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 بدوي أحمد المشير
 

  ..…فيه عاشت المصري اإلنسان خصائص كل .…ودما لحما مصريا كان

 …حـادا  كان ذكاؤه …واإلطالع بالعلم الكمال إلى سعيه .…إنسانيته … المصري شهامة
 للجندي مثاال بدوي أحمد المشير كان هكذا … بالنفس والثقة باإليمان تتحلى كانت وروحه

 فـي  المصري للقائد رائع مثال إلى الخالدة أكتوبر ملحمة لتهحو الذي .…األصيل المصري

  ..…التاريخ لحظات أعنف

  .بدوي أحمد المشير

 نفس وفي .…التقارير بقراءة انشغالي وأثناء المكتبي عملي انتهاء وبعد … المغرب قبل

 أعمل فأنا .…الدولة في إنسان أي مثل فلست …كثيرة أخرى أمور في يفكر عقلي الوقت

  :لي ويقول بالتليفون يتصل بالنائب فوجئت …٢٤ الـ الساعات طوال يفكر ليوعق

  .…"سيوه في زمالئه وبعض بدوي ألحمد حادث وقع لقد "

 وثقتي واعتزازي حبي مدى يعرف ألنه الحادث وقع علي يخفف أن مبارك حسني أراد وقد

 مستعدون ألنهم .. أبنائي من عندي عزة أكثر .… جدا أعزاء أبناء فهم المسلحة القوات بقادة

 مثلما مناقشة دون وينفذونه القرار لهم اصدر عندما لحظة أية في للموت ودائما باستمرار

  …بالتدريج لي  يبلغه أن فقرر .…أكتوبر حرب في حدث

 قـد  جلل بشىء المكالمة أول من شعرت فقد … حصلت حاجة فيه حسني يا :"له قلت أنني إال

  .…أمامه كانت كلها التفاصيل أن من الرغم على بعد تصله لم صيلالتفا أن قال لكنه …وقع

 بعض ومعه – يرحمه اهللا – توفى بدوي أن وأبلغني ثانية مرة بي النائب اتصل .…قليل وبعد

  .واحدة طائرة في وكانوا القادة

 ال أنهـم  القـادة  بأمن والخاصة الموجودة واألوامر واحدة طائرة القادة ركب كيف :له فقلت
 .…الطيران؟ لسالح قائدة كنت عندما األوامر هذه انت أصدرت وقد ، واحدة طائرة ركبوني

   ؟..الطائرة نوع هي وما  ؟ ..…الحادث هذا وقع وكيف

 …عددهم أعرف ال وكذلك .…واحدة طائرة كلهم ركوبهم في السبب أعرف ال :النائب أجاب
  .كوماندو هليكوبتر فهي رةالطائ أما التفاصيل بقية ألعرف بسيوة اآلن متصل فأنا
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 بأعطـائي  الحادث وقع يخفف أن أراد ولكنه التفاصيل كل يعرف النائب أن الواضح من كان

 الكوماندو ألن … كوماندو الطائرة أن لي قال عندما استغربت ولكنني .…بالتدريج التفاصيل

 موتـور  قفو إذا أنه لدرجة جدا وقوية .…كامل أمان وفيها رويس رولز بموتورين مؤهلة

  ..…معا الموتورين بعمل ويقوم الثاني للموتور أوتوماتيكيا قوته تنتقل

 أن وعرفت … الحادث عن ..…الكاملة التفاصيل مبارك حسني لي قال .. الثالثة المرة وفي

 موتوراتهـا  أن البليدة خصائصها من الطائرة وهذه .. الروسية " ٨ / مي "طراز من الطائرة

 داخـل  اإلضـافية  خزاناتهـا  أن والكارثـة  .…الكوماندو بموتورات نتقار وال جدا ضعيفة

 خزان بجانب أجلس وكنت .. القوات على بها ألمر الطائرة تلك أركب كنت وأنا .…الطائرة

  !…جدا خطيرة عملية وهذه  …بالداخل البنزين

 ال مـن  بدال األمان طائرة وهي الكوماندو طائرة ورفاقه بدوي يركب لم لماذا :النائب سألت

