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امس مــــرت الــــذكــــرى  45 حلــــرب
ــصــريــون تــشــرين او مــا اعــتــاد ا

تسميتها حرب  6 اكتوبر.
ارى مـن الــــواجب الــــوطـــــني قــــبل
الـصحـفي ان نتـذكـر اولئك االبـطال
الـعـراقـيـ الذي ضـحـوا بـانـفـسهم
في قــتــال مع الــعـدو في جــبــهــتـ
بــــعــــيـــدا عـن الـــوطـن وفي ظـــروف
صــعــبــة فــكـانــوا شــمــوعــا تـضيء
تاريخ العـراق وجيشه الـباسل ايام
كان العراقيون يتدافعون للتضحية
ـلكـون في قتال مع بانـفسـهم وما 

اعداء االمة.    
ـصرية بل كنت قـريبا من اجلـبهة ا
كان احلظ حليفي عندما اتاحت لي
ـصريـة كـصـحـفـي (مـدير الـقـيـادة ا
مـكـتب وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـيـيـة -
واع) في الــقـــاهــرة ان اعــبــر قــتــاة
الــسـويس فـي مـثل هــذا الـيـوم الى
الــضـــفـــة الــشـــرقــيـــة حـــيث اطــاح
ـصـريـون الـبـواسل بـخط بـارليف ا
الـشــهــيـر في الــســاعـات االولى من
ــــعــــركــــة ودمــــروا قــــواعـــد بــــدء ا
شاركة سالح اجلو االسرائيليـ 
صري مع سرب من القوة اجلوية ا
العـراقيـة جاء الى مـصر قـبل اشهر
استعدادا للمعركة. وهناك اتيح لي
ان ادخل الى اخملـابئ اإلسـرائـيـلـية
احملــــصــــنـــــة داخل خط بـــــارلــــيف
والــتـقـطت لـلـذكـرى بـعض األشـيـاء
منها خوذة جندي إسرائيلي وعلبة
ذخــيــرة وصــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة
والـتــقط اجلـنــود صـورا لي مــعـهم

على الدبابات االسرائيلية.
صرية × خسائرنا في اجلبهة ا

وللـتاريخ اذكـر ان  خسـائر الـسرب
الــــعـــــراقـي الـــــذي اطـــــلق عـــــلـــــيه
ــصــريــون اسـم (الــسـرب  (66مع ا
ـعارك الـعدو االسـرائـيلي في تـلك ا
كـمـا يـلي(ثالثـة شـهـداء هم الـنـقيب
الـــطـــيـــار ولـــيـــد عـــبـــد الـــلـــطـــيف
ـالزم االول الـطـيـار الــسـامـرائي  ا
الزم الـطيـار عـامر ا سـامي فـاضل 
احــمـد الـقـيــسي اضـافـة الى ثالثـة
طـيـارين اسـرى هم الـنقـيب الـطـيار
الزم االول عـــمــاد احـــمـــد عــزت  ا
الزم الـطـيـار عبـد الـقـادر خـضر  ا
االول الــطــيــار دريــد عــبــد الــقــادر
عارك قذف اثنان  انفسهم وخالل ا
من الــطــائـره هــمـا الــرائــد الـطــيـار
الزم الـطـيـار ا نــاطق مـحـمـد عــلي 
ضيـاء صالح ) امـا خسـائر الـسرب
من الــطــائـرات فــقــد بـلــغت ثــمـاني
طائرات من مـجموع عـشرين طائرة

هنتر .

أبيض أسود

الـطيـار عمـاد احـمد عـزت بالـسحب
الـى االعــلى والــتــهـــيــؤ لــلــهــجــوم.
انــقـضت الـطـائـرات تـبـاعـاً وفق مـا
دفـعـية مـخـطط لهـا عـلى مـواضع ا
وتمت مـعاجلتـها بالـصواريخ بدقه
مـتـناهـيـة ثم اوعز لـنـا مهـاجـمتـها
ـدافع وتاكدنـا ان االصابة ثانـية با
كــانت دقــيـقـه و تـدمــيــر الــهـدف
ـطـار . عـاد الــتـشـكــيل الى ا تـمــامـاً
وتبـعته الطـائرات الثـماني االخرى

