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   بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

                             بقلم     عن دور القوه الجويه مذآرات
    العراقيه في حرب اآتوبر المجيده                      اللواء الطيار الرآن العراقي

                                               سا لم  محمد  ناجي  1973                
  
   
والتحقت الى السرب  انهيت دوره قاده التشكيالت الجويه في جناح تدريب القتال الجوي 

الذي آنت انتسب اليه وهو السرب المقاتل التاسع والعشرون في قاعده تموز الجويه في 
        وفي تلك المرحله شعرنا بان شىء ما يحدث في1973 فبراير الحبانيه في شباط

  ب استمر في فعالياته التدريبيه االعتياديه وآأن شيئا لم يكن الى انالخفاء علما بان السر
دعينا لالجتماع وآانت الدعوه للطيارين في السرب التاسع والعشرين والطيارين من 

طائرات الهنتر مدعووين لهذا االجتماع الجميع  السرب السادس اي ان جميع طياري
  .  يترقب وال احد يدري او يعلم ماذا هناك آان

  تي آنا نتواجد فيها ودخل علينالوعلى حين غفله لم نسمع اال وجلبه في خارج القاعه  ال
  وبصحبيه وزير الدفاع المرحوم حماد )رحمه اهللا (الرئيس الراحل احمد حسن البكر

 وآانت  وقائدالقاعده الجويه حميد شعبان وجمع من القاده والضباط)رحمه اهللا  ( شهاب
اآثرنا لم يلتقي السيد الرئيس او وزير الدفاع سابقا وآم آانت مفاجئه آبيره حيث ان 
جميعا ان الزياره للمجامله واالطالع الن السيد الرئيس غالبا ما  فرحه غامره واعتقدنا
النها منتجع لطيف ومكان هادىء يقضي فيه عطله نهايه االسبوع  آان يحظر الى القاعده

  مرافقين للسيد الرئيس حامال لوحه آبيرهوبعد المجامالت وشرب الشاي تقدم احد ال.
  وقف بجانب الرئيس فبدأ الرئيس بكالمه وقال انه قدم اليوم الى هذا المكان ليبلغنا قرار

  القياده السياسيه والعسكريه بارسالنا آسربين مقاتلين الى جمهوريه مصر العربيه
  م متى   ولكنكمللمشارآه في الحرب اللتي ستكون بين العرب واسرائيل ولكنا النعل

   اوستبقون هناك الى ان تنتهي المهمه اللتي ارسلناآم من اجلها والنعلم من سيعود منكم
ال يعود وهذا بناءا على طلب من الحكومه المصريه اللتي طلبتكم بناءا على توصيه من 

  .  لقوه الجويه المصريه حسني مباركقائد ا
  وشعار حزب البعث يه شعار العراق درع نقش علعندها فتح اللوحه وآانت عباره عن

  )تكليفكم بهذا الواجب المقدس شرف للعراق ولالمه العربيه ( وفيه العبارات التاليه 
  ت الجميع بدون استثناء غامره شملوتوالت الكلمات والتعليقات وآانت فرحه

  القولواستمر الجو حميميا وقد سالنا السيد الرئيس احتياجاتنا الشخصيه والعامه فبادرته ب
سيدي الرئيس نجن سنغادر ارض الوطن وال نعرف من منا سيعود وسبق لنا وان 

  فنظر سيادته الى احداشترآنا في الجمعيه الخاصه باالراضي للضباط ولم نستلم ارض 
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  المرافقين واشار له فقط  وبادر طيار اخر واخبره بانا بحاجه الى سالح شخصي ما دمنا
ي حينها مبلغين لنا فعندآم وقدم ) الياوران (المرافقسنذهب للحرب ونظره اخرى الى 

من المال االول يوزع على االفراد والثاني نثريه مصاريف تنفق في مصروآان آل 
  وخالل نصف ساعه وصلت االسلحه لكل طيار) سته عشر الف دوال ر امريكي ( جزء 

 اطالقه ووصلت االسماء مع تخصيص قطع50 مع 13مسدس نوع براوننك جيكي 
  مربع في احسن احياء بغداد)م 600 (االرض

 وبعد ذالك غادرنا السيد الرئيس مصحوبا بالسالمه وعندها بدأت الحرآه واالستعدادات
 
 
  

  المرحله الثاتيه
آانت هذه المرحله نشطه وفعاله حيث اتخذ القرار باعداد وتهيئه آافه المستلزمات 

  .الطائرات ارض العراقالمطلوبه الستقبال الطائرات في مصر قبل مغادره 
وعليه تم االتفاق مع الجانب المصري على تخصيص مطار قويسنا في المنوفيه اليواء 
جناح الطيران العراقي في اقامته في مصر ولهذاتم اخالء المطار من آافه االمور التي 

  .تخص القوه الجويه المصريه 
 متتاليه الى مصر تنقل  بعمل رحالت12بدأت طائرات النقل العراقيه من نوع انتنوف 

يع المواد والتجهيزات الخاصه لطائرات الهنتر الن مثل هذه المواد غير مخاللهاج
في مصر لعدم وجود طائرات غربيه لديهم وآذالك ارسال مجموعه من الضباط  متوفره

المهندسين والفنيين وضباط صف وفنيين برتب مختلفه للتهيء الستقبال السرب عند 
  .لفتره اآثر من شهرل ا الحاوصوله استمر هذ

  
  
  
                    آيف علم الرئيس حسني مبارك بطائرات الهنتر 
 

 مع اسرائيل وضرب الطائرات المصريه على 1967بعد حصول الحرب في عام
االرض اتخذت القياده المصريه وباالتفاق مع القياده العراقيه على ان يقوم العراق 

  لمصريه على االرض العراقيه ولحين تحسن الظروف العامهباستقبال طائرات البادجر ا
 بقياده الطيار محمد حسني مبارك ونزلت في قاعده الوحده ولهذا فقد قدمت الطائرات

  وبعد عده  ايام غادروا الىفي البصره وبقيت الطائرات لفتره قصيره ) الشعيبه (الجويه 
ده مع اخوانهم الطيارين العراقيين  في القاعاوتواصلو) الحبانيه ( قاعده تموز الجويه 

ممن يمارسون الطيران على نفس النوع من الطائرات حيث ان هذه القاعده من اآبر 
لك الوقت سربين من اسراب الهنتر وفرع ه العراقيه واللتي آان فيها في ذالقواعد الجوي
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ين فيه  والذي آنت احد التالميذ الطيارطائرات الهنترلجناح تدريب الطيران المتقدم
وسرب من  21تسبق االلتحاق بالسرب المقاتل واحد  اسراب الميك للدوره اللتي 

 طيار 2الطائرات القاصفه الخفيفه نوع ليوشن  وان القاصفات بطبيعتها تحتاج العدد
ن آم آذالك مقاتل يجلس في الذيل وهذا يبومالح واحد او اثنين  وحسب نوع  الطائره و

اجدين في القاعده من االفراد الالزمين العداد وتطيير هذا الكم آان العدد آبيرا من المتو
  .من الطائرات 

مع اخوته من  محمد حسني مبارك روفي هذا الجو الحميم والجميل عاش العقيد الطيا
  الطيارين العراقيين وآانت له عالقه وطيده مع عدد منهم وخاصه مع امر القاعده الجويه

واستمرت هذه  ) tu16(يد شعبان وطياري الهنتر والبادجرفي الحبانيه العقيد الطيار حم
  .العالقه لحد االن وال زال السيد الرئيس يتذآر امر قاعدته حميد شعبان

  وبعد فتره وحسب ما اتذآر ليست بالطويله غادر العقيد حسني مبارك قاعده الحبانيه
يل واستمر تواجد عائدا الى مصر ليمسك منصب مدير الكليه الجويه وخلفه عقيد طيار بد

  .السرب المصري في الحبانيه قتره طويله
  
  

  مراحل االنتقال من العراق الى مصر
  

ذين سبق م التحاق بعض الضباط الطيارين ال ت73 اذار 18ذي يصادف في هذا الوقت وال
 ناطق محمد علي والرائد يوسف رسول وا الى اسراب اخرى حيث عاد الرائدوان نقل

  دادات على قدم وساق لتهيئه آافه وبدأت االستعائي والنقيب وليد السامر
  وابتدأ  المستلزمات الرئيسيه لعمل السرب للمرحله القادمه وللواجب الخاص المطلوب

  الطيارين بتهيئه الشنط الخاصه بكل منهم وفيها آل ما يحتاجونه من اغراض شخصيه 
  آه الطائرات منفي مصر واصبح االمر متوقف على حصول الموافقات االصوليه لحر

 جميع الطيارين الذين سيقودون ا جميع خرائط الرحله وتسميه السعوديه الننا هيئن
 طيار خمسه وثالثون اآثر من  عشرون طيار من مجموعوبعددالطائرات الى مصر

  .يشكلون مجموع طياري السربين السادس والتاسع والعشرون آانو
  
  ل الوالد والوالده واخوتي واخواتي التسعه  اذار وآان هذا اليوم جمعه ودعت االه23يوم

بعد ان آنت قد ودعت خطيبتي  وفي الحقيقه آنت قد آتبت الكتاب وآان من المفروض 
ان اتزوج اول الشهر القادم وانقلب لسحر على الساحر وتلخبط آل شيء واهللا المستعان 