  ؟٨ مي

 أنـه   فأبلغني .…بهذا؟ سمح لماذا وسألته الطيران سالح قائد بشبانة فعال اتصلت أنني أجاب

 حسـب  الكوماندو وصول بعد إال سيوة ترك وعدم االنتظار بدوي أحمد العام القائد من طلب

 عندنا سرافلإل داعي ال !؟ التبذير هذا لماذا " :الواحد بالحرف له قال بدوي أن إال التعليمات

  ..…"توصلنا ٨ مي الـ هنا

 الذين القادة لكن …الطائرتين على أنفسهم يقسموا أن الواجب من وكان طائرتان هناك وكان

 مـن  الرغم على معه كلهم يركبوا أن أردوا بحق إنسانا كان وقد كامال يوما بدوي مع قضوا

  . التعليمات

 مرات ثالث المواقف تلك واجهت وقد تإجراءا من يناسبه بما الموقف واجهت الفور وعلى

 قـد  أنه فوجدته منزله إلى فذهبت وطلبوني الناصر عبد مات عندما األول الموقف :قبل من

 االختراق كان الثاني الموقف …… الموقف مواجهة من فورا البد وكان …ساعتين منذ مات

 الذي االختراق لكن .… لي بالنسبة حدثا تكن لم فالثغرة .. النار إطالق وقف بعد حدث الذي

 يتخـذ  أن حسني من وطلبت …كعادتي الموقف واجهت لذلك  .النار إطالق وقف بعد حدث

 وتسـهر  الواجـب  العسـكري  التكريم بكل غدا تكون الجنازة " :له وقتل .…الترتيبات كافة

  ..…"باريس من فورا يعود غزالة أبو …بنفسك

 لـه  أرسل فسوف األمر اقتضى وإذا بباريس ةغزال بأبو بالفعل اتصلت أنا :"النائب لي وقال

 …"هنا من طائرة
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 رئـيس  مثـل  مثلـه  المسـلحة  للقوات العام القائد منصب أن  الناس يعرفه أن يجب والذي

 لدرجـة  …قرار اللحظة هذه في يكون قد ألنه .…لحظة منصبه يخلو أن يجب ال الجمهورية

 مـن  استقلها التي العربة في له مباشر تليفون بتركيب قاموا لمصر زياراته أثناء نيكسون أن

  ..…عابدين قصر إلى الهرم

  ..…شىء حدث إذا بالبنتاجون مباشرة ليتصل الهليكوبتر الطائرة وفي .. القطار في وتليفون

 فعنـدما  ..… لحظة العام القائد يغيب أن يجب فال ..…المسلحة للقوات بالنسبة الشىء نفس

 فـي  عنـدي  كان بإقالته الوزير سكرتيري يبلغ أن قبلو ١٩٧٢ عام في الحربية وزير أقلت

 أن إلـى  مساء ٨ الساعة حتى بالنيابة العام القائد سلطة وخولته بالنيابة األركان رئيس المنزل

  ..…إسماعيل أحمد المرحوم كان وقد الجديد الوزير يصل

 رئـيس  نائـب  إلـى  مباشـرة  نفسه قدم وصوله فبمجرد … غزالة ألبو جرى الشىء نفس

 وبـذلك  الجديدة التشكيالت تصدر أن إلى بالنيابة عاما قائدا بتعيينه أخطره الذي الجمهورية

   ..…الفراغ امتأل

 حـزن  بالـذات  أنا عائلتي عم كما .…ورفاقه بدوي أحمد وفاة على شديد حزن البلد عم وقد

 كان دالجدي األركان ورئيس المستشفيات في جميعا القادة هؤالء تعرف زوجتي ألن .…كبير

  .النبي رب عبد هو المصابين من

 طلبت … الجنازة يوم في ولكنني .… الهليكوبتر ركوب عن امتنع أن أوالدي مني طلب وقد

 حـوادث  أن …نملكها التي األسلحة كل نلغي حادث وقع إذا ألنه …فعال وركبتها الهليكوبتر

