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الضُىفهجه شبهني اثٍبء رقدَه السبدح  -د  

 االعالوٍاالسزبذح الدكزىرح / هجه شبهني ودَر املركس 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 نرحب بحضراتكـ فى رحاب جامعة عيف شمس العريقة فى الموسـ الثقافى
بالتعاوف بيف قطاع  شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0200- 0202لمعاـ الجامعى 

 وبيف كمية األثار نبدأ الترحيب بضيوؼ جامعة عيف شمس
  المواء أركاف حرب حمدى بخيت 
 المواء أركاف حرب أحمد عبداهلل 
 الرباف عمروعزالديف 
  الرباف نبيؿ عبدالوهاب 
  الرباف محمود سعد 

 يسعدنى اف أرحب بحضراتكـ 
 
 ا.د/ هشػػػػػػػاـ تمػػػػػػػراز نائػػػػػػػب رئػػػػػػػيس الجامعػػػػػػػة لشػػػػػػػئوف خدمػػػػػػػة المجتمػػػػػػػع وتنميػػػػػػػة البيئػػػػػػػة  

شمس , السادة أعضاء هيئة التدريس واإلدارييف السادة عمداء ووكالء كميات جامعة عيف 
وأبناءنا الطػالب جامعػة عػيف شػمس السػيدات والسػادة الحضػور نػدوة اليػوـ عػف انت ػارات 

النت ارات اكتوبر المجيػدة . السػادة  84اكتوبر يوـ البحرية الم رية لكى تواكب الذكرى 
النػػا مػػف أروع األمثمػػة فػػى الحضػػور نجتمػػع اليػػـو لنعبػػر عػػف فخرنػػا واعتزازنػػا لمػػا حققػػ  أبط

وفخػرًا بتضػحيات أبطالنػا الشػ داء  اً داء , نجتمػع اليػوـ تخميػدًا ووفػاءالبطولة والتضػحية وال ػ
األبرار الذيف ضحوا بأرواح ـ دفاعػًا عػف أرضػ ـ وكػرامت ـ وأرثػو بػدماءهـ ومػف هنػا منبػر 

اكتػػوبر العمػػـ وتحػػت مظمػػة جامعػػة عػػيف شػػمس نسػػرد ألبناءنػػا عظمػػة قواتنػػا المسػػمحة فػػى 
 .المجيدة وشجاعت ـ وفدائ ـ و برهـ
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 ا.د/ ممدددوا الدددوب ً ي وزَددر اِثددبر ايسددجي وعىُددد كمُددخ اِثددبر  بو ددخ عددني  دد 
" بسػػػػػـ اهلل الػػػػػرحمف الػػػػػرحيـ "  نجتمػػػػػع اليػػػػػوـ فػػػػػى مناسػػػػػبة هامػػػػػة جػػػػػدًا ل حت ػػػػػاؿ بن ػػػػػر 

أكتػػػػػوبر يػػػػػـو 6عظػػػػػيـ وبػػػػػذكرى عظيمػػػػػة شػػػػػ ر اكتػػػػػوبر يجمػػػػػع  بػػػػػيف حػػػػػدثيف عظيمػػػػػيف 
 اكتػػػػوبر يػػػػـو البحريػػػػة سػػػػطرت فيػػػػ  يػػػػـو مػػػػف أمجػػػػد أيام ػػػػا .  02الن ػػػػر العظػػػػيـ وأيضػػػػا 

ومػػػػػا  66كانػػػػػت فتػػػػػرة  ػػػػػعبة جػػػػػدًا وهػػػػػى فتػػػػػرة  -
كػػػػػػػػف بأبطػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػجعاف ورجػػػػػػػػاؿ أمنػػػػػػػػوا بعػػػػػػػػدها ول

بقضػػػػػية م ػػػػػر ون ػػػػػا تسػػػػػتحؽ أف تكػػػػػوف عظيمػػػػػة 
ضػػػػػحوا بػػػػػأرواح ـ وخاضػػػػػوا العديػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػارؾ 
وسػػػػطرت ب ػػػػا البحريػػػػة العظيمػػػػة سػػػػطور مػػػػف نػػػػور 
ويشػػػػرفنا أف يكػػػػوف معنػػػػا اليػػػػـو أبطػػػػاؿ مػػػػف رجػػػػاؿ 
 اكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ البحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
السػػػػػػػػيد المػػػػػػػػواء أركػػػػػػػػاف حػػػػػػػػرب حمػػػػػػػػدى بخيػػػػػػػػت , 

كػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػرب أحمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػداهلل , السػػػػػػػػػيد المػػػػػػػػػواء أر 
الربػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػرو عػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػديف , الربػػػػػػػػػػاف نبيػػػػػػػػػػؿ 
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالوهاب , الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد .

هػػػػػػػػػػ الء الرجػػػػػػػػػػاؿ وزمالئ ػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػادو لم ػػػػػػػػػػر  -
كرامت ػػػػا وعزت ػػػػا فػػػػى حػػػػرب اكتوبرهػػػػذت األيػػػػاـ سػػػػطرت جػػػػزء مػػػػف تػػػػاري  م ػػػػر ال يعرفػػػػ  

ثػػػػػار وقطػػػػػاع الجيػػػػػؿ الحػػػػػديث , فشػػػػػكرًا عمػػػػػى الػػػػػدعوة والتعػػػػػاوف المشػػػػػترؾ بػػػػػيف كميػػػػػة اآ
شػػػػػػئوف البيئػػػػػػة برئاسػػػػػػة ا.د/ هشػػػػػػاـ تمػػػػػػراز وتحػػػػػػت رعايػػػػػػة ا.د محمػػػػػػود المتينػػػػػػى رئػػػػػػيس 
جامعػػػػػة عػػػػػيف شػػػػػمس . حاليػػػػػًا نحػػػػػف نعػػػػػيش فػػػػػى فتػػػػػرة حديثػػػػػة فػػػػػى تػػػػػاري  م ػػػػػر  ػػػػػراع 
جديػػػػػػػد العمػػػػػػػـ والتكنولوجيػػػػػػػا واالقت ػػػػػػػاد   ػػػػػػػراع فػػػػػػػى مجػػػػػػػاؿ السػػػػػػػالـ باسػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػروح 

مػػػػػى تمبيػػػػػة الػػػػػدعوت ولكػػػػػى تخبػػػػػروا والػػػػػدـ لكػػػػػى تسػػػػػترد م ػػػػػر كرامت ػػػػػا وعزت ػػػػػا . شػػػػػكرا ع
الجيػػػػؿ الجديػػػػد بجػػػػزء مػػػػف تػػػػاري  م ػػػػر الػػػػذى تػػػػـ عمػػػػى أيػػػػديكـ وعمػػػػى  يػػػػادى زمالئكػػػػـ 

 وشكرًا عمى ما قدمتوت لم ر . تحيا م ر .
 

االسزبذ الدكزىر ممدوا الدوب ٍ 
 عىُد كمُخ االثبر
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هشبن متراز ٌبئت رئُ  اجلبو ه االسزبذ الدكزىر 
 لشئىي الجُئخ

 أ.د/ هجه شبهني 
ًا  ب نون ا وعموم ا  أف تزهو أيضًا بجيش ا و ر الكريـ واذا حؽ م ر أف تطيب زهالحضو 

تاؿ والحرب التى كانت غاية الحرب مف أجؿ السالـ . مف أجؿ الذى عمـ العالـ فنوف الق
 الوطف وعمى ن س الن ج والخطى كانت اكتوبر ممحمة العزة والكرامة . 