بسالم دون خسائر وعلى الفور 
تـسـليح الـطائـرات لـلطـلعـة الـثانـية
وكـنـا بـاالنـتظـار ولـكن بُـلغـنـا بـعدم

احلاجه لتكرار الضربة الثانية.
وتـــكــــررت مـــشـــاركــــة الـــطـــائـــرات
الـــعــــراقـــيـــة في  8و 11و 13و14
تـشـرين حـسب تــعـلـيـمـات الـقـيـادة

صرية. ا
وفي طريق الـعوده يوم  11تشرين
أُصــيــبـت طــائــرة قـائــد الــتــشــكــيل
الـرائـد الــطـيـار نـاطق مــحـمـد عـلي
الزم الـطـيـار ورقم  2بــالـتـشـكــيل ا
ـــا اضـــطـــرا الى ضـــيـــاء صـــالح 
الــقــذف مـن الــطــائــره وفي الــيــوم
الـتــالي عَـبَــر الـرائــد نـاطق الــقـنـاة
سـبـاحه بـعد ان امـضى لـيـلـته على
الـســاحل الــشـرقي مـن الـقــنـاة و
الـتــعـرف عــلـيه من قــبل الـقــطـعـات

صريه وابالغ سربه بذلك. ا
الزم وفـي ذلك الــــيــــوم تــــعــــرض ا
ضيـاء صالح الى حـادث مؤسف اذ
قـــذف من الـــطــائـــره غــرب الـــقــنــاة
ــبـرح من قـبل وتـعـرض لــلـضـرب ا
ـصريـة العتـقادهم الـقوات الـبرية ا
بـــانه طــيـــار اســرائــيــلـي اســقــطت
طـائــرته لـوال ان تــعـرف عـلــيه احـد
الـضـبــاط لـكـان في خــبـر كـان وقـد
ـركـزي ــسـتـشــفى ا اودع االثـنـان ا
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اما في سـوريا حـيث شارك الـعراق
بـقواته الـبريـة واجلويـة فقـد ذكرت
صادر العسكرية ان  9 من ابطال ا
الــقــوة اجلـــويــة  اســتــشــهــدوا هم
(الـرائـد الــطـيـار نـامـق سـعـد الـله 
الــنــقــيـب الــطــيــار كـــامل ســلــطــان
الزم الـطــيـار مــتـعب اخلـفــاجي  ا
ـــــــــــالزم االول عـلي الـزوبـعي   ا
الـــطــيـــار سـالم مـــحـــمـــود ايــوب 
ـــالزم االول الــــطـــــيــــار عــــصــــام ا
الزم االول الطـيار رضا جانكـير  ا
الزم االول الـطـيـار قـيس جـمـيل  ا
الزم الـــطـــيـــار عـــبـــد الـــرحـــمن  ا
الزم الـــطــيــار ابــراهـــيم كـــاظم  وا
اســـمــاعـــيل) اضـــافــة الى شـــهــداء
وجـرحـى الـقـوات الـبـريـة الـعـراقـية
األبـطـال(  323شـهــيـدا وجـريـحـا )
يــضــاف الى ذلـك اســيــر واحــد في
ـالزم الـطــيــار ســعـد ســوريــا هـو ا
االعـــظــــمي من الــــســـرب اخلـــامس
وطـــيــــار آخــــر قــــذف من الــــســـرب
ـاً قبل الـسـابع وعاد الى سـربه سـا
أســره هـــو الــنــقــيب الــطــيــار عــلي

. حس
رحـم الـله شــهـداء الـعــراق االبـطـال

وحتية جليشنا الباسل

مـا زالت  هـويـة الـعـراق احلضـاريـة  مـخـتفـيـة في بـرامج عـمل احلـكـومات
ـتـعاقـبة الـتي قـدمت الهـوية الـفـرعيـة على األصـل العـام  للـهـوية الـوطنـية ا
لـهـذه احلـضارة  ويـبـرز ذلك جـليـا في  مـفـاسـد احملاصـصـة الـتي حولت
ـكــتب الـتـنــسـيق اإلعالمي في االعالم احلــكـومي  سـواء فـي  مـا عـرف 
وذج كاتب اإلعالمية  للوزارات  الى  األمـانة العامة جمللس الوزراء  او ا
تـمـكن من ادواته اإلعالمـية ـفـاسد  مـرة في الـدفاع غـيـر ا  مـتـهم بـهذه ا
ضـد أي  منشـور يكـشف صفقـات الفسـاد في احلكومـة العمـيقة والـلجان
ـكتب اإلعالمي اما بتجاهل احلـزبية  داخل هذه الوزارة او تـلك فيكتفي ا
ــنـشـور او الــرد بـتـكـذيــبـيه واتــهـام من يـقف خــلـفه بـانــهم  يـســتـهـدفـون ا
ـا جعل  ظـاهرة (اجلـيوش االلـكتـرونية) الـتسـقيط الـشخـصي  للـوزير  !

