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 اهللا أآبر عبرنا القناة
 اهللا أآبر فتحنا القناة

 : قال له صحفى أجنبىفى حوار مع الرئيس السادات 

  00لقد أخذت تماماً بثأرك

 : وقال القائد األعلى للقوات المسلحة الرئيس أنور السادات

قـوات  لقد أخذت بثأر الشعب المصرى أوالً، وبثرى كرجل خرج من بين صـفوف ال             
،هو تعبير عن أصالة اإلرادة المصـرية، واقتـدار         1975 يونيو   5المسلحة المصرية ثانياً أن     

 00 موعدا لقناة السويس مع المالحة العالميةهالمقاتل المصرى، ومن هنا حددنا هذا اليوم بمغزا

، لم تظهر الصـحف     1975ثمة خلفية مليئة بالتفاصيل المثيرة ألعياد القناة فى يونيو          
إعادة افتتاح قناة السويس أمام المالحـة       " رية اليومية لتركيز اهتمامها على الحدث نفسه        المص

 0 1975العالمية فى الخامس من يونيو 

 أكتوبر إلى رؤساء التحريـر      6ومن حديث السيد الرئيس أنور السادات فوق المدمرة          •
والجيش المصـرى،   المصريين، وعودته إلى ذكريات األمس البعيد المتعمل بسيناء والقناة          

لكى تكتمل الصورة إطارا وهى مـا كـان يبحـث عنـه             " بعض اإلضافات   " نقدم اليوم   
الصحفيون واإلذاعيون األوربيون واألمريكيون حين استمعوا إلى القصة وهـم يسـتقلون            

القائد األعلى المستمرة فوق    " أكتوبر إلى جانب الرئيس السادات، ووقفت حركة         6المدمرة  
لتحية جنوده البواسل فـوق      " أو حيز اإلشارة  " ه إلى يمن ويسار مكان القيادة       المدمرة وتنقل 

الضفتين الشرقية والغربية للقناة، وقفت حائالً بيـنهم وبـين الحصـول علـى إجابـات                
الستفساراتهم حول بعض الذكريات الوطنية التى ذكرها القائـد البطـل، وتـداعت بـين               

 0نة بالحدث العظيمخواطره واشجانه ووجدانه، وقد بدت مشحو

أمام القنطرة شرق أدى القائد األعلى التحية العسكرية أمام العمالقة الذين وقفوا بجانب              •
مدفعياتهم ودباباتهم وقفة عسكرية لتحية القائد البطل، وحولهم أبنـاء القنطـرة بـإعالمهم              

 00وزيناتهم
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 18الفرقـة   "  000أنهم جنود اللواء فؤاد عزيز غالى ومساعدة المقاتل عبد القـوى             •
 0"مشاة

 بتفويض مـن    1967وفى القنطرة شرق جلس الرئيس أنور السادات فى نهاية يونيو            •
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر جلس مع المغفور له المشير أحمد اسماعيل على وكـان               
برتبة لواء وقد تسلم قيادة جبهة القناة ومعه اللواء الجمسى رئيس عملياته، جلس الرجـال               

ويليهـا بنـاء فـرقتين    / بناء أول فرقة عسكرية مصرية جديدة متكاملة السالح   يخططون ل 
 0 مشاة18 وكانت الفرقة 00أخريين نواة لجيش جديد 

وبدت المهمة صعبة للغاية، غير أن إيجابية السادات وإيمانه وثبات إرادته وأصـالته              •
مل والرجـاء،   الريفية جعلت الرجال يتجاوزون أقصى العقبات، ويعملون بروح ملؤها األ         
 0وظل حديثه دائماً بينهم عن ضرورة العمل للعبور كعمل حتمى ال رجعة فيه

 مشـاة   18وبعد فترة ليست قصيرة كان الرئيس السادات بين ضباط وجنود الفرقـة              •
يخطط مع الفريق أول محمد فوزى واللواء أحمد إسماعيل واللواء الجمسى والمقاتل سعيد             

ل أبو علم والمقاتل ممتاز خطة عبور مجموعتين من مقـاتلى           والمقاتل فؤاد عزيز والمقات   
 0 1968الفرقة إلى الضفة الشرقية فى بداية عام 