 

 كمىخ االسزبذ الدكزىر هشبن مترازي ٌبئت رئُ  اجلبو خ لشئىي خدوخ اجملزىع ورٍىُخ الجُئخ 
 السادة الحضور الكريـ , أبنائى الطمبة والطالبات

ياـ بػذكرى انت ػارات اكتػوبر المجيػدة التػى يكـ ورحمت  وبركات  نحت ؿ هذت األسالـ اهلل عم
 ويات ودرسػًا لمت ػا ؿ المسػتمرأ بحت تميمة الم رييف ضد أى هزيمة عمى كافػة المسػت

الػػػذى حقػػػؽ الن ػػػر بػػػؿ سػػػيأتى كػػػؿ عػػػاـ  ف رحػػػة عسػػػتعادة األرض لػػػـ تقت ػػػر عمػػػى الجيػػػؿ
لتتجػػػػػػػػػػدد ال رحػػػػػػػػػػػة , فعمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػر 
الع ػػػػور تولػػػػد األحػػػػداث وسػػػػرعاف 
ما تموت ولكف تبقي حرب اكتػوبر 
خالػػػػػدة فػػػػػى وجػػػػػػداف كػػػػػؿ م ػػػػػػري 
ليتعمـ من ا األجياؿ المتعاقبة . عف 
القػػوات المسػػمحة الم ػػرية تمكنػػت 
مػػػف ععػػػادة تنظػػػيـ أهػػػداف ا بسػػػرعة 
ى قياسػػػػية بعػػػػد ال زيمػػػػة الم لمػػػػة فػػػػ

 2666يونيو 
 بػػػػػػػػػػؿ وبػػػػػػػػػػدأت حػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػتنزاؼ مػػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػػدو بعػػػػػػػػػػد أيػػػػػػػػػػاـ قميمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف ال زيمػػػػػػػػػػة . 
أبنػػػػػػائى الطػػػػػػالب سػػػػػػتتعمموف  مػػػػػػف أكتػػػػػػوبر ال ػػػػػػرؽ بػػػػػػيف ال ػػػػػػبر واإلستسػػػػػػالـ وال ننكػػػػػػر 
تضػػػػحيات الشػػػػعب الم ػػػػرى الػػػػذى ضػػػػحى بػػػػالكثير مػػػػف أجػػػػؿ هػػػػذا االنت ػػػػار فالشػػػػعب 

فػػػػى جميػػػػع القطاعػػػػات الم ػػػػرى ..  ػػػػبر عمػػػػى كػػػػؿ الظػػػػروؼ التػػػػى مػػػػرت ب ػػػػا الػػػػبالد 
... سػػػػػػػواء القطػػػػػػػاع ال ػػػػػػػحى الخػػػػػػػدمى أو االقت ػػػػػػػادى لػػػػػػػـ يستسػػػػػػػمـ ... سػػػػػػػتتعمموف أف 
م ػػػػػػر لجػػػػػػأت علػػػػػػى العمػػػػػػـ والعمػػػػػػؿ بعػػػػػػد ال زيمػػػػػػة وجنػػػػػػدت الحا ػػػػػػميف عمػػػػػػى الشػػػػػػ ادات 
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الجامعيػػػػة , والجميػػػػع انػػػػدمج فػػػػى فكػػػػرة واحػػػػدة وهػػػػى ضػػػػرورة تحريػػػػر األرض مػػػػف دنػػػػس 
نمػػػػػا المحتػػػػػؿ . سػػػػػتتعمموف أف الن ػػػػػر ال يػػػػػأتي بشػػػػػ عارات رنانػػػػػ  وفخػػػػػر غيػػػػػر مػػػػػدروس وا 

يػػػػػػػأتي بػػػػػػػالتخطيط الجيػػػػػػػد لػػػػػػػذا .. نحتػػػػػػػاج اف نقػػػػػػػوؿ ل ػػػػػػػذا الجيػػػػػػػؿ الجديػػػػػػػد , اف النجػػػػػػػاح 
والت ػػػػػػوؽ واالنت ػػػػػػار عمػػػػػػى أى عػػػػػػدو وفػػػػػػى أى مجػػػػػػاؿ ممكنػػػػػػًا ولػػػػػػيس مسػػػػػػتحياًل . بػػػػػػؿ 
يجػػػػػب عمينػػػػػا اف نتبػػػػػع ن ػػػػػس القواعػػػػػد والخطػػػػػط التػػػػػى جعمتنػػػػػا ننت ػػػػػر وينب ػػػػػى أف نعمػػػػػـ 

سػػػػػتعداد والج ػػػػػد والتعػػػػػب والتضػػػػػحيات هػػػػػى أثمػػػػػاف طبيعيػػػػػة لالنت ػػػػػار أف التخطػػػػػيط واال
, فػػػػػػال يوجػػػػػػد انت ػػػػػػار مجػػػػػػانى مػػػػػػف دوف ثمػػػػػػف . وفػػػػػػى الختػػػػػػاـ ... اوجػػػػػػ  تحيػػػػػػة تقػػػػػػدير 
جػػػػالؿ واحتػػػػراـ لمجنػػػػدى الم ػػػػري ولكػػػػؿ شػػػػ داء اكتػػػػوبر ولجػػػػيش م ػػػػر العظػػػػيـ لكػػػػؿ  وا 

تعممػػػػوا  كمػػػػا أتوجػػػػ  علػػػػى أبنػػػػائى وبنػػػػاتى الطػػػػالب .... مػػػػف سػػػػاهـ فػػػػى انت ػػػػار اكتػػػػوبر
رث ػػػػػا جػػػػػياًل دروس اكتػػػػػوبر العظيمػػػػػة التػػػػػى سػػػػػتظؿ تعممنػػػػػا عامػػػػػًا بعػػػػػد عػػػػػاـ وسػػػػػنظؿ نتوا

  نتـ بخير .أبعد جيؿ .  وكؿ عاـ و 
 

 ا.د هجه شبهني ي 

الحضػػػػػور الكػػػػػريـ ممحمػػػػػة اكتػػػػػوبر العػػػػػزة والكرامػػػػػة والتػػػػػى اسػػػػػتخدـ في ػػػػػا الجػػػػػيش  
الم ػػػػػػري قواتػػػػػػ  الدبموماسػػػػػػية واألسػػػػػػتراتيجية والعسػػػػػػكرية لكػػػػػػى ي ػػػػػػنع مجػػػػػػدًا يشػػػػػػ د لػػػػػػ  
العػػػػالـ عمػػػػى مػػػػر الع ػػػػور حتػػػػى يومنػػػػا هػػػػذا بشػػػػ ادة العػػػػدو قبػػػػؿ ال ػػػػديؽ ولكػػػػى ن خػػػػر 

تػػػػأتى العػػػػزائـ لػػػػـ أجػػػػد أ ػػػػدؽ بػػػػ  فػػػػاكتوبر ميػػػػراث المجػػػػد والعػػػػزة عمػػػػى قػػػػدر أهػػػػؿ العػػػػـز 
مػػػػػف بيػػػػػت الشػػػػػعر أنطباقػػػػػًا عمػػػػػى رجػػػػػاؿ القػػػػػوات المسػػػػػمحة الم ػػػػػرية عمػػػػػى الع ػػػػػد دومػػػػػًا 
لحمايػػػػػة م ػػػػػر ورد كػػػػػؿ مػػػػػف تسػػػػػوؿ لػػػػػ  ن سػػػػػ  أف يقتػػػػػرب من ػػػػػا وفػػػػػى الشػػػػػدائد تظ ػػػػػر 
معػػػػػػادف البشػػػػػػر وفػػػػػػى المحػػػػػػف تنطمػػػػػػؽ العزيمػػػػػػة نحػػػػػػو عنػػػػػػاف السػػػػػػماء لتسػػػػػػجيؿ بطػػػػػػوالت 