ال العام !! تنتشر بتمويل  من ا
فاسد من تطفل على مهنة الصحافة  واالعالم كـما ظهر على سطح هذه ا
ا سـهل  ظـهـور عدد ـكـاتب اإلعالمـية لـلـحـكومـة بـشـكل عـام   في هـذه ا
عنوية حتت كاتب الوهـمية التي تقـدم شخصياتـها ا نظـمات وا كـبير من ا
تحدة او منظمات دولية عـناوين براقة كممثل  للجامعة العربية او األ ا
وذج شـركة (اونا اويل )  مـرموقـة  فيـما  واقع احلال  يـتمـثل في ذات  
وهي شـركة عائلـية  تروج لعقـود النفط  من خالل مكـتبا للـعالقات العامة
 فـــتــحـــولت مــكـــاتب االعالم احلـــكــومـي الى ذات الــنـــمــوذج فـي  تــوزيع
درب اإلعالنـات وعقد  صـفقات التـدريب مع هذا السفـير الدولي او ذلك ا
ـكــاتب  وجـلـهـم  قـادمـ من ــعي  نـاهــيك عن ظـهــور مـوظـفي  هــذه ا اال
هـنة  الصحـافة واالعالم كمنـظرين  لهذه مـكاتب احزابـهم وال عالقة لهم 
ــهـنـة  بل واخـذوا يـظـهــرون في  وسـائل االعالم حتت عـنــاوين مـخـتـلـفـة ا
كـمحلل استراتيجي او اقتـصادي او اجتماعي ومنهم من كان يعمل
ــنـظــمـات اإلرهــابـيــة  مـثل الــنـقــشـبـنــديـة فــتـحــول بـســحـر مــفـاسـد  مع ا

احملاصصة  الى خبير امني .
رتـقب  للـبرنـامج احلكـومي الذي  يـفترض الـسؤال  الـيوم  مع الـنمـوذج ا
كان  األول ا  ا ان يعمل على اصالح  مخلفات  مفاسد احملاصصة  ر
الـذي يـفتـرض ان يـستـهـدف باإلصـالح هو االعالم احلـكـومي وتنـقـيته من
فاسـد ومن  أولئك الذين تطـفلوا على مهـنة السلـطة الرابعة شـوائب هذه ا
قـبلة ـناصرة اجملـتمعـية  لبـرنامج احلكـومة ا  الن أي  حتـشيد  بـاجتاه ا
غــيـــر مــتــحــزب  خـــارج اطــار مــذاهب دون بــرنـــامج اعالمي مـــحــتــرف 
ـسـلـحـة  يـعني األشـخـاص ومـيـولـهم  الـفـكـرية ودعـمـهم من اجلـامـعـات ا
ــكـاتب وبــكل من يــدعي صـفــة الـصــحـفي او إعــادة نـظــر شـامــلـة بــهـذه ا

