


















المادة التاريخية:
الدكتور بكر خازر المجالي

اإلشراف العام 

تصميم  واخراج :
 عبد اهلل وليد العبدالالت 

العقيد الركن مصطفى عبد الحليم الحياري / مدير التوجيه المعنوي
اعداد:

الرائد أحمد سليمان السليحات
 رائد رشا هشام القيسي

 رقيب/1 معاذ محمد الزعارير
 مدني إسراء برجس البلوش





1



معركة الكرامة 21 آذار 1968م
معركــة الكرامــة ســجل المجــد وكتــاب الخالديــن ســطر خاللهــا نشــامى الجيــش العربــي، انصــع البطــوالت، وأجمــل االنتصــارات علــى ثــرى األردن الطهــور، حيــث 
تحــوم ارواح الشــهداء فــي فضــاءات االردن، فــوق ســهولة وهضابــة وغــوره وجبالــه، وتســلم علــى المرابطيــن فــوق ثــراه الطهــور ، ويتفتــح دحنــون غــور الكرامــة علــى 
نجيــع دمهــم الزكــي، وتســري فــي العروقرعشــة الفــرح بالنصــر ونشــوة االفتخــار بهــذا الجيــش العربــي الهاشــمي ، وتطمئــن القلــوب بذكــر اهلل وهــي تقــرأ قــول 
الحــق علــى روح قائــد معركــة الكرامــة الملــك الحســين رحمــه اهلل ، وشــهداء الكرامــة واللطــرون وبــاب الــواد والقــدس والجــوالن، حيــث يختلــط دم الخلــف بدمــاء 
الســلف فــي يرمــوك العــز، وحطيــن ومؤتــة وفحــل الكرامــة ، فيســمو الوطــن بقدســية أرضــه وحريــة إنســانه وكرامــة أمتــه وأصالــة رســالته التــي توارثهــا قــادة هــذا 
الوطــن مــن آل هاشــم ، حتــى آل نصــر الكرامــة الــى بنــاء واعمــار وعطــاء ، وتعــاون وتكافــل بيــن أبنــاء االســرة الواحــدة، لقــد حملــت اســم  الكرامــة  رغــم ان مســاحة 

البلــد  التتعــدى 2 كلــم ولكــن مســاحة ارض المعركــة يصــل الــى 1200 كلــم ،وان اقــل اشــتباك او عمــل عســكري قــد كان فــي بلــدة الكرامــة.

نبدة تاريخية عن بلدة الكرامة 
كانــت الكرامــة قبــل عــام 1948 عبــارة عــن منطقــة زراعيــة تســمى بمنطقــة االبــار لكثــر االبــار االرتوازيــة فيهــا ، وكانــت تســمى ب » غــور كبــد » وعندمــا وقعــت نكبــة 
عــام 1948 تدفــق ابنــاء فلســطين الــى الضفــة الشــرقية وأقــام فــي هــذه المنطقــة عــدد كبيــر منهــم واغلبهــم مــن المزارعيــن ، زارهــم جاللــة المغفــور لــه الملــك 
عبــداهلل واجتمــع بهــم وتفقــد احوالهــم وســمح لهــم باقامــة البيــوت فــي هــذه المنطقــة ، ومــن ذلــك الحيــن أطلــق عليهــا اســم الكرامــة تعبيــراً عــن مكرمــة صاحــب 
الجاللــة المغفــور لــه الملــك عبــداهلل ونقشــو حجــراً بامدخــل البلــدة كتبــو اســم الكرامــة مــن ســنة وهــي عــام 1949م تطــورت هــذه البلــدة وازداد عــدد ســكانها الــى 
ان وصــل )40( الــف نســمة تقريبــا وازهــدرت الزراعــة فيهــا واصبحــت مركــز لتســويق المنتوجــات  الزراعيــة وتوفــرت فيهــا ايضــا جميــع الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

وســائر الخدمــات االخرى،بعــد معركــة 1967 م ازداد عــدد ســكان البلــدة نتيجــة هــذه الحــرب واســتهدفها العــدو فــي اعتدءاتــه .
وبتاريــخ 21 آذار 1968م حدثــت معركــة الكرامــة وهــدم العــدو بيوتهــا ومدارســها وأماكــن العبــادة فيهــا اال أن عزيمــة االنســان األردنــي كانــت اقــوى مــن غــدر العــدو 
وانســحب العــدو يجــر أذيــال الخــزي والعــار تحــت قــدرة ورباطــة جيشــنا العربــي الــذي ســطر أروع مالمــح البطولــة ليخلــد اســم الكرامــة البلــدة والكرامــة المعركــة فــي 

التاريــخ .
لقــد تعــود الشــعب األردنــي علــى مــكارم كثيــرة ومســتمرة مــن آل البيــت حيــث شــكلت لجنــة عــام 1972 م ســميت بلجنــة اعمــار الكرامــة وتولــت إقامــة بلــدة 