 ندوتناخارقة عمى مر األجياؿ ومع ضيوؼ 
المػػػػػواء / اركػػػػػاف حػػػػػرب حمػػػػػدى بخيػػػػػت عضػػػػػو لجنػػػػػة الػػػػػدفاع واألمػػػػػف القػػػػػومى بالبرلمػػػػػاف 
ويعػػػػػػد سػػػػػػيادت  أحػػػػػػد أبطػػػػػػاؿ حػػػػػػرب أكتػػػػػػوبر المجيػػػػػػدة وحاليػػػػػػًا مستشػػػػػػارمدير كميػػػػػػة القػػػػػػادة 
واألركػػػػػاف كمػػػػػا شػػػػػ ؿ سػػػػػيادت  من ػػػػػب مػػػػػدير عدارة األزمػػػػػات بػػػػػالقوات المسػػػػػمحة  سػػػػػابقًا 

مػػػػدير كميػػػػة القػػػػادة  حاليػػػػا مستشػػػػارأكاديميػػػػة نا ػػػػر العسػػػػكرية العميػػػػا و  ومستشػػػػار مػػػػدير



 

6 

 

واألركػػػػػاف وزميػػػػػؿ أكاديميػػػػػة نا ػػػػػر العسػػػػػكرية العميػػػػػا كميػػػػػة الحػػػػػرب العميػػػػػا زميػػػػػؿ جامعػػػػػة 
الػػػػػػػدفاع فػػػػػػػى واشػػػػػػػنطف فػػػػػػػى كميػػػػػػػة الحػػػػػػػرب الوطنيػػػػػػػة كمػػػػػػػا شػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػيادت  العديػػػػػػػد مػػػػػػػف 
المنا ػػػػػػػػػػب من ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػدير مركػػػػػػػػػػز عدارة األزمػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػالقوات المسػػػػػػػػػػمحة رئػػػػػػػػػػيس اإلدارة 

اع المػػػػػػػػػػػػدنى م سػػػػػػػػػػػػس ومستشػػػػػػػػػػػػار مركػػػػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػػػػات المركزيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالتخطيط بالػػػػػػػػػػػػدف
االسػػػػػػػتراتيجية بعديػػػػػػػد مػػػػػػػف الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة واآف يحػػػػػػػدثنا سػػػػػػػيادة المػػػػػػػواء اركػػػػػػػاف حػػػػػػػرب 

 حمدى بخيت عف ممحمة العزة والكرامة .
 

 كمىخ المىاء أركبي حرة محدي خبُذ 
واسػػػػػػت  رؾ واسػػػػػػتعيف بػػػػػػؾ واسػػػػػػت ديؾ  حمػػػػػػدؾ ربػػػػػػىأبسػػػػػػـ اهلل الػػػػػػرحمف الػػػػػػرحيـ .  

 أجمعػػػػػػػػػػػيف .  مػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػػػػػد  ص  وعمػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػػحبعسػػػػػػػػػػػمـ أ ػػػػػػػػػػػمى و أو 
كتور ممػػػػػدوح السػػػػيد االسػػػػػتاذ الػػػػدكتور هشػػػػػاـ تمػػػػػراز نائػػػػب رئػػػػػيس الجامعػػػػػة . معػػػػالى الػػػػػد

ركػػػػػػػاف حػػػػػػػرب أحمدعبػػػػػػػداهلل السػػػػػػػادة أالمن ػػػػػػػة الكريمػػػػػػػة و ,ثػػػػػػػارالػػػػػػػدماطى عميػػػػػػػد كميػػػػػػػة اآ
ا القػػػػػادة مػػػػػف القػػػػػوات البحريػػػػػة , السػػػػػادة الحضػػػػػور مػػػػػف أعضػػػػػاء هيئػػػػػة التػػػػػدريس وأبنائنػػػػػ

 الطالب . اليـو نتحدث باخت ار عمى ثالث محاور
القػػػػػدرة عمػػػػػى التخطػػػػػيط الػػػػػدقيؽ والمػػػػػاهر الػػػػػذى حقػػػػػؽ أهػػػػػـ عن ػػػػػر فػػػػػى مقارنػػػػػات  أواًل :
رادة لػػػػػػدى الشػػػػػعب والجػػػػػػيش فػػػػػى وقػػػػػػت واحػػػػػػد . وات والػػػػػػدوؿ وهػػػػػو اإلرادة تػػػػػػوفرت اإلالقػػػػػ
 فكػػػػرة الخػػػػداع تعتمػػػػد عمػػػػى منػػػػع الخ ػػػػـ فػػػػىمػػػػة من ػػػػا خطػػػػ  الخػػػػداع االسػػػػتراتيجى ممح

واالسػػػػػػػتعداد  ت كيػػػػػػػر ليسػػػػػػػتعد لخطػػػػػػػة الخػػػػػػػداع الم ػػػػػػػرياف يتػػػػػػػوافر لػػػػػػػ  وقػػػػػػػت كػػػػػػػافى لم
رباكػػػػػػ  وافقػػػػػػادة  وتوجيػػػػػػ  الضػػػػػػرب  فػػػػػػى الوقػػػػػػت المناسػػػػػػب لكػػػػػػى يتحقػػػػػػؽ م اجػػػػػػأة العػػػػػػدو وا 
وكػػػػػاف الجنػػػػػود االسػػػػػرائيميف عمػػػػػى الجب ػػػػػة ل ػػػػػـ اعترافػػػػػات واضػػػػػحة مػػػػػن ـ نػػػػػرى الجنػػػػػدى 

نظريػػػػة الجػػػػيش الػػػػذى ال  –الم ػػػػرى يسػػػػتعد ولكننػػػػا لػػػػـ نكػػػػف ن ػػػػدؽ كػػػػاف لػػػػدي ـ غػػػػرور 
يق ػػػػػر . واف الحػػػػػدود ليسػػػػػت حػػػػػدود الدولػػػػػة . وكانػػػػػت قنػػػػػاة السػػػػػويس خػػػػػط أمػػػػػاف بالنسػػػػػب  

أوؿ دليػػػػػػؿ وبالػػػػػػدـ والعػػػػػػرؽ والنػػػػػػار , و الخػػػػػػداع ل ػػػػػػـ . كسػػػػػػرنا النظريػػػػػػات بػػػػػػالعمـ وب كػػػػػػرة 
عمػػػػػى أف م ػػػػػر انت ػػػػػرت فػػػػػى أكتػػػػػوبر أف عسػػػػػرائيؿ بعػػػػػد انت ػػػػػاء الحػػػػػرب شػػػػػكمت لجنػػػػػة 

قػػػػادة اسػػػػرائيؿ كػػػػؿ مػػػػف اخ ػػػػؽ فػػػػى هػػػػذت الحػػػػرب وتػػػػـ معػػػػاقبت ـ ليسػػػػتمعوا في ػػػػا عخ اقػػػػات 
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محدٌ خبُذركبي حرة ألمىاء ا  

لجنػػػة تحقيػػػؽ .  المنت ػػػر ال يقػػػـو بمجنػػػة تحقيػػػؽ لكػػػف الم ػػػزـو فقػػػط هػػػو مػػػف يشػػػكؿ –
شػػػػػكمت محكمػػػػػة الػػػػػدجوى لمحاكمػػػػػة كػػػػػؿ  66يضػػػػػًا بعػػػػػد حػػػػػرب أوهػػػػػذا مػػػػػا حػػػػػدث معنػػػػػا 

 القادة الذيف أخ قوا فى هذت ال ترة أهـ درس أف األعتراؼ بالخطأ ليس بعيب. 
 