  .على القادم وآان المخطط ان تغادر الطائرات يوم غد اوبعد غد 
يوم  السفر اآثر من مره وغادر الرائد يوسف وناطق وعماد ووليد الى القاهره تاجل

  . اذار30هيئنا الخرائط الجديده للرحله  وعاد المغادرون يوم  اذار ونحن 27الثالثاء 



 4

وقد تم تسفير الشنط الخاصه بالطيارين وجميع المنتسبين في حين تم ارسال جميع ما 
  ل الطائرات عند وصولها مع االفراد االختصاصيينمطلوب من معدات واجهزه الستقبا

  .والمهندسين وارسال الضباط االدارييين وضباط السيطره الجويه 
  :تم تحديد خط الرحله وآاالتي 

– النزول في مطار النظائم على الحدود العراقيه االردنيه –الطيران من الحبانيه 
ثم – ثم جزيره النعمان –تبوك  ثم المرور فوق قاعده –الطيران حتى طريف السعوديه 
  . ومنهناك الى قويسنا– ثم النزول في مطار االقصر –عبور البحر االحمر الى القصير 

  
  :وصلت اوامر جديده  

--------------------  
 آم حيث تبين 60خط الرحله بحيث يمر الخط جنوب قاعده تبوك السعوديه ب تغيير 

  .لى مرور الطائرات لحد هذا اليوم طات السعوديه لم توافق علالحقا ان الس
  نيسان بعد الغداء وفي حوالي الساعه الثالثه بعد الظهر طارت اول ثماني 6يوم الجمعه 

طائرات وآانت التشكيل االول وفي الثالثه والنصف طار التشكيل الثاني المكون من 
 بتشكيل  في التشكيل  استمر التشكيل آل اربعه طائرات3ثماني طائرات وآنت الرقم 

   مرورا بقاعده الوليد الجويه في الغرب وعند وصول الطائرات قتال جوي واطىء 
 حيث الرءيا قليله والمطر آثيف وزوابع رعديه  وآان نطقه الوليد اصبح الجو اليطاق م

 تخلص التشكيل من هذه الحاله التشكيل يعاني آثيرا من البقاء متماسكا بسبب هذه الحاله 
  قليال من السابق ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان حيث نزلت وبدا الجو اهون 

احدى طائرات التشكيل االول بدون عجالت والطائره حجزت نصف المدرج وآانت 
الريح جانبيه شديده مما يؤثر على الطائرات خالل النزول وبعد معانات آبيره استطاعت 

  .الثماني طائرات من النزول بسالم والحمد هللا 
 ارتاح الطيارين ين وتوجهنا الى غرفه حرآات المطار تحت االرضتجمع الطيار

داريه قد هيئها وتناولوا طعام العشاء والشاي العراقي ابو الهيل وآانت آافه االمور اال
المقدم الطيار فهد السعدون الذي آان يشغل منصب وآيل امر قاعده الوليد والمطار 

  ,ضمن مسؤليته 
  
  
   نيسان7وم السبت  ي
  

باح اليوم جميال هادئا استيقض الجميع من الصباح الباآر وآان من المفروض ان  آان ص
  تقلع الطائرات الثمانيه االولى عند الساعه السابعه صباحا وبالرغم من استمرار الفنيين
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العمل طوال الليل اال ان العمل لم يكتمل ولهذا فلم يكتمل العمل اال في الساعه العاشره 
ائرات الثمانيه مع ثالثه طائرات احتياط تعطلت احدى الطائرات واشتغلت الطتقريبا 

  وحلت محلها طائره اخرى والحمد هللا واصبح الهم االن لتهيئه الطائرات الثمانيه االخرى 
  واستغرق ذلك ساعتين اخرى وقد تهيئات الطائرات وآان ترتيبي في التشكيل الرقم ثالثه

لكن تعطلت احدى الطائرات وترآنا طائره في المجموعه االولى واشتغلت الطائرات و
  ثانيه مع الطائره العاطله وطار التشكيل باربعه طائرات في االمام وطائرتين في الخلف

واستمر التشكيل بالطيران باتجاه الحدود السعوديه حيث مررنا على منطقه طريف وهي 
ومررنا جنوب  منطقه سكنيه ومنها الى خط السكه الحديديه الواصله الى مكه المكرمه

 آم والمنطقه على العموم منطقه وعره جرداء ومن هناك اتجهنا 60قاعده تبوك بحوالي 
  باتجاه جزيره النعمان عند البحر االحمر ولم اجد في حياتي اآثر وعوره من هذه المنطقه

  .وبشكل غريب في اي مكان طرت فيه سابقا وصلنا منطقه جبليه سوداء جرداء ناتئه 
 داخلي ان النتعرض الي طاريء خالل هذه الرحله  تخلصنا من هذه آنت افكر في

   والح لنا البحر االحمر من بعيد  وصلنا البحر وآان الجو لطيف والموج هاديء المنطقه 
  .وبدأت الرحله ولمده خمسه عشر دقيقه متواصله وبارتفاع واطيء جدا  

 ميناء القصير وعندها بدأ الح لنا الساحل المصري من بعيد واستبشرنا خير والح لنا
التشكيل بالتسلق الرتفاع خمسه االف قدم  باتجاه مطار االقصر واستلمنا تعليمات 

  .النزول  وتم نزول الطائرات بسالم 
وآان وصول الطائرات الى االقصر قد بدد هواجس التشكيل االول النهم آانوا  

ئرات آان مدرج المطار عطال التي حصلت للطاينتظرون وقد طال االنتظار بسبب اال
قياسا بالمدارج لدينا في العراق غير مستوي االمتداد حيث سبب لبعض الطائرات 

لفنيين وآان باستقبالنا اهتزاز آبير في العجله االماميه مما تطلب عمل اضافي من ا
توجهنا الى مقر القاعده لذين وصلوا قبلنا واالخوه طياري القاعده المصريه االخوه ا

باستقبالنا السيد قائد القاعده وتناولنا الشربات المصريه ومن ثم توجهنا الى حبث آان 
المس وتناولنا طعام الغداء  وبعدها توجهنا الى غرف الضباط للراحه وعندها آان 

  ) .هذا المطار اللذي تقرر ان يكون مقرنا القادم ( االولين جاهزين للمغادره الى قويسنا 
آنا عند الطائرات واشتغلت جميع   الساعه الرابعهوغادرت الوجبه االولى وعند

  .الطائرات  واقلعت الست طائرات باتجاه قويسنا 
  الخالد آان الطريق قسم منه صحراوي وقسم منه وديان عميقه جدا تصل الى نهر النيل 

لتي آانت في حاوان نها الى حلوان وآانت االهرامات اوصلنا منطقه بني سويف وم
وبدت القاهره من بعيد آبيره جدا تملئها العمارات ويتفرع فيها نهر . واضحه المعالم 

وبعدها بقليل شاهدنا مطار قويسنا ) بنها ( النيل بشكل جميل  عبرنا القاهره ووصلنا 
طريق مصر اسكندريه ( القريب من الشارع الرئيسي الرابط بين القاهره واالسكندريه 

             . ) الزراعي 
وفعال توجهنا الى  ء شاآر نائب قائدالقوه الجويهللواادالمطار وآان بصحبته قائاستقبلنا   

القريبه من  طار في المنطقه السكنيهالخاص بالمطار والذي يقع خارج الم) البهو(المس 
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قريه قويسنا والذي يبعد حوالي آيلومترين عن المطار  وابدلنا مالبسنا وتناولنا طعام 
  . المطار العشاء مع نائب القائد وامر

آان المكان مهيأ حديثا ورائحه الصبغ تزآم االنوف ولهذا تم القرار على ان نغادر الى 
  لتيد الذي اصابنا طوال االيام ا الجهض الراحه منرالقاهره والبقاء فيها لعده ايام لغ

لتي سيقيمها على شرفنا السيد قائد القوه ان والرحله وايضا لحضور الحفله السبقت الطير
  .يه اللواء الطيار حسني مبارك الجو

االنطباع االول عن مطار قويسنا آان مطار مكون من مدرج واحد غير جيد االآساء 
قريب من الشارع العام غير محمي من الرصد واالستطالع  مع مقر مطار صغيرومقر 
سرب صغير ايضا ومقرات صغيره متناثره هنا وهناك على جانبي المدرج ولهذا فانه 

  .ان وليس قاعده  مدرج طير
انهالت المالبس على المكوى الن الشنط لبقاء المالبس داخلها الآثر من اسبوع لوصولها 
قبل تحرآنا من العراق  وصلت سياره باص آبيره لنقلنا الى القاهره بعد ان حجزو لنا 

  .وآان برفقتنا احد الضباط المصريين للدالله  في احد الفنادق هناك
لم يكن الجميع قد زار القاهره سابقا ولهذا تمتعنا آثيرا فالطريق تحرآت بنا السياره 

آم  )50( لطيف وممتع والزراعه على اليمين والشمال  مررنا بمدينه بنها وبعد حوالي
الحت القاهره من بعيد وآانت اطراف القاهره مناطق مكتضه بالسكان واالبنيه بشكل لم 