 …وقدره اهللا قضاء أنه …أخرى ناحية ومن .…الطائرات حوادث من أكثر العربات

 بمـا  واجهتـه  …النـار  إطالق وقف بعد اليهود اختراق عند حدث مثلما … الموقف واجهنا

 مصـير  غيـر  من ومنهم …الجدد القادة أجل من للنائب تعليماتي وأعطيت الموقف يقتضي

 يقود أكتوبر معركة أثناء كان الثاني الجيش قيادة باألمس تولى الذي الحليم عبد مثل المعركة

 يتتبـع  كـان  .بارليف خط نقاط أقوى النقطة هذه وكانت العش رأس عند عبرت تيال قواته

 المعركـة  أن وجـد  وعنـدما  عبروا الذين الضباط مع بالالسلكي الغرب في وهو المعركة

 النقطة تلك في المعركة مصير ليغير إليهم يعبر الحليم عبد  بقائدهم ضابطه فوجئ متأرجحة

 .بارليف خط نقاط أقوى كانت قلت وكما ..…نقطتين وكانت .بالذات

 معجـزات  حققت التي الفرق من فرقة قائد كان النبي رب عبد الجديد  األركان رئيس وكذلك

 في قاتل ,,,,المدرعة ٢١ الفرقة قائد كان دبابات ضابط الجديد العمليات مدير العرابي إبراهيم

 المعركـة  ميدان في قاتلوا … نالمحاربي من جميعا أنهم .القواد باقي كذلك شرسا قتاال الثغرة
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 وقـوة  عظمة وهذه .…وثالث ثان جيل الجيل هذا وراء وعندي ..…المكاتب في يجلسوا ولم

  …المصرية المسلحة والقوات المصري الجيش وقوة أكتوبر حرب

 الجديدة التعيينات واستعرضت غزالة وألبو للنائب تعليماتي وأصدرت الجنازة شيعت أن بعد

 مثلمـا  تمامـا  .…التعـب  على حل العسكرية بذلتي خلعت أن وبمجرد …رالقناط إلى عدت

 فـي  فسقطت التعب علي حل الناصر عبد موت فبعد … موقف لكل مواجهتي بعد لي يحدث

 اما … اإلرهاق نتيجة البول في بنزيف مصاب أنني اكتشفت الثغرة اختراق وبعد .…الجنازة

 األربـع  طـوال  يعمـل  أن اعتـاد  كما …يعمل وأن يفكر أن عقلي رفض فقد المرة هذه في

  ..…اليوم في ساعة والعشرين

  .…بدوي يرحمه اهللا اتذكر فجلست

 مـدير   مـن  كـان  الذي بدران شمس ضمنها من  كان التي الشهيرة ١٩٤٨ دفعة من بدوي

 فلما المسلحة القوات في حساسة أماكن في األوقات من وقت في وكانوا عامر المشير لمكتب

 وسـرح  مـنهم  الناصر عبد  احتاط ..…يونيو هزيمة بعد وخاصة االثنين ينب الصراع وقع

  …منزله إلى عاد وجزء المعتقالت إلى ذهب منهم جزء … الدفعة هذه أغلب

 أمـرا  فأعطيـت  …عندنا الموجودين الضباط أكفأ من ٤٨ ضباط أن لي قالوا توليت وعندما

  .…بدوي ومنهم الخدمة إلى برجوعهم

 عبرت .. سيناء إلى السويس من الجيش عبر عندما الثالث الجيش عملية في بدوي ظهر وقد

 األحمـر  البحـر  محافظ وهو عفيفي يوسف بقيادة والثانية بدوي أحمد بقيادة األولى :فرقتان

  ..…اآلن

 مـن  الثـاني  الجيش قوات أصبحت  النار إطالق وقف بعد األختراق ثم الثغرة وقعت أن وبد