كػػػػاف األنسػػػػاف هػػػػو رمانػػػػ  الميػػػػزاف وال ي ػػػػؿ فػػػػى مقارنػػػػ  القػػػػوات المضػػػػادة ثػػػػانى درس : 
لػػػػػػػـ تكػػػػػػػف المعػػػػػػػدات وال التكنولوجيػػػػػػػا وال األسػػػػػػػمحة التػػػػػػػى كػػػػػػػاف يمتمك ػػػػػػػا الجػػػػػػػانبيف هػػػػػػػى 
المقيػػػاس الػػػػذى نقػػػيس بػػػػ  لػػػو تػػػػـ المقيػػػػاس عمػػػى هػػػػذا المسػػػتوى م ػػػػر لػػػـ ت ػػػػـز عسػػػػرائيؿ 

 مدفعيػػػػػػػة كم ػػػػػػػا 48ة الثانيػػػػػػػة تحػػػػػػػارب بػػػػػػػدبابات مػػػػػػػف الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػػ . م ػػػػػػػر كانػػػػػػػت
أسػػػػمحت ا  . اسػػػػرائيؿ كػػػػؿمضػػػػروب 

ج ػػػػػزة أحديثػػػػػة ومتطػػػػػورة ومتقدمػػػػػة 
األشػػػػػػػػارة كانػػػػػػػػت متقدمػػػػػػػػة أحػػػػػػػػدث 

العػػػػالـ كانػػػػت معػػػػدات القتػػػػاؿ فػػػػى 
ى سػػػػػبب أفػػػػػى عسػػػػػرائيؿ فمػػػػػـ نجػػػػػد 

ف م ػػػػػر ممكػػػػػف أف ت ػػػػػـز أيقػػػػػوؿ 
عسػػػػػػػػػػػػرائيؿ ولكػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػى ععػػػػػػػػػػػػػادة 
الحسػػػػػػػػػػػػػابات وتحميػػػػػػػػػػػػػؿ المواقػػػػػػػػػػػػػؼ 

ف هنػػػػػاؾ عن ػػػػػر أغ منػػػػػات هػػػػػو االنسػػػػػاف , االنسػػػػػاف قبػػػػػؿ أى شػػػػػ  عذا عردنػػػػػا عف أدنا وجػػػػػ
معػػػػػدف األنسػػػػػاف وأ ػػػػػم  وال خػػػػػالؼ عمػػػػػى قدراتػػػػػ  األنسػػػػػاف  نحقػػػػػؽ عنجػػػػػاز عمينػػػػػا ب عػػػػػداد

الخارقػػػػة فػػػػى أف يحػػػػوؿ المشػػػػ د ل ػػػػال  التػػػػاري  يقػػػػوؿ ذلػػػػؾ . مػػػػف ال يقػػػػرأ التػػػػاري  ي قػػػػد 
ري  أهػػػػػػػـ عن ػػػػػػػريف  ػػػػػػػنعوا الج رافيػػػػػػػا والتػػػػػػػا يػػػػػػػف يتجػػػػػػػ أة األتجػػػػػػػات  وال يعػػػػػػػرؼ بو ػػػػػػػم

األنسػػػػػاف الم ػػػػػرى  ػػػػػاحب فكػػػػػرة مػػػػػدافع الميػػػػػات واالبتكػػػػػار والتجديػػػػػد . عف لػػػػػـ اكتػػػػػوبر .
اكتػػػػػوبر كػػػػػاف األشػػػػػياء تتسػػػػػاوى بينػػػػػى وبػػػػػيف غيػػػػػرى, أكػػػػػف مبتكػػػػػرًا ومجػػػػػددًا دائمػػػػػًا فكػػػػػؿ 

 وماسػػػػػػي مثػػػػػػاؿ . لكػػػػػػى نقػػػػػػيس قػػػػػػدرة الدولػػػػػػة نقػػػػػػيس القػػػػػػدرة العسػػػػػػكرية واالقت ػػػػػػادية والدبم
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عالميػػػػػػػػة ونجمػػػػػػػػع كػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػذا ويعػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػاألرادة وهػػػػػػػػذت واإل واالجتماعيػػػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػػػػة
 معادلة القدرة عمى التطوير.

لػػػػػػيس مسػػػػػػتحيؿ عمػػػػػػى الم ػػػػػػرييف  ولكنػػػػػػ  حػػػػػػدث فػػػػػػى اكتػػػػػػوبر معجػػػػػػزةفػػػػػػى الحقيقػػػػػػة مػػػػػػا 
 .عػػػػًا عمػػػػى الػػػػدعوة الكريمػػػػة وشػػػػكراً ف نثػػػػؽ فػػػػى  ذلػػػػؾ ونحػػػػب بمػػػػدنا . اشػػػػكركـ جميأعمينػػػػا 

 
 ا.د/ هجه شبهني ي

حمػػػػػد عبػػػػػداهلل ح ػػػػػؿ سػػػػػيادت  عمػػػػػى بكػػػػػالوريوس العمػػػػػـو العسػػػػػكرية أركػػػػػاف حػػػػػرب ألمػػػػػواء ا 
كمػػػػػػػػا شػػػػػػػػارؾ فػػػػػػػػى حػػػػػػػػرب اكتػػػػػػػػوبر المجيػػػػػػػػدة وح ػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى ليسػػػػػػػػانس الحقػػػػػػػػوؽ  2664

وماجسػػػػػػػػتير العمػػػػػػػػـو العسػػػػػػػػكرية وزمالػػػػػػػػة كميػػػػػػػػة الحػػػػػػػػرب العميػػػػػػػػا ودكتػػػػػػػػورات ال مسػػػػػػػػ ة فػػػػػػػػي 
ف قائػػػػػد كتيبػػػػػ  لقائػػػػػد األسػػػػػتراتيجية القوميػػػػػة , شػػػػػ ؿ سػػػػػيادت  جميػػػػػع الوظػػػػػائؼ القياديػػػػػة مػػػػػ

مدفعيػػػػػػػة جػػػػػػػيش ووظػػػػػػػائؼ األركػػػػػػػاف والقيػػػػػػػادة مسػػػػػػػاعد ممحػػػػػػػؽ حربػػػػػػػي , مسػػػػػػػاعد مػػػػػػػدير 
المدفعيػػػػػػة , رئػػػػػػيس أركػػػػػػاف سػػػػػػالح المدفعيػػػػػػة , مػػػػػػدير كميػػػػػػة القػػػػػػادة واألركػػػػػػاف كمػػػػػػا شػػػػػػ ؿ 

حمػػػػػػػر , سػػػػػػيادت  عػػػػػػدد مػػػػػػف الوظػػػػػػػائؼ المدنيػػػػػػة محػػػػػػافظ لبورسػػػػػػػعيد ,ومحػػػػػػافظ لمبحػػػػػػر األ
نياشػػػػيف واألنػػػػواط العسػػػػكرية ميداليػػػػة الخدمػػػػة وسػػػػمة والح ػػػػؿ سػػػػيادت  عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف األ

الطويمػػػػ  والقػػػػدوة الحسػػػػنة , ميداليػػػػة العيػػػػد العشػػػػريف لمثػػػػورة , نػػػػوط حػػػػرب اكتػػػػوبر , نػػػػوط 
بالمراجعػػػػػػة بالواليػػػػػػات  تحريػػػػػػر سػػػػػػيناء وسػػػػػػاـ الجم وريػػػػػػة , رئػػػػػػيس لعػػػػػػدد مػػػػػػف المػػػػػػ تمرات

ة العػػػػالمي وشػػػػارؾ فػػػػى مػػػػ تمر البيئػػػػ مريكيػػػػة ومػػػػ تمر مػػػػديرى القػػػػادة واألركػػػػافالمتحػػػػدة األ
بألمانيػػػػػػا وشػػػػػػارؾ بػػػػػػالم تمرات والمعػػػػػػارض السػػػػػػياحية المتعػػػػػػددة . ليت ضػػػػػػؿ ب لقػػػػػػاء كممػػػػػػة 

  عف حرب اكتوبر المجيدة .
 

