ض م��ترى بع��ت اش�كن

ة ح�والى مائ�أثمانھا بعد كمال البناء وكذلك شاركت أخ�ى ف�ى 

�حراوية��ى أرض ص��رقية وھ��دان بالش��ر  ف��ل الكبي��ى .. بالت�وف

بيع ھذه ا4صول تكون لدى بع�ض ا4م�وال الت�ى مكنتن�ى م�ن 

البناء وكذلك مساھمة بعض ا4ستاذة الذين بدءوا معى ش�ھادة 

)GCE ( نوى����د س���ة ذات عائ���ص عيني���ك بحص���د .. وذل��وق

  . سددتھم جميًعا من ا5يرادات

�ھادة ���دريس ش���ا أن ت���م ) GCE(كم���نى ) IGCSE(ث��عرض

�اكل ��ةلمش��ع و جم��ى م��اء عل��ذلك البن��يم وك��ة والتعل�زارة التربي

�حراوية ���ى أرض ص���ماعيلية وھ���ر إس���ق مص��.. أرض طري

دت خطة الزراع�ة ـرتنى وزارة الزراعة أننى أفسـوالتى اعتب

  . بمصر

�ق ��اه أو أى مراف��ود مي��دم وج��م ع��دة .. رغ��اك ع��ت ھن�وكان

�ات��ة والغرام��ر با5زال��. أوام��الى أو ا5دارى ـإP أن الش�ق الم

����اـالخ���ة اص ب���الح الحكومي���رض .. لتعرض للمص���ذى ع��وال

P أقدر أن أقول أن التغلب عليھم .. مشروعى وأمالى للتھديد 

ف�ى  كان نوع م�ن الش�طارة بق�در م�ا ھ�و وق�وف رب�ى بج�انبى

  . وأن عبور ھذه المحن ليست إP من عند �.. كل المواقف 

أن فكرة إنشاء مدرس�ة ف�ى الص�حراء ب�دون مي�اه أو كھرب�اء  

إP أن حي�اتى العس�كرية جعل�ت .. كرة جدي�دة وجريئ�ة كانت ف

�عب ���ھل .. الص���طة  –س���اه بواس���ب المي���رة جل���ث أن فك��حي
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�ة ��رت العملي��د يس��ة ق��دات الكھربائي��تخدام المول��ات واس�العرب