نموذجيــة حلــت محــل البلــدة التــي دمرهــا العــدو الصهيونــي. 
ونشــاهد الكرامــة اليــوم بارضهــا الخضــراء وأبنائهــا البــررة تشــكل نموذجــا رائعــا للتطــور والتحديــث وتحديــًا للعــدو ، ويــرى الزائــر لهــا صرحــًا لشــهداء معركــة الكرامــة 

تخليــداً البطــال الجيــش العربــي الذيــن روت دماؤهــم أرض الكرامــة دفاعــًا عــن الوطــن وحمايتــه.
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أهداف العدو من العدوان يوم 21 آذار 1968م
قصدت السلطات اإلسرائيلية من العدوان على األراضي األردنية بعد حرب 1967 م تحقيق االهداف اآلتية:

.  القضــاء علــى قــوة الجيــش العربــي األردنــي قبــل ان تتمكــن مــن إعــادة تنظيمــه بشــكل كامــل وخاصــة أن المعركــة جــاءت بعــد مــرور تســعة أشــهر مــن حــرب 
عــام 1967م.

.  تحطيم الروح المعنوية في نفوس قواتنا المسلحة األردنية اواًل والشعب االردني ثانيًا
.  تدمير الحياة االقتصادية في وادي األردن الذي يعتبر المورد الزراعي الرئيس في المملكة.

. احتــالل المرتفعــات الشــرقية مــن وادي االردن مــن أجــل المســاومة عليهــا وفــرض األمــر الواقــع وإرغــام المملكــة األردنيــة الهاشــمية باالذعــان لفــرض شــروط العــدو 
ويفــرض تســوية ســلمية عليهــا وإضافــة مشــاكل وأعبــاء جديــدة.

. اختار العدو لتحقيق أهدافه أكثر المناطق حساسية على طول الواجهة األردنية واستهدف الوصول الى ما ياتي :

.  الوصول الى المثلث المصري عن طريق العبور عبر جسر االمير محمد )داميا(.
.  الوصول الى مثلث الشونة الجنوبية - السلط عن طريق العبور على جسر الملك حسين )أريحا(.

.  الوصول الى مثلث عمان - الشونة عن طريق العبور عن جسر األمير عبداهلل )ناعور(.
.  اســتهدف العــدو الوصــول الــى هــذه المناطــق للســيطرة علــى الطريــق العرضانــي وقطــع خطــوط المواصــالت للقــوات األردنيــة األماميــة تمهيــداص الي 

عمليــات الحقــة وتطويــر هجومــه واحتــالل التــالل الشــرقية.
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القوات األردنية
ــوات  ــة للق ــة المقابل ــول الواجه ــى ط ــًا عل ــًا دفاعي ــت خط ــد احتل ــام 1967م وق ــرب ع ــد ح ــر األردن من ــرقية لنه ــة الش ــى الضف ــة عل ــوات األردني ــط الق تراب

المعاديــة.

القــوات األردنيــة مهيــأة نفســيًا ومســتعدة تمامــًا ان تقابــل القــوات المعاديــة فــي أي زمــان ومــكان موجهــة مــن خــالل القائــد األعلــى ) المغفــور لــه 

الملــك الحســين( بــان عليهــا صــد اعتــداءات العــدو مهمــا بلغــت مــن العنــف والشــدة ومهمــا كلفهــا الثمــن.

جـ . أنذرت الوحدات بأن المعركة على األبواب وتم إتخاذ كافة االحتياطات واالستعدادات الالزمة لمواجهة هجوم العدو المتوقع.

الموقف العام 
القوات اإلسرائيلية.

أ . ترابــط القــوات اإلســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة لنهــر األردن منــد حــرب حزيــران عــام 1967م وقــد احتلــت خطأدفاعيــًا علــى طــول نهــر األردن متبعــة مبــدأ 

التعــرض بالدفــاع لتبقــى زمــام المبــادرة بيدها.

ب . قامــت اســرائيل بعمليــات تعرضيــة خــالل الفتــرة التــي ســبقت يــوم 21 آذار 1968م بقصــد وقــف نشــاط دورياتنــا ولتبرهــن للعالــم العربــي أنهــا قــادرة 

علــى نقــل المعركــة الــى اي مــكان تشــاء داخــل األراضــي العربيــة.

جـــ . خــالل شــهر آذار عــام 1968م ازداد نشــاط دورياتنــا علــى الحــدود ونتيجــة لذلــك عمــدت إســرائيل الــى تهديــد األردن وقــررت القيــام بعمليــة عســكرية 

لتدميــر القــوات االردنيــة المرابطــة علــى خــط المواجهــة.

د . قامــت إســرائيل بحــرب نفســية ضــد المواطنيــن فــي الضفــة الغربيــة خــالل الفتــرة التــي ســبقت المعركــة مدعيــة بأنهــا ســتلتقي بهــم خــالل أيــام 

قليلــة فــي عمــان.
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الموقف االستخباري قبل المعركة 
تعتبــر االســتخبارات العســكرية قــوة تســتخدم فــي كافــة مراحــل الحــروب ولهــا دور اساســي ومميــز فــي الصــراع مــع العــدو الصهيونــي وخاصــة فــي معركــة 

الكرامــة حيــث لــم يتمكــن العــدو مــن تحقيــق المفاجــأة علــى المســتوى التعبــوي او االســتراتيجي وكانــت علــى علــم تــام بمــا يخطــط لــه العــدو.