أركبي حرة أمحد عجداهلل  ءكمىخ ي المىا  
  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  

 ا.د/ هشاـ تمراز نائب رئيس الجامعة لقطاع شئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
حػرب أكتػوبر  ا.د/ ممدوح الدماطى وزير اآثار السػابؽ وعميػد كميػة اآثػار السػادة  زمػالء 

سػاتذة جامعػة عػيف شػمس وابناءنػا الطمبػة والطالبػات كػؿ عػاـ وأنػتـ أالكوكبة الحاضرة مف 
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د اهللالمىاء اركبي حرة امحد عج  

ا نسػػػمات وذكػػػرى حػػػرب اكتػػػوبر المجيػػػدة تمػػػؾ الممحمػػػة التػػػى بخيػػػر هػػػذت األيػػػاـ ت ػػػب عمينػػػ
سطرها الشعب الم ػرى وأبنػاء القػوات المسػمحة حيػث أعػادت العػزة والكرامػة لػيس لم ػر 

 وحدها لكف ل مة العربية كم ا .
هػػذت الحػػرب نقطػػة مضػػيئة وتػػاري  مشػػرؼ فػػى الع ػػر الحػػديث ألمتنػػا العربيػػة والبطػػوالت 

خالدة ولكف عمينا أف ندرس ونتدارس لماذا قمنا بخػوض هػذا التى سطرت فى هذت األياـ ال
ال ػػراع نعمػػـ جميعػػًا أف هنػػاؾ أزمػػات عديػػدة تنشػػأ بػػيف الػػدوؿ الزمػػات متعػػددة و ػػراعات 
وحػػروب  . االخػػتالؼ ينػػتج عنػػ  حػػرب  ولكػػف لػػيس كػػؿ الحػػروب هػػى  ػػراعات مسػػمحة 

ميػػة فػػى القػػرف نعمػػـ أف القػػرف العشػػريف حػػدثت بػػ  حػػروب شػػتى ونعمػػـ أف هنػػاؾ حػػرب عال
العشػػريف وخرجػػت من ػػا المانيػػا واالمبراطوريػػة العثمانيػػة والنمسػػا وعػػدة دوؿ أخػػرى من زمػػة 
في ػػا وكػػاف مػػف نتائج ػػا و تػػـ توقيػػع معاهػػدة بنودهػػا اذلػػت الشػػعب االلمػػانى , اسػػتقطعت 
أراضػػى مػػف المانيػػا والنمسػػا منعػػت  ػػناعة األسػػمحة كانػػت النتيجػػة قيػػاـ الحػػرب العالميػػة 

ف أ رادت المانيػػػػػػػػػا ث الثانيػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػ
تسػػػػتعيد كرامت ػػػػا المسػػػػموبة فكانػػػػػت 
الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة وخرجػػػػػت 
المانيا م زوم  نتيجة تدخؿ أمريكػا 
, وأيضػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػزوغ االتحػػػػػػػػػاد 
السػػوفيتى السػػابؽ وقواتػػ  العسػػكرية 
التػػػى اسػػػتطاعت أف توقػػػؼ الزحػػػؼ 
األلمػػػػانى , القػػػػرف العشػػػػريف حػػػػدثت 

تحػدث عػف هػذا لكػى نػرى موقػع أالخريطػة السياسػية لػدوؿ العػالـ . مت يػرات كثيػرة فػى في  
 م ػػػػػػػر مػػػػػػػف هػػػػػػػذت الت يػػػػػػػرات السياسػػػػػػػية فػػػػػػػى العػػػػػػػالـ وفػػػػػػػى منطقػػػػػػػة الشػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػط . 
كاف هناؾ عداء ظاهر نتيجت  دخوؿ م ر فى حرب فقد الػزعيـ  جمػاؿ عبدالنا ػر في ػا 

كػاف هنػاؾ أخطػاء كثيػرة , وأول ػا خطػأ القيػادة ,  2666مكانت  بيف الػدوؿ ووقعػت هزيمػة 
العسػػكرية التػػى أ ػػيبت بحالػػة مػػف ال مػػع بعػػد تن يػػذ اسػػرائيؿ مطبػػات جويػػة لػػدينا فػػى العمػػـ 
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 رتػػػػػػػػػػداد مػػػػػػػػػػف المعركػػػػػػػػػػة . حاب دائمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػتـ بنػػػػػػػػػػاءًا عمػػػػػػػػػػى خطػػػػػػػػػػة اإلالعسػػػػػػػػػػكرى االنسػػػػػػػػػػ
الح ـ عذا قرأنػػػا التػػػاري  نجػػػد أف هنػػػاؾ عظمػػػاء ن ػػػذوا خطػػػة االنسػػػحاب وحمػػػوا قػػػوات ـ وسػػػ

نػػ  سػػوؼ ي ػػـز فػػى معركػػة أالثانيػػة ال ريػػد روميػػؿ عنػػدما وجػػد ونتػػذكر فػػى الحػػرب العالميػػة 
كيمػو  0222العمميف وهـز فعػاًل لكنػ  اسػتطاع أف ينجػو بقواتػ  وأسػمحت  بمسػافة أكثػر مػف 

 حتى و ؿ على ليبيا .
.  حمػػى القػػوات واألسػػمحةأأف توضػػع لػػ  الخطػػة المناسػػبة لكػػى  أى قػػرار باإلنسػػحاب البػػد

سمحت ا وكـ كبير مف أ% مف قوات ا و 42 رية فقدت حوالى وكانت النتيجة أف القوات الم
 ليت  الكاممػػػة عمػػػا عمػػػف مسػػػأزعيـ عبدالنا ػػػر ف الػػػأنػػػت النتيجػػػة الشػػػ داء واألسػػػرى , وكا

عمف التنحى عف من ب  كرئيس لمجم ورية وهذا أحدث  معجزة حرب أو  2666حدث فى 
يحاسب  شػعب  حتػى نػابميوف بونػابرت عنػدما هػـز تػـ ن يػ  امػا  دائما القائد الم زوـ ,أكتوبر

لمتنحػى  الشعب الم رى األ يؿ أعمف قرارت وهذت كانت البداية لحرب أكتوبر قػرر رفضػ 
زالة  ثار العدواف وبد ت الممحمة الكبرى ممحمة الشعب الم رى الذيف هـ جنػود القػوات أوا 

مػػى سػػميـ . قػػاـ الشػػعب الم ػػرى المسػػمحة بػػدأت عمميػػة تخطػػيط وتػػدريب عمػػى أسػػاس عم
العظػػيـ بػػربط األحزمػػة عمػػى بطػػون ـ لكػػى يػػوفروا لمقػػوات المسػػمحة مػػا تحتاجػػ  مػػف سػػالح 
وم روفات لمتج يز حيث يستطيع تن يػذ الم مػة  , هػذت جينػات توارث ػا الشػعب الم ػرى 

التضػحية بكػؿ غػالى و الػذات التكػاتؼ ونكػراف يظ ػر منذ  الؼ السنيف وقت األزمة والشدة 
فػنحف عمػى  تمر الشػعب الم ػرى  ػاحب العػزة والكرامػة وسػتظؿ م ػرنا الحبيبػةلذا سيس