اإلعالمي.
هـنـية   بـإعالء شـأن هذه وهي أيـضـا  دعـوة لكل الـنـقابـات واالحتـادات ا
ـهـنـة وتعـظـيم دورهـا كـمهـنـة إصالحـيـة تشـتـرط ان تـكـون هذه الـنـقـابات ا
نـاهيك عن الـدور احلـكومي بـإعـادة النـظر واالحتـادات مـهنـيـة قوال وفـعال 
هـنة كـوظيـفة  في دوائر الـشامـلة في الـتعـريف القـانوني  لتـوصيف هـذه ا
ـديــر الــعــام  مـضــمــون هـذا الــدولــة وهـذا يــحــتــاج ان يـعــرف الــوزيــر وا
الــتــوصـيف الــوظـيــفي  خــارج ضـغــوط  هــذا احلـزب  او ذاك او تــوظـيف
سـيطر على الوزارة " من عظـام الرقبة " في مناصب شـخصيات احلزب ا
قــيــاديـــة إلعالم الــوزارة  ضــمن  مــكــتـب الــوزيــر  كل ذلك حــول االعالم
احلـكـومي الى  جـسم  مـتـهـالك ال بـرنـامج  مـنـهـجي لـعـملـه   فمـوقع  كل
ـواطن) والـسـؤال هل قدم وزارة يـتـضـمن  نـافذة حتت عـنـوان ( حـكومـة ا
أي  مـكـتب اعالمي  اسـتـطالعـا  علـمـيـا  عن ثـقة اجلـمـهـور  من أصـحاب
ـمـكن وصـفه إجنـازات  هذه ـا  ـصـلـحـة بـالـتعـامل  مع هـذه الـوزارة   ا

الوزارة  ضمن البرنامج احلكومي ??
سـؤول ال يفقه ديـر العـام  ا في اغـلب األحيـان تكـون اإلجابـة كال   الن ا
صطلحات  اإلعالمية عصية الفهم هنة  اال اقل القليل  فتكون ا في هذه ا

تحزب  حوله  في  مكتب  اعالمي !! عليه  وعلى غيره  من ا
ـا هي نـصـيحـة تـطلق قـبل وضع بـرنامج احلـكـومة  ا
ـقـبلـة فأمـا ان تـكون وامـا ان يكـون هـذا البـرنامج ا
كـما هو حال بقيـة برامج احلكومات السـابقة محطة
من مــحـطــات مـفــاسـد احملــاصـصــة ولـله في خــلـقه

شؤون !!

ولــيــد عــبـد الــلــطــيف الــســامـرائي
الزمــ االوائل الـطــيـارين سـالم ا
احـمـد ناجـي  باسم مـحـمـد كاظم 
ســامي فـاضـل دريـد عــبــد الــقـادر
عــبـــد الــقـــادر خــضـــر اســمـــاعــيل
ابـراهـيم الـهـايـس ابراهـيـم مـحـمد
الزمــــ عــــلي هـــــاشم الــــقـــــدو ا
الـطـيـارين فـهـد عـبـد الـبـاقي زهـير
ضـيـاء صـالح جـواد عـبـد حـسـون 
صــبـــاح كــشـــمــوله جـــبــار حـــمــاد
ـــدرس الـــدلــــيــــمي لــــيث زاهــــد ا
عامـراحمـد القـيسي) بـاالضافه الى
ــســيــطـرين الــضــبــاط الـفــنــيـ وا
اجلـــويــــ واالداريـــ واعـــداد من
ضـباط الـصف الـفنـي (100-120

فرد).
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خالل وجود الـسرب  66  في مصر
ــعـارك قــان الــكـثــيـر من قــبل بـدء ا
سـؤول في قيـادة القـوه اجلوية ا
ـصـريــة قـامـوا بـزيــارات لـلـسـرب ا
ومــنــهــا زيـــارتــان لــلـــرئــيس انــور
السادات وكـان لتلك الـزيارات االثر
ــعــنــوي في صــفــوف مــنــتــســبي ا
الــســرب/  66لـــكن تــلـك الــزيــارات
تـمت بسـريـة تامـة ولم نـنشـر عنـها