لد وآم آان جميال وآان الطريق لغايه مصر ثم مررنا بكورنيش النيل الخانشاهده قبال 
  .الجديده ولفندق هليو بولس  آل اثنين في غرفه 

صبا ح اليوم التالي تم تغيير الفندق بناء على طلبنا وانتقلنا الى فندق خان الخليلي وآان 
افضل  وآانت لنا بعد ذلك جوله حره في القاهره على ان نكون جاهزين عصرا لمغادره 

   .ر حفل العشاء الذي يقيمه السيد قائد القوه الجويه في نادي الجالء الفندق لحضو
وصلنا نادي الجالء وآان الجميع في انتظارنا وآانت دعوه جميله وفخمه وحضرها جمع 

 والذي غفير من آبار ضياط القوه الجويه والجيش والتقيت المقدم الطبار فاروق عليش 
راقيه قبل حرب حزيران وعاد الى الجويه العالطيران في آليه القوه آان احد معلمي 

مصر حينها  وآان مدربي االول في ذلك الوقت الرائد الطيار احمد حمدي  بعد ذلك عدنا 
  .الى الفندق 

 نيسان 10قضينا اليوم الذي تاله في القاهره وغادرنا الى مطار قويسنا يوم الثالثاء 
ن واجرينا اجتماع لتدوين وصلنا المطار ومباشرتا الى يهو الضباط حيث السك

وذلك لعدم توفرها هنا االحتياجات المطلوبه لديمومه عملنا في مكان العمل والسكن 
  .لى ان تنتهي من عملها باقرب وقت وشكلنا لجنتين الآمال ذلك ع

وبعد االنتهاء اجتزنا البوابه الخارجيه للسكن للتجول في المنطقه التي سنقضي فيها 
 اهللا واول مكان يجب الذهاب اليه هو برج المنوفيه والذي يشكل ا االالفتره التي اليعلمه

  .معلم مهم لكل من يسلك الطريق الزراعي الآل الفطير المشلتت في آازينو البرج 
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   نيسان االربعاء11
  

هذا اليوم ابتدأ العمل الجدي حيث بدأت اللجان آل حسب ما آلف به عملهم قسم في مقر 
 في مكان السكن وآانت مسؤليتي واثنين من االخوان شراء آافه السرب والقسم االخر

المستلزمات من القاهره وآان القرار تغيير واقع الحال الى احسن ما يمكن وخاصه وان 
لدينا المال الكافي لذالك ونزلنا الى القاهره واشترينا آل ما هو مطلوب اال الشيء القليل 

صلت طائرتي الهنتر التي سبق وان تعطلت في ترآناه لليوم التالي وفي يوم الخميس و
   الطائرتين مطار النضائم في العراق حيث غادر قبل ايام النقيب عماد والنقيب وليد لجلب

ولهذا استمر العمل طوال الجمعه والسبت واآملنا آل االمور المطلوبه وبدا مقر السرب 
قيه في تعزيز وجودنا  والسكن على احسن ما يكون  علما استمرت طائرات النقل العرا

  في مصر وجلب آافه المتطلبات وحتى االسلحه الخاصه للطائرات بسفرات اسبوعيه
  
  

   نيسان15
  

 حسني مبارك فى  الطيارءاع بالسيد قائد القوه الجويه اللواصباح اليوم آان لدينا اجتم
سميه المطار وفعال بدأ االجتماع مع الرائد يوسف امر السرب  وبالمناسبه فقد تم ت

وبعد االجتماع دعونا السيد القائد الى  ) . 66السرب  ( تواجده في مصر   السرب خالل
  .دعوه غداء نقيمها على شرفه مساء الغد وقد وافق سيادته على الدعوه 

 وتدارسنا مع الرائد وآنت المكلف باالعداد لتلك الدعوه مع االخ اسماعيل الهايس 
يث من المفروض ان تكون لعشرين شخصا اضافه يوسف المتطلبات الخاصه بالدعوه ح

  .الى ضباط السرب 
  اخبرنا السيد قائد القوه الجويه بانه سيكلم السيد وزير الحربيه لتخصيص سكن مناسب 

  .للضباط المتزوجين في القاهره وانه سيبلغنا النتيجه يوم غد عند حضوره 
 التي نرى فيها هذه المدينه  توجهت واالخ اسماعيل الى مدينه طنطا وهذه المره االولى

  لسكان وخاصه مع وجود الناس المهجرين من مدن ا وهي مدينه آبيره نسبيا ومكتضه ب
  .والناس هنا في حرآه دائمه والشوارع ضيقه والمحالت مزدحمه القناه 

وفي اليوم التالي  االثنين ابلغنا بان الزياره اجلت الى يوم غد وتكون على الغداء  وان 
  وزير الحربيه سيحضر الدعوه ولهذا تم االتفاق على ان اغادر الى القاهره الن السيد 

احد االخوان الى طنطا الآمال شراء االمر صار اآثر اهميه وبعثت االخ اسماعيل و
المواد  وتوجهت مع االخ عبد اللطيف وهو ضابط مصري مسؤول عن امور مطعم 

ريات حوالي الساعه الخامسه مساءا الضباط وصلنا سوق الموسكي وانتهينا من المشت
  .واشترينا ما مطلوب من فواآه في طريق العوده للمطار 
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  )يوم مشهود (  نيسان  الثالثاء 17
 

صباح هذا اليوم آان زخم العمل والتهيء للزياره  مرآزا علي الني آنت المسؤول عن 
 االخبار بان الترتيبات الخاصه بالدعوه وحتى الساعه الثانيه عشر ظهرا حيث وصلت

الضيوف سيصلون قبل الواحده ظهرا وان االهم من ذلك ان السيد الرئيس محمد انور 
السادات سيحضر بنفسه دعوه الغداء  واتصل الرائد يوسف امر السرب بي للتاآد من ان 

االمور آامله فاجبته بااليجاب وفعال حضر الضيوف الى مكان الدعوه وآنت اول 
د الثالثه الذين يلون يس وصحبه الكرام باعتباري الضابط االقدم بعالمستقبلين للسيد الرئ

  . وشد على ايدينا  امر السرب بالقدم وقدمت لسيادته الضباط
طويل ..حنطي اللون ..هاديء.... هذه هي المره االولى التي نلتقي فيها بالرئيس شخصيا 

له الضيوف المقام في صا براستق.. تبدو على مالمحه  عالمات التعب واالنهاك ..القامه 
واسماعيل وعبد القادر في حرآه دائمه لتهيئه مائده االستراحه وآنت والنقيب عماد 

الغداء على احسن صوره والطريف في االمر اننا هيأنا االآله العراقيه الشهيره القوزي 
  .المحشي على الرز باالضافه الى اصناف متعدده اخرى 

م آان االنبهار من الحضور النهم لم يتصوروا  الرئيس السادات وآتقدم الضيوف
آان برفقه الرئيس وزير الحربيه وقائد القوه الجويه . بامكانياتنا ان نهيء ما رأوه 

  .ومجموعه من آبار ضباط الجيش والقوه الجويه 
 الرئيس الكديالك صحون افق الخاص بالسيد الرئيس من سيارهسبق وان احضر المر

قطعتي جبنه بيضاء وقطعتي جبنه صفراء ..ن في الصحن وسكاآين وشوك خاصه وآا
  .وآميه من الخضار وسته قطع من التوست  هذا لغداء السيد الرئيس 

                                                                        
 ان آان هذا ما سوف تتناوله( لحرف ا تقدم الرائد يوسف من السيد الرئيس وقال له ب

ولم يجبه السيد الرئيس وانما استدار الى مرافقه واشار اليه ان ) نتناول اي شيء  فاننا لن
عندها تهللت اسارير الرائد يوسف وقال  ,يرفع آل شيء من امامه اال الصحن الفارغ 

سيدي الرئيس نحن في العراق ناآل مثل هذا الطعام باليد فاجاب الرئيس نعم ونحن في 
  .اآل باليد شبين الكوم بلدي ن

ي بان اخدم السيد الرئيس و ومالت الصحن بالطعام من لحم عندها صدرت االشاره ل
الخروف  والحشوه الداخليه وبدا  سيادته باالآل والحديث الشيق واالآل طبعا باليد 

 ومن جميع االصناف على السفره بشكل واآمل الطبق وبدأ با الآل من الخروف مبشرتا
 السكر والضغط ممنوع من مثل هذا الطعام الن عنديوقال باني   لفت نضر مرافقيه  

ولكنه علشان خاطر عيونا سيضرب ذلك عرض الحائط بعد الغداء جلسنا مع سيادته في 
    .لفتره ساعه تقريبا شربنا الشاي وما الى ذلكقاعه االستقبال 

  . القاهرهثم طرحنا موضوع سكن العوائل فامر سيادته بتهيئه سكن موحد ومتجاور وفي
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شد على ايدي الضباط ودعاهم الن يشعروا بانهم على ارض بلدهم وتمنا لنا طيب 
  آم آان سرور السيد قائد القوه .  بعدها غادرنا سيادته ووعدنا بزياره اخرى .االقامه  