وقد تم توص�يل الكھرب�اء بع�د س�بعة عش�ر ع�ام وذل�ك .. ككل 

وأحب أن أنوه أن  –بمعاناة شديدة وفى انتظار وصول المياه 

ن أقم�ت المدرس�ة ف�ى ھ�ذه المنطق�ة أص�بح فيھ�ا اIن م�ا بعد أ

�ة ���دين وجامع���رى ومعھ���دراس أخ���ة م���ن خمس���رب م��.. يق

�ا ��م أنھ��اء رغ��اء والم��ت الكھرب��ذا الوق��ى ھ��ر حت��ع ينتظ�والجمي

�ن ��ر م��دم أكث��ة وتخ��ة ناجح��ات تعليمي��ب  30000مؤسس�طال

  . موظف ومدرس وعامل 10000سنويا وبھا أكثر من 

���يم ع��ال التعل��ت مج��د دخل��ور وق��ت P أتص��ة وكن��ة تام�ن قناع

�ال ��ى ا4جي��ون مرب��ر أن أك��س غي��ى .. نف��ى � ف��ث وفقن�حي

خدمتى بالقوات المسلحة وحصلت عل�ى كاف�ة نياش�ين الق�وات 

إلى رتب�ة المق�دم  وقد رقيت استثنائيا.. المسلحة على صدرى 

وق�د وج�دت أن ل�يس ھن�اك وض�ع  –أثناء معارك اPستنزاف 

كما أن لى أفكار .. مربى 4جيال أدبى أرقى من أكون معلم و

  . ةعھا فى أجيال قادمأحببت أن أزر قيمة

�ة ��ياء غريب��دت أش��ال وج��ذا المج��دأت ھ��دما ب��ى أن .. وعن�وھ

ف�ى ك�م ع�دد الطلب�ة الل�ذين يعط�وھم  دروس .. قيمة المدرس 

�ية ��ير حوأن ت.. خصوص��ر التحض��ى دفت��دروس ف��ير ال�.. ض

�عف ا4داء��ذا يض��دة وھ��ى ح��درس عل��ل م��وPه ك��ى  يت�التعليم

.. ويعتمد ذلك على ضمير وخبرة المدرس والوقت المتاح ل�ه 

�ل ��ة مث��ن المدرس��ة ع��ال الخارج��غول با4عم��و مش��ذى ھ�وال

�ين ���ر المدرس���ل أكث���ا جع���ه مم���ية وخ3ف���دروس الخصوص��ال
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. رةر الدرس قبل دخول�ه المحاض�رة مباش�التزاما يقوم بتحضي

  . شھريا بشكل عشوائى تقييمكما أن أعمال السنة 

ل�يم ف�ى الخبرة م�ن رج�ال التع وىمدرسة بذاستعنت كأى  وقد

ة التعليمي�ة ت�تم عل�ى ولكنى وجدت أن العملي.. لقيادات تعيين ا

اب ول�ى الب 5رضاء صاحب المدرسة وعلى حس�حساب الط

�ه ��اء ذات��ر 5رض��احب .. ا4م��اب ص��ى حس��ىء عل��س الش�ونف

 .المدرسة وسمعه المدرسة 5رضاء الطالب وولى ا4مر

�ررت وبخ��ن فق��ارزة م��يات  الب��عيد الشخص��ة تص��وات جريئ�ط

�ذين أ��ين وال��ة مالمدرس��رة بالمدرس��وا فت��ارى .. ض��ان اختي�وك

�لل ���اء الش���م زعم���ن ھ���اس م���ى أس���باب .. عل���م ش���م أنھ��ورغ

إP أن اعتق�ادى أن نش�اطھم .. صغيرة ومعظمھم م�ن الفتي�ات 

أم�ا .. وعقليتھم الشابة سوف تحرك ا4مور فى اPتجاه السليم 

وق�د ثب�ت وج�ه نظ�رى .. تفرغت بخبرتى بجانبھم الخبرة فقد 

وقد تمكنت من خ3لھم بالقضاء على الدروس الخصوصية  –

بالمدرسة وأن يعمل الجميع لصالح الطالب والعلمية التعليمي�ة 

  .نفسھا

����أت إدارة فني���د أنش���ـوق���ـة لمعاون���ادات ـة ھ���د .. ؤPء القي��وق

���ات الت��ر ھيئ��ت فك��ـجمع��القوـدريب والبح��يش ب�ات وث والتفت

أو  المسلحة فى ھذه ا5دارة وأسميتھا إدارة البحوث والمتابع�ة

  . ا5دارة المركزية

وقد س�جلت ھ�ذه التجرب�ة وفك�رت ف�ى التعل�يم وأس�لوب ا4داء 

وقد وزع�ت ھ�ذا الكت�اب عل�ى  –فى كتاب أسميته بناء التعليم 

كافة المستويات المھتمة ب�التعليم وعل�ى رأس�ھم وزي�ر التربي�ة 
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ولك�ن ل?س�ف ل�م يس�ألنى .. عتقد أنھم أخ�ذوا ب�ه وأ.. والتعليم 

�ق ��ى التطبي��يل ف��ة التفاص��د لمعرف��وزارة .. أح��ن ال��رج م�فخ

  بأسلوب  مبتور 
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وغير دقيق ف�ى أس�لوب التنفي�ذ وق�د اختم�رت ل�دى ابت�داًء م�ن 

�ام ��د  1998ع��ر الجدي��3ل الفك��ن خ��ك م��ة وذل��ة التعليمي�العملي

�ى ��وادر قيادي�ة  اءنش�إللتعل�يم ونج�احى ف��ذا . .ك��ت حت�ى ھ�وكن

الوقت قد أنش�أت مدرس�ة اللغ�ات ومدرس�ة الم�نھج البريط�انى 

فأنشأت المدرسة الفرنسية وكانت أول مدرسة خاصة تنش�أ .. 

