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 مـقـدمـة

 
الىت أنعم هللا علهيا "خلريات و"ملوارد  اسـتعدف الغزاة مرص منذ قدمي الزمان ألن مرص من البالد

من أجشع الشعوب مما جعل الغزاة ينظرون الهيا بعني الطمع مفن  الطبيعية الكثرية وأنعم علهيا أيضا بشعب
لهكسوس وجاء من بعدمه الفرس وبعدها جاء يرصدون مرص ونذكر مثال جهوم ا عهد الفراعنة والغزاة

وجاءت موقعة املنصورة دليل عىل جشاعة جنود شعب مرص وموقعة حطني بقيادة صالح  الصلبييون
الفرنسـية  األيوىب و املغول و اكنت مقربهتم ىف مرص ىف موقعة عني جالوت ونتذكر أيضا امحل\ ا]ين

وبورسعيد ويأيت  ىل مرص ومقاومة أهايل السويسالعدوان الثالىث ع ١٩٥٦وفشلها فشل أكيد وحرب 
من عهد الفراعنة حىت اآلن  لتربهن أن شعب مرص ١٩٧٣ىف الهناية حرب العزة والكرامة حرب أكتوبر 

والشدائد فهو أقوى من احملن وأصلب من  أنه شعب جشاع يأىب ا|ل والهوان و}ام مرت به احملن
 . الشدائد

 
 

 النكسة

عىل مرص أحست إرسائيل أهنا هزمت رش هزمية ىف العدوان الفاشل عىل مرص  الثالىث بعد العدوان
وأرسلت  ١٩٦٧تعد العدة لعدوان جديد فلام أمتت اسـتعداداهتا بدأت تتحرش بسور� ىف  فأخذت
سور�  قواهتا العسكرية إيل احلدود املشرتكة بيهنم وىف هذا الوقت أعلنت مرص وقوفها جبانب بعض

املطارات املرصية ىف  عة إىل سيناء وهنا قامت القوات اإلرسائيلية هبجوم جوى عىلوأرسلت قواهتا برس 
هائال للطائرات احلربية  فأحدثت تدمرياً  ١٩٦٧سيناء وىف معق مرص ىف صباح اخلامس من يونيو

واكن هذا الهجوم عىل ٠.اإلرسائيلية  املرصية وأصبحت القوات املرصية ىف سيناء صيدا سهال للطائرات
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السويس بعد أن خرس اجليش املرصى أكرث  مفاجأة ونكسه وصلت هبا إرسائيل اىل رشق قناةمرص 
  )أن ما أخذ "لقوة ال يسرتد إال "لقوة(عبد النارص  معداته وذخريته ،وقد أعلن الرئيس الراحل جامل

دث بطائراته ،وبدأت مرص تعيد بناء جيشها بعد النكسة وراحت تسلحه بأح وأن العدو لن يرهبنا
وطلبت مرص مساعدة ا]ول األوربية لكهنا رفضت واعمتدمت مرص عىل قوة جيشها  األسلحة وأحسـهنا

 . جنودها وجشاعة شعهبا وبسا®
 
 

 حرب ±سـتزناف

سيناء إىل إقامة احلصون والتحصينات ملنع جهوم املرصيني ولرضب أى قوة  بدأت إرسائيل بعد أن أحتلت
 ود مرص ال خيافون املوت وأثبتوا للعدو أهنم أبطالإىل سيناء ولكن جن حتاول ا]خول
 بأربعة أشهر مت إغراق املدمرة البحرية إيالت بطربيد مرصى ، عندما اقرتبت من السواحل بعد العدوان

 . املرصية حفطمت أجزاؤها وتناثرت ىف املاء وأبتلع البحر رجالها وجنودها
الهليوكوبرت ولكهم  بت الضفادع البرشية املرصية طائرة منامليناء احلرىب اإلرسائييل إيالت فقط رك  اكنت ىف

البحر وأخذت لك مجموعة تعد  ثقة ىف النرص والفوز ، ونزلت الطائرة ىف ماكن حمدد لها وسط أمواج
وتضبط الساعات وعندما اقرتبوا من األهداف  العدة لنسف القطعة البحرية اÈصصة لها وتعطى التعلÆت

وسفينة النقل ) بيت شفع (تدمري Ìق\ ا]""ت اإلرسائيلية  دوى ±نفجار ومتأعطيت إشارة البدء ف
  ) بيت �م(العسكرى 

 
 

 ±سـتعداد للحرب والعبور العظمي

منيع ، خط من التحصينات الرهيبة يتشلك ىف مجموعة كبرية من  جلأت إرسائيل إىل إقامة خط عسكرى
 ومت أنشأه محلاية) خط "ريف (لرشقية للقناة يطلق علهيا امس عىل امتداد الضفة ا النقاط القوية املنترشة

العسكريني ىف العامل عىل  القوات اإلرسائيلية من نريان املدافع املرصية وهذا اخلط أمجع عليه اكفة اخلرباء
التارخي العسكرى وقال احملللون احلربيني ىف  أنه يتفوق ىف مناعته وحتصيناته عىل أكرث اخلطوط شهرة ىف

