
 أبريل ... المعركة الثانية لتحرير سيناء 52

 
  د. سمير فرج لواء

 
  5355إبريل  03 

احتفلت مصر، يوم اإلثنين، بأجمل ذكرى مصرية، وهى االنتصار فى المعركة الثانية، 
لتحرير سيناء ورفع العلم المصرى فوق مدينة العريش، بعدما كانت مصر السياسية هذه المرة، 

، واحتلها الجيش اإلسرائيلى سيناء بالكامل. فشنت مصر معركة 76قد فقدت سيناء بعد هزيمة 
، العاشر من رمضان 3761التحرير، األولى، الستعادة سيناء، يوم السادس من أكتوبر 

وات اإلسرائيلية، ودمر خط بارليف، وألحق بالعدو ، حينما هاجم الحيش المصرى الق3171
 خسائر كبيرة، وحرر جزءا من سيناء. 

أعقب تلك المعركة العسكرية سلسلة من المعارك السياسية والدبلوماسية، فكانت المعركة الثانية 
ا بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات، فى توقيع اتفاقية السالم بكامب ديفيد، والتى استطاع به

تحرير باقى سيناء، وتم إجالء القوات اإلسرائيلية منها، وُرفع العلم المصرى فوق مدينة العريش 
تم رفع العلم المصرى على مدينة رفح  3796أبريل  62، وفى يوم 3767مايو عام  67يوم 

وُأعلن اليوم عيدًا قوميًا مصريًا فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء، فيما عدا طابا . وهو ما 
كان فتيل المعركة الثالثة، عندما افتعلت إسرائيل مشكلة، خالل مفاوضات انسحابها، بشأن 

، على خط الحدود، لتدعى أن طابا أرض إسرائيلية، فدخلت مصر معركة، أخرى، 73العالمة 
فى التحكيم الدولى لمدة سبع سنوات، حشدت فيها العظماء من رجال مصر القانونيين، 

ية خرائط االمبراطورية العثمانية المحفوظة فى إسطنبول، وحصلت منها وتعقبت اللجنة المعن
على نسخ تؤكد أن طابا مصرية، كذلك أحضرت خرائط من بريطانيا تفيد بأن طابا مصرية، 
حتى أصدرت المحكمة الدولية حكمها بأحقية مصر فى أرض طابا، ورفعنا العلم فوقها يوم 
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عة، حديثًا، بعد عقود من توقيع اتفاقية السالم، التى قسمت سيناء لثالث ودارت المعركة الراب
، «أ»مناطق؛ أ، ب،ج، ونصت االتفاقية على تواجد قوات عسكرية مصرية فى المنطقة 

على قوات حرس الحدود واألمن المركزي، بينما ال تتواجد « ب»ويقتصر التواجد فى المنطقة 
ال بالتنسيق بين الجانبين المصرى واإلسرائيلي. ولما ، إ«ج»أى قوات عسكرية فى المنطقة 

انزعج الكثيرون من ذلك البند، عند توقيع االتفاقية، صرح الرئيس السادات، بأنه سيأتي، من 
بعده، من ُيّعدل هذه االتفاقية، وهو ما نجح فيه الرئيس السيسي، فى سبتمبر الماضي، بعد 

تم تعديل االتفاقية األمنية، بتواجد القوات العسكرية لقاء الرئيس اإلسرائيلى فى شرم الشيخ، و 
، لتبسط القوات المسلحة المصرية سيطرتها على كامل الحدود، «ج»المصرية فى المنطقة 

 وهو ما يدعو لفخر مصر وشعبها. 
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