وعن وجود السرب اي خبر.
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 6تـــشـــرين االول ( اكـــتـــوبـــر) كــان
ـوعـود  وحـسب مـا تـسرب الـيـوم ا
لــنـا فـي وقت الحق ان آمـر الــسـرب
تــسـلم هــذا الــيـوم الــســاعـة 1200
ظـهـرا مــظـروفـاً مـغـلـفــاً كـتب عـلـيه
اليـفــتح قـبل الـسـاعه  ?1230وكان
ـا ـظـروف عـبـاره عن تـاكـيـد  هـذا ا
خـصص  لـلـسـرب  66الـعـراقي من
اهــداف فـي الــعـــمق االســرائـــيــلي
سـارع  الفـنـيون جتـهـيز  12طائرة
في كل مـنـهـا اربـعـة مـدافع  30ملم
بواقع  120اطالقه لـكل مـدفع +24
صــــاروخ (ســــورا) كــــان تــــوقــــيت
تشكيالت الطيـران  مختلفا الواحد
عن االخـر باخـتالف مـوقع االهداف
اخملــصــصــة لــكل تــشــكــيل وعــلــيه
اقلعت التشكيالت على شكل رفوف
اختـرقت قنـاة السـويس في توقيت
واحـــد ضــمـن الـــضـــربـــة اجلـــويــة
الشاملـة الساعة  1400اي الساعة
الـثـايـة بـعـد الـظـهـر (يـقـول الـلـواء
الـطــيـار الــركن ســالم احـمــد نـاجي
ـــشــاركـــ فـي الـــتــشـــكـــيل احـــد ا
ــدفـــعــيــة اخملـــصص ضــد مـــوقع ا
ذاتــيــة احلـركه  175مــلم كـان خط
ســيـرنــا بـتــوقـيت الــثــواني ولـيس
الـدقـائق واجتـهت طـائـراتـنا االربع
نحـو مـنـطـقـة قـنـاة الـسـويس وكـنا
نتـوقع صدور أمـر العـودة قبل خط
الــقـــنــاة الحـــتــمـــال ان يـــكــون ذلك
تـمـريـنـا كسـابـقـاته من الـتـمارين …
ولـكن بـعــد عـبـورنـا الــقـنـاة اصـبح
يـقـيـنـاً ان احلــرب قـد ابـتـدأت كـان
الــتــشـكــيل يـســيـر بــسـرعــة عـالــيـة
وارتـفاع مـنـخفض اقل من  20مـتر
فوق سـطح االرض بـاجتاه الـهدف
وبــعــد مـــســيــر حــوالي  10دقــائق
اوعـز لـنــا قـائـد الـتـشـكــيل الـنـقـيب
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مـا زال. رغم انتـهاء مـعركة اجلـمل منـذ ألف وأربعـمئـة سنـة. اإلمام علي لم
يفرح بالنصر بل جلس يبكي. فلماذا بكى اإلمام? ليسأله احلارث بن حوط
ؤمنـ أننا نـظن أن طلحـة والزبير كـانا على ضالل? الـليثي أتـظن يا أميـر ا
لبوس عليك. احلق ال يُعرف بالرجال فـردَّ اإلمام ردَّاً عظيماً (يا حارث إنَّهُ 
). وهـل يُعرف احلق ـا يُعـرف الرجـال باحلق فـاعرف احلق تـعرف أهلَهُ وإ
بال دلـيل? تـقـول هـذا حقٌّ ألنَّ قـائـله فـالن زاهـد عابـد. اجلـاهـل يـقـول هذا.
الـعـالم يـسـأل: أين الـدلـيل? اجلـاهل ال يـنـتـظـر دلـيالً وال يـبـحث عـنه يـكفـيه

تقليد الرجال.
الـعراقيـون ال يفـعلون شـيئاً ال يـقرأون وال يخـططـون وال يعمـلون. ألنَّهم في
عجزات حتـدثُ دوماً لكن ليس مع احلمقى عجزة من الـسَّماء وا انـتظار ا

 . غفل وا
لنْ نحصلَ فجأةً على ماء وكهرباء ووظائف بال سالح وجيش على احلدود
ن يـدفعون الـثمن. لـن نحصلَ ن يسـتحـقونـها ال  يـحمي الـوطن. ومنـاصب 
ـة من رجلٍ واحد. احلـيـاة األفـضل لن تتـحـقق إال بشـرطـها عـلى حـياةٍ كـر
الـسياقي االجـتمـاعي وليس ثَمَّـةَ إال اجلمل في الـبصرة مـا زال. وما علـينا