كانــت االســتخبارات تتابــع تحــركات العــدو الصهيونــي منــد بــدء تحشــده فــي األغــوار الوســطى وفــي منطقــة غورالصافــي وعلــى علــم بحجــم القــوات 

المحتشــدة منــد بــدء حركتهــا مــن معســكراتها الخلفيــة الــى ان تكاملــت فــي مناطــق تجمعهــا االماميــة حتــى تبلــور الموقــف مســاء يــوم 20 آذار وحــدد 

حجــم القــوات المعاديــة ونواياهــا بدقــة ومــررت الــى القــوات المســلحة فــي مواقعهــا األماميــة.

مؤشرات العدوان االسرائيلي : أ- الحرب اإلعالمية والدعائية، ب - زيادة نشاط عناصر استطالعه لمواقع قواتنا على امتداد منطقة العمليات. 

جـ. اختراق طائراته لمجالنا الجوي بقصد االستطالع والتصوير لمواقعنا

دـ.  حشد قوات الدروع والمدفعية والمظليين والطائرات العامودية في مواقع أمامية قرب نهر األردن ومقابل غور الصافي

تمكنت االستخبارات العسكرية األردنية بوسائلها الخاصة من تحديد ساعة الصفر للهجوم المعادي حيث كانت الساعة 0530 يوم 21 آذار 1968م.
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موقف الطرفين حتى مساء يوم 20 آذار 1968م
قوات العدو .

 نتيجة للمعلومات التي توافرت من مصادر استخباراتنا قدرت قوات العدو على النحو اآلتي:

.  اللــواء المــدرع7) لــواء مــدرع نظامــي( ويعتبــر مــن أقــدم و أقــدر ألويــة الــدروع اإلســرائيلية، وقــد ســبق لهــذا اللــواء أن اختــرق خــط الهدنــة فــي الضفــة 

الغربيــة وهاجــم قريــة الســموع فــي الخليــل وتصــدت لــه القــوات المســلحة و أجبرتــه علــى الرتاجــع بعــد أن منــي بخســائر كبيــرة.

.  لواء الدروع 60.

. لواء المشاة 80 اآللي.

.  لواء المظليين35.

.  خمس كتائب مدفعية ميدان وثقيلة)105 هاوزر،155 ملم(.

.  أربعة أسراب طائرات مقاتلة ميراج ومستير وطائرات هليو كبتر تستطيع نقل كتيبتين.

قواتنا.
أعيد تنظيم القوات المسلحة األردنية/ الجيش العربي بعد حرب عام 1967م، وكانت قواتنا على الواجهة كما يأتي:

-  فرقــة المشــاة )األولــى( تدافــع عــن المنطقــة الوســطى والجنوبيــة ابتــداء مــن نهــر الزرقــاء شــماال ً وحتــى العقبــة جنوبــا ويســاندها اللــواء المــدرع/60 

وكان تنظيمهــا كمــا يأتــي:

-  لواء حطين يحتل مواقع دفاعية على مقترب ناعور.

-  لواء عالية يحتل مواقع دفاعية على مقترب وادي شعيب.

-  لواء القادسية يحتل مواقع دفاعية على مقترب العارضة.

-  يساند اللواء المدرع /60) لواء األمير حسن بن طالل ( فرقة المشاة األولى حيث كانت إحدى كتائبه موزعة
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وتوزعت القوات التالية في ميدان المعركة: 
. سرية دبابات وتحتل مواقع دفاعية على مقترب جسر األمير محمد.

.  سرية دبابات تساند وتحتل مواقع دفاعية على مقترب وادي شعيب.

. سرية دبابات تحتل مواقع دفاعية على مقترب العارضة.

.  كتيبة دبابات تقوم بدور االحتياط للجيش في منطقة طبربور.

.  تساند الفرقة ثالث كتائب مدفعية ميدان وسرية ثقيلة.

.  تساند الفرقة كتيبة هندسة الميدان .

.  فرقة مشاة تدافع عن المنطقة الشمالية ابتداء من نهر الزرقاء جنوبًا وحتى نهر الريموك شمااًل ويساندها لواء دروع.
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خطة الطرفين
خطة العدو:

-  إعتمد العدو بعد حرب عام 1967م في  توزيع قواته على طول الواجهة األمامية على مبدأ إحتالل النقاط

الحصينة المنظمة بالعمق والمراقبات األمامية لتمرير المعلومات وإيقاع الخسائر في أي هجوم ضد قواته.

 - تحتل القوات الرئيسة للعدو في مواقع خلفية على المرتفعات الغربية لنهر األردن وزجها في الوقت والمكان المناسبين.

-  كان مفهوم عمليات العدو لتنفيذ الهجوم باتجاه قواتنا كما يأتي:

-  الحركة من منطقة الحشد إلى منطقتي أريحا والجفتلك.