   .الجويه آبيرا النه شرف الننا بيضنا وش سيادته امام السيد الرئيس 
  الى دعوه للعشاء في دار السفاره العراقيه في القاهره منفي اليوم التالي آنا مدعويين

 وآانت الدعوه لنا وبحضور السيد قائد القوه الجويه   سمير عزيز العراقيقبل السفير
  .ومجموعه من الضباط المصريين مع سيادته وآانت دعوه عراقيه اصيله وممتعه 

 ذالك وخالل هذه تهاء منواستمرت لجنه التاثيث الربعه ايام اخرى في القاهره لالن
الفتره اآتملت االجراءات البتداء الطيران من حيث تحديد المناطق الخاصه بالطيران 
للسرب وتهيئه مناهج التدريب التي تم االتفاق على ممارسه السرب للتمارين المالئمه 

  . نيسان 23للمهمه القادمه استمر ذلك لغايه 
  

  73 نيسان 24
  

 تقديم محاضره قيمه عن اعتيادي لجميع منتسبي السرب حيث تم صباح اليوم آان الدوام 
  . السويس والدفاعات االسرائيليه الموجوده فيها بالتفصيل  منطقه قناة

في مناطق  في اليوم التالي حضر مقدم مالح من قياده القوه الجويه وقدم لنا محاضره
آذلك بالنسبه الى ميادين بي بالنسبه لجميع المطارات في منطقه الدلتا ويلتدر االطيران

صغر حجمها  ان منطقه الدلتا منطقه بالرغم من..الرمي الموجوده والتابعه للمطارات 
 مطار وارض 30مطارات وفيها اآثر من  بالنسبه الى آثافه السكان اال انها مملوئه

  والسوخوي والميراج الليبيه 21  و19  و17  و 15نزول وآلها فيها طائرات من الميك 
مهدات الى مصر بطيارين مصرييين والتي حضرت واستقرت في مطار طنطا في ال

  . نفس يوم وصولنا  وآذلك طائراتنا الهوآر هنتر في مطار قويسنا 
وآان اليوم عيد مولد . ولهذا فان السيطره على هذا الكم من الطائرات لن يكون سهال 

 الداء مراسم الزياره  وآانت السيد البدوي ولهذا آان البد من الذهاب الى طنطا مساءا
  .نوار والناس الذين قدموا من آل مكان المدينه زاهيه باال

  
  

   نيسان السبت 28
-----------------  

قبل البدىء في موضوع الطيران البد من االشاره هنا الى اننا جلبنا اربعه طائرات 
مزدوجه ذات اخرى آانت منها اثنين مزدوجه المقصوره للعلم ان طائره الهنتر ال

مقصوره آبيره نسبيا وواسعه وآرسيي الطيارين جنبا الى جنب وليس آالطائرات 
وبذالك اصبح عدد الطائرات عشرون طائره وآذالك الطيارين عشرون طيار . الروسيه 

  -:هم حسب تسلسلهم بالقدم العسكري آاالتي 
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الالزمه الدامه عمل وطيران السرب بطائراته تم جلب جميع االدوات االحتياطيه 
  الغراض التدريب والعمليات حيث تم جلب جميع انواع االعتده والصواريخ والقنابر 

  .الخاصه والتي تستخدم في الحرب 
  نقل العراقيه تنقل المواد في رحالت اسبوعيه من بغداد الى القاهرهوآانت طائرات ال

  .وبالعكس 
آنت المسؤول عن تهيئه مناهج التدريب الشهريه للسرب من حيث نوع الواجبات 

بمناهج وعدد الطلعات التي يجب ان ينفذها آل طيار وتهيئه اللوحات الخاصه 
ولدي موهبه ... االنكليزيه الطيران  الن خطي جميل ومتقن بالغتين العربيه و

التخطيط والرسم الهندسي وآوني الضابط االقدم بعد الضباط الثالثه قبلي وامر 
  ...السرب

  :وآانت واجبات الطيران تتضمن  
   .2 ضد 2 و1ضد 1القتال الجوي   .1
 . طائرات 4 طائره  وب 2الضربات الجويه الواطئه ب .2
 . طائرات  4طائره و 2المالحه الواطئه ب  .3
 .يالت القتال الجوي الواطئه  تشك .4
الطيران العام  والذي يشمل االلعاب الجويه واعاده التأهيل للطيارين  العائدين  .5

 .من االجازات الدوريه واالجازات المرضيه التي تزيد على االسبوع  
 .بالطائره المزدوجه  طيران االالت  .6
  .ارض  مدافع وصواريخ  / الرمي جو .7

  
ملي باستخدام الطائرات المزدوجه لتطييرجميع الطيارين تعرف ابتدأ منهج الطيران الع

على منطقه الدلتا ومناطق الطيران المخصصه للسرب وآذلك ممارسه االقالع والهبوط 
والطلعه الثانيه تكون منفرده  لكل من يطير طلعه مزدوجه مع الضباط .. في المطار 
  ..االقدمين  

عه مسبقا وآأننا نطير في العراق وال فرق للسرب ضمن الخطه الموضو استمر الطيران
  .ابدا في التنفيذ للواجبات المطلوبه 

ه زراعيه مكتظه بالسكان والمطار صغير ومحاذي للطريق قآانت منطقه قويسنا منط
الزراعي وآانت لدينا دالله واضحه على موقع المطار ) اسكندريه –مصر ( العام  

آم الى الشرق من المطار   ) 8( حوالي عباره عن ارض جرداء صفراء اللون تبعد 
  .يمكن مشاهدتها من مسافه بعيده تساعد الطباربن على الدالله على المطار 

   علما  بان طيارينا آانوا من اآفأ طياري القوه الجويه العراقيه  وممن يشار اليهم بالبنان 
لمي طيران االقدمين آانوا خريجي بريطانيا ومجموعتي آانت قد تدربت على ايدي مع

والتي سبق وان تخرجت منها مع من الهند والباآستان منذ الكليه والدورات المتقدمه 
  )  .دوره قاده التشكيالت المقاتله ( باسم وسامي 

  :تم التحاق ضابطين مالحين الى السرب منذ بدايه وصولنا وهم 
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  .الرائد المالح شوقي   .1
  .الرائد المالح احمد شوقي  .2

عملهم وانسجامهم معنا آان آبيرا فقد الودودين والجيدين في مجال وآانوا من الضباط 
  .اصبحنا  اصدقاء ونقضي معظم الوقت مع بعض وهم من الضباط المصريين 

ولم يكن غير هؤالء الضباط في عالقه مباشره معنا سوى قائد المطار الذي آان مشغول 
  .جدا في قضايا المطار وال يتدخل ال من قريب وال من بعيد 

ومع وجود ضباط .  وآذالك مفاصل المطار االداريه والفنيه آل حسب اختصاصه 
  .مصريين في السيطره الجويه مع الضابطين العراقييين قحطان وطارق  

  
  :التعاون مع االسراب المصريه 

------------------------------  
سراب من االمنذ وصولنا الى مصر ولحد هذا التأريخ لم يكن لنا اي تعاون مع اي 

حسب مناهج الطيران الخاصه بنا  ولم يكن من ضمن  لوحدنا بحيث آنا نتدربالمصريه 
  الخطط ان نشترك مع اي سرب مصري وحتى عودتنا بعد انتهاء الحرب ولم

  يجري سوى لقاء وحيد آان ممارسه طيران قتال جوي بين احدى طائراتنا وطائره 
  وآانت في سماء ) الوحش (  علمت   بقياده طيار مصري يدعى حسب ما 21ميك 

مطار قويسنا وآانت ممارسه مجامله  وليست حقيقيه حيث ال يمكن مقارنه مرونه 
ند القتال الجوي في االرتفاعات  وخاصه ع21الهنتر مع طائره الميك ومناوره طائره 

    .الواطئه والمتوسطه
العوائل بالرغم من الشهر منذ وصولنا الى مصر ولم تحل مشكله سكن تجاوزنا فتره 

 حيث اصبح وصول العوائل مهم بالرغم من امر السيد 5/ 18وصولنا الى تأريخ 
  ) .رحمه اهللا ( الرئيس السادات  

ابتدأت اجازات الضباط على وجبات يعودون فيها الى العراق لمده اسبوع وآانت الوجبه 
  .االولى قد غادرت فعال 

عماره مكونه ) فاتن حمامه ( جديده عند ميدان تم تهيئه عماره سكنيه في منطقه مصر ال
  .شقق في آل دور ) 8(من طابقين فيها 
  تب آتابي على زوجتي في بغداد له النقيب عماد احمد وبعدهم آنت آحضرت اوال عائ

.  الى القاهره على طائره الخطوط الجويه العراقيه  وتم الزواج  5 / 21وحضرت يوم 
. وشغلت الشقق الثمانيه تباعا ... حضرت عائله الرائد يوسف محمد رسول  بعد ذالك

  اسماعيل الهايس تزوج وجلب زوجته وحضرت عائله النقيب احمد عبد الجبار والمالزم
اسكندر جواد وتوت والمالزم االول سامي فاضل وتزوج المالزم االول هاشم القدو 