إال االنتظار فال خيار وال حكمَ وال عقلَ للمختارِ عنِ اضطرار. 
احـفظوا عني هـذه الوصيَّة: عاش احلـزب! عاشت الثورة! مُـذْ كنتُ صغيراً
كـتبَ جارنـا الـرفيق الـبـدين في سجل جـرد بـيوتـات احملـلَّة صـفحـة بـيتـنا:
مـشكوك في والئهم لـلحزب والثورة. كـتبَ هذا بال دليل. رحمه الله زرعَ في
قــلـبي الــشك والــعــبث. مـنــذ خــمسٍ وثالثــ سـنــة أحــرقت ســجل اجلـرد
وصـرخت: عـاش احلـزب! عـاشت الـثـورة! أصـرخ دومـاً بال مـنـاسـبة حـتى
وأنــا نـائـم أراني: عــاش احلـزب! عــاشت الــثــورة! اتــهــمـوني بــالــســخــريـة.
فـوجـدتــني سـاخـراً أجـرجـر صــلـيـبي من مـحــكـمـةٍ إلى أخـرى. وصـوالً إلى
حـكـمـة الـيـوم: إذا كـان مـعـجـون الـطــمـاطـة مـصـنـوعـاً من الـطـمـاطـة فـلـيس
بـالضرورة أنْ يـكون معـجون األسنـان مصنـوعاً من األسنـان وال أنْ يعرفَ

الشعب أنَّ سرجون هو الذي بنى بغداد.
ـنقـذ الرئيس اجلـديد الذي عـلى التل مـا زال العراقـيون ينـتظـرون البطل ا
كـان وكان ولم يقـدم شيئاً حـ كان فمـاذا سيفـعل اآلن? أينَ ذهبت قاعدة
ُـجرَّب ال يُجرَّب)? سئمَ تكاليف احلـياة وَمَنْ يَِعشْ ثمان حوال ال أباً لكم (ا

يسأمِ. 
يـنـتـظـرون تـمــوز طـلـيـقـاً من سـجن ارشـكــيـجـال. يـنـتـظـرون زواج تـمـوز من
عـشتار يتكـرر كل عام. ينتـظرون أنكيدو يـنقذهم من ظلم كـلكامش ومجونه.
يـنتـظرون عـودة كلـكامش بـعشـبة احلـياة. يـنتـظرون الـسَّفـاح ينـقذهم من آل
ـنتـصر يـقتل أباه . وا أمـون ينـقذهم من أخيـهِ غير الـشقـيق األم مـروان. ا
ـتوكل كسرة عيد الفطر  248لـلهجرة. وتوالت االنقالبات والدماء. إلى يد ا
لك الـطفل فيصل. ووردة إلى عـبدالسالم يغدر الـزعيم قاسم يغـدر بسيده ا
ـر يحكي بـالزعيم وأخـرى للبـعث الصَّامـد عشرين يـوماً فقط! وأخـرى لبر
. أبو يـسر يُـسـلمُ أبا فـضـائحَ عامٍ قَـضـاه في بغـداد. أبـو إسراء ذات مـرتـ

أيسر. حتالف الس والراء ضد الشعب!
مَـا بال العـراقي يـعرفون أخـطاءهم وال يَـرْجِعُونَ إِلَى الـصواب? النشـغالهم
بـاألقوال وتركـهم األفعال. مـتنـاس قول احلـارث بن عبَّاد: لـيس قولي يُراد
لـكن فِـعــالي. النـشـغـالــهم بـرغـبـةُ أفــضـلـهم أنْ يـبــدو مـنـاضالً ال أنْ يـكـون
ــبـاهـاة بـالـعـلم ال ـال. ا ــال ال بـتـشـغـيل ا مـنـاضالً. ومـبــاهـاة قـواريـنـهم بـا

باستعماله. بتقليد الرجال كقطيع األغنام يتبع جرس الكبش. 
الـعـراقــيـون ال يـفـعـلــون شـيـئـاً ال يـقــرأون وال يـعـمـلـون وال
هم في يـدرسـون وال يـخـطـطـون. ال يـفـعـلـون شيـئـاً ألنـَّ
انـتظار البرابرة. والبـرابرة على استعدادٍ دوماً ونحن
في االنــتــظــار عـلى اســتــعــدادٍ دومــاً ألنْ نـهــتفَ من

جديد: عاش احلزب! عاشت الثورة!
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بيروت

ساهـمة ابطـال العراق وقد اشـاد 
ـصــري انــور الــسـادات الــرئـيـس ا
صرية انذاك وقائد القوة اجلـوية ا
الـلـواء حـسـنـي مـبـارك بـعـد ان قـلد
ابـطــاله بـاعـلى أوســمـة الـشــجـاعـة

صرية. ا
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والرسـال الـطـيـارين الـعـراقـي إلى
مـصــر قـصـة لــهـا عالقـة بــالـرئـيس
ــصــري االســبق حــســني مــبــارك ا
الــذي كـان في حـرب اكــتـوبـر قـائـدا

