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معرك��ة الكرامة �صجل املجد وكت��اب اخلالدين �صطر خاللها ن�صامى اجلي�ش العربي ,  اأروع البط��والت , واأجمل االنت�صارات على 
ث��رى االأردن الطه��ور , حيث حتوم اأرواح ال�صه��داء يف ف�صاءات االأردن, فوق �صهوله وه�صابه وغ��وره وجباله, وت�صلم على املرابطني 
ف��وق ث��راه الطهور , ويتفت��ح دحنون غور الكرامة على جنيع دمهم الزك��ي, وت�رصي يف العروق رع�صة الف��رح بالن�رص ون�صوة االفتخار 
به��ذا اجلي���ش العربي الها�صمي , وتطمئن القلوب بذكر اهلل وهي تق��راأ قول احلق على روح قائد معركة الكرامة امللك احل�صني رحمه اهلل 
, و�صه��داء الكرامة واللطرون وباب الواد والقد�ش واجل��والن , حيث يختلط دم اخللف بدماء ال�صلف يف يرموك العز, وحطني وموؤتة 
وفحل والكرامة , في�صمو الوطن بقد�صية اأر�صه وحرية اإن�صانه وكرامة اأمته واأ�صالة ر�صالته التي توارثها قادة هذا الوطن من اآل ها�صم , 

حتى اآل ن�رص الكرامة اإىل بناء واعمار وعطاء , وتعاون وتكافل بني اأبناء اال�رصة الواحدة .

نبذة تاريخية عن بلدة الكرامة 
كان��ت الكرامة قبل عام 1948م عبارة ع��ن منطقة زراعية ت�سمى مبنطقة االآبار لكرثة االآبار االرتوازية فيها، وكانت 
ت�سم��ى ب��� »غور كبد » 0 وعندما وقعت نكبة عام 1948م تدف��ق اأبناء فل�سطني اإىل ال�سفة ال�رشقية واأقام يف هذه املنطقة 
ع��دد كبري منهم واأغلبهم من املزارعني، زارهم جاللة املغف��ور له امللك عبداهلل واجتمع بهم وتفقد اأحوالهم و�سمح لهم 
باإقام��ة البيوت يف هذه املنطق��ة، ومن ذلك احلني اأطلق عليها اإ�سم الكرامة تعبرياً ع��ن مكرمة �ساحب اجلاللة املغفور له 

امللك عبداهلل.
تط��ورت هذه البلدة وازداد ع��دد �سكانها اإىل اأن و�سل )40( األف ن�سمة تقريب��ًا وازدهرت الزراعة فيها واأ�سبحت 

مركزاً لت�سويق املنتوجات الزراعية وتوفرت فيها اأي�سًا جميع اخلدمات ال�سحية والتعليمية و�سائر اخلدمات االأخرى.
بع��د معركة 1967م ازداد عدد �سكان البلدة نتيج��ة هذه احلرب وا�ستهدفها العدو يف اعتداءاته 0 وبتاريخ 21 اآذار 
1968م حدث��ت معركة الكرامة وهدم العدو معظم بيوتها ومدار�سها واأماكن العبادة فيها اإاّل اأن عزمية االإن�سان االأردين 
كانت اأكرب من غدر العدو وان�سحب العدو يجر اأذيال اخلزي والعار حتت قدرة ورباطة جي�سنا العربي الذي �سّطر اأروع 

مالمح البطولة ليخلد اإ�سم الكرامة البلدة والكرامة املعركة يف التاريخ0
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لق��د تعود ال�سعب االأردين على مكارم كث��رية وم�ستمرة من اآل البيت حيث �سكلت جلنة عام 1972م �ُسميت بلجنة 
اإعمار الكرامة وتولت اإقامة بلدة منوذجية حّلت حمل البلدة التي دمرها العدو ال�سهيوين 0 ون�ساهد الكرامة اليوم باأر�سها 
اخل���رشاء واأبنائه��ا الربرة ت�سكل منوذجًا رائعًا للتط��ور والتحديث وحتديًا للعدو، ويرى الزائر له��ا �رشحًا ل�سهداء معركة 

الكرامة تخليداً الأبطال اجلي�ض العربي الذين روت دماوؤهم اأر�ض الكرامة دفاعًا عن الوطن وحمايته .
اأهداف العدو من العدوان يوم 21 اآذار 1968م

لطات االإ�رشائيلية من العدوان على االأرا�سي االأردنية بعد حرب 1967م حتقيق االأهداف االآتية :  ق�سدت ال�سُ
الق�ساء على قوة اجلي�ض العربي االأردين قبل اأن يتمكن من اإعادة تنظيمه ب�سكل كامل وخا�سة اأن املعركة جاءت  اأ. 

بعد مرور ت�سعة اأ�سهر من حرب عام 1967م. 
حتطيم الروح املعنوية يف نفو�ض قواتنا امل�سلحة اأواًل وال�سعب االأردين ثانيًا .  ب. 

تدمري احلياة االإقت�سادية يف وادي االأردن الذي يعترب املورد الزراعي الرئي�ض يف اململكة .  ج�. 
احتالل املرتفعات ال�رشقية من وادي االأردن من اأجل امل�ساومة عليها وفر�ض االأمر الواقع واإرغام اململكة االأردنية  د. 