 مدارس التقليدية والتى ك�ان معظمھ�امدرسة فرنسية منافسة لل

�ات ��دارس راھب��ة  –م��ة ا4مريكي��ة الدولي��أت المدرس��م أنش�ث

�أة ا��ى ولنش��نھج ا4مريك��دريس الم��أذكرھا بت��ة س��ة قص�لمدرس

�رة ��د فت��ة وبع��ات الخاص��ذوى اPحتياج��ة ل��م مدرس��د ث��ا بع�فيم

�أت�� أنش��ا يق��ى م��ة عل��ة الغردق��ة بمدين��رين  ربمدرس��ن عش�م

�ان ��ة وك��تة أفدن��والى س��ى ح��ا عل��ة المني��ة بمدين��م مدرس��دان ث�ف

�ى ��ام الدراس��ن الع��داًء م��ك ابت��ة  2009 – 2008ذل��ا قص�أم

����امى 5نش���اء ماقتح���ت ف���ة فكان���ة أمريكي���درس�� 2000ام ى ع

عندما دخلت على فى مكتبى شابة ولھ�ا طف�3ن ا4ول ليلتح�ق 

بالسنة ا4ولى اPبتدائى وا4كبر إل�ى الص�ف الثال�ث اPبت�دائى 

وكانوا بمدرسة أمريكية يملكھا أحد اللبن�انيين بالق�اھرة وقال�ت 

أنا عارفة أن مافيش تحويل من مدارس أمريكية إل�ى م�دارس 

�ة ��(عادي��ك الق��ان ذل��تانوـوك��ك الوق��ى ذل��ر ) .. ن ف��ن كتي�ولك

�رف ��وف تتص��بب س��رف الس��ا تع��رتك لم��ى أن حض��الوا ل�ق

وقالت أن السبب فى طلب نقلھم أن أح�د المدرس�ين بالمدرس�ة 

ھا عندما تكل�م العربي�ة  ـانب قال 4بنـا4مريكية وكانوا كلھم أج

) أنت بت�تكلم عرب�ى زى ال�داده.. (اء ـوھو مع زم3ءه فى الفن
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الش�ابة أن ھ�ذا امتھ�ان لقوميتن�ا ولغتن�ا عل�ى  ھ�ذه واعتبرت.. 

  . أرضنا

�ف ��ع الموق��ت م��انونى .. وتعاطف��و ق��ا ھ��تحيل فيم��ت المس�وفعل

  . وغير قانونى وحولتھم إلى مدرستى

�ر ��ا ا4كب��ى أبنھ��ك عل��أثير ذل��اھدت ت��دما ش��زرت ا4م عن�وع

عندما كانت المدرس�ة تق�وم ف�ى ط�ابور الص�باح وف�ى مناس�بة 

يذ العلم ا5سرائيلى ثم العلم ا4مريك�ى وطنية بأن يحرق الت3م

ولكن عندما تم ح�رق .. ومر حرق العلم ا5سرائيلى بس3م .. 