 انقطـع  الثالـث  للجيش الفرقتين قوات لكن .…الغرب في بقيادتها متصلة سوار الدفر شمال

 والـذخيرة  والطعـام  المياه … تموين لهم مطلوب وأصبح ..…قاعدتهم بالسويس،، اتصالهم

 ويحافظ األعداء ليضرب واألخرى اإلنسان إلعاشة األولى حيوي أمر ذلك ألن … والبنزين

  …وسالحه جنوده على

  أطـول  ليكفـي  عنده الموجودة المؤن استهالك في وخفض الطعام مسألة في بدوي تصرف

 والتـي  السـت  النقاط على واتفقنا كيسنجر جاء أن إلى .…الشىء نفس والبنزين ممكن وقت

  .…بدوي ألحمد التموين طريق فتحنا بمقتضاها

 اإلسـرائيلي  البرلمان في مناقشات واثيرت كعادتهم كثيرة صعوبات اإلسرائيليون أثار ولكن

 الموقـف  يعرفـون  ال وهـم  …الفرقتين على بالقضاء وطالبوا .. بثأرهم يأخذوا أن يريدون
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 فـي  عنـدي  الموجـودين  كـل  على قضيت لكنت بشىء القيام حاولوا لو ألنهم .…عسكريا

  .…ساعة من أكثر الثغرة تصفية تأخذ ولن …الثغرة

 يشـل  ال عربيـا  قائدا أو رئيسا مرة ألول وجدوا عندما التليفزيونية المعركة هذه فشلت وقد

  ..…بها يقومون التي الحركات من أمامهم تفكيره

 مـا  هـو  هذا وكان .!…الشرق من القوات كل بسحب وطالب الشاذلي سعد تفكير شل مثلما

 وبـدون  ثمن بدون "باردا " انتصارا ويأخذوا بحركة أمامهم من عقل يشلوا أن عليه يعتمدون

  .…معنى

 وألول عنـدنا  لهم أسرى لوجود الست النقاط على الموافقة إلى اإلسرائيليون اضطر وعندما

 يكون أن قبل من لهم يحدث فلم .… الدفاع وزارة أمام العائالت تقف  إسرائيل تاريخ في مرة

 لهـم  يزال ال ناآل وحتى ومفقودون، مفقودين، لهم يزال ال اآلن وحتى ومفقودون، أسى لهم

 :مـوفقين  بـدوي  أحمد يضايقون كانوا ولكنهم …اإلمداد طريق فتح إلى فاضطروا مفقودين
 فـي  سباحة والغرب الشرق في المعركة يدير وكان االختراق وأثناء الوضع تثبيت قبل األول

 والجـيش  بالشعب السويس دفاعات لينظم للغرب الشرق من القناة في سابحا يحضر ..القناة

 ضرب أن ذلك شأن من فكان الثمن كان مهما السويس تحتل ال بأن لتعليماتي تنفيذا طةوالشر

 ولم الشارع في فنسفا السويس دخلتا دبابتان فيها بما الواحد اليوم في دبابة عشرة ثالث لليهود

  .…الزيتية عند السويس عن بعيدا فوقفوا …الخسائر هذه اليهود يحتمل

 لتنظـيم  السـويس  في الليل بعض ويقضي قواته مع الشرق لىإ النهار في يعود بدوي وكان

 وإثـارة  قواتنـا  مضايقة اإلسرائيليون حاول أن بعد أنه …لبدوي الثاني الموقف … دفاعاتها

 فـي  المصـري  الثالث الجيش فرقتي أفراد تجويع محاولة في بدوي أعصاب وإثارة العقبات

 ولكننـي  هنـاك  أوالدي علـى  انشغل بدأت …جندي ألف ٥٠ حوالي عددهم وكان الشرق

 وأخـذ  النهـار  طوال بالدبابات بمناورات يقوم بدوي أن تقول اإلسرائيلية بالبالغات فوجئت