الها�سمية باالإذعان لفر�ض �رشوط العدو ويفر�ض ت�سوية �سلمية عليها واإ�سافة م�ساكل واأعباء جديدة. 
اختار العدو لتحقيق اأهدافه اأكرث املناطق ح�سا�سية على طول الواجهة االأردنية وا�ستهدف الو�سول اإىل ما ياأتي:  ه�. 

الو�سول اإىل املثلث امل�رشي عن طريق العبور عن ج�رش االأمري حممد )داميا(.   )1(
الو�سول اإىل مثلث ال�سونة اجلنوبية – ال�سلط عن طريق العبور على ج�رش امللك ح�سني ) اأريحا( .   )2(

الو�سول اإىل مثلث عّمان – ال�سونة عن طريق العبور عن ج�رش االأمري عبداهلل ) ناعور ( .   )3(
ا�سته��دف العدو الو�س��ول اإىل هذه املناطق لل�سيطرة على الطريق العر�سي وقط��ع خطوط املوا�سالت للقوات   )4(

االأردنية االأمامية متهيداً الأي عمليات الحقة وتطوير هجومه واحتالل التالل ال�رشقية . 
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املوقف العام
القوات االإ�رصائيلية . 

اأ. تراب��ط القوات اال�رشائيلية عل��ى ال�سفة الغربية لنهر االأردن منذ حرب حزيران عام 1967 وقد احتلت خطًا   
دفاعيًا على طول نهر االأردن متبعة مبداأ التعر�ض بالدفاع لتبقي زمام املبادرة بيدها . 

ب. قامت اإ�رشائيل بعمليات تعر�سية خالل الفرتة التي �سبقت اآذار 1968م بق�سد وقف ن�ساط دورياتنا ولتربهن   
للعامل العربي اأنها قادرة على نقل املعركة اإىل اأي مكان ت�ساء داخل االأرا�سي العربية . 

ج�. خالل �سهر اآذار عام 1968م ازداد ن�ساط دورياتنا على احلدود ونتيجة لذلك عمدت اإ�رشائيل اإىل تهديد االأردن 
وقررت القيام بعملية ع�سكرية لتدمري القوات االأردنية املرابطة على خط املواجهة . 

د. قام��ت اإ�رشئي��ل بحرب نف�سية �سد املواطنني يف ال�سفة الغربية خالل الفرتة التي �سبقت املعركة مدعية باأنها �ستلقي 
ان .  بهم خالل اأيام قليلة يف عمَّ

القوات االأردنية . 
تراب��ط القوات االأردنية على ال�سفة ال�رشقية لنهر االأردن منذ حرب عام 1967م وقد احتلت خطًا دفاعيًا على طول 

الواجهة املقابلة للقوات املعادية.
الق��وات االأردنية مهياأة نف�سيًا وم�ستعدة متام��ًا اأن تقابل القوات املعادية يف اأي زمان ومكان موجهة من جاللة القائد 

االأعلى)املغفور له امللك احل�سني( باأن عليها �سد اعتداءات العدو مهما بلغت من العنف وال�سدة ومهما كلفها الثمن . 
ج�. اأُنِذَرت الوحدات باأن املعركة على االأبواب ومت اإتخاذ كافة االإحتياطات واالإ�ستعدادات الالزمة ملواجهة هجوم 

العدو املتوقع . 
املوقف اال�صتخباري قبل املعركة : 

تعت��رب االإ�ستخبارات الع�سكري��ة قوة ُت�ستخدم يف كافة مراحل احل��روب ولها دور اأ�سا�سي وممي��ز يف ال�رشاع مع العدو 
ال�سهي��وين وخا�سة يف معركة الكرامة . حيث مل يتمكن العدو من حتقي��ق املفاجاأة على امل�ستوى التعبوي اأو اال�سرتاتيجي 

وكانت على ِعلم تام مبا يخطط له العدو. 
كانت اال�ستخبارات تتابع حتركات العدو ال�سهيوين منذ بدء حت�سده يف االأغوار الو�سطى ويف منطقة غور ال�سايف وعلى 
ِعلم بحجم القوات املحت�سدة منذ بدء حركتها من مع�سكراتها اخللفية  اإىل اأن تكاملت يف مناطق جتمعها االأمامية حتى تبلور 
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املوقف م�ساء يوم 20 اآذار وحدد حجم القوات املعادية ونواياها بدقة ومررت اإىل القوات امل�سلحة يف مواقعها االأمامية .
موؤ�رصات العدوان االإ�رصائيلي : 

احلرب االإعالمية والدعائية . 
زيادة ن�ساط عنا�رش ا�ستطالعه ملواقع قواتنا على امتداد منطقة العمليات.
ج�.اخرتاق طائراته ملجالنا اجلوي بق�سد اال�ستطالع والت�سوير ملواقعنا.

د. ح�س��د قوات الدروع واملدفعية واملظلي��ني والطائرات العامودية يف مواقع اأمامية ق��رب نهر االأردن ومقابل غور 
ال�سايف.