�ديد ��راخ ش��ة ص��ى حال��ذ ف��ذا التلمي��دنا ھ��ى وج��م ا4مريك�العل

ك ماذا تبقى له من مشاعر وطنية أو ـبا~ علي.. وأغمى عليه 

صبح ھذا التلميذ شابا مص�ريا حب مصر ومع مرور السنين أ

  . اً بعد إعـادة تعديل سلوكه بالمدرسةخالص

ومنذ ذلك التاريخ قررت أن افتح مدرس�ة ذات م�نھج أمريك�ى 

�ة ��واد القومي��دريس الم��رية بت��ة المص��ى الھوي��اظ عل��ع الحف�م

وذلك حتى أنق�ذ  –ة بنفس اPھتمام بباقى المواد ـواللغة العربي

�ه أو ��د ھويت��ن فق��ى م��نھج ا4مريك��ة الم��ى دراس��ب ف��ن يرغ�م

أحب أن اذكر ھنا وال�ذى أقنع�ت ب�ه أولي�اء ا4م�ور مصريته و

ف�ى الت3مي�ذ قب�ل  والمدرسين بأن المھم كيف ننم�ى الشخص�ية

�وق�د كلفن�ى  –ال�درجات ف�ى ش�ھادته  ول عل�ىوأھم من الحص

�وق ��وادر ف��ين ك��ك بتعي��ة وذل��ة التعليمي��ى العملي��ًرا ف��ك كثي�ذل

  . المعدل لتدريس ومراعاة ھذا ا4سلوب

�ى ��ت ف��د عمل��ت ق��ة وأن كن��ة التعليمي��تى للعملي��ة ممارس�بداي

.. ببعض ا4عمال التجارية والت�ى كن�ت بحم�د � موف�ق فيھ�ا 
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�دارس ��اء الم��ال 5نش��ع الم��ك لتجمي��دأت .. وذل��دما ب��ى عن�إP أنن

�ة ��ال تجاري��ب أى أعم��ى تجن��دأت ف��ھا ب��ى نفس��دارس تغط�.. الم

أنم�ا كم�ا أقض�يت الحقب�ة .. وذلك ليس لتنكرى للعم�ل التج�ارى 

فأن�ا P أح�ب إP أن أخ�تم .. من حي�اتى كرج�ل عس�كرى ا4ولى 

�ال ��ى ل?جي��م ومرب��اتى كمعل��كرية .. حي��ر أن العس��ى أعتب�وأنن

  . وتربية النشء شرف أيضا.. شرف 

.. وقد أخذ أسم رجاك احترام ب�ين المحاف�ل التعليمي�ة والتربوي�ة 

ـيب م�ن ات وترح�ف�ى المحافظ�مما سھل فيما بع�د م�ن اPنتش�ار 

�ى���ة لك��� أى محافظ���أ مدرس���اتنش���ات  .ة بھ���ة للغ���أت مدرس��فأنش

�نة ���ة س���احة  2004بالغردق���ى مس���دان  17عل���أت  –ف���م انش��ث

�احة ���ى مس���ا عل���ات بالمني���اك للغ���ة رج��� 6مدرس���ـأفدان��نة ـه س

عن�دما حص�لت ..  1994وكان ھناك ل�ى تجرب�ة ع�ام . 2008

�طن ���ة بوس���ترن بوPي���ورث أيس���ة ن���ن جامع���رخيص م���ى ت��عل

وكانت ھذه الجامعة تعد من  – ا4مريكية بفتح فرع لھا بالقاھرة

�دة ��ات المتح��ات بالوPي��ى الجامع��ام .. أرق��رور ع��د م��ن بع�ولك

�ف ��ل ونص��ى كام��وزير .. دراس��ر ال��م تغيي��د أن ت��ين (وبع�حس

�دين��اء ال��ل بھ��ه  )كام��ل محل��دكتورليح��ھاب( ال��د ش��ذى  )مفي�وال

وقف أمام اس�تمرار الجامع�ة رغ�م أنن�ى حاص�ل عل�ى ت�رخيص 

�يم ا��ن وزارة التعل��دئى م��ورث مب��ة ن��ن جامع��رخيص م��الى وت�لع

.. والسبب كان معروفا وھو سبب وض�يع .. أيسترن ا4مريكية 

حيث أن أى جامعة أنشأت فيما بعد من ھذه الجامع�ات الخاص�ة 

�ن ذوى��اء م��س أمن��ن مجل��كل م��ت تش��من  كان��ى يض��وذ حت�النف

ولكنى لم أفعل ذلك رغم أن�ى كن�ت أول جامع�ة ..  استمرارھا

   .أجنبية خاصة فى مصر
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 )نورث أيسترن(لقاء خطاب اPفتتاح جامعة أثناء أ
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�ر أم�ام القض�اء ا5دارى ـومن الغريب أننى عندما رفعت ا4م