  .ايضا 
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ن واستمر بشكل متصاعد  وآانت االجتماعات قر الطيراتاستقرت العوائل واس بعد ان
باستمرار ياتي مستمره بين امر السرب وقياده القوه الجويه وآان السيد قائد القوه الجويه 

  .لزيارتنا وتفقد احوالنا 
  

  :االوامر الجديده 
---------------------  

 من خالل االجتماعات التي حصلت في  قياده القوه الجويه جلب الرائد يوسف
  التهيء لتنفيذها ) 66( امرالتكليف الخاص بالواجبات التي يتوجب على السرب 

ه الجويه طائره هوآر هنتر في الضرب ) 16( اهداف تعالج ب  ) 4( وتم تخصيص  
  :عدو الصهيوني في عمق سيناء وآانت االهداف االولى التي ستوجه الى ال

  . في الطاسه   والسيطرهموقع القياده .1
 )تعالج بتشكيلين . ( جو /  هوك  ارض موقعي صواريخ .2
  ) . ملم  175( موقع مدفعيه ذاتي الحرآه   .3

 اعداد الخرائط الالزمه وبه وجميع المتطلبات الخاصه الجلولهذا تم جلب الخرائط المطل
  للطيارين المنفذين للضربه  ) 4( نسخ لكل هدف واحده للقياده العامه و ) 5( ب 

  .الجويه على االهداف 
  

  :د الخطه اعدا
----------------  

  سابات التنازليه والتخطيط وتهيئه الخرائط تتم في شقه الرائد الطيار يوسف آانت الح
  والقائمين بذالك اضافه الى الرائد يوسف النقيب عماد وانا والمالزم االول اسماعيل 

  ونقل) بخط يدي ( وخالل فتره قصيره من العمل والحسابات تم اعداد امر التكليف و 
وبعد المصادقه عليه من قبل القياده العامه للقوات مع الخرائط الى قياده القوه الجويه 

  المسلحه وقياده القوه الجويه وتوقيع امر السرب عليه  اعيدت نسخه منه مع الخرائط 
  .لتوضع في الخزانه الحديديه في غرفه امر السرب في المطار 

  
  :مالحظه 

---------  
  لنا وبالتعاون مع االخوه حرآات تم اعدادها بشكل جبد من قبرفهآانت في السرب غ

وآانت صور االهداف االسرائيليه في سيناء موجوده ..المالحين شوقي واحمد شوقي 
 ) 25ك  مي(صور حيه ملتقطه بواسطه طائرات  على جدار غرفه الحرآات وآانت 

  اده الطيارين الروس الروسيه والتي آانت متمرآزه في احدى القواعد المصريه وبقي
  . نت االهداف امام ناضرنا نشاهدها آل يوم وآا  وآانت تحدث آل فتره 
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آانت معنويات الطيارين عاليه جدا وخاصه وان الجميع يعلمون بانهم سيحاربون 
  الصهاينه على الجبهه المصريه ومنذ لقائهم السيد الرئيس احمد حسن البكر 

  .في العراق ) رحمه اهللا (
  ك استمر الطيران والتدريب للقتال وخاصه بعد ان عرف آل منا واجبه ولهذا بعد ذل

  .آانت الممارسات للهجوم على اهداف شبيهه باالهداف الحقيقيه 
  آانت االهداف االسرائيليه عباره عن موقع اصلي وموقع بديل تتحول فيها المعدات 

سحب قبل الهدف من ولهذا آان التدريب بالطيران الواطئ وال. بين فتره واخرى 
   .منتصفه ومراقبه الموقع لمعرفه مكان المعدات المعاديه ومن ثم ترتيب الهجوم

  
  :تعديل خطه الهجوم 

-------------------------  
لم ينتقل السرب من مكانه ولم يجري اي تعاون مع اي سرب مصري واستمر التدريب 

ياده القوه الجويه وعند قف الى حيث استدعي الرائد يوس) اب ( حتى شهر اغسطس 
اده قدغيرت توزيع االهداف االسرائيليه  معه اوامر جديده وعلمنا بان القيعودته جلب

وذلك لوصول اسراب جديده وتم تعزيز القدره الجويه ولهذا فان امر التكليف الجديد 
  .للضربه االولى  ) 4(اهداف لنا بدال من   ) 3( يحدد 

  
  :التخطيط  

-----------  
وبنفس االسلوب ومن التخطيط واعداد الحسابات والتخصيص حسب االوامر الجديده تم 

قبل نفس المجموعه وفي شقه الرائد يوسف تم اعداد الخرائط وآتابه امر التكليف الجديد 
 بنسخه منه في خزانه امر تم توقيعه وتصديقه واعيد لالحتفاظوبخط اليد ايضا من قبلي و

طائرات لكل هدف  ) 4( طائره   ) 12(  بالطلعه االولى ب   االمر يشمل القيام.السرب 
  :واالهداف آانت 

  .موقع القياده والسيطره االسرائيلي في الطاسه  .1
 .جو  هوك / موقع صواريخ ارض  .2
  ) . ملم 175(موقع مدفعيه ذاتيه الحرآه   .3

 .ا على ان تعاد الضربه الجويه مره ثانيه وبنفس القوه  بعد عوده الطائرات وتجهيزه
وحسب ماورد الى علمنا في حينها بان القياده الروسيه قد نصحت القياده المصريه 

  بالتريث ببدء العمليات حيث آان من المقرر نشوب الحرب بحدود شهري 
  جميع وتم تاجيل ذلك الى موعد اخر وآانت) يونيو او يوليو (حزيران او تموز 

  تعني لحظه عبور قناة السويس منوالتي) ي ( لتوقيتات محسوبه على اساس ساعه  ا
                                                       . المهاجمه الهداف العدو االسرائيلي في سيناء  قبل الطائرات
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ارين في حاله معنويه عاليه وجميع الطي استمرت االيام واالسابيع والشهوربشكل
   االعتياديه يه مستمر ومعها استمرار في الحياةوالتدريب على مهاجمه االهداف المعاد

حيث تمتع الطيارين وبقيه منتسبي السرب من الضباط والفنيين باالجازات الدوريه ب
  . هم في العراق بواسطه النقل العسكريه العراقيه التي تصل اسبوعيا لزياره عوائل

  
  :يوم مشهود اخر   

----------------------   
يوم من العشره االخيره منه وعلى حين غفله وعند ) ايلول ( اواخر شهر اغسطس 

  والسيد الرئيس محمد انور السادات لم نجد اال... ونحن متواجدين في مقر السرب العصر
    .بيننا)  رحمه اهللا ( 

شاي لرحبنا به آثيرا وتوجهنا معا الى السكن حيث قاعه االستقبال وجلس بيننا وتناول ا
 ان  واآثر من ساعه واستفسر سيادته عن احوالنا واحتياجاتناالعراقي معنا وبقي لفتره 
ى مكان اخر مر بنقل سربنا اليكن لدينا اي طلبات وقال بانه سيأآانت لنا اي طلبات ولم 

افضل ولكن من جانب اخر ان جميع حسابات العمل الجوي للسرب محسوب من هذا 
  .الموقع وطبعا ال علم لنا بموعد بدء العمليات 

بعد ذلك غادر سيادته مودعا من قبلنا وآان ذلك من االجراءات التي باشر سيادته على 
  ى االستعدادات والحالهادائها قبل الحرب لزياره جميع المواقع واالطالع شخصيا عل

  .المعنويه للجميع في جميع المواقع وحتى القطعات البريه حسب ما علمنا الحقا 
  ...ولهذا استمرت االيام بالتتالي الى ان جاء اليوم الموعود 

  
  :اآتوبر اليوم الموعود   . 6

--------------------------------   
صلنا المطار ولم يكن هناك منهج طيران اليوم آان الجو لطيف واالمور هادئه و صباح

  . لهذا اليوم وجميع الطيارين موجودين 
عند حوالي الساعه الثانيه عشر ظهرا وصلت المطار طائره نقل مصريه صغيره 

وتوجه الى .. بمحرآين ونزل منها ضابط من الجيش المصري سأل عن امر السرب  
 حيث تبين بانه 73 اآتوبر 6جابه  وآانت اال.. غرفته وجلس عنده اقل من عشره دقائق 

    ) .73 اآتوبر 6 يوم  1230يفتح الساعه ( تسلم مغلف مكتوب عليه 
ومثل البرق تم تناقل الخبر بين الطيارين ونحن من جانبنا آنا قد هيئنا جميع المستلزمات 

وحتى اسماء الطيارين المنفذين للضربه االولى مكتوبه ومدونه وآانت التشكيالت 
  :لي آالتا

  
   قائد التشكيل      رسول             محمد يو سف الرائد الطيار: التشكيل االول 
  3  الرقم                الطيار  وليد عبد اللطيف النقيب  



 16

                     مع اثنين من الطيارين
  .وآان الهدف ضرب مرآز القياده والسيطره في موقع الطاسه   

  
  

   قائد التشكيل         ناطق محمد علي       لرائد الطيارا: التشكيل الثاني  
  3 الرقم     باسم محمد آاظم   المالزم االول الطيار                     