متكن��ت اال�ستخبارات الع�سكري��ة االأردنية بو�سائلها اخلا�س��ة من حتديد �ساعة ال�سفر للهج��وم املعادي حيث كانت 
ال�ساع��ة 0530 ي��وم 21 اآذار 1968م وبناء عليه كانت ردود فعل قواتنا اإيجابي��ة واأوقعت خ�سائر فادحة يف �سفوف 

العدو.
موقف الطرفني حتى م�صاء يوم 20 اآذار 1968م:

قوات العدو .
 نتيجة للمعلومات التي توافرت من م�سادر ا�ستخباراتنا قدرت قوات العدو على النحو االآتي:

الل��واء املدرع7 )لواء مدرع نظامي( ويعترب م��ن اأقدم واأقدر األوية ال��دروع االإ�رشائيلية،وقد �سبق لهذا اللواء اأن  اأ. 
اخرتق خط الهدنة يف ال�سفة الغربية وهاجم قرية ال�سموع يف اخلليل وت�سدت له القوات امل�سلحة واأجربته على الرتاجع 

بعد اأن مني بخ�سائر كبرية.

لواء الدروع 60.  ب. 
ج�. لواء امل�ساة 80 االآيل.

د.   لواء املظليني35.
ه�. خم�ض كتائب مدفعية ميدان وثقيلة)105 هاوزر،155 ملم(.

و.  اأربعة اأ�رشاب طائرات مقاتلة مرياج وم�ستري وطائرات هليو كبرت ت�ستطيع نقل كتيبتني
قواتنا. 

اأعيد تنظيم القوات امل�سلحة االأردنية/اجلي�ض العربي بعد حرب عام 1967م، وكانت قواتنا على الواجهة كما ياأتي:
اأ. فرقة امل�ساة )االأوىل( تدافع عن املنطقة الو�سطى واجلنوبية ابتداء من نهر الزرقاء �سمااًل وحتى العقبة جنوبًا وي�ساندها 

اللواء املدرع/60 وكان تنظيمها كما ياأتي:
لواء حطني يحتل مواقع دفاعية على مقرتب ناعور.  )1(

لواء عالية يحتل مواقع دفاعية على مقرتب وادي �سعيب.  )2(
لواء القاد�سية يحتل مواقع دفاعية على مقرتب العار�سة.  )3(

ي�سان��د الل��واء املدرع /60 )لواء االأمري ح�سن بن طالل ( فرقة امل�س��اة االأوىل حيث كانت اإحدى كتائبه موزعة   )4(
على النحو االآتي :

�رشية دبابات وحتتل مواقع دفاعية على مقرتب ج�رش االأمري حممد. )اأ( 
)ب( �رشية دبابات ت�ساند وحتتل مواقع دفاعية على مقرتب وادي �سعيب.

)ج�( �رشية دبابات حتتل مواقع دفاعية على مقرتب العار�سة.
كتيبة دبابات تقوم بدور االحتياط للجي�ض يف منطقة طرببور.  )5(

ت�ساند الفرقة ثالث كتائب مدفعية ميدان و�رشية ثقيلة.  )6(
ت�ساند الفرقة كتيبة هند�سة امليدان .  )7(

فرقة م�ساة تدافع عن املنطقة ال�سمالية ابتداء من نهر الزرقاء جنوبًا وحتى نهر الريموك �سمااًل وي�ساندها لواء دروع. ب. 



6



7

خطة الطرفني 
خطة العدو:

اإعتم��د العدو بع��د حرب عام 1967م يف توزيع قوات��ه على طول الواجهة االأمامية على مب��داأ اإحتالل النقاط  اأ. 
احل�سينة املنظمة بالعمق واملراقبات االأمامية لتمرير املعلومات واإيقاع اخل�سائر يف اأي هجوم �سد قواته.

حتتل القوات الرئي�سة للعدو يف مواقع خلفية على املرتفعات الغربية لنهر االأردن وزجها يف الوقت واملكان املنا�سبني. ب. 
ج�.  كان مفهوم عمليات العدو لتنفيذ الهجوم باجتاه قواتنا كما ياأتي:

)1( احلركة من منطقة احل�سد اإىل منطقتي اأريحا واجلفتلك.
)2( احلركة اإىل مناطق جتمع اأمامية غرب النهر وباجتاه النهر وباإجتاه اجل�سور املقامة.

)3( ق�ّسم العدو قواته املقدرة بفرقة مدرعة زائد ومبعدل جمموعة قتال لكل مقرتب واالحتفاظ ببقية القوات كاحتياط 
لتعزيز النجاح على اأي مقرتب.

)4( البدء بالهجوم ال�ساعة 0530 باجتاه قواتنا لتاأ�سي�ض موطئ قدم على النهر ولغاية طريق ال�سونة ال�سمالية- البحر امليت.
)5( تطوي��ر هجومه باإجتاه اأهداف��ه املحتملة الحتالل مرتفعات ال�سلط اأو مرتفعات ناعور با�ستغالل النجاح على اأي 

من املقرتبات.
)6( ي�سند قوات العدو نريان خم�ض كتائب مدفعية واأربعة اأ�رشاب طائرات مقاتلة.

خطة دفاع قواتنا:
اأ. تداف��ع فرقة امل�ساة/1عن منطق��ة امل�سوؤولية بثالثة األوية م�ساة وكتيبة دبابات.ل��واء م�ساة يدافع عن مقرتب �سومية- 
عم��ان ول��واء م�ساة يدافع عن مق��رتب وادي �سعيب – ال�سلط، لواء م�س��اة يدافع على مق��رتب داميا-العار�سة-ال�سلط 
واإخراج حجابات بقوة كتيبة م�ساة و�رشية دبابات م�سندة بنريان ثالث كتائب مدفعية ميدان لتدمري قوات العدو ومنعها 

من اإحتالل مرتفعات ال�سلط ومرتفعات ناعور.
ب. كان توزيع القوات على النحو االآتي:

)1( احلجابات موزعة كما ياأتي:
)اأ( �رشية م�ساة وف�سيلة دبابات على ج�رش االأمري عبداهلل.