-  الحركة إلى مناطق تجمع أمامية غرب النهر ،وباتجاه النهر وبإتجاه الجسور المقامة على نهر األردن.

-  قســم العــدو قواتــه المقــدرة بفرقــة مدرعــة زائــد وبمعــدل مجموعــة قتــال لــكل مقتــرب واالحتفــاظ ببقيــة القــوات كاحتيــاط لتعزيــز النجــاح علــى أي 

مقتــرب.

-  البدء بالهجوم الساعة 0530 باتجاه قواتنا لتأسيس موطئ قدم على النهر ولغاية طريق الشونة الشمالية - البحر الميت.

-  تطوير هجومه بإتجاه أهدافه المحتملة الحتالل مرتفعات السلط أو مرتفعات ناعور باستغالل النجاح على أي من المقتربات.

-  يسند قوات العدو نيران خمس كتائب مدفعية و أربعة أسراب طائرات مقاتلة.
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خطة دفاع قواتنا:
-  تدافــع فرقــة المشــاة،1عن منطقــة المســؤولية بثالثــة ألويــة مشــاة وكتيبــة دبابــات، لــواء مشــاة يدافــع عــن مقتــرب ســويمة-عمان ولــواء مشــاة 

يدافــع عــن مقتــرب وادي شــعيب - الســلط و لــواء مشــاة يدافــع علــى مقتــرب داميا-العارضة-الســلط، وإخــراج حجابــات بقــوة كتيبــة مشــاة وســرية 

دبابــات مســندة بنيــران ثــالث كتائــب مدفعيــة ميــدان لتدميــر قــوات العــدو ومنعهــا مــن إحتــالل مرتفعــات الســلط ومرتفعــات ناعــور.

- كان توزيع القوات على النحو اآلتي:

- الحجابات موزعة كما يأتي:

-  سرية مشاة وفصيلة دبابات على جسر األمير عبداهلل.

-  سيرة مشاة وفصيلة دبابات على جرس الملك حسين.

-   سرية مشاة وفصيلة دبابات على جسر داميا.

-  المواقع الدفاعية الرئيسة:

-  لواء مشاة يدافع عن مرتفعات الكفرين.

-   لواء مشاة يدافع عن المرتفعات المسيطرة على مثلث العارضة.

-  لواء مشاة يدافع عن المرتفعات المسيطرة على مدخل وادي شعيب.
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شــاهدته فــي حياتــي، أصيبــت جميــع دباباتــي بقنابــل المدفعيــة ماعــدا اثنتيــن، وبقينــا تحــت القصــف األردنــي لغايــة الســاعة الواحــدة ظهــرا بالرغــم 

مــن وجودنــا بداخــل الدبابــات محتميــن إال أن المســألة كانــت عويصــة.

هناك مواقف حرجة واجهت قواتنا على هذا المقترب كما رواها قائد اللواء العميد الركن المتقاعد بهجت المحيسن في تلك الفترة وهي :

 . عدم تحرك دروعنا بحرية بسبب السيادة الجوية المطلقة للعدو.

 . قــرب دبابــات العــدو مــن مواقــع المدافــع وبشــكل خــاص المدفعيــة المتوســطة، و أصبحــت المدافــع عاجــزة عــن إســناد قواتنــا وتدافــع عــن نفســها 

بقتــال قريــب.

 . انقطــاع االتصــال الســلكي والالســلكي مــع بعــض الوحــدات األماميــة التــي تطــارد فلــول العــدو. وكان مــن بينهــا الوحــدة التــي كان يقودهــا 

الرئيــس فاضــل علــي.      
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سير المعركة
بــدأ العــدو بتســخين الجبهــة علــى طــول امتدادهــا مبتــدءاً مــن المنطقــة الشــمالية واجهــة الفرقــة الثانيــة وحتــى واجهــة الفرقــة االولــى جنوبــًا. ركــز 

العــدو فــي قصفــه الشــديد علــى قــوات الحجــاب المتواجــدة عنــد جســر األميــر محمــد والمللــك حســين وســويمة الســاعة0500 يــوم 21 آذار 1968م بــدأ 

العــدو هجومــه باقتحــام مواقــع الحجــاب األماميــة، حيــث بــدأت معركتنــا الدفاعيــة تتطــور باســتخدام المدفعيــة والرمايــات بالعمــق وكذلــك األســلحة 

الموجــودة مــع الحجابــات و تمكنــت مدفعيتنــا مــن منــع العــدو الــذي حــاول التجســير علــى مواقــع متعــددة مــن نهــر األردن.

أخذ الموقف يتضح أكثر وسلك العدو في هجومه المقتربات اآلتية:

أ. مقترب جسر األمير محمد )داميا( - المثلث المصري- العارضة- المرتفعات الشرقية- عمان.

ب. مقترب جسر الملك حسين ) أريحا( - الشونة- وادي شعيب - المرتفعات الشرقية - عمان.

جـ. مقترب سويمة عبر جسر األمير -عبداهلل - ناعور - المرتفعات الشرقية - عمان.