الكرامة والن ر . شػكرا وكػؿ عػاـ جياؿ القادمة ورثوا جينات العزة و ثقة بأف هذا الجيؿ واأل
 نتـ بخير وتحيا م ر . أو 
 

 ا.د/هجه شبهني ي

مػف هػ الء الػذيف  ومع رجاؿ قوات البحرية الم رية الرباف عمرو عزالديف الذى يعػد واحػداً 
شاركوا فػى  ػنع ن ػر اكتػوبر حينمػا قػاـ بالعمميػة األ ػعب فػى تػاري  البحريػة الم ػرية 
بت جيػػر المػػدمرة عيػػالت كمػػا شػػارؾ أيضػػا فػػى حػػرب اكتػػوبر , ويعػػد سػػيادت  أكثػػر األبطػػاؿ 



 

00 

 

عس الدًَالرثبي عىرو   

وؿ بالعمميػػػة األولػػػى , عمميػػػات االسػػػتطالع األ 8اشػػػترؾ فػػػى  يػػػالت حيػػػثعاختراقػػػًا لمينػػػاء 
مرات ن ذ خالل ا عمميتيف  8الثانى بالعممية الثالثة , قاـ باختراؽ ميناء ايالت االستطالع 

, قػػػاـ بتن يػػػذها كمػػػا اشػػػترؾ فػػػى عمميػػػات تط يػػػر قنػػػاة السػػػويس مػػػف األل ػػػاـ عقػػػب انت ػػػاء 
الحػػرب , ح ػػؿ سػػيادت  عمػػى نػػوط الجم وريػػة العسػػكرية مػػف الطبقػػة األولػػى مػػف الػػرئيس 

رقي  استثنائية مف مالـز أوؿ على رائػد مػف الػرئيس عبدالنا ر , كما ح ؿ سيادت  عمى ت
ونوط الجم ورية العسكرية مف الطبقة األولى مػف الػرئيس السػادات  2662السادات يونيو 

ووساـ النجمة العسكرية عف مجمؿ العمميات الخا ة مػف المشػير عبػدال تاح السيسػى فػى 
  0228يناير 

 كمىخ الرثبي عىرو عسالدًَ ي 
مسػػػػػػاء الخيػػػػػػر جميعػػػػػػًا أشػػػػػػكر ا.د/ هشػػػػػػاـ تمػػػػػػراز نائػػػػػػب رئػػػػػػيس الجامعػػػػػػة لشػػػػػػئوف خدمػػػػػػة 
المجتمػػػػػع وتنميػػػػػة البيئػػػػػة وا.د/ ممػػػػػدوح الػػػػػدماطى عميػػػػػد كميػػػػػة اآثػػػػػار , المن ػػػػػة الكريمػػػػػة 

 والسادة الحضور وكؿ أبنائي الطالب .
اكتػػػػػػػوبر كانػػػػػػػت المػػػػػػػدمرة  02يػػػػػػػـو 

االسػػػػرائيمية اسػػػػم ا المػػػػدمرة عيػػػػالت 
 02يػػػػػػـو ء اسػػػػػػـ المينػػػػػػاهػػػػػػو ن ػػػػػػس 

اكتػػػػػػػوبر دخمػػػػػػػت الميػػػػػػػات االقميميػػػػػػػة 
بن ػػػػػػػػؼ ميػػػػػػػػؿ تعميمػػػػػػػػات القيػػػػػػػػادة 
العميػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػدـ االشػػػػػػػػػػػػػتراؾ مػػػػػػػػػػػػػع 
اسػػػػرائيؿ ,الننػػػػا فػػػػى وضػػػػع سػػػػ  , 
كػػػػػاف يوجػػػػػد النشػػػػػيف فػػػػػى بورسػػػػػعيد 

حمػػػػػػػد شػػػػػػػاكر  , المػػػػػػػدمرة دخمػػػػػػػت أبقيػػػػػػػادة  824 ػػػػػػػى جػػػػػػػاد اهلل والالنػػػػػػػش بقيػػػػػػػادة لط 822
نػػػػػش يوجػػػػػد بػػػػػ   ػػػػػاروخيف , السػػػػػاعة الخامسػػػػػة الميػػػػػات االقميميػػػػػة والػػػػػردار ر ػػػػػدها كػػػػػؿ ال

والن ػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػرب أوؿ  ػػػػػػػػاروخ عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػدمرة االسػػػػػػػػرائيمية . وتػػػػػػػػـ ا ػػػػػػػػابت ا مباشػػػػػػػػرة  
وفػػػػػػػى هػػػػػػػذا اليػػػػػػػـو كانػػػػػػػت م اجػػػػػػػأت كبيػػػػػػػرت ل ػػػػػػػـ , ال ػػػػػػػاروخ يضػػػػػػػرب والمركػػػػػػػب ت ػػػػػػػرؽ , 
وال ػػػػػاروخ الثػػػػػانى ا ػػػػػاب ماكينػػػػػات المركػػػػػب , فا ػػػػػيبت ب ػػػػػاروخيف وغرقػػػػػت السػػػػػ ين  
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زت جػػػػدا وقػػػػاموا أهػػػػالى بورسػػػػعيد بالزغػػػػاريط وعبػػػػروا عػػػػف فػػػػرحت ـ واال ػػػػابات كانػػػػت ممتػػػػا
ال ػػػػػاروخيف عمػػػػػى  وضػػػػػرب 822ـ لط ػػػػػى جػػػػػاداهلل بػػػػػالالنش وكانػػػػػت فرحػػػػػة كبيػػػػػرة  وقػػػػػا

الموضػػػػػوع رفػػػػػع  بال ػػػػػة , وكانػػػػػت مأسػػػػػاة كبيػػػػػرة وهػػػػػذا ن ػػػػػس المػػػػػدمرة وا ػػػػػيبت ا ػػػػػابات
وهنػػػػػػاؾ الػػػػػػروح المعنويػػػػػػة وأظ ػػػػػػر قػػػػػػدرتنا كم ػػػػػػرييف وهػػػػػػذا هػػػػػػو عيػػػػػػد القػػػػػػوات البحريػػػػػػة , 

عمػػػػػػػػػاؿ , بػػػػػػػػدأنا كضػػػػػػػػػ ادع  ػػػػػػػػػات والكسػػػػػػػػاحات البحريػػػػػػػػػة مميئػػػػػػػػة باألدور وأعمػػػػػػػػاؿ لم وا
بشػػػػػرية . قسػػػػػـ الضػػػػػػ ادع البشػػػػػرية وقسػػػػػـ ال ػػػػػػاعقة البحريػػػػػة , و تػػػػػـ عمػػػػػػؿ فػػػػػيمـ اسػػػػػػم  

, حػػػػػػرب اإلسػػػػػػتنزاؼ , ودور ال ػػػػػػف  2666الطريػػػػػػؽ علػػػػػػى عيػػػػػػالت عػػػػػػف هػػػػػػذت العمميػػػػػػات , 
بػػػػ  , مينػػػػاء ايػػػػالت فػػػػى خمػػػػيج  كػػػػاف م ػػػػـ جػػػػدا ألنػػػػ  يعػػػػرؼ الشػػػػعب بالػػػػدور الػػػػذى نقػػػػوـ

العقبػػػػػة امتػػػػػداد البحػػػػػر األحمػػػػػر , وبػػػػػدأت اسػػػػػرائيؿ فػػػػػى عمػػػػػؿ مناوشػػػػػات وبػػػػػدأو يضػػػػػربونا 
عمػػػػػػى بقيػػػػػػادة فػػػػػػى أبػػػػػػو زعبػػػػػػؿ ونجػػػػػػع حمػػػػػػادى وكػػػػػػاف يوجػػػػػػد اجتمػػػػػػاع لمجمػػػػػػس الػػػػػػدفاع األ