املرصى والعسكرية املرصية أن يعرب هذا اخلط املنيع ولكن لك هذا  لعامل أنه من املسـتحيل عىل اجلندىا
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 . أمام اجلندى املرصى ا|ى ال يعرف املسـتحيل وال يقبل ا|ل والهوان والهزمية اكن البد أن يهنار
العسكرية للحرب  د اجلهبةقائدة اجليش املرصى يعملون عىل تقوية اجليش بلك الوسائل وقاموا "عدا أخذ

تسـتعد ملالقاة طائرات العدو  وتدريب اجلنود عىل معلية عبور قناة السويس واكنت قوات ا]فاع اجلوى
ماكن اىل أخر تبعا خلطة رسية غاية ىف ا|اكء  "لصوارخي ومعل قواعد لها واكنت هذه القواعد تنقل من

ائرات العدو ىف ساعة العبور وساعة اللقاء ليكن ىف تدمري ط والتضليل واكن لهذه القواعد فضل كبري
 . الوطن العبور أو املوت عىل أرض

 

 املعركة والتحرير

فانطلقت أكرث من مائيت ) هـ١٣٩٣العارش من رمضان ) م١٩٧٣حىت إذا اكن يوم السادس من أكتوبر 
رات والقواعد الثانية بعد الظهر حنو معق سيناء حيث حطمت املطا وعرشين طائرة مرصية ىف الساعة

واحلصون العسكرية للعدو ، وىف اللحظة نفسها أطلق أكرثمن ألفى مدفع مرصى  اجلوية والصاروخية
ىف  الكثيفة عىل خط "ريف فبدأت تهتاوى حصونه وجنح سالح املهندسني بعمل أول كوبرى ثقيل نريانه

  عىل طول اجلهبة تر الرتاىبحواىل الساعة الثامنة وبعد مثاىن ساعات قاموا بعمل سـتني ممرا ىف السا
واجتاحت حتصينات العدو ، وىف  مث أخذت القوات املرصية ىف عبور قناة السويس عىل طول املوâة

واسعة ىف الساتر الرتىب بقوة املياه ويقميون  الوقت نفسه اكن املهندسون العسكريون يفتحون فتحات
املصفحة واملعدات احلربية واجلنود واملشاة إىل  ا]""ت والعر"ت الكباري واملعدات فوق القناة لتعرب

 ، أرض سيناء
 

املرصيني عالية للغاية واكن  سيناء وىف لك ماكن واكنت الروح املعنوية للجنود وانترشت ا]""ت ىف قلب
تتجه ىه حنوه يأىب الفرار واكن يندفع حنوها و  إذا قابل جندى من جنود املشاة د"بة من د""ت العدو

صامدا حىت إذا ما اقرتبت منه أخرج من جيبه قنب\ يدوية  لتسحقه ومتىش فوقه ، اكن اجلندى الشجاع
ىه حطام مبن فهيا وإذا هو شهيد جبوارها هذه الروح الفدائية العظمية ىه  وجفرها ىف داخل ا]"بة فإذا

ه أنه حصني ويسـتحيل اقتحامه ولقد املانع املايئ ورس حتطمي خط "ريف ا|ي قال عن رس عبور هذا
ا]ولية هبا  مرص بتí الهزمية حطمت إرسائيل حتطÆً سـياسـيا وحربياً واقتصاد� وأضاعت الثقة حطمت

قوة األميان الاكمنة ىف نفس  وأصبح احلديث عىن تفوقها احلرىب وهامً وخياًال ، ولقد نسيت إرسائيل أن
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ما قدمته إرسائيل من اسـتحاكمات قوية ، وما  وارخي لقد تضاءلاملرصى أقوى من القنابل واملدافع والص
عرصية أمام قوة أميان وحب اجلندى املرصى لبïه وهذه  نظمته من طريان قوى وما مجعته من د""ت

شعب يرفض ا|ل . الزمان شعب أقوى من احملن وأصلب من الشدائد  ىه طبيعة شعب مرص من قدمي
إذا فتح هللا عليمك مرص فاختذوا : ( رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  وصدق قول والهوان و±ستسالم

 )ضكثيفا فذô اجلند خري أجناد األر جندا  فهيا
 
 

ظهرا يوم السادس من اكتوبر قناة السويس عىل ارتفاع  ٢.٠٥طائرة مرصية الساعة  ٢٢٠عربت 
 ١١بنجاح وخرست مرص  لرضب األهداف اإلرسائيلية بسيناء وقد حققت هذه الرضبة هدفها منخفض

 طائرة فقط مهنا طائرة بقيادة عاطف السادات أخو الرئيس الراحل أنور السادات
 مدفع من خمتلف األعرية عىل طول اجلهبة بقصف مواقع اجليش ٢٠٠٠نفس الوقت قام أكرث من  ىف

 دقيقة ٥٣±رسائيىل عىل اجلهبة الرشقية لقناة السويس ـ سيناء ـ واسـمتر القصف 
اجليش  س الوقت ايضا قامت قوات اجليش الثاىن املرصى بقيادة اللواء سعد ا]ين مأمون وقواتنف ىف