                       مع اثنين من الطيارين
  .جو  /  وآان الهدف موقع صواريخ هوك ارض 

  
  

             قائد التشكيلالنقيب الطيار عماد احمد عزت : التشكيل الثالث  
  3المالزم االول الطيار سالم محمد ناجي    الرقم   
  مع اثنين من الطيارين  

  ) .  ملم  175( وآان الهدف موقع مدفعيه ذاتيه الحرآه   
  

تم اآمال االيجاز من قبل آل قائد تشكيل وفي هذه االثناء آانت الطائرات تجهز على خط 
  )24(  مع  )   ملم  23  مدافع رشاشه  4 ( ن التسليح السلحه وآااالطيران وتحمل  ب

حماالت تحت االجنحه  وبمعدل ثالثه  ) 8( موزعه على  )  سورا  (  صاروخ نوع 
  .صواريخ لكل حماله  

آان لكل تشكيل وقت للتشغيل  والدرج واالقالع الن خطوط الدخول الى داخل سيناء 
العمليه آانت تشبه تمرين ممارسه قبل والكل آان متحفز وللصراحه فان .. مختلفه 

العمليه االصليه ولكنا النستبعد ان تكون التوقيت الصحيح لبدايه الحرب وضرب العدو 
  اقلعت الطائرات االربعه االولى ثم االربعه الثانيه  .... الصهيوني ضربه قاصمه موجعه  

  ....وآنا االربعه االخيره 
 ربعه نحو منطقه قناةلدقائق واتجهت طائراتنا االآان خط سيرنا بتوقيت الثواني وليس ا

 ولكن الذي حدث اننا آنا نسير ع صدور  امر العوده قبل خط القناةالسويس وآنا نتوق
  . متر 20بسرعه عاليه وبارتفاع واطيء جدا اقل من  

ت  السويس مملؤه بمختلف انواع االليات والعجال لقناةوجدنا المناطق المحاذيه
 الذي نروم تنفيذه حصل ووصلنا قناةتيقنا بان .ت الفرحه الغامره  واالشخاص وآان

بالضبط  وعبر معنا شجعان القوه الجويه   ) 1400( الساعه  )  رنا  عب(  السويس  و  
المصريه وصقورها العظام  ليكتبوا سطور اآبر ملحمه بحروف من ذهب على وجه 

  ..ويلقنوه اقسى درس التأريخ ويلطموا العدو الصهيوني على وجهه البشع 
دقائق وصلنا الهدف وسحبت  ) 10( توجهنا نحو الهدف وبعد مسيره اآثر من   

  ..ف الى االعلى ورتبنا وضعنا لمهاجمه الهدف دالطائرات االربعه قبل اله
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 وانقضت الطائرات تباعا نحو الهدف وتم تدميره وآانوا آالخراف التي هاجمها ذئب من
ران قتال ما يمكن بتشكيل طي الهجوم وتجمع التشكيل باسرع انتهى... الهلع والخوف 

  دون العوده باتجاه القناة جوي واطيء ودار قائد التشكيل مره ثانيه داخال في عمق سيناء 
وقال سنهاجم الهدف مره ثانيه ولكن االن بالمدافع الرشاشه وآان له ما اراد وتوجهنا 

ت تمر بنا الطائرات العائده من واجباتها او آنا عائدين باتجاه القناة وفي طريق العوده آان
نمر بالطائرات العائده والتي تكون سرعتنا اآبر من سرعتها وصلنا المطار ونزلت 

والفرحه الغامره آان الجميع في انتظار وصولنا بحمد ..الطائرات وآان االحتفال العظيم 
  ..اهللا سالمين  

لحمد هللا وبسرعه آبيره تم اعاده تجهيز سالمه غانمه وا  ) 12( عادت الطائرات ال 
  مره ثانبه وآنا جاهزين للواجب التالي وبنفس الطيارين   ) 12( وتسليح الطائرات ال  

  ..ولنفس االهداف  
ء االمر من القياده العامه  بعدم الحاجه العاده الضربه وجا.. وانتظرنا ... نتظرنا ا

  ..الجويه وذلك لتحقيق اهداف الهجوم االول 
  

  :مالحظه ملفته للنظر 
--------------------------  

  اآتوبر آان هناك عجله رادار عاطله ومتوقفه على جانب الطريق العام  ) 6 / 5( ليله  
بين برج المنوفيه وقويسنا وفي اليوم التالي وجدنا عجله الرادار مثبته قرب غرفه 

قا حتى ابتدأت الحرب وفتحت الحرآات التابعه للمطار والتي لم نكن نعرف موقعها ساب
ه الموقف الجوي والبري بشكل مستمر وآان هناك ضباط  لنتواجد فيها لمعرفلنا

  ...مصريين من مختلف االختصاصات للعمل في غرفه الحرآات 
  

  : اآتوبر 8يوم 
------------------  

جاهزه  بالرغم من اننا آنا مستعدين والطائرات واجبات في اليوم السابقلم يكن هناك 
دفعات باتجاه  ) 3(طائره في   ) 12( بعد الظهر وصلت اوامر جديده تقضي باقالع  

سيناء مرورا فوق منطقه االسماعيليه  في مهمه مهاجمه االهداف االرضيه االسرائيليه 
  ...في عمق سيناء والدخول بارتفاع متوسط 

ة السويس متجاوزين السبب في اننانحتاج الى تهيئه خط سير لدخول طائراتنا عبر قنا
  جهاز التعرفه للهويه  ) IFF( القطعات المصريه وذلك الن طائراتنا تفتقر الى جهاز  

حيث يقوم الجهاز بارسال ذبذبه الموجود في الطائرات الروسيه المستخدمه في مصر 
  خاصه  الى اسلحه الدفاع الجوي  وترتد ويعلموا بان الطائرات معاديه او صديقه في

ئراتنا ال ترد على ذبذبات الدفاع الجوي وبذلك تعتبر طائرات معاديه وهذا حين ان طا
  ..آان من المشاآل التي ظهرت خالل العمليات 
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اقلعت الطائرات بالتتابع وآانت المسافه بين تشكيل واخر حوالي ثالثه آيلومترات  
لنقيب وليد  ا3 متر وآان التشكيل االول بقياده الرائد يوسف ومعه الرقم 500وبارتفاع 

  .مع المالزم االول عبد القادر والمالزم عامر  
   المالزم االول باسم  واثنين من الطيارين 3التشكيل الثاني بقياده الرائد ناطق ومعه الرقم 
 انا المالزم االول سالم واثنين من 3التشكيل الثالث بقياده النقيب عماد ومعه الرقم 

  .الطيارين  
ول منطقه االسماعيليه تكلم النقيب وليد مع قائد التشكيل مبينا له عند تجاوز التشكيل اال

بان السماء امامهم عباره عن قطعه من النار الحتدام القتال بين القطعات االسرائيليه 
التشكيالت ستدخل في هذه النار فاجابه الرائد يوسف بان  وانوالمصريه في المنطقه 

  يبت طائره النقيب وليد وطائره المالزم عامر يستمر ودخل التشكيل االول في النار واص
  طائرات  ) 10(عادت  ... وتجنبت الطائرات الباقيه المنطقه وعادت بعد تنفيذ الواجب  

  :وفقدت طائرتان وطياريها 
  .النقيب الطيار وليد عبد اللطيف السامرائي  .1
 المالزم الطيار عامر احمد القيسي     .2

 خط سير امن لطائراتنا وخاصه في االماآن التي بسبب هذه الحاله في صعوبه تامين
  .تتواجد فيها قطعات بكثافه لصعوبه التمييز 

  
   اآتوبر 10

--------------  
يوم امس لم يكن لدينا طيران وذلك النشغال السرب بموضوع فقدان النقيب وليد 

  وموضوع حرآة الطائرات خالل خطوط القتال  حيث اننا سنفقد.... والمالزم عامر 
نصف الطائرات في آل طلعه ننفذها وآان البد من ايجاد حل لهذا الموضوع الن 

القطعات العسكريه على الجبهه اليمكنها تمييز الطائرات التي تمر فوقها فانها ستكون 
  ....معرضه لنيران المقاومات 

جو وشاهدناها في اللحظات المناسبه وعملنا مناوره /  فقد اطلقت علينا صواريخ  ارض 
  ...قاسيه جدا للتخلص من االصابه 

عند ساعه الضهيره وصلت طائرتين اسرائيليه الى المنطقه وتم اطالق صفارات االنذار 
  .وآنا داخل الملجأ الكونكريتي تحت االرض وقسم من الطيارين عند باب الملجأ 

وفجأ دوت اصوات االنفجارات حيث اسقطت الطائرتين القنابر على المطار وسارع 
سقطت احدى القنابر . يع الى االحتماء وخاصه الذين آانو خارج الغرفه الحصينه الجم

  بين الملجأ والسيطره الجويه  وهزت االرض وتناثرت شضايا الزجاح من الشبابيك ومأل 
  ...التراب المكان وآان الخوف من ان تكون هذه القنابر آيمياويه فتقضي على الجميع  