الػػػػرئيس جمػػػػاؿ عبدالنا ػػػػر وقػػػػاؿ اسػػػػرائيؿ بػػػػدأت تضػػػػربنا فػػػػى العمػػػػؽ والبػػػػد أف نضػػػػرب ا 
حػػػػػد عمػػػػى الػػػػػزعيـ أوضػػػػػعنا كػػػػاف سػػػػػي  سػػػػيناء محتمػػػػ  ولػػػػػـ يػػػػرد نحػػػػف ايضػػػػًا فػػػػػى العمػػػػؽ 

قػػػػػاؿ لػػػػػدينا ابطػػػػػاؿ تسػػػػػتطيع  ت البحريػػػػػة محمػػػػػود ف مػػػػػىجمػػػػػاؿ عبدالنا ػػػػػر عال قائػػػػػد القػػػػػوا
اف تضػػػػػرب اسػػػػػرائيؿ فػػػػػى العمػػػػػؽ وقػػػػػاؿ عبػػػػػدأ بػػػػػ يالت , هػػػػػـ خمػػػػػس اختراقػػػػػات لعمميػػػػػات 

 28الثانيػػػػػػػة و  2666نػػػػػػوفمبر  26عمميػػػػػػات ناجحػػػػػػػة بالكامػػػػػػؿ االولػػػػػػػى  4عيػػػػػػالت من ػػػػػػػا 
 2666نػػػػػػػػػػػػػػػوفمبر  6راؽ االوؿ , االختػػػػػػػػػػػػػػػ 2664فبرايػػػػػػػػػػػػػػػر  4والثالثػػػػػػػػػػػػػػػة  2662مػػػػػػػػػػػػػػػايو 

لػػػػػػى عيػػػػػػالت , وكػػػػػػاف بػػػػػػيف ر ػػػػػػيؼ علػػػػػػى اإلردف ونتسػػػػػػمؿ عف نػػػػػػذهب أوامػػػػػػر  ػػػػػػدرت األ
متػػػػػػػر , وضػػػػػػػرب عمينػػػػػػػا بالكشػػػػػػػاؼ ووجػػػػػػػ  الالنػػػػػػػش تجػػػػػػػات مرسػػػػػػػي  422يػػػػػػػالت حػػػػػػػوالى ع

لثالثػػػػػػة الشػػػػػػ يد النقيػػػػػػب حػػػػػػدود اسػػػػػػرائيؿ , وط ػػػػػػى الكشػػػػػػاؼ وقػػػػػػاـ بػػػػػػال رار . والمجموعػػػػػػة ا
متػػػػػػر والزميػػػػػػؿ  422محمػػػػػػد فػػػػػػوزى البرقػػػػػػوقى دخمػػػػػػوا فػػػػػػى اتجػػػػػػات مينػػػػػػاء ايػػػػػػالت  وبيػػػػػػن ـ 

كسػػػػػػجيف ال ػػػػػػافى كسػػػػػػجيف نتيجػػػػػػة تػػػػػػن س األوزى البرقػػػػػػوقى شػػػػػػعر بػػػػػػأعراض تسػػػػػػمـ األفػػػػػػ
متػػػػػػر , وهػػػػػو مػػػػػرض خطيػػػػػػر  22كثػػػػػر مػػػػػف أالخػػػػػاص بالضػػػػػ ادع البشػػػػػرية تحػػػػػػت عمػػػػػؽ 

ؿ علػػػػى المػػػػدمرة ونػػػػاؿ الشػػػػ ادة وضػػػػحى ألنػػػػ  يػػػػ دى علػػػػى الوفػػػػات , آخػػػػر ن ػػػػس حتػػػػى و ػػػػ
 بن س  مف اجؿ اتماـ العممية عمى أكمؿ وج  وشكرا لكـ . 
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الىهبةالرثبي ٌجُل عجد   

 ا.د/ هجه شبهني ي
وعػػػػػػػف كػػػػػػػواليس العمميػػػػػػػة ايػػػػػػػالت وعػػػػػػػف بطػػػػػػػوالت اخػػػػػػػرى كثيػػػػػػػرة يتحػػػػػػػدث الربػػػػػػػاف نبيػػػػػػػؿ 
عبػػػػدالوهاب الػػػػذى نشػػػػأ فػػػػى أسػػػػرة عريقػػػػة فػػػػى االسػػػػماعيمية والتحػػػػؽ بالحيػػػػات العسػػػػكرية , 

شػػػػػارؾ في ػػػػا تػػػػدمير السػػػػػ ينتيف لمينػػػػاء عيػػػػالت االسػػػػػرائيمى والػػػػذى جسػػػػػدت العمميػػػػات التػػػػى 
متػػػػػر  26فػػػػػى فػػػػػيمـ الطريػػػػػؽ الػػػػػى ايػػػػػالت حػػػػػيف سػػػػػحب جثمػػػػػاف زميمػػػػػة البرقػػػػػوقى مسػػػػػافة 

بػػػػػػػػػػى لمينػػػػػػػػػػاء ايػػػػػػػػػػالت حتػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػاحؿ األردف وقػػػػػػػػػػاـ بتػػػػػػػػػػدمير الر ػػػػػػػػػػيؼ البحػػػػػػػػػػرى الحر 
عمميػػػػػػػة عبػػػػػػػور أثنػػػػػػػاء حػػػػػػػرب االسػػػػػػػتنزاؼ ونػػػػػػػاؿ سػػػػػػػيادت  عػػػػػػػدد مػػػػػػػف  24 اإلسػػػػػػػرائيمى ,

األوسػػػػػػػػمة واألنػػػػػػػػواط والنياشػػػػػػػػيف العسػػػػػػػػكرية نػػػػػػػػوط الجم وريػػػػػػػػة العسػػػػػػػػكرى مػػػػػػػػف الطبقػػػػػػػػة 
ترقيػػػػػػػة اسػػػػػػػتثنائية مػػػػػػػف الػػػػػػػرئيس السػػػػػػػادات ايػػػػػػػالت . مػػػػػػػف الػػػػػػػرئيس عبدالنا ػػػػػػػر  األولػػػػػػػى
, نػػػػوط الجم وريػػػػة العسػػػػكرية مػػػػف الطبقػػػػة االولػػػػى مػػػػف الػػػػرئيس السػػػػادات   2662يونيػػػػو 
مػػػػػػػؿ العمميػػػػػػػات الخا ػػػػػػػة واخيػػػػػػػرا وسػػػػػػػاـ النجمػػػػػػػ  العسػػػػػػػكرية , عػػػػػػػف مج 2668فبرايػػػػػػػر 

التػػػػػػى قػػػػػػاـ ب ػػػػػػا سػػػػػػيادت  مػػػػػػف فخامػػػػػػة الػػػػػػرئيس المشػػػػػػير عبػػػػػػدال تاح السيسػػػػػػى فػػػػػػى ينػػػػػػاير 
0228  . 
 