)ب( �رشية م�ساة وف�سيلة دبابات على ج�رش امللك ح�سني.
)ج�( �رشية م�ساة وف�سيلة دبابات على ج�رش داميا.

)2( املواقع الدفاعية الرئي�سة:
 )اأ( لواء م�ساة يدافع عن مرتفعات الكفرين.

 )ب( لواء م�ساة يدافع عن املرتفعات امل�سيطرة على مثلث  العار�سة.
 )ج�( لواء م�ساة يدافع عن املرتفعات امل�سيطرة على مدخل  وادي �سعيب.
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�سري املعركة
ب��داأ الع��دو بت�سخني اجلبهة على طول امتدادها مبتدءاً من املنطقة ال�سمالي��ة واجهة الفرقة الثانية وحتى واجهة الفرقة 
االأوىل جنوبًا. ركز العدو يف ق�سفه ال�سديد على قوات احلجاب املتواجدة عند ج�رش االأمري حممد واملللك ح�سني و�سومية 
ال�ساعة0500 يوم 21 اآذار 1968م بداأ العدو هجومه باقتحام مواقع احلجاب االأمامية، حيث بداأت معركتنا الدفاعية 
تتط��ور با�ستخ��دام املدفعية والرمايات بالعمق وكذلك االأ�سلحة املوجودة م��ع احلجابات حيث متكنت مدفعيتنا من منع 

العدو الذي حاول التج�سري على مواقع متعددة من نهر االأردن.
اأخذ املوقف يت�صح اأكرث و�صلك العدو يف هجومه املقرتبات االآتية:

اأ. مقرتب ج�رش االأمري حممد)داميا(-املثلث امل�رشي- العار�سة- املرتفعات ال�رشقية- عمان.
ب. مقرتب ج�رش امللك ح�سني )اأريحا(- ال�سونة- وادي �سعيب – املرتفعات ال�رشقية – عمان.

ج�. مقرتب �سومية عرب ج�رش االأمري عبداهلل –ناعور - املرتفعات ال�رشقية – عمان.
د- مقرتب غور ال�سايف للت�سليل ورمبا الو�سول اإىل الكرك.

القتال على مقرتب ج�رص االأمري عبداهلل )�صومية( ويدافع عنه لواء حطني وكما ياأتي:
ح��اول الع��دو بناء ج�رش بالقرب م��ن ج�رش االأمري عبداهلل املهدم بعد حرب ع��ام 1967م ومل يتمكن من ذلك نتيجة 
للق�س��ف املدفع��ي ال�سديد ورماية ال��دروع الدقيقة من قواتنا و�سلت  حتركاته واأخر�ست نريان��ه بعد اأن حاول بناء اجل�رش 
مرتني، وقد متكنت قواتنا من اإ�سكات جميع اأ�سلحة العدو املتواجدة بالقرب من ق�رش اليهودي ومواقع مدفعيته يف منطقة 

جو�سن االأملاين.
كان��ت املعركة الرئي�سة على هذا املقرتب على مثلث الرامة –ال�سونة- عمان، بعد اأن و�سلت جمموعة الكتيبة املعادية 
الت��ي انف�سل��ت عن القوة التي تقدمت على مقرتب وادي �سعيب، وا�ستب�سلت قواتنا يف الت�سدي لقوات العدو املهاجمة 
واأمطرت��ه بواب��ل من نريان الدبابات واملدفعي��ة وباعرتاف قائد هذه القوة املقدم اأه��ارون بيلد حيث يقول :« مرت علي 
عملي��ات ق�س��ف كثرية ولكن ق�سًفا كهذا مل اأذك��ر اأن �ساهدته يف حياتي، اأ�سيبت جميع دبابات��ي بقنابل املدفعية ماعدا 
اثنتني، وبقينا حتت الق�سف االأردين لغاية ال�ساعة الواحدة ظهرا بالرغم من وجودنا بداخل الدبابات حمتمني اإال اأن امل�ساألة 

كانت عوي�سة«.
هناك مواقف حرجة واجهت قواتنا على هذا املقرتب كما رواها قائد اللواء العميد الركن املتقاعد بهجت املحي�صن يف تلك الفرتة وهي :

)1( عدم حتريك دروعنا بحرية ب�سبب ال�سيادة اجلوية املطلقة للعدو.
)2( قرب دبابات العدو من مواقع املدافع وب�سكل خا�ض املدفعية املتو�سطة واأ�سبحت املدافع عاجزة عن اإ�سناد قواتنا 

وتدافع عن نف�سها بقتال قريب.
)3( انقط��اع االت�س��ال ال�سلكي والال�سلكي مع بع�ض الوح��دات االأمامية التي تطارد فلول الع��دو. وكان من بينها 
الوح��دة التي كان يقودها الرئي���ض فا�سل علي والذي اأ�سيب اإ�سابة بليغة وبقي يف �رشيره يف امل�ست�سفى الع�سكري ثالثة 

اأ�سهر ي�سارع املوت ويف حالة غيبوبة دائمة.
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القت��ال على مقرتب ج���رص امللك ح�صني 
_ ال�صون��ة وادي �صعي��ب ويداف��ع عن��ه لواء 