صرية. للقوة اجلوية ا
مــبــارك كــان وراء طـــلب مــصــر في
أوائل  1973سرب مـقاتلـ هوكر
هـنـتـر من الـقـوة اجلـويـة الـعـراقـية
للـمشاركـة في احلرب التي سـتكون
بـ الـعـرب وإسـرائـيل دون مـعـرفة

متى تقع هذه احلرب.
كان حسني مبارك على علم بقدرات
الــقـوة اجلـويـة الـعـراقـيـة من خالل
وجــوده في قـاعـدة احلـبـانـيـة غـرب
بغداد لعدة أشـهر بعد حرب 1967
اثــر طـــلـب تــقـــدمـت به احلـــكـــومــة
ـصـريـة إلى احلـكـومـة الـعـراقـيـة ا
تــرجـــو فــيه مــوافـــقــة الــســـلــطــات
العراقية على استضافة  طائرة من
ــــصـــري طــــائــــرات سـالح اجلــــو ا
يـقــودهـا الــعــقـيــد الـطــيــار مـحــمـد
حسني مـبارك لتـكون في مأمن من

سالح اجلو اإلسرائيلي.
ـصـريـة لشن خالل الـتـحـضـيـرات ا
حرب على إسـرائيل أوفـدت القيادة
ـــصـــريــة رئـــيس أركـــان الـــقــوات ا
ـــصـــريــة الـــفـــريـق ســعـــد الـــدين ا
الــــشــــاذلي إلـى الــــعـــراق فـي ايـــار
 1972في عـــهـــد الـــرئـــيس احـــمــد
حـــسن الـــبـــكــــر حـــيث طـــرح عـــلى
ــسـؤولــ الــعـراقــيــ  مـشــاركـة ا
الــعــراق في حــرب مــحــتــمــلــة ضـد

إسرائيل.
فـي الـبـدايـة حتـفـظ الـعـراق بـسـبب
مـشــكـلــة شط الـعــرب مع ايـران في
اجلــنـوب واحلــركــات الــكــرديـة في
الشمال غيـر انه بعد مداوالت ابدى
استعـداده الرسال قواته العـسكرية
حـال نــشـوب احلـرب لـكن الـشـاذلي
ــــــســــــؤولـــــ رفض ذلـك وابــــــلغ ا
ـــكـن ادخــال الـــعـــراقـــيـــ انه "ال 
وحـدات عــسـكـريــة عـراقـيــة بـخـطـة
احلـــرب مـــالـم تـــكن تــــلك الـــقـــوات

موجودة فعال على ارض الواقع".
واخـــيــرا  االتـــفــاق عـــلى ارســال
سـربي طـائـرات الـهـوكـر هـنـتـر الى
مـــــصــــر وذلك بـــــعــــد جتــــديــــدهــــا

وإصالحها.
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وبـالــفــعل وصـلت الــطــائـرات إلى
مـصر في اذار  1973اي قـبل قـيام
احلرب ب  6اشهر وبـلغ مجمـوعها
 20طـــائــرة اســـتــقــرت فـي قــاعــدة
قــويــســنــا اجلــويــة  70كم شــمــال
الـــــقــــاهــــرة عــــلـى طــــريق مــــصــــر
أسكـندريه الـزراعي ومن هـناك كان
الــطــيـارون الــعــراقــيـون يــقــومـون
بتـدريبـات مستـمرة لـضرب أهداف
ــاثــلــة ألهــداف تــابــعــة وهــمــيــة 
للـجيش اإلسرائـيلي في حالـة قيام

احلرب
شــاركت الــطـائــرات الــعــراقــيـة في
الــــضـــربـــة األولى في  6أكـــتـــوبـــر
وقــــامت الـــطــــائـــرات الـــعــــراقـــيـــة
ـهــاجـمـة الــعـدو في مـجــمـوعـات
قتالية مكونة من  3إلي  4طائرات
وفـي بـــــــعـض األحــــــيـــــــان كـــــــانت
الطائرات الهوكر هـنتر تطير جنباً
ـيغ 17 إلـي جـنب مـع الـطــائــرات ا
ـصـريـة وذلك لـيـسـهل عـلي