 ..����ى حيثي���اء ف���ية وج���رت القض���ا خس���ى ـطبع���م أنن��ات الحك

اPس�تعمار  ة قد أرجعت صورة من صورـبإنشـاء ھذه الجامع

�ديم ��نص(الق��ذا ال��ل ) بھ��ى ظ��نوات وف��دھا بس��رب أن بع�وا4غ

�ية ��ة والفرنس��ة البريطاني��أت الجامع��وزير أنش��س ال��ة نف�والكندي

  !!والروسية
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  ىصاالنو

�أو أھ�م .. ف�ى حيات�ه ىفى حياة كل إنس�ان م�ا يس�مى  بالنواص

رغ�م ص�غر .. ا4عمال والت�ى تعتب�ر ابتك�ار جدي�د ف�ى مجال�ه 

إP أنه يؤثر ف�ى الحي�اة العام�ة ومص�لحة العم�ل .. ھذا الشىء 

وھى ليست من ا4عمال القتالي�ة ولكنھ�ا تخ�دم ا4عم�ال -نفسه 

والتى ت�م س�ردھا  ةبذھن القارئ ا4شياء المھم تخلد القتالية قد

ولكن�ى أح�ب أن الق�ى الض�وء عل�ى ا4ش�ياء  –فى كتابى ھ�ذا 

�ا ��ت إليھ��ارئ دون أن يلتف��ى الق��ر عل��د تم��ى ق��ون  –الت��د تك�ق

  . قيمتھاأشياء بسيطة اIن ولكنھا كانت فى وقتھا لھا 



 

254 

  العسكريةالحياة 

فى الس�تة ش�ھور  رتتعثوبعد أن .. ا4ولى لخدمتى  فى السنة

�ل ��ى العم��ى ف��م ا4ول��رى وت��دة أخ��ى وح��ويلى إل��ة تح�كفرص

تق�دم الس�رية تولكنى اعتبر أن�ى كن�ت الس�بب ف�ى أن .. أخيرة 

المرك�ز  ىوحصلت السرية عل�على سرايا المدفعية المنفصلة 

�.. ا4ول ��م أق��ث ل��أداء الرماحي��ى م ب��ة الت��ة التقليدي��ة بالطريق�ي

بل استخدم طريقة تم تدريس�ھا .. فى مدرسة المدفعية  ھاترسد

ووج�دت ..  ا5مكاني�اتعلى الھامش وھى الرماي�ة م�ع نق�ص 

�ع ��ق م��ذا يتواف��اتيأن ھ��رائط  إمكاني��راءة الخ��ة ق��ى كيفي�.. ف

���اتى الذاتي��تخدم إمكاني��رأة أن اس��ت ج��لوب  ةوكان��ب ا4س�وتجن

  .التقليدى فى الرماية

وخ�دمتى بجن�اح الجب�ال .. عند حصولى على فرق�ة الص�اعقة 

) مخت�ار الف�ار(تعاونت م�ع زميل�ى ودفعت�ى ) لجناح الخاصا(

فى السير فى الجب�ال بواس�طة الخ�رائط والنج�وم وت�م ت�دريس 

�ة ��ك للطلب��داوريات  –ذل��ع ال��بحت جمي��ين وأص��اقى المعلم�وب

  . يتبعون ذلك ويتخلوا عن السير با5دPء
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أدخلت أمكانية النزول من الطائرة الھليوكبتر بواسطة الجب�ال 