االأمرية عالية وكما ياأتي :
ب��داأ الع��دو بق�سف مدفع��ي �سديد 
عل��ى ق��وات احلج��اب وبا���رش التقدم 
باجت��اه ال�سونة بلوائ��ي دروع م�سندين 
الو�سول  وقب��ل  والط��ريان،  باملدفعي��ة 
اإىل بل��دة ال�سون��ة انف�سلت من��ه قوتان 
اإحداهم��ا باجت��اه اجلن��وب اإىل �سومي��ة 
واالأخرى باجت��اه الكرامة، يقدر حجم 
كل منهم��ا مبجموعة كتيب��ة خمتلطة من 

امل�ساة والدروع لالأ�سباب االآتية:
باجت��اه  اجته��ت  الت��ي  الق��وة   )1(
�سومي��ة يق�سد منها تطويق قوة احلجاب 
املوج��ودة على مقرتب ناع��ور وتتقدم 
باحتالل م�س��ارف اجلبال ال�رشقية. بعد 
اأن ف�س��ل الع��دو م��ن العب��ور على هذا 

املقرتب.
باجت��اه  اجته��ت  الت��ي  الق��وة   )2(
الكرامة الإدامة االت�سال واإنقاذ ما تبقى 
من قوات املظليني املتواجدة يف الكرامة 

الأن موقفهم كان �سعبًا.
ب��داأت قواتن��ا بالق�س��ف املدفع��ي 
ال�سدي��د واملرك��ز والتعامل م��ع العدو 
باملدفعي��ة والدروع وقان�س��ي الدروع 

منذ اأن بداأ العدو بالتقدم.
القتال يف بلدة الكرامة وكان كما ياأتي :

نقل الع��دو وحدة مظليني بطائرات 
عامودي��ة اإىل بلدة الكرام��ة وق�سد من 
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ذلك تدمري القوات االأردنية املوجودة هناك والتي ُقْدِرْت ب�رشية م�ساة وعنا�رش من الدبابات وق�سمي ر�سا�سات متو�سطة 
، وق�سم��ي مدافع 106ملم، حي��ث ت�سدت القوات االأردني��ة اإىل وحدة املظليني اال�رشائيلي��ة ودارت املعركة بال�سالح 
االأبي���ض ، وكادت اأن حت�س��م املوقف ل�ساحلنا لوال و�سول القوة  التي انف�سلت عن اجل�سم الرئي�ض لقوات العدو املتقدمة 

باجتاه ال�سونة والتي قدرت مبجموعة كتيبة خمتلطة من الدبابات الإنقاذ وحدة املظليني التي اأ�سبح موقفها حرجًا جداً.
ب��داأ الع��دو بالتقدم باجتاه ال�سونة بعد اأن عزز قواته، ودارت معركة عنيفة داخل البلدة بعد اأن ت�سدت لهم جمموعات 

قان�سي الدروع وحتول �سماء البلدة اإىل �سحابة من دخان.
ظه��رت بطوالت فردية خالل هذا القتال اأثبت��ت �سجاعة املقاتل االأردين منها: تقدم مدفعان106وا�ستبكا مع العدو 
يف قتال قريب، وتقدم املدفع االأول اإىل اإحدى الدبابات من خلف اأحد املنعطفات ولكنه مل ي�ساهد الدبابة الثانية للعدو 
الت��ي كانت عل��ى ُبعد عدة ياردات وتقدمت الدبابة وم��رت فوق املدفع واأعداده واأُ�ست�سهد اجلن��ود االثنني وانتقم لهم 

جماعة املدفع الثاين ودمروا الدبابة.
ال بد من احلديث عن القتال يف بلدة ال�صونة خا�صة واأن القتال الذي جرى على هذا املقرتب كان فيه زخم املعركة الرئي�ش وكما ياأتي :

متكن العدو من الو�سول اإىل م�سارف ال�سونة اجلنوبية ال�ساعة0600 ودمرت ثماين دبابات له والتي متثل طالئع  اأ. 
هجومه واأُجرب على االإن�سحاب غرب ال�سونة الإعادة تنظيمه وقدرت القوة املن�سحبة بكتيبة دبابات.

ح��اول العدو جاهدا ثالث مرات من الدخول اإىل بلدة ال�سونة وب��اءت جميعها بالف�سل،عندها تقدم رتل اآخر  ب. 
للعدو ال�ساعة 0710وان�سم اإىل القوة التي تعيد تنظيمها غرب ال�سونة لتعزيزها.
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متكن العدو بعد قتال عنيف من ال�سيطرة على ال�سونة ال�ساعة0945 وبقيت املعركة م�ستمرة يف �سواحي البلدة  ج�. 
وحاولت جمموعة دبابات من قواتنا  اإعادة البلدة وطرد العدو ولكنها دمرت واأُ�ست�سهد جميع جنودها.