  .موسى عيون اتجاه في محصورة أنها المفروض قواته وحرك النار إطالق وقف يخرق

 ! وذخيرة؟ وشحوم وسوالر وبنزين زيت إلى تحتاج والعملية هذا بدوي يصنع كيف :وسألت
  !والمياه؟ اآلكل غير هذا

 من موقع على استولت الشرق إلى عبرت عندما الثالث الجيش من قواتنا أن ذلك بعد وعرفت

 تركه وقد بالبترول مملوءا األرض تحت خزانا وجدت ما ضمن به وجدت بارليف خط مواقع

 … الموقـع  هـذا  لتدمير ذلك بعد اليهود آتى وقد .… بالبيجامات هربوا الذين اإلسرائيليون
  .…والبنزين الزيت المخزن وفر وقد …حوله جويا دفاعا ووضع سبق بدوي ولكن
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 ألنها … تنفجر الدبابة في البنزين وضعنا إذا ألننا الدبابات لتسيير يصلح ال البنزين هذا لكن

 ورجال الميدان مهندسي مع اجتماعا عقد بأن المشكلة هذه بدوي حل وقد … السوالر تستعمل

 للـدبابات  يصـلح  ثقيـل  وقود إلى البنزين  لتحويل حل إيجاد إليهم وطلب قواته في الدبابات

  زيـوت  من نسبة بإضافة بدوي طلبه ما لتحقيق تجارب عدة إجراء بعد ذلك من تمكنوا وفعال

 تحـت  يوم كل تدريباتها تجري بدوي دبابات وظلت ثقيال وقودا فأصبح البنزين إلى التشحيم

 . أمـامهم  اإلسرائيليين على بالضغط خطوطها من وتوسع ائيلييناإلسر ودهشة وبصر سمع
 يرسـله  الذي اليومي التمام في التفاصيل بهذه يخطرني لم بدوي ألن أعظم أنا دهشتي وكانت

  ..…بالالسلكي للقيادة

 للشرب صالحة مياها وجد وفعال … اآلبار بحفر أمر بأن .…المياه مشكلة أيضا بدوي وحل

  ,,,,موسى عيون على الحصار أثناء استيالئه على وةعال كافية وبكميات

 على وهم …الشرقية الضفة في هو .…المياه ليسلموه إليه ذهبوا اإلسرائيليين أن مرة واذكر

 بـدوي  تسلم يصورا لكي أجانب بمراسلين معهم وأتوا الكالم في فضايقوه .. الغربية الضفة

  األجانـب  المراسلين وأمام أمامهم وسكبها اهالمي بصحيفة أمسك أن إال منه كان فما …للمياه

  .…حفرها التي واآلبار موسى عيون من مياه احتياطي لديه أن نحن وال

 منـاورات  لعمل الفرصة بدوي عند كان وهكذا .الثالث للجيش قائدا وعينته اللواء إلى ورقيته

 االشـتباك  فض وعند بالعباسية التدريب ميدان في وكأنه اليومي الضرب من اليهود وأرعب

  .…النار إطالق وقف خطوط بعد االتجاهات جميع من نصف و كيلو من أكثر أخذ أنه اتضح

 النقطـة  هذه اخذنا فقد … الحصينة بارليف خط نقاط إحدى وهي كبريت نقطة أيضا وهناك

 ثالثة لمدة أخذها اليهود حاول التليفزيونية والمعركة األختراق بعد ولكن ..…مهاجمتها فور

 هو هذا .…عنها الثالث  الجيش بعد من الرغم على أخذها يستطيعوا ولم … فائدة بدون رأشه

  .…كله المصري والجيش الثالث والجيش بدوي وخلود مجد

  !؟.…المجد هذا كل وسط وهو بدوي أحمد بكى لماذا .…لكن

 .…قواتبـال  حلـت  قد الهزيمة أن تدعي قوية إذاعة وسمع الراديو بدوي فتح الليالي إحدى في
 والجنـود  الضـباط  زمالئه مع يجلس وكان … والثأر بالثورة المحاصر الثالث الجيش وتطالب