د- مقترب غور الصافي للتضليل وربما الوصول إلى الكرك.

-  القتال على مقترب جسر األمير عبداهلل )سويمة( ويدافع عنه لواء حطين وكما يأتي:

حــاول العــدو بنــاء جســر بالقــرب مــن جســر األميــر عبــداهلل المهــدم بعــد حــرب عــام 1967م ولــم يتمكــن مــن ذلــك نتيجــة للقصــف المدفعــي الشــديد 

ورمايــة الــدروع الدقيقــة مــن قواتنــا وشــلت تحركاتــه و أخرســت نيرانــه بعــد أن حــاول بنــاء الجســر مرتيــن، وقــد تمكنــت قواتنــا مــن إســكات جميــع أســلحة 

العــدو المتواجــدة بالقــرب مــن قصــر اليهــودي ومواقــع مدفعيتــه فــي منطقــة جوشــن األلمانــي.

كانــت المعركــة الرئيســة علــى هــذا المقتــرب علــى مثلــث الرامــة -الشــونة- عمــان، بعــد أن وصلــت مجموعــة الكتيبــة المعاديــة التــي انفصلــت عــن 

القــوة التــي تقدمــت علــى مقتــرب وادي شــعيب، واستبســلت قواتنــا فــي التصــدي لقــوات العــدو المهاجمــة و أمطرتــه بوابــل مــن نيــران الدبابــات 

والمدفعيــة وباعتــراف قائــد هــذه القــوة المقــدم أهــارون بيلــد حيــث يقــول :» مــرت علــي عمليــات قصــف كثيــرة ولكــن قصفــًا كهــذا لــم أذكــر أن 
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القتال على مقترب جسر الملك حسين_ الشونة وادي شعيب ويدافع عنه لواءألميرة عالية وكما يأتي :

بــدأ العــدو بقصــف مدفعــي شــديد علــى قــوات الحجــاب وباشــر التقــدم باتجــاه الشــونة بلوائــي دروع مســندين بالمدفعيــة والطيــران، وقبــل الوصــول 

إلــى بلــدة الشــونة انفصلــت منــه قوتــان إحداهمــا باتجــاه الجنــوب إلــى ســويمة واألخــرى باتاجــه الكرامــة، يقــدر حجــم كل منهمــا بمجموعــة كتيبــة 

مختلطــة مــن المشــاة والــدروع لألســباب اآلتيــة:

)1( القــوة التــي اتجهــت باتجــاه ســويمة يقصــد منهــا تطويــق قــوة الحجــاب الموجــودة علــى مقتــرب ناعــور وتتقــدم باحتــاالل مشــارف الجبــال الشــرقية. 

بعــد أن فشــل العــدو مــن العبــور علــى هــذا المقتــرب.

)2( القوة التي اتجهت باتجاه الكرامة إلدامة االتصال وإنقاذ ما تبقى من قوات المظليين المتواجدة في الكرامة الن موقفهم كان صعبًا.

بدأت قواتنا بالقصف المدفعي الشديد والمركز والتعامل مع العدو بالمدفعية والدروع وقانصي الدروع منذ أن بدأ العدو بالتقدم.

ال بد من الحديث عن القتال في بلدة الشونة خاصة وأن القتال الذي جرى على هذا المقترب كان فيه زخم المعركة الرئيس وكما يأتي:

  أ. تمكــن العــدو مــن الوصــول إلــى مشــارف الشــونة الجنوبيــة الســاعة0600 ودمــرت ثمانــي دبابــات لــه والتــي تمثــل طالئــع  هجومــه وأجبــر علــى 

االنســحاب غــرب الشــونة العــادة تنظيمــه وقــدرت القــوة المنســحبة بكتيبــة دبابــات.

ب. حــاول العــدو جاهــداً ثــالث مــرات مــن الدخــول إلــى بلــدة الشــونة وبــاءت جميعهــا بالفشــل،عندها تقــدم رتــل آخــر للعــدو الســاعة 0710وانضــم إلــى 

القــوة التــي تعيــد تنظيمهــا غــرب الشــونة لتعزيزهــا

جـــ. تمكــن العــدو بعــد قتــال عنيــف مــن الســيطرة علــى الشــونة الســاعة0945 وبقيــت المعركــة مســتمرة فــي ضواحــي البلــدة وحاولــت مجموعــة 

دبابــات مــن قواتنــا إعــادة البلــدة وطــرد العــدو ولكنهــا دمــرت وأستشــهد جميــع جنودهــا. 