ال �سك اأن القتال يف هذه البلدة �ساٍر، وح�سلت فيه بطوالت فردية كثرية من اأبرزها اأن املدفعية االأردنية اأمطرت  د. 
الع��دو بواب��ل من القنابل وبالرماية الدقيقة وتنبه العدو اإىل ذلك وطوق �سابط املالحظة اإال اأن اآخر ر�سالة اأر�سلها ال�سهيد 
البط��ل املالزم خ�رش �سكري يعقوب اإىل موقع مدافعه هي : طوق العدو موقعي، ارموا موقعي حااًل، وحقق ال�سهادة يف 

�سبيل اهلل هو وجماعته«)1(.
القتال على مقرتب ج�رص االأمري حممد )داميا( _ املثلث امل�رصي_العار�صة_ال�صلط ويدافع عن هذا املقرتب لواء القاد�صية وكما ياأتي :

بداأ العدو برماية مدفعية �سديدة جداً على مواقع احلجاب ورماية دبابات و�سواريخ �ض.�ض.10 و �ض.�ض.11 اأي�سًا، 
وتق��دم باجتاه املثلث امل�رشي متجاوزاً ق��وة احلجاب وقدرت قواته التي اجتازت اجل�رش بكتيبة دبابات وكتيبة م�ساة اآلية، 
وقام��ت املدفعية التي ت�سان��د القوات على هذا املقرتب برماي��ة كثيفة و�سديدة على قوات الع��دو املقتحمة، وبداأ العدو 
بالتقرب اإىل املثلث امل�رشي ال�ساعة 0645 وُقدرت طالئعة باأربع ع�رشة دبابة ومتكنت ف�سيلة الدبابات )وعددها ثالث 
دبابات( املتمركزة بالقرب من املثلث امل�رشي من اإيقاف تقدم العدو واأجربته على االن�سحاب والتجمع يف منطقة التقتيل 

واأخذت مدافعنا ت�سليه بحمم قذائفها.
ح��اول الع��دو بناء ج�رش اآخر متحرك قرب ج�رش داميا املدمر  ليعزز قواته �رشق��ي النهر ال�ساعة 0700 وحتى ال�ساعة 
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1000 ولكن��ه من��ي بخ�سائر وف�سل يف بناء اجل�رش ورافقه خذالن اآخر بع��دم متكنه من اجتياز املثلث امل�رشي واأ�ساب 
الع��دو اخلذالن واأخ��ذ يتخبط حماواًل الهجوم بن��وع اآخر )نف�سي( للنيل م��ن معنوية ونف�سية املواطن��ني وذلك برماية 

من�سورات من الطائرات.
كان القت��ال على ه��ذا املقرتب قتال دروع ومدفعية وطائرات حيث �سقط��ت يف املنطقة اأعداد هائلة من القذائف 
وبداأت الذخرية تتناق�ض يف الوحدات املعادية املتواجدة على هذا املقرتب وعمليات التزويد عليها تتم ب�سعوبة بالغة.

القتال على مقرتب غور ال�صايف – الكرك:
اندف��ع العدو على هذا املقرتب م�ستخدمًا رتاًل من دباباته وم�ساته االآلية قا�سداً االخرتاق الأبعد مدى ممكن وتدمري 
ما اأمكن من القوات االأردنية واملن�ساآت واإرهاب ال�سكان وت�ستيت جهد القيادة العامة االأردنية وت�سليلها عن الهجوم 
الرئي���ض، وق��د مه��د العدو لهجومه بالق��اء املنا�سري من الطائ��رات التي تدعو ال�س��كان فيها اإىل رفع الراي��ات البي�ساء 

واال�ست�سالم وعدم املقاومة، وبداأ يق�سف بطائراته كل حركة.
وقام��ت طائ��رات العدو 0745 بق�سف خمفر ال�سحل )غور ال�سايف( وتقدمت قوة يقدر عددها ب�60 اآلية مدرعة 

باجتاه املخفر وا�ستبكت مع قواتنا املتواجدة يف املنطقة.
متك��ن العدو م��ن االإقرتاب من مراكز قواتنا، وحتت �سغط قوات العدو الكثرية الع��دد والعدة، تراجعت قواتنا من 
مراكزها اإىل خمفر املري�سد. ومتكنت من اإيقافه وتدمري دبابتني يف منطقة املخفر وحتى ال�ساعة 1400 بعدها بداأ العدو 
باالن�سح��اب، وبع��د اأن احتل العدو بلدة الكرامة واأ�سبح القتال يف بلدة ال�سون��ة حرجًا طلبت القيادة العامة للقوات 

امل�سلحة االأردنية/اجلي�ض العربي من قائد قوة االحتياط دفع الدبابات لال�سرتاك يف املعركة وطرد قوات العدو.
كان��ت تتواجد كتيب��ة الدبابات اخلام�سة يف منطقة طرببور و�سدرت اإليها االأوام��ر باحلركة وتقدمت على اجلنزير 
حت��ت الق�س��ف اجلوي للعدو منذ بداية حركتها وحت��ى احتاللها ملواقعها املخ�س�سة ، حيث مت توزي��ع الكتيبة على النحو 

االآتي :
�رشية دبابات لتعزيز مقرتب �سومية. اأ. 

ب.  �رشية دبابات لتعزيز مقرتب وادي �سعيب.
ج�. �رشية دبابات لتعزيز مقرتب داميا.