ولقد نجحت المهمة، ورأى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عدم اإلعالن عنها حتى             
يرى رد الفعل لدى العدو الذى فتح نيران جميع أسلحته من الضفة الشرقية على قوات الفرقـة           

 0نتقاماً لخسائرها

 : أحرار سيناء

، كان النقيب أنور يسلم نفسه للفرقة األول مشاة بالقنطرة  شرق بعد 1950وفى يناير عام ** 
أن تقرر إعادته ضابطاً بالجيش المصرى بعد غيبة استمرت ثمانى سنوات، ثم تنقل بين 

دا من القنطرة والعريش حتى رفح خالل عامين ونصف عام، كان قد جند فيها عد
 0الضباط األحرار بين المشاة واإلشارة فى سيناء

 قبل الثورة 52و 51وفى أجندة  الرئيس السادات بضعة أسماء لضباط صغار سجلها عام ** 
 جاء بهم وإعطائهم 1972بعد أن التقى بهم فى القنطرة والعريش ورفح، وفى عام 
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د حققوا اشرف المهام ، وق1973أخطر المسئوليات العسكرية إلعداد خطة الحرب عام 
 0والنتائج على مستوى مختلف األسلحة واإلدارات العسكرية، وفى أكتوبر المجيد

 بعد توقيع اتفاقية الجالء، طلب مجلس قيادة الثورة إلى القائم مقام 1954وفى عام  
أنور السادات أن يمثل المجلس فى تسلم المعسكرات البريطانية بمنطقة القناة من القيادة 

يطانية، تكريما لماضيه فى الكفاح الوطنى عبر مدن القناة، وكان السادات قد رسم فوق البر
 بيانا تفصيلياً للمعسكرات األجنبية وملحقاتها من عنابر الدبابات والمدفعية، 49الورق عام 

ومخازن الذخيرة والوقود والمؤن، وبهذه المعلومات عمل الفدائيون المصريون الذين دربهم 
، فى 1953 ثم عام 1951لراحل جمال عبد الناصر وأمدهم بالخطط الهجومية عام الزعيم  ا

 0منطقة القناة

 :  أآتوبر6السویس هى 

 إيذاناً 1975 يونيو 5 أكتوبر، والمدمرة الناصر التى صارت خلفها فى 6أن المدمرة  
رب أكتوبر بإعادة قناة السويس إلى المالحة العالمية من القطع البحرية التى اشتركت فى ح

الماجدة، وقصفت معسكرات ومخازن العدو اإلسرائيلى على طول الساحل الشرقى للقناة وفى 
 0 أكتوبر تحمل من قبل اسم السويس6بالوظة ورمانة، وكانت المدمرة 

وبين األبطال العمالقة الذين استقلوا المدمرة بجانب القائد األعلى عدد ليس بقليل من مقاتلى * 
حصلوا على وسام نجمة سيناء مع أبطال آخرين من القوات البرية والجوية البحرية الذين 

حصلوا على الوسام نفسه، وكان القائد األعلى يتردد عليهم بين حين وآخر طوال الساعات 
 0الخمس التى استغرقها المشوار البحرى المحفور فوق صفحات التاريخ

ان القائد األعلى للقوات المسلحة  شرق، ك6وأمام الفردان شرق، والبالح شرق ونمرة ** 
يصعد إلى مكان القيادة فوق المدمرة ليحيى أبناءه الضباط والجنود فى وقفتهم العسكرية،ـ 
منذ الصباح الباكر بجانب أسلحة رمزية لوحداتهم فى إنتظار مرور قائدهم األعلى للقوات 

ط والجنود فى وقفتهم المسلحة يصعد إلى مكان القيادة فوق المدمرة ليحيى أبناءه الضبا
العسكرية، منذ الصباح الباكر بجانب أسلحة رمزية لوحداتهم فى انتظار مرور قائدهم 

 0األعلى
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أنهم مقاتلو القادة حسن أبو سعدة وزهدى وعادل يسرى، وعبدرب النبى حافظ، ومنهم من * 
ذا اللواء  عساف ياجورى بعد أن دمروا دبابات ه190أسر قائد اللواء اإلسرائيلى المدرع 