د. ال شــك أن القتــال فــي هــذه البلــدة ضــار، وحصلــت فيــه بطــوالت فرديــة كثيــرة مــن أبرزهــا أن المدفعيــة األردنيــة أمطــرت العــدو بوابــل مــن القنابــل 

وبالرمايــة الدقيقــة وتنبــه العــدو إلــى ذلــك وطــوق ضابــط المالحظــة إال أن آخــر رســالة أرســلها الشــهيد البطــل المــالزم خضــر شــكري يعقــوب إلــى 

موقــع مدافعــه هــي : طــوق العــدو موقعــي، ارمــوا موقعــي حــااًل، وحقــق الشــهادة فــي ســبيل اهلل هــو وجماعتــه»
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القتال على مقترب جسر األمير محمد )داميا( _ المثلث المصري_العارضة_السلط ويدافع عن هذا المقترب لواء القادسية وكما يأتي :

بد أ العدو برماية مدفعية شديدة جداً على مواقع الحجاب ورماية دبابات وصواريخ س. س.10 و س. س.11 أيًضا،

وتقــدم باتجــاه المثلــث المصــري متجــاوزا قــوة الحجــاب وقــدرت قواتــه التــي اجتــازت الجســر بكتيبــة دبابــات وكتيبــة مشــاة آليــة، وقامــت المدفعيــة التــي 

تســاند القــوات علــى هــذا المقتــرب برمايــة كثيفــة وشــديدة علــى قــوات العــدو المقتحمــة، وبــدأ العــدو بالتقــرب إلــى المثلــث المصــري الســاعة 0645 

ــات( المتمركــزة بالقــرب مــن المثلــث المصــري مــن إيقــاف تقــدم  ــات )وعددهــا ثــالث دباب ــة وتمكنــت فصيلــة الدباب ُ وقــدرت طالئعــة بأربــع عشــرة دباب

العــدو و أجبرتــه علــى االنســحاب والتجمــع فــي منطقــة التقتيــل و أخــذت مدافعنــا تصليــه بحمــم قذائفهــا.

حــاول العــدو بنــاء جســر آخــر متحــرك قــرب جســر داميــا المدمــر ليعــزز قواتــه شــرقي النهــر الســاعة 0700 وحتــى الســاعة 1000 ولكنــه منــي بخســائر وفشــل فــي 

بنــاء الجســر ورافقــه خــذالن آخــر بعــدم تمكنــه مــن اجتيــاز المثلــث المصــري و أصــاب العــدو الخــذالن وأخــذ يتخبــط محــاوال الهجــوم بنــوع آخــر )نفســي( 

للنيــل مــن معنويــة ونفســية المواطنيــن وذلــك برمايــة منشــورات مــن الطائــرات.

كان القتــال علــى هــذا المقتــرب قتــال دروع ومدفعيــة وطائــرات حيــث ســقطت فــي المنطقــة أعــداد هائلــة مــن القذائــف وبــدأت الذخيــرة تتناقــص فــي 

الوحــدات المعاديــة المتواجــدة علــى هــذا المقرتــب وعمليــات التزويــد عليهــا تتــم بصعوبــة بالغــة.

القتال على مقترب غور الصافي - الكرك: 

اندفــع العــدو علــى هــذا المقتــرب مســتخدمًا رتــال مــن دباباتــه ومشــاتة اآلليــة قاصــدا االختــراق ألبعــد مــدى ممكــن وتدميــر مــا أمكــن مــن القــوات األردنيــة 

والمنشــآت وإرهــاب الســكان وتشــتيت جهــد القيــادة العامــة األردنيــة وتضليلهــا عــن الهجــوم الرئيــس، وقــد مهــد العــدو لهجومــه بالقــاء المناشــير مــن 

الطائــرات التــي تدعــو الســكان فيهــا إلــى رفــع الرايــات البيضــاء واالستســالم وعــدم المقاومــة، وبــد أ يقصــف بطائراتــه كل حركــة. وقامــت طائــرات العــدو 

0745 بقصــف مخفــر الضحــل )غــور الصافــي( وتقدمــت قــوة يقــدر عددهــا بـــ60 آليــة مدرعــة باتجــاه المخفــر واشــتبكت مــع قواتنــا المتواجــدة فــي المنطقــة
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. تمكــن العــدو مــن اإلقتــراب مــن مراكــز قواتنــا، وتحــت ضغــط قــوات العــدو الكثيــرة العــدد والعــدة، تراجعــت قواتنــا مــن مراكزهــا إلــى مخفــر المريصــد. 

وتمكنــت مــن إيقافــه وتدميــر دبابتيــن فــي منطقــة المخفــر وحتــى الســاعة 1400 بعدهــا بــدأ العــدو باالنســحاب، وبعــد أن احتــل العــدو بلدة الكرامــة و أصبح 

القتــال فــي بلــدة الشــونة حرجــًا طلبــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة األردنية/الجيــش العربــي مــن قائــد قــوة االحتيــاط دفــع الدبابــات لالشــتراك فــي 

المعركــة وطــرد قــوات العــدو.

كانــت تتواجــد كتيبــة الدبابــات الخامســة فــي منطقــة طبربــور وصــدرت إليهــا األوامــر بالحركــة وتقدمــت علــى الجنزيــر تحــت القصــف الجــوي للعــدو منــذ 

بدايــة حركتهــا وحتــى احتاللهــا  لمواقعهــا المخصصــة ، حيــث تــم توزيــع الكتيبــة علــى النحــو اآلتــي:

  أ. سرية دبابات لتعزيز مقترب سويمة.

ب. سرية دبابات لتعزيز مقترب وادي شعيب.