متكنت الكتيبة من احتالل املواقع املخ�س�سة لها وا�ستبكت مع العدو ال�ساعة 1130 بقتال �سار وعنيف ورجحت 
كف��ة املعركة ل�سالح قواتن��ا رغم تفوق العدو اجلوي واالأر�سي وا�ستمرت بالقتال ال��ذي كانت نتيجته تكبيد القوات 
اال�رشائيلي��ة خ�سائر كب��رية يف االآليات واملعدات ويف اأع��داد القتلى وامل�سابني حيث جرت حم��اوالت عديدة من قبل 
ق��وات العدو الإخالء االأليات والقتلى وامل�سابني من �ساحة املعركة واالإن�سحاب من اأر�ض املعركة حتى ا�ستطاع العدو 

قطع التما�ض نهائيًا واالإن�سحاب غربًا ال�ساعة 1830 خملفًا بع�ض اآلياته املدمرة.
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نتائج املعركة 
متخ�صت معركة الكرامة عن نتائج كان من اأبرزها ما ياأتي : 

الأول م��رة طلب الع��دو يف ال�ساعة 1130 وقف اإطالق الن��ار، اإال اأن جاللة القائد االأعل��ى اأ�سدر اأوامره باأن  اأ. 
ي�ستمر القتال حتى يخرج العدو من ميدان املعركة وُيطرد نهائيًا غرب النهر.

ف�سل العدو يف حتقيق مهمته على جميع املقرتبات التي تقدم منها وبداأ باالن�سحاب بعد اأن مني بخ�سائر فادحة  ب. 
حماواًل �سحب خ�سائره من االأفراد واالآليات وحتت نريان القوات االأردنية الكثيفة حوايل ال�ساعة 1200 ظهراً.

مل يتمكن العدو من تخلي�ض قواته وجثث قتاله واآلياته املعطوبة اإال بعد ال�ساعة 2100 لياًل بعد اأن توقف اإطالق  ج�. 
النار وبقي ق�سم منها يف اأر�ض املعركة.

كان��ت معركة الكرامة نقطة حتول يف تاريخ االأمة العربية احلدي��ث ويف تاريخ ال�رشاع العربي االإ�رشائيلي حيث  د. 
طلب العدو والأول مرة وقف اإطالق النار وحتطمت اأُ�سطورة ) اجلي�ض الذي ال يقهر(.

اإمتنع العدو عن خو�ض اأي معركة بالقوات االأر�سية فيما بعد واقت�رشت معاركه على الق�سف اجلوي واملدفعي  ه�. 
وهب��وط الطائرات العامودية املحملة باجلنود وتدمري بع�ض اجل�سور ومل يغامر العدو بعد معركة الكرامة مبواجهة حقيقية 

مع قواتنا.
تكب��د الع��دو االإ�رشائيلي خ�سائر فادحة على ال�سعي��د ال�سيا�سي وو�سم بالعدوان م��رة اأخرى وحتول ق�سم كبري  و. 
م��ن ال��راأي العام العاملي ل�ساحلنا وكان للموؤمتر ال�سحفي الكبري ال��ذي عقده جاللة املغفور له امللك احل�سني اأثر عظيم يف 

املحافل الدبلوما�سية واالإعالمية العاملية.
اأ�سابت العدو هزة �سيا�سية حملية وموجة تذمر ظهرت وا�سحة يف اأو�ساطه ال�سعبية والر�سمية. ز. 

تكب��د الع��دو خ�سارة اقت�سادية كبرية قدرت باملاليني حيث ا�ستخدم اأ�سلح��ة تعادل فرقة ون�سف من املدرعات  ح. 
واملدفعية وامل�ساة وعدداً هائاًل من الطلعات اجلوية التي ذهبت جميعها دون جدوى ودون حتقيق الهدف.

اأراد الع��دو من معركة الكرامة  حتطيم معنويات قواتنا ولكن الن���رش رفع الروح املعنوية يف االأو�ساط الع�سكرية  ط. 
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وال�سيا�سي��ة واملدنية على حد �س��واء، والدليل على ذلك اأن ت�سييع �سهدائنا كان عبارة عن عر�ض من اأعرا�ض الوطن مكللة 
باملجد وال�رشف وال�سجاعة.

كاد الع��دو يف حرب��ه النف�سية واإ�ساعاته امل�سموم��ة التي �سنها بعد حرب 1967م اأن ينج��ح يف ت�سكيك قواتنا  ي. 
امل�سلح��ة باالأ�سلحة والذخرية التي تقاتل بها ولو اإىل درجة قليل��ة وحمدودة جداً، وح�سلت معركة الكرامة وا�ستخدمت 

االأ�سلحة نف�سها التي كانت عام 1967م ودمرت قواته واآلياته وازدادت الثقة بهذه االأ�سلحة.
خ�سائر الطرفـــــني  ك. 

)1( خ�سائر العدو : بلغت خ�سائر العدو التي تكبدها خالل معركة الكرامة كما ياأتي:
االأرواح. ) 250 ( قتياًل و)450( جريحًا. )اأ( 

املعدات :خ�سائر بقيت يف اأر�ض املعركة : )ب( 
) اأ اأ ()11( دبابة مدمرة.

)ب ب(   )3( ناقالت جنود.
)ج� ج�( �سيارتان 3 طن.
) د د (     )3( �سيارات.

خ�صائر �صاهدتها قواتنا م�صابة ومدمرة متكن العدو من �صحبها : )ج�( 
) اأ اأ ( )27( دبابة من اأنواع خمتلفة.

ناقلة جنود من اأنواع خمتلفة.  )18( )ب ب( 
)24( �سيارة جيب خمتلفة. )ج� ج�( 

)19( اآلية خمتلفة ) �سحن، جرارات، اآليات(. ) د د ( 
�سبع طائرات مقاتلة. )ه� ه�( 

 )2( خ�سائر القوات الأردنية.             
االأرواح:  )اأ( 

)86( �سهيداً بينهم )6( �سباط. )اأاأ( 
)ب ب( )108( جرحى بينهم )12(�سابطًا.