مرتين فقد تدعم بالدبابات الجديدة بعد تدميره أول مرة، ومنهم من دمر اللواء اإلسرائيلى 
، وجميعا اشتركوا فى معارك الدبابات بالقطاع األوسط تلك المعارك التى 14المدرع 

 0تجاوزت بحجمها معارك الدبابات فى العلمين خالل الحرب العالمية الثانية

دقائق عاشها الرئيس والقادة ووزراء الدفاع العرب فوق صفحة مياه خمس ساعات وبضع * 
القناة فى المدمرة الناص، والملحقون العسكريون الذين يمثلون دول العالم فى القاهرة فوق 
الباخرة سوريا، ومئات يمثلون هيئات المالحة العالمية، وعشرات يمثلون القوات البحرية 

البحرية المصرية وهيئة قناة السويس فى تطهير القناة من المختلفة التى ساهمت مع قواتنا 
 0القنابل واأللغام والعوائق الغارقة بالقاع

 صحفى وصحفية جاءوا من أنحاء الدنيا يسجلون الحدث التاريخى العظيم 300وأكثر من * 
وقد حصل بعضهم على أحاديث صحفية سريعة وخاصة مع الرئيس السادات والقائد العام 

وزراء، والسيد حسن التهامى، الذى تولى قيادة بعض المعارك البارزة مع ورئيس ال
القوات المغربية والمصرية فى منطقة الثغرة بالسويس وأشار إليها القائد األعلى فى حديثه 

 0إلى الصحفيين المصريين

وفى اإلسماعيلية وقف الرئيس بالتحية  لجموع الجماهير التى جاءت إلى ضفاف القناة * 
 :بله وتهتفتستق

 0" اهللا أآبر فتحنا القناة00اهللا أآبر عبرنا القناة " 

 : وقال لهم الرئيس سعيداً  •

 "مبروك عليكم فتح القناة" -

ازدحمت اإلسماعيلية كبورسعيد والسويس بأبناء قراها حتى أصبحت كخاليا النحل، 
مواصفات وأغذية ورغم الزحام الهائل فقد توفرت كل االحتياجات الرئيسية طوال األعياد من 

 00وأدوية وكهرباء ومياه 
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وذهب الرئيس السادات قاطعاً شوارع المدينة بسيارته إلى أبنائه قادة الجيش الثانى فى  •
معسكر الجالء، ثم شهد معارض البناء والتعمير، ومعه ضيف مصر األمير رضا بهلوى 

، والفتى 1955ابن شاه إيران ومعه الفتى عبد الحكيم جمال عبد الناصر من مواليد 
 : وعشرات من األسئلة أطلقها األمير اإليرانى والرئيس يشرح له، ثم سأله فى النهاية

 ما رأيك؟

 : وقال األمير بهلوى -

  سعيد جدا000ًأننى سعيد -

 

 00دالالت هامة 

قال صحفى أسباني فى جهاز تسجيله الخاص محلال ما يراه ويعيشه فوق قناة السويس  
 : ومدن المنطقة

كان الرئيس السادات هو أول من يعبر بمدارته مياه القناة، ليس كرئيس لقد "  -
لجمهورية مصر العربية فحسب، بل كفدائى قديم ليشهد العالم على نقاء وطهارة مياه 

بين أول قافلة تعبر القناة من الشمال " ليتل روك"  ومن هنا كان الطراد األمريكى 00القناة
" هيئة اللوينز" وهل يبقى بعد ذلك أدنى حجة تعلنها 00إلى الجنوب خلف الزعيم المصرى

 !!لترفع التأمينات على السفن العابرة بالقناة المصرية خوفاً من بقايا ألغام

وفى السويس وأمام بور توفيق أعطى الرئيس السادات إشارة بدء العمل ومرور أول قافلة ** 
الشوارع بالفتات بحرية من الجنوب إلى الشمال، وشعب السويس غطى السماء و

 0الترحيب ونداءات اهللا أكبر يا سادات، اهللا أكبر عبرنا القناة، اهللا أكبر فتحنا القناة

 أمام منطقة الشط، حيث دارت إحدى المعارك 149وذهب القائد األعلى إلى النقطة ** 
  بعد0"المقاتل البطل محمد زرد" الرهيبة للجيش الثالث البطل، واستشهد القائد المحلى 

 0أن قاتل عدة ساعات حامالً بعض أمعائه