.. لجأ مباشره بعد مغادره الطائرات االسرائيليه المنطقه ولكن اهللا ستروخرجنا من الم
واصيب احد الضباط المسيطرين آانت غرفه السيطره الجويه قد محيت من االرض 
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الجوييين وهو مصري عندما آان يحلق ذقنه داخل السيطره باصابات نقل على اثرها 
  ..وتمت معالجته ولكن حسب ما اتذآر بان نظره قد تاثر من االصابه 

سوى اصابه ) الدشم  ( تصب طائراتنا النها آانت داخل المالجيء الكونكريتيه   لم
  .احدى الطائرات المزدوجه باصابات خفيفه بسبب انفتاح باب الملجأ بسبب العصف 

دوي يليه على مطار طنطا وسمعنا اصوات يوم امس آان هجوم الطائرات االسرائ
  .لتالي في الضربه الصهيونيه القنابر نتيجه القصف وتوقعنا ان نكون ا

  آان يدور بدراجه ناريه متفقدا الجميع ) الجميل ( وللتأريخ اذآر بان قائد المطار المقدم 
وباشرت المجموعات الخاصه باشرافه ولم يترك موقع في المطار اال وآان عنده 

  ..لتصليح االضرار 
  

   اآتوبر11
--------------  

هو مهاجمة احد موقع القياده والسيطره االسرائيليه آان هناك واجب باربعه طائرات و
  :في عمق سيناء عصر هذا اليوم 
  الرائد الطيار ناطق محمد علي 

  المالزم ضياء صالح   
  مع اثنين من الطيارين  وغادرت الطائرات مطار قويسنا  ونفذت الواجب على اتم وجه 

ت على اثره طائره قائد وعادت وفي طريق العوده تعرضت الى وابل من النيران اصيب
ن الوصول بطائراتهم الى اقرب ما التشكيل والرقم اثنين باصابات مباشره حاول الطياري

 السويس قبل ان يترآو طائراتهم  وفعال ترك قائد التشكيل طائرته وبعده يكون من قناة
  .... وهبط االثنين بالمظالت ترك الرقم اثنين طائرته 

لم نحصل على ... الجميع في قلق على مصير ناطق وضياء لم نعلم ما الذي حصل وآان 
واليوم التالي وردت الينا اخبار بان ضياء قد اصيبت ... اي اخبار عنهم حتى المساء 

زوله على الضفه الغربيه من القناة وعند القطعات طائرته وهبط بالمظله وآان موقع ن
ئه جدا الى ان اثبت نفسه  محنه عظيمه له حيث عومل معامله سيوآانت... المصريه  

 بعد ان سأله احد الضباط المصريين عن  وذلكبانه طيار عراقي وانه من مطار قويسنا
 ولهذا آانت  في المطار ومن حسن حظه انه عرف اسم الضابطاسم احد الضباط العاملين

  .اجابة النجاة 
 مياه القناة حتى اما الرائد ناطق فقد هبط على الضفه الشرقيه من القناة وبات ليلته في

باحد الجسور الى الضفه االخرى ومن حسن حظه ان الفجر وعبر سباحه باالستعانه 
 القطعات المصريه وتم نقلهم الى  قبلضياء قد سبقه الى الضفه االخرى ولهذا استقبل من

  ...المستشفى المرآزي 
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  : اآتوبر 13
--------------  

بتشكيل من اربعه طائرات لكل واجب وآان هذا اليوم وصلت االوامر لتنفيذ واجبين 
  الواجب مهاجمه ارتال القطعات االسرائيليه المتقدمه من سيناء باتجاه منطقه           

وتم القرار ان يكون التشكيل االول بقياده النقيب عماد احمد ومعه )  الدفرزوار   (  
  ..لطيارين الرقم ثالثه المالزم االول الطيار سامي فاضل  مع اثنين من ا

والتشكيل الثاني بقيادتي المالزم االول الطيار سالم محمد ناجي والمالزم االول الطيار 
  .عبد القادر خضر الرقم ثالثه ومعنا اثنين من الطيارين 

  فيها شكا من ان طائرته  ي قدالطائرات االربعه االولى وآان سا محسب التوقيتات اقلعت 
    .عطل بسيط فاجابه عماد بان يكمل

  اقلعت الطائرات االربعه الثانيه وآنت قائد التشكيل الثاني اتابع التشكيل االول بمسافه 
بحيث آنت اشاهد القطعات . آم تقريبا  عبرنا قنلة السويس بارتفاع واطيء جدا   ) 5( 

   .وآاننا نسير على الطريق العام االرضيه
امكانك الطيران بارتفاع متر من خواص طائره الهنتر انك عندما تكون في المقصوره فب

عن االرض الن مدى الرؤيا وقوس النظر عالي جدا مما يسمح بمثل هذا النوع من واحد 
  .الطيران 

آنا نتجه نحو الشرق بشكل عمودي على القناة داخل سيناء  ومن ثم استدار التشكيل 
 درجه عن خط السير االول وهاجم القطعات 90االول الى جهة اليسار بزاويه 

االسرائيليه المتجهه صوب القناة ومن بعيد شاهدت النيران تعم المكان وآانت القطعات 
االسرائيليه عباره عن رتل من االليات والعجالت االختصاصيه آعجالت الوقود وما الى 

توجهت بالتشكيل وبشكل مباشر الى مجموعه القطعات االسرائيليه التاليه وقمنا ... ذلك 
    ...واشتعلت النيران فيها ... وبشكل مباشر بمهاجمتها بالصواريخ

غادرنا الموقع وآانت سرعتنا عاليه وعندها علمت من النقيب عماد بان طائرته قد 
  .اصيبت بنيران العدو وزاد من ارتفاع طائرته في طريق العوده  

وصلت قريبا منه ومعي الطائرات االخرى وناديته بان طائرته مصابه وفيها تسرب 
  ..ن الطائره وليس هناك حريق وطلبت منه االستمرار بالطيران للوقود م

عندها علمت من عماد بان .. آانت المقاومات االرضيه االسرائيليه تطارد طائراتنا  
طائرته قد اصيبت اصابه اخرى وانه سيغادر الطائره بالمظله النه فقد السيطره على 

  .الطائره 
كيلنا وعدت بهم الى المطار ولم اعلم مصير جمعت الطائرات من تشكيله االول الى تش

  .لتشكيل عماد  المالزم االول سامي فاضل   ) 3 (قم رال
  ...بقيت احوم فوق المطار لحين نزول اخر طائره  ثم هبطت بطائرتي 

عندها علمت بان طائره سامي قد اصيبت خالل االنقضاض على الهدف  واني عندها 
  نيران قويه في منطقه الهدف عند تقربنا نحو الهدف تيقنت بانه قد استشهد الني رأيت 
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طعات قاخيرا بان ال لم ينفذ اي واجب اخر هذا اليوم وقد علمنا من غرفه العمليات
ليه ولم ين القطعات االسرائالمصريه شاهدت مظله الطيار تهبط في منطقه بينهم وبي

  .ستطيعوا الوصول الى الطيار ي
بان القطعات االسرائيليه والعجالت  الحرآات اشرت في تقرير المهمه الى غرفه

وقد اصيبت اصابات ) الدفرزوار ( االختصاصيه وعجالت التموين المتجهه الى منطقه  
مباشره وشديده من قبل الطائرات الثمانيه التي نفذت الواجب ولم يكن لدينا علم 

  .بالواجبات التي نفذتها الطائرات المصريه على نفس الهدف 
  

  :ر  اآتوب14
---------------  

  واجبات اخرى آانت جميعها بطائرتين في عمق سيناء 4خالل هذه الفتره تم تنفيذ  
وحسب متطلبات الموقف وقد فقدنا طائرتين وطيارين واحده في آل واجب وآان 

  "الطيارين الذين فقدوا هم 
  . المالزم االول الطيار عبد القادر خضر   .1
 .      عبد القادر  المالزم االول الطيار  دريد  .2

يعرف مصيرهم لحد نهايه الحرب  حيث اعتبروا                          ولم              
 وآذلك جميع  الطيارين االخرين عدا الرائد ناطق والمالزم ضياء اللذين مستشهدين 

  .غادرا المستشفى بعد عدة ايام من هبوطهما بالمظله عند قناة السويس 
 اآتوبر حيث بدأ الموقف البري 15 تكون غير واضحه لنا منذ يوم  بدأت المواقف

بالتغير مع بدايه دخول القطعات االسرائيليه بين الجيشين الثاني والثالث وبدايه حصول                   
يتم تزويدنا بالمعلومات الصحيحه والواقعيه عن ما يجري في  حيث لم)   ا لثغره  (  

 . من الضباط العاملين في غرفه حرآات القاعده الجبهه وتم نقل قسم 
                                                       .وبدأت االمور تتعقد يوما بعد يوم 

  
  

  :مجمل ما حصل لنا خالل فتره الحرب ولغايه توقف اطالق النيران 
-------------------------------------------------------------------  

  
  :       الطيارين الشهداء . 1

   ------------------   
  .النقيب الطيار وليد عبد اللطيف السامرائي . أ   
  .المالزم االول الطيار سامي فاضل          . ب   

  .المالزم الطيار عامر احمد القيسي      . ج   
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  :الطيارين االسرى  .  2