 إذا ومالـه … نثـور  كمان عاوزين .…جدا واسع خيالهم اليهود هؤالء :"قائال سمعه مما يضحك

 عيسم به وإذا ..…"يدخلها لم أنه الرغم على اسمه وأعلنوا للسويس محافظا بالفعل عينوا قد كانوا
 بـدوي  أحمد فيها بكى التي الوحيدة المرة كانت وهنا ..…"ليبيا راديو هنا "كلمة اإلذاعة نهاية في
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 .. يحتمل ال شىء فهذا …وأشقاء … عرب يقوله أن أما العدو من الكالم هذا يقال أن توقع قد فهو

  .…فبكى

 وكـادت  …ليبـي  نهأ بدوي ظن الثالث الجيش قيادة في المعركة بعد كويتي وزير زاره أن ويوم

 احتجاجا االنسحاب على الكويتي الوزير وأوشك اإلذاعة تلك على الرجل عنف ألنه أزمة تحدث

 ولـيس  كويتي الوزير أن إلى بدوي المشير الكويتي الوزير مرافق نبه أن لوال التعنيف هذا على

  .الموضوع وسوى بدوي واعتذر ..…ليبيا

  … كثيرة ذكريات عندي يحرك ورفاقه بدوي أحمد واستشهاد

 شـهر  للـزواج  المحدد الموعد وكان زواجها سبيل في ونحن مخطوبة كانت لبنى ابنتي أن اذكر

 نـوفمبر  شهر في تتزوج أن أكتوبر شهر في قبل من وعدها إلى اضطررت قد وكنت ٧٤ يناير

 …!!هناك من المعركة على لإلشراف بيومين الطاهرة قصر إلى انتقل أن قبل … !!٧٣

 يـا  لماذا تقول لبنى ابنتي جاءت المعركة وبعد … والعمل البيت بين تماما أفصل حياتي في فأنا

  .الكالم؟ هذا لك أقول كيف : لها فقلت  وعشمتني؟ لي  تقل لم أبي

 يحضـر  أن البد لكن كالم آخر . نعم :لها فقلت كالم آخر : لبنى لي وقالت … يناير حددنا المهم

  ..…أوال الثغرة اصفي أن يجب أنني عناهم هذا وكان …الفرح بدوي أحمد

 إلـى  الثالث الجيش قوات تعبر حتى أيام ثالثة باقيا وكان الفرح فيه حددنا الذي  اليوم جاء وفعال

 .… حدد االشتباك وفض …تماما الغرب من خرجوا اليهود ألن الجديدة لألوضاع نتيجة الغرب
  ..…اتجاه كل في زيادة ونصفا كيلو األرض من أخذ بدوي وأحمد

 هـذه  …عليهـا  وضحكت مرتين ابنتي فرح أجلت أنني وديان مائير لجولدا قل :لكيسنجر فقلت

 تـتم  أن يجب لذلك الفرح يحضر أن البد بدوي أحمد قلت وأنا .. عليها أضحك أن أريد ال المرة

  ..…موعدها قبل االشتباك فض من الباقية المرحلة

 مـن  مرحلة في باالنسحاب عجلوا وفعال .…الكالم هذا لهم وقال إسرائيل إلى  :كيسنجر وذهب

 … .الفرح بدوي يحضر حتى  المراحل

  .… كله الثالث للجيش ممثال الفرح لحضور أدعوه بدوي ألحمد بعثت عندما .…ولكن

 أنظـم  أن البد ولكن … يسعدني كان " بساطة بكل علي رد .به قام الذي الخارق البطولي وللدور

 "! أنا أحضر ثم  أهاليهم ليطمئن  أوال  تهمإجازا و جنودي عودة

 لعمل والعودة باإلجازات أهاليهم إلى جنوده ذهاب على يطمئن كان ألنه الفرح بدوي يحضر ولم

  .التنظيم بإعادة يسمى ما



www.an
war

sa
da

t.o
rg

  ..…ودما لحما المصري .…واإلنسان … القائد .…بدوي أحمد هو هذه
 