جـ. سرية دبابات لتعزيز مقترب داميا.

. تمكنــت الكتيبــة مــن احتــالل المواقــع المخصصــة لهــا واشــتبكت مــع العــدو بقتــال ضــار وعنيــف ورجحــت كفــة المعركــة لصالــح قواتنــا رغــم تفــوق 

العــدو الجــوي واألرضــي واســتمرت بالقتــال الــذي كانــت نتيجتــه تكبيــد القــوات االســرائيلية خســائر كبيــرة فــي اآلليــات والمعــدات وفــي أعــداد القتلــى 

والمصابيــن حيــث جــرت محــاوالت عديــدة مــن قبــل قــوات العــدو إلخــالء األليــات والقتلــى والمصابيــن مــن ســاحة المعركــة واإلنســحاب مــن أرض 

ــًا الســاعة 1830 ً مخلفــا بعــض آلياتــه المدمــرة. المعركــة حتــى اســتطاع العــدو قطــع التمــاس ً نهائيــا واإلنســحاب غرب
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نتائج المعركة
 تمخضت معركة الكرامة عن نتائج كان من أبرزها ما يأتي:

  أ. ألول مــرة طلــب العــدو فــي الســاعة 1130 وقــف إطالــق النــار، إال أن جاللــة القائــد األعلــى أصــدر أوامــره بــأن يســتمر القتــال حتــى يخــرج العــدو مــن ميــدان 

المعركــة ويطــرد نهائيــا غــرب النهــر. 

ب. فشــل العــدو فــي تحقيــق مهمتــه علــى جميــع المقتربــات التــي تقــدم منهــا وبــدأ باالنســحاب بعــد أن منــي بخســائر فادحــة ً محــاوال ســحب خســائره 

مــن األفــراد واآلليــات وتحــت نيــران القــوات األردنيــة الكثيفــة حوالــي الســاعة 1200 ظهــراً. 

جـــ. لــم يتمكــن العــدو مــن تخليــص قواتــه وجثــث قتــاله و آلياتــه المعطوبــة إالمانجــح بأنقــاذه قبــل الســاعة السادســة مســاًء بعــد أن توقــف إطــالق النــار 

وبقــي قســم منهــا فــي أرض المعركــة.

د. كانــت معركــة الكرامــة نقطــة تحــول فــي تاريــخ األمــة العربيــة الحديــث وفــي تاريــخ الصــراع العربــي اإلســرائيلي حيــث طلــب العــدو وألول مــرة وقــف 

إطــالق النــار وتحطمــت أســطورة ) الجيــش الــذي اال يقهــر(.

هـــ. إمتنــع العــدو عــن خــوض أي معركــة بالقــوات األرضيــة فيمــا بعــد واقتصــرت معاركــه علــى القصــف الجــوي والمدفعي وهبــوط الطائــرات العامودية 

المحملــة بالجنــود وتدميــر بعــض الجســور ولــم يغامــر العــدو بعــد معركــة الكرامــة بمواجهــة حقيقيــة مــع قواتنا.

و. تكبــد العــدو اإلســرائيلي خســائر فادحــة علــى الصعيــد السياســي ووصــم بالعــدوان مــرة أخــرى وتحــول قســم كبيــر مــن الرأي العــام العالمــي لصالحنا 

وكان للمؤتمــر الصحفــي الكبيــر الــذي عقــده جاللــة المغفــور لــه الملــك الحســين أثــر عظيــم في المحافــل الدبلوماســية واالعالميــة و العالمية.

ز. أصابت العدو هزة سياسية محلية وموجة تذمر ظهرت واضحة في أوساطه الشعبية والرسمية. 

ح. تكبــد العــدو خســارة اقتصاديــة كبيــرة قــدرت بالمالييــن حيــث اســتخدم أســلحة تعــادل فرقــة ونصــف مــن المدرعــات والمدفعيــة والمشــاة وعــدداً هائــاًل 

مــن الطلعــات الجويــة التــي ذهبــت جميعهــا دون جــدوى ودون تحقيــق الهــدف.
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ط. أراد العــدو مــن معركــة الكرامــة تحطيــم معنويــات قواتنــا ولكــن النصــر 

رفــع الــروح المعنويــة فــي االوســاط العســكرية والسياســية والمدنيــة علــى 

حــد ســواء، والدليــل علــى ذلــك أن تشــييع شــهدائنا كان عبــارة عــن عــرس 

مــن أعــراس الوطــن مكللــة بالمجــد والشــرف والشــجاعة.

ك. خسائر الطرفــــيـن

- خســائر العــدو : بلغــت خســائر العــدو التــي تكبدهــا خــال 

معركــة الكرامــة كمــا يأتــي:

1- األرواح ) 250( قتيال ً و)450 ( جريحا ً.

2- المعدات :خسائر بقيت في أرض المعركة:

 )أ(    )11( دبابة مدمرة.

)ب(  ناقالت جنود.

)ج(   سيارتان 3 طن.

 )د(   سيارات. 