أنواع خمتلفة من الزوارق  الثالث بقيادة اللواء عبد املنعم واصل بعبور القناة عىل دفعات متتالية عىل
 املطاطية واخلشبية

ساعات  ٨ساعة الثامنة مساء وبعد كوبرى ثقيل ىف حواىل ال  جنح سالح املهندسني املرصى بعمل أول
كبارى ثقي\ ،  ٨ممر "لساتر الرتاىب عىل طول اجلهبة وإنشاء  ٦٠بعمل  قاموا ١٠.٣٠اى حواىل الساعة 

 معدية ٣٠، وتشغيل  كبارى خفيفة ٤و
اجليش املرصى و±رسائيىل عىل  سقوط خط "رليف وحترير مدينة القنطرة رشق ومعارك دامية بني

  أكتوبر ٨،  ٧،  ٦ق القناة ـ سيناء ـ خالل أ�م طول اجلهبة رش 
 

  اجلندى اýهول
أكتوبر واكنت وحدته الصغرية قد  ١٣أى ىف يوم  ١٩٧٣بطولته اكنت ىف اليوم الثامن حلرب أكتوبر 

التبات ىف جنوب سيناء ويبدو أن اإلرسائيليني  عربت خلف خطوط العدو ومتركزت فوق إحدى
القوات مع إسقاط فصي\ من املظليني عىل سفح التبة واشتبك  لها بعض اكتشفوا الوحدة و أرسلوا

سـيد زكر� ىف كرس طوق الهجوم ±رسائيىل فتسلل هبدوء يتسلق التبة  الطرفان ىف قتال ضار وفكر
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 نريانه الكثيفة عىل مجموعة من املظليني ليقتلهم مجيعا مبن فهيم قائدمه واكن اجلندى ويركهبا ويطلق
اكن األخر  سابقا ىف الناحية األخرى فرصده وعندما التفت إليه سـيد ليطلق عليه الرصاص ±رسائيىل

سـيد وأخذ  قد عاج� بدفعة رشاش رسيعة لميوت وزحف اجلندى ±رسائيىل حىت وصل اىل جثة
اء مل "ملهمة أو رمبا بعد عبوره سين متعلقاته ،بطاقته العسكرية ،خطاً" اكن قد كتبه اىل وا]ه قبل قيامه

عىل روح قتالية وجشاعة فائقة رمبا مل يصادفها من قبل وانه  يفكر ىف رسقته وأمنا أراد ±حتفاظ هبا تذاكرا
األسد أو حسب قو� لصحيفة يديعوت اإلرسائيلية أنه فعال أسد قاتل برشاسة  هو ا|ى متكن من قتل

 فصي\ اكم\ مبفرده وحصد أرواح لك من اكن فهيا وبسا®
 
 

 حرب أكتوبرنتاجئ 
يف شـبه  أمه نتاجئ احلرب اسرتداد السـيادة الاكم\ عىل قناة السويس، واسرتداد جزء من األرايض من

 .جزيرة سيناء
واليت اكن يقول هبا القادة العسكريون يف  ومن النتاجئ األخرى حتطم أسطورة أن جيش إرسائيل ال يقهر

  إرسائيل،
مب ديفيد بني مرص و إرسائيل ا|ي عقد بعد احلرب يف التفاق اك كام أن هذه احلرب }دت الطريق

  .م و ز�رته للقدس ١٩٧٧مبادرة السادات التارخيية يف نومفرب  م عىل إثر١٩٧٨سبمترب 
  .م١٩٧٥إىل عودة املالحة يف قناة السويس يف يونيو  وأدت احلرب أيضا

ادت العزة والكرامة لهذا الشعب نتاجئ حرب أكتوبر أن هذه احلرب اسـتع ومن أمه ما ميكن أن نقو� عن
 املبارك العرىب

لصاحل الطرف العريب فالقوات  وعليه ميكننا القول إن الوضع مل يعد كام اكن بل مت تغيريه عىل األرض
ا|ي مكهنا من فتحها للمالحة الحقاً عام  الشـ�(املرصية أحضت تسـيطر عىل قناة السويس بضفتهيا 

 م ١٩٧٣
 
 

     خـاتـمـة
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 هذا ألن تí.. أن ال�م عن حرب السادس من أكتوبر قد أصبح مادة مسـهتلكة فهو خاطئ من يظن
العامل، وحىت الشعب  احلرب اكنت والزالت مكتظة "لعديد من اخلفا� واألرسار الىت جيهلها اكفة شعوب

يني وغرور ترسب تؤكد قوة وعظمة املرص  وهذه األرسار اليت لكام أفرج عن جزء مهنا أو..اإلرسائييل ذاته
 . وتومه اإلرسائيليني

  املراجع
  محمد إسامعيل/ لïكتور ) حرب أكتوبر والنرص العظمي  ) / كتاب
  عىل محمد توفيق/ للاكتب ) والسالم  أرسار احلرب/ ( كتاب 

  
 
 