 كمىخ الرثبي ٌجُل عجد الىهبة ي
 الحضور الكريـ كؿ عاـ وانتـ بخير 

اتحػػػدث اليػػػوـ عػػػف بطػػػوالت الجػػػيش 
الم ػػػرى القػػػوات البحريػػػة الم ػػػرية 
باألخص فػى فتػرة حػرب االسػتنزاؼ 
وحتى حرب اكتػوبر مقارنػ  باعمػاؿ 
العػػػدو , العمميػػػة التػػػى حػػػدثت سػػػن  

بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ادع البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية  2666
االسػػػػػػرائيمية كانػػػػػػت معػػػػػػدات العػػػػػػدو 
متقدمػػػػػػة جػػػػػػدًا وكػػػػػػاف قائػػػػػػد القػػػػػػوات 
الرحمف كػػاف رئػػيس أركػػاف وايضػػا م نػػدس العمميػػة وقػػاـ البحريػػة العظػػيـ محمػػود ف مػػى عبػػد
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حمىىد س دالرثبي   

بالخطة وقاؿ ان  لـ يدع العدويناـ ليمػة واحػدة فػى راحػة , وكػاف دائمػًا يعمػؿ عمميػات ضػد 
جػػاءت الػػدبابات والمػػدرعات وقػػاموا بػػال جـو عمػػى الزع رانػػ  وكػػاف  2662فبرايػػر  -العػػدو 

حرب االسرائيمى فى هذا الوقػت يوجد ردار وتـ عمؿ استجواب لموشي دياف وزير أركاف ال
لػػى المينػػاء عد ضػػ دع بشػػرى م ػػرى يسػػتطيع الػػدخوؿ فػػى الكينسػػت , تع ػػد بػػأف لػػـ يوجػػ

 242ايالت , وفى خالؿ أسبوع تـ عمؿ خطة  قمنا بقص الشباؾ ودخمنا  بأل ػاـ حػوالى 
ى فػي ـ كيمو , والقوا ب ا فى الماء ,و نزلت الض ادع البشرية االسرائيمية وان جر الم ـ الثان

ضػػ دع اسػػرائيمى , وكػػاف يوجػػد بطػػوالت فرديػػة كثيػػرة ,  28ومػػات مػػن ـ حػػوالى  6السػػاع  
 مجموعات وكاف اال رار شديد لتن يذ العممية . واشكركـ جدًا .  6العممية االولى 

 
 ا.د/ هجه شبهني ي

الربػاف محمػػود سػعد أحػػد ابطػػاؿ عمميػة الح ػػار التػى تعػػد أحػػد أهػـ عنجػػازات القػػوات  
الم ػػرية التػػى ن تخػػر ب ػػا عمػػى مػػدى تاريخ ػػا . وتػػـ عفشػػاؿ مخططػػات عسػػرائيؿ  البحريػػة

لمتنقيب عف البتروؿ فى سيناء وكاف مػف بطػوالت القػوات البحريػة الم ػرية تػدمير الح ػار 
 والعمؿ عمى منع و ول  فى سيناء وقبؿ دخول  البحر األحمر 

 
 كمىخ الرثبي حمىىد س د ي

 أحب أف أشكر ا.د/ هشاـ تمراز نائب رئيس الجامعة  
وا.د ممػػػػػػػػػػػػػػػػػدوح الػػػػػػػػػػػػػػػػػدماطى عميػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
كميػػػػػػػػػة اآثػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػى دعػػػػػػػػػوت ـ لنػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو العظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  

المخػػػػػػػػػػػػػػابرات  2662بدايػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػاـ 
العامػػػػػػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػػػػػػرية ر ػػػػػػػػػػػػػػػدت أف 
عسػػػػػػػػػػرائيؿ أنشػػػػػػػػػػأت شػػػػػػػػػػركة لمتنقيػػػػػػػػػػب 
عػػػػػػػػػف البتػػػػػػػػػروؿ برأسػػػػػػػػػماؿ انجميػػػػػػػػػزى 
مقرهػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػدف واسػػػػػػػػػػػػتاجرت ح ػػػػػػػػػػػػار 
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قيػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػف البتػػػػػػػػػػروؿ فػػػػػػػػػػى خمػػػػػػػػػػيج السػػػػػػػػػػويس قػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػرئيس البػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػػدى لمتن
ف نضػػػػػػػػػػػػػرب  أدخولػػػػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػػػػر األحمػػػػػػػػػػػػػر , لػػػػػػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػػػػػػتطع  تػػػػػػػػػػػػػدمير الح ػػػػػػػػػػػػػار قبػػػػػػػػػػػػػؿ

بػػػػػػػػػػػالطيراف , لػػػػػػػػػػػذلؾ تعاونػػػػػػػػػػػت القػػػػػػػػػػػوات البحريػػػػػػػػػػػة الم ػػػػػػػػػػػرية  مػػػػػػػػػػػع زارة الخارجيػػػػػػػػػػػة , 
لمتج يػػػػػػػػػػػز لتػػػػػػػػػػػدمير الح ػػػػػػػػػػػار , جػػػػػػػػػػػاءت تعميمػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػأف الح ػػػػػػػػػػػار دخػػػػػػػػػػػؿ المينػػػػػػػػػػػاء , 

ئػػػػػػػػد خمي ػػػػػػػػة جػػػػػػػػودت / وكػػػػػػػػاف منػػػػػػػػدوب المخػػػػػػػػابرات العامػػػػػػػػة كػػػػػػػػاف قائػػػػػػػػد المأموريػػػػػػػػة الرا
أحمػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػالؿ , والسػػػػػػػػػػػػاعة الخامسػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػرج الح ػػػػػػػػػػػػار خػػػػػػػػػػػػارج المينػػػػػػػػػػػػاء وجػػػػػػػػػػػػاءت 
تعميمػػػػػػػػػات برجعونػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى م ػػػػػػػػػر أوؿ مجموعػػػػػػػػػة خمي ػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػودت , حسػػػػػػػػػنى توفيػػػػػػػػػؽ 

المجموعػػػػػػػػػة  , محمػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػعد , أحمػػػػػػػػػد الم ػػػػػػػػػرى , خرجنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػاريس ,
ا وتقابمنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػع أنػػػػػػػػػػور عطيػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػس أبابػػػػػػػػػػا و ػػػػػػػػػػمنأالثانيػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػاءت عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ 

 مندوب المخابرات , وقاموا بمقابمة الس ير .
 422الخمي ػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػودت اختػػػػػػػػػػػػار المكػػػػػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػػػػػاـ الح ػػػػػػػػػػػػار يبعػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػوالى  -

دقػػػػػػػػائؽ تػػػػػػػػتـ العمميػػػػػػػػة , بػػػػػػػػدأنا فػػػػػػػػى تج يػػػػػػػػز األل ػػػػػػػػاـ وتػػػػػػػػـ بيػػػػػػػػع  22متػػػػػػػػر وقػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػى 
 الح ػػػػػػػػػػػار خػػػػػػػػػػػردة ولػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػتطع عسػػػػػػػػػػػرائيؿ شػػػػػػػػػػػراء ح ػػػػػػػػػػػار  خػػػػػػػػػػػر . اشػػػػػػػػػػػكركـ جػػػػػػػػػػػدًا. 

النػػػػػػػػػػػػػػدوة قػػػػػػػػػػػػػػاـ ا.د/ هشػػػػػػػػػػػػػػاـ تمػػػػػػػػػػػػػػراز بتكػػػػػػػػػػػػػػريـ  الرمػػػػػػػػػػػػػػوز العسػػػػػػػػػػػػػػكرية  وفػػػػػػػػػػػػػػى ن ايػػػػػػػػػػػػػػة
هػػػػػػػػػػدائ ـ  درع الجامعػػػػػػػػػػة لمػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدموت  الم ػػػػػػػػػػرية ضػػػػػػػػػػيوؼ جامعػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػمس وا 

 مف بطوالت عظيمة لم رنا الحبيبة .

 شكرا لمسادة الحضور جميعاً  .
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 صىرح مجبعُخ وع  السبدح الضُىف ث د اٌزهبء الٍدوح