3-    خسائر شاهدتها قواتنا مصابة ومدمرة تمكن العدو من سحبها:

)أ(       )27( دبابة من أنواع مختلفة.

)ب(   )18( ناقلة جنود من أنواع مختلفة.

)جـ(    )24( سيارة جيب مختلفة.

)د(      )19( آلية مختلفة ) شحن، جرارات، آليات(.

)هـ(     سبع طائرات مقاتلة.

خسائر القوات األردنية.

 )أ(      األرواح: )86( شهيداً بينهم )6( ضباط.

)ب(    المعدات:

)أ(      تدمير )13( دبابة.

)ب(   )108( جرحى بينهم )12( ضابطًا.

)جـ(     عطب )20( دبابة.
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الدروس المستفادة
 أظهرت معركة الكرامة عدداً من الدروس المستفادة أهمها ما يلي:

  أ. اإليمــان بالهــدف : إيمــان الجنــدي األردنــي بالهــدف الــذي يقاتــل مــن أجلــه فــي ســبيل حقــه العــادل المقــدس اســتطاعت أن تحطــم )أســطورة الجيــش 

الــذي ال يقهــر) .

ب. المعنويــات: اســتهدف العــدو فــي معركــة الكرامــة تحطيــم معنويــات الجيــش والشــعب األردنــي مــن خــالل الحــرب النفســية قبل المعركــة وخاللها، 

تصميــم جيشــنا العربــي أثبــت قــوة المعنويــة لجنودنــا و أثــر علــى معنويــات جنــود العدو.

جـــ. اإلدارة الجيــدة: رغــم كثافــة طيــران العــدو ومهاجمتــه قوافــل اإلدامــة ّ إال أن هــذه القوافــل كانــت ترســل لتصــل إلــى المواقــع فــي الوقــت المناســب 

ممــا مكــن قواتنــا مــن الصمــود ودحــر العــدوان. 

د. التعــاون بنــي مختلــف األســلحة : أدى التعــاون والتجانــس والتنســيق المســبق بيــن جميــع الصنــوف واألســلحة والخدمــات إلــى حرمــان العــدو مــن 

ــده ــق قص تحقي

هـ. التحضير الجيد للمعركة : اإلنذار المسبق والسريع وحشد الجهد في المكان والزمان المناسبين فوت على العدو مفاجأة قواتنا.

أقوال حول معركة الكرامة 

تحــدث المســؤولون ااالســرائيليون عــن معركــة الكرامــة معلقيــن عليهــا وعلــى نتائجهــا كمــا تحدثــت العديــد مــن الصحــف العالميــة ووكاالت األنبــاء 

العالميــة ومنهــا:

أ. قــال رئيــس األركان اإلســرائيلي فــي ذلــك الوقــت )حاييــم بارليــف( فــي حديــث لــه نشــرته جريــدة هآرتــس اإلســرائيلية  إن عمليــة الكرامــة فريــدة مــن نوعهــا 

بســبب كثافــة عــدد اإلصابــات بنــي قواتنــا والظواهــر األخــرى التــي أســفرت عنهــا المعركــة مثــل اســتيالء القــوات األردنيــة علــى عــدد مــن دباباتنــا و آلياتنــا«

ب. حدوث موجة من االستنكار في الكنيست أثناء مناقشات الحكومة حول معركة الكرامة حيث قال عضو الكنيست  )توفيق طوين( : » لقد 
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برهنــت العمليــة مــن جديــد أن حــرب األيــام الســتة لــم تحقــق شــيئا ولــن تحــل النــزاع العربــي االســرائيلي » وقــال عضــو الكنيســت )شــموئيل تامــري(: 

»نطالــب بتشــكيل لجنــة برلمانيــة للتحقيــق فــي نتائــج الحملــة علــى األرض األردنيــة ألن عــدد الضحايــا ً أكبــر نســبيا فــي القــوات اإلســرائيلية« وقــال )اوري 

افنريــي(: » إن العمليــة العســكرية أثبتــت أنــه ال يمكننــا تحقيــق حــل عســكري للقضيــة وقــال عضــو الكنيســت شــلومو جرســك » يســاورنا الشــك حــول 

عــدد الضحايــا بيــن جنودنــا«.

د. قــال أحــد القــادة العســكريين العالمييــن:ط إن صمــود الجيــش األردنــي أمــام الهجــوم االســرائيلي يشــكل نقطــة تحــول بالنســبة إلــى الجيــوش 

العربيــة« وأن اســرائيل )1( عــارف الشــهوان، معركــة الكرامــة 21 آذار 1968، مجلــة الموســم الثقافيــة ، جامعــة مؤتــة 1985 ) عميــد ركــن متقاعــد وكان آخــر 

ــراً لســالح الــدروع الملكــي(. منصــب شــغله نائــب رئيــس جامعــة مؤتــة للشــؤون العســكرية ثــم مدي

)1( معن أبو نوار ، معركة الكرامة ، مطابع المركز الجغرافي 2001، ص 193.
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(Think not of those who are slain in Allah's way as dead. Nay, they live, finding their sustenance in the presence of their Lord; )
(Al Imran-169)
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