إل�ى أن .. ن�زول الف�رد ف�ى الدقيق�ة  بإمك�انت التجرب�ة وقد بدأ

 . انتھينا بالتجارب إلى نزول عشرة أفراد فى الدقيقة

�ى ��و عل��ى الج��ائرة ف��ى س��وكبتر وھ��ائرة الھلي��ن الط��ز م�القف

 . متر وبأعداد كبيرة 3ارتفاع 

القفز فى المياه من الطائرة الھلي�وكبتر وھ�ى ف�ى حال�ة الثب�ات 

قد شاركنى فى ھذه التجرب�ة زميل�ى و –متر  45على ارتفاع 

�ى ��ى(ودفعت��ين فھم��ذا ) حس��دى ھ��د تع��اك أح��د أن ھن�وP اعتق

 . الرقم

عبور ھضبة الجلف الكبير ببح�ر الرم�ال ا4عظ�م بالص�حراء 

 . الغربية وھى ما لم يعبرھا أحد حتى كتابة ھذه السطور

لل�دبابات م�ن  المض�ادةتدريب الجنود الع�املين عل�ى الق�واذف 

�ن أ��رب م��فل الض��ى أس��ى إل��ك  –عل��ى تكني��ر وارد ف��ذا غي�وھ

 . الرماية بمثل ھذا الصاروخ

�ة ��دريب للرماي��ى الت��بوقة ف��ر مس��دة وغي��اليب جدي��ار أس�ابتك

�����دة ..  ةبالطبنج����راد الوح����لت أف����توى  777أوص����ى المس���إل

�رة  الع�المي��ه دون اPلتج�اء إل�ى خب��رة وجي�زة وذل�ك كل�ف�ى فت

 . أجنبية

�ال��ات مق إدخ��ى تكتيك��ردع ف��لوب ال��ة أس��اباوم��ا ..  ا5رھ�مم

 . قبل أن تبدأ إرھابيةأفشل أعمال كثيرة 

�ل ���ث متكام���ام ببح���اتالقي���ة  ا5مكاني���ةالغني���اء والتكتيكي�� 5نش

 . مدفعية الميدان الطائرة
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�ال��دريب  إدخ��ى ت��يادين ف��ة للص��ة البحري��ال الم3ح��رة أعم�خب

 . العمليات بالقوارب المطاطيةا4فراد القائمين على 

 . القتالية خ3ل خدمتى بالقوات المسلحةأن مجمل ا4عمال 

)5( ����ـعملي���ـات قب���ـل مجموعـل تشكي���ال  39ة ـ���نھم  2(قت��م

  .)ضمن منتظمة سيناء

 . قتال 39عملية ضمن من المجموعة  )16(

بأس�م منظم�ة (ردقة ـابرات الغ�ـتب مخ�ـة م�ن مك�ـعمليـ )27(

 ). سيناء العربية
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  الحياة المدنية

م�ل اللغ�ات م�ن خ�3ل دائ�رة إدخ�ال عنص�ر المش�اھدة ف�ى معا

�ة��ة غم تليفزيوني��ط .. لق��وتية فق��ت ص��ا كان��م أنھ��ت .. رغ�وكان

ش�ركة رج�اك  أنتجتھ�افى المعام�ل الت�ى  ھذه الطريقة تستخدم

 . للصوتيات 4ول مرة فى العالم

�ادرة ��ة ق��ى إدارة مركزي��ة إل��كرتارية التنفيذي��ل الس��وير عم�تط

�ون ا5دارة 4���دما تك���دة عن���دمات مفي���ة خ���ى تأدي���ن عل���ر م��كث

�ة��ى . مدرس��وث ف��دريب والبح��يش والت��ة التفت��رة ھيئ��ى فك�وھ

 . وذلك بما يت3ءم مع الحياة المدنية.. القوات المسلحة 

واس�تبدال  –طرح فكرة إلغ�اء مكات�ب التنس�يق ل�دخول الجامع�ة 

  صلى فكرة إط3ق الفرإ.. فكرة تكافؤ الفرص 

ق�د تطبيق فك�رة ال�دمج لطلب�ة الص�عوبات حي�ث أول م�ا طبق�ت ف

 . 1989طبقت عام 

اPستعانة بالشباب فى تعيين قيادات التعليم من نظار وم�وجھين 

 . بعد التدريب
 .كرة بنوك المعلومات وا4سئلة وا4نشطة فى التعليمإنشاء وتطبيق ف

مع عمل كراسة .. التحضير الجماعى للدروس والمنھج  ضفر

 . للفصل والواجبات مواكبة لھذا التحضير

فى الخمس�ينات ب�دأت موھب�ة كتاب�ة الش�عر وم�ع  رالعممع بداية 

مقتبل العمر فى الستينات بدأت بھواية الرسم وكانت رس�وماتى 

 . تعبيرية لموضوعات

عتب�ر بح�ث وھ�و ي.. وضع مخطط لبناء التعليم الس�ليم بمص�ر 

 . متكامل أخذت به وزارة التربية والتعليم
 