املعدات : )ب( 
تدمري )13( دبابة. )اأاأ( 

)ب ب( تدمري )39( اآلية.
)ج� ج�( عطب)20( دبابة.
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الدرو�س امل�ستفادة 
اأظهرت معركة الكرامة عدداً من الدرو�ش امل�صتفادة اأهمها ما ياأتي :

اأ. االإميان بالهدف : حاول العدو االإ�رشائيلي بعد حرب حزيران اأن ي�سكك اجلندي االأردين بقيادته و�سالحه وا�ستعمل 
خمتلف الو�سائل لتحقيق ذلك، ولكن اإميان اجلندي االأردين بالهدف الذي يقاتل من اأجله يف �سبيل حقه العادل املقد�ض 

ا�ستطاعت اأن حتطم اأ�سطورة ) اجلي�ض الذي ال يقهر(.
 ب. املعنوي��ات : ا�سته��دف العدو يف معركة الكرام��ة حتطيم معنويات اجلي�ض وال�سع��ب االأردين من خالل احلرب 
النف�سية قبل املعركة  وخاللها، لكن ت�سميم جي�سنا العربي على القتال بال�سالح االأبي�ض اأثبت قوة املعنوية جلنودنا واأثر 

على معنويات جنود العدو.
ج���. االإدارة اجلي��دة : رغم كثافة طريان الع��دو ومهاجمته قوافل االإدامة اإاّل اأن هذه القواف��ل كانت تر�سل لت�سل اإىل 

املواقع يف الوقت املنا�سب مما مكن قواتنا من ال�سمود ودحر العدوان. 
د. التعاون بني خمتلف االأ�صلحة :  اأدى التعاون والتجان�ض والتن�سيق امل�سبق بني جميع ال�سنوف واالأ�سلحة واخلدمات 

اإىل حرمان العدو من حتقيق ق�سده.
ه���. التح�صري اجلي��د للمعركة : االإنذار امل�سب��ق وال�رشيع وح�سد اجلهد يف املكان والزم��ان املنا�سبني فوت على العدو 

مفاجاأة قواتنا.
اأقوال حول معركة الكرامة

حتدث امل�صوؤولون اال�رصائيليون عن معركة الكرامة معلقني عليها وعلى نتائجها كما حتدثت العديد من ال�صحف العاملية ووكاالت 
االأنباء العاملية ومنها:

قال رئي�ض االأركان االإ�رشائيلي يف ذلك الوقت ) حاييم بارليف( يف حديث له ن�رشته جريدة هاآرت�ض االإ�رشائيلية  اأ. 
" اإن عملي��ة الكرام��ة فريدة من نوعها ب�سبب كثافة  عدد االإ�سابات بني قواتنا والظواهر االأخرى التي اأ�سفرت عنها 

املعركة مثل ا�ستيالء القوات االأردنية على عدد من دباباتنا واآلياتنا".
ح��دوث موجة م��ن اال�ستنكار يف الكني�ست اأثناء مناق�سات احلكومة ح��ول معركة الكرامة حيث قال ع�سو  ب. 
الكني�ست ) توفيق طوين( : " لقد برهنت العملية من جديد اأن حرب االأيام ال�ستة مل حتقق �سيئًا ولن حتل النزاع العربي 
اال�رشائيل��ي " وق��ال ع�سو الكني�ست ) �سموئي��ل تامري(: "نطالب بت�سكيل جلنة برملاني��ة للتحقيق يف نتائج احلملة على 
االأر���ض االأردني��ة الأن عدد ال�سحايا اأكرب ن�سبيًا يف القوات االإ�رشائيلية" وق��ال )اوري افنريي(: " اإن العملية الع�سكرية 
اأثبت��ت اأن��ه ال ميكننا حتقيق حل ع�سكري للق�سية " وقال ع�سو الكني�ست �سلومو جر�سك " ي�ساورنا ال�سك حول عدد 

ال�سحايا بني جنودنا".
ن���رشت وكالة اليونايتدبر�ض قواًل الأح��د امل�سوؤولني الكبار يف دولة كربى:    " اإن ا�رشائيل فقدت يف هجومها  ج�. 

االأخري على االأردن اآليات ع�سكرية تعادل ثالث مرات ما فقدته يف حرب حزيران ".
ق��ال اأحد  القادة الع�سكريني العامليني: " اإن �سمود اجلي�ض االأردين اأمام الهجوم اال�رشائيلي ي�سكل نقطة حتول  د. 

بالن�سبة اإىل اجليو�ض العربية " واأن ا�رشائيل فقدت يف هجومها اآليات تعادل ثالث مرات ما فقدته يف حرب حزيران.

)1( ع��ارف ال�سه��وان ، معركة الكرامة 21 اآذار 1968 ، جملة املو�سم الثقافية ، جامعة موؤتة 1985) عميد ركن 
متقاعد وكان اآخر من�سب �سغله نائب رئي�ض جامعة موؤتة لل�سوؤون الع�سكرية ثم مديراً ل�سالح الدروع امللكي(.

)1( معن اأبو نوار ، معركة الكرامة، مطابع املركز اجلغرايف امللكي 2001،�ض193.
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