-------------------  
  .ار عماد احمد عزت  النقيب الطي. أ   
  .المالزم االول الطيار عبد القادر خضر . ب  
  .المالزم االول الطيار دريد عبد القادر   .ج   

  
  :الطيارين الذين هبطوا بالمظله .  3

-------------------------------------  
  .الرائد الطيار ناطق محمد علي  .أ   
  .المالزم الطيار ضياء صالح . ب   

  
  :ائرات التي خسرناها الط.  4

----------------------------------   
  ثمانيه طائرات هوآر هنتر من مجموع   ) 8( خسرنا لغايه نهايه الحرب    

  .طائره وصلت مصر منذ اآثر من عشره اشهر   ) 20( 
  

  :الفتره من وقف اطالق النار ولغايه عوده السرب الى العراق 
-----------------------------------------------------------------------  

من الطيارين والذين لم نكن نعلم مصيرهم علما بان ) 6( آان تواجدنا بعد خساره  
هداء يارين الذين فقدوا خالل المعارك شالحكومه العراقيه آانت قد اعتبرت آل الط

  .وقامت باجراء تشييع رمزي للطيارين بعد ايام من بدايه الحرب 
  ان امر السرب الرائد الطيار يوسف محمد رسول قد اصيب خالل الغاره االسرائيليه وآ

  .على مطار قويسنا بحيث اصبح غير قادر على الطيران في حينها  
  ,وخساره ثمانيه طائرات وعدم وضوح الرؤيا بالنسبه لنا حول مجريات االمور 

ياده السياسيه في العراق بعد فتره من الوقت قاربت االسبوعين صدرت االوامرمن الق
  .باعاده ما تبقى من السرب الى العراق 

  وبدأ .. بدأت المرحله باعاده العوائل التي آانت في القاهره اعادتهم الى العراق اوال  
المنتسبين بتهيئه جميع المستلزمات ورزم المعدات واالسلحه لغرض اعادتها الى العراق 

اي الطيران الى ... لخط الذي قدمت به الى مصر  تم تهيئه متطلبات عودة الطائرات با
  قاعدة مطارات والى الجنوب ثم عبور البحر االحمر مرورا بالسعوديه ومنها الى العراق 

قرب الحدود العراقيه االردنيه في غرب العراق ومن هناك  ) H3( الوليد الجويه  
  .العوده الى قاعدة الحبانيه 
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مر طائرات النقل في اخالء المطار الى العراق من تعود الطائرات اوال ومن ثم تست
طلب اآثر من اشهر او تزيد وهذا ما سيت ) 10( جميع ما تم نقله للفتره السابقه اي  

  ...اربعه اشهر اخرى 
  

  :لقاء اخير 
--------------  

  بعد ان تم تحديد موعد مغادره المغادره للسرب  من مصر واخبار القياده المصريه بذلك 
بان  ن آان موقف القياده المصريه مغاير لموقف القياده العراقيه حيث آانوا يطلبوفقد 

يتم المشارآه في االحتفال يستمر السرب في مصر ولفتره اخرى على اقل تقدير لكي 
  .بالنصر العظيم على العدو الصهيوني  

ه اللواء حسني تبلغنا بان السيد قائد القوه الجويه المصري.... ولكن االوامر هي االوامر 
وفعال حضر سيادته عصرا قبل يوم المغادره مع مجموعه . مبارك قد حضر الى المطار 

من آبار الضباط المصريين وآان لقاءا حارا وشكر سيادته الجميع على ما قدموه خالل 
واآد سيادته بان القياده ..وتمنى لنا عوده سالمه الى الوطن ...تواجدهم في مصر 
السيد رئيس الجمهوريه لن تترك وسيله اال وتطرقها مع اسرائيل العاده المصريه ممثله ب

  .الطيارين العراقيين المفقودين واعادة من اسر منهم حتما 
  ..رجه االولى دثم قال بان الرئيس السادات قد منحنا انواط الشجاعه من ال

رسوم وضع سيادته االنواط على صدورنا وسلمنا اوراق البردي المكتوب عليها الم
 .بعد ذلك غادرنا مودعا من قبل الجميع ...الجمهوري باسم آل طيار 

  
  :رحله العوده الى الوطن  

------------------------------ 
صباحا تم اعداد الطائرات الطائرات لغرض العوده الى العراق ومن حسن الحظ ان 

  نت بتشكيالت من وآا  )  12( جميع الطائرات دارت ولم تتعطل اي من الطائرات ال  
  لنسق تشكيل خلف االخر بمسافه الاويكون الطيران ب.. اربعه طائرا ت في آل تشكيل 

والتشكيل االول بقيادة الرائد الطيار احمد خيري ومعه النقيب المالح آلم   ) 3( تزيد عن 
عادل آامل  الن الرائد يوسف آما سبق وان ذآرت لم يكن باستطاعته الطيران بسبب 

  .الى مصر ه واتبع التشكيل نفس طريق القدوم تقريبا االصاب
  اتجهت الطائرات جنوبا باتجاه االقصر ومن هناك آانت الطائرات تطير بارتفاع 

ال السعوديه وهنا بدأ الجو متر تقريبا عبرنا البحر االحمر ومن ثم الى جب  ) 500(  
  ...جيده آان طوال الفتره السابقه صحوا ومدى الرؤيا بالتغير بعد ان 

  بدأت الغيوم تبدو وآانها تغطي المنطقه والطريق وبدل من استمرار الطائرات بالطيران 
باالرتفاع الواطيء قرر قائد التشكيل االرتفاع والطيران فوق الغيوم مما سببب ارباك 

لوال ستر اهللا ورحمته العضاء التشكيل وآانت عمليه خطيره وآادت ان تؤدي بحوادث 
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يله ومتعبه ومملوءه بالترقب والطيران خالل الغيوم للنزول في وبعد مسيره طو
المطارات العراقيه بعد ان حسب المالح المرافق ان الوقت قد حان لالنحدار الى 

  االرتفاع الواطيء وفعال عند خروجنا من الغيوم الحظت قاعده الوليد الجويه من مسافه 
واستدار التشكيل نحو القاعده   . لكون مدرج القاعده آان يلمع بسبب تعرضه لالمطار

نزلت احدى . ونزلت الطائرات للتزود بالوقود والمغادره الى قاعده الحبانيه  
  .المجموعات في احد المطارات الثانويه لقاعده الوليد القريب من القاعده 

وصلت الطائرات بعد مسيره نصف ساعه من ...اقلعت الطائرات باتجاه قاعده الحبانيه  
  ..ن الطيرا

آان هناك استقبال حافل للطيارين وآان في مقدمه المستقبلين السيد قائد القوه الجويه 
االشخاص ضباط ومنتسبين من مختلف والسيد امر قاعدة الحبانيه وجمع غفير من 

  االماآن قدموا للترحيب بوصولنا الرض الوطن مع بعض عوائل الضباط العائدين
  وآم آانت اوقات مؤثره وعاطفيه مليئه بدموع ..ا  وآانت اآاليل الزهور تطوق اعناقن

  ..الفرحه بعودة الذين وصلوا وامال في عودة االخرين  
  وبذلك انتهت مرحله من عمر الطيارين العراقيين بعد ان ادوا الواجب المقدس ونزفت 

يحققه اقرانهم من الطيارين في الجهاد والقتال دمائهم على االرض العربيه وحققوا مالم 
  وللتأ ريخ نشهد بان القياده المصريه ممثله بالرئيس السادات ...ضد العدو الصهيوني 

والرئيس محمد حسني مبارك  لم تأ لو جهدا في المطالبه بالطيارين ) رحمه اهللا  ( 
  العراقيين الذين سقطوا في سيناء خالل الواجبات القتاليه  وفعال عاد ثالثه منهم فقط

  .ولم تعد رفاة الشهداء 
  

  :الخاتمه  
------------ 

وحتى على شكل زياره ستكون شبه بعد مغادرتنا مصر تصورنا بان عودتنا مره ثانيه 
  ..مستحيله بسبب االوضاع السياسيه التي اعقبت ذلك ولكن الذي حدث غير ذلك 

آانت لي عالقه خاصه ومميزه ومن دون بقيه الضباط الطيارين العراقيين المتواجدين 
   اخي الحبيب  الشهيد اللواء الطيار ارآان حرب عبد المنعم الشناوي  حيث في مصر مع

ام ( توطدت عالقتنا العائليه جدا بحيث آنت اعتبره اخي االآبر وزوجته الفاضله السيده  
  آانت آاخت لزوجتي ولم تفارقها ابدا وآان ولده طارق  و ابنته نورا اليفارقونا )طارق 

ه مستمره واصبح طارق آابتن طيار آبير معلمي طيران في ولحد االن ال زالت العالق
 زرنا  الوالده حفظهم اهللا جميعا )غاده  ( مصر للطيران ونورا لديها اوالد والحاجه

  ولم ننقطع عنهم واهللا يديم المحبه والسالم عليكم 2005  و85  و 74مصر االعوام 
 .....ورحمة اهللا وبرآاته   
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  المالزم االول الطيار
  سالم  محمد  ناجي

   الحبانيه الجويه         قاعدة في الطياريناستقبالعند 
  بعد الوصول الى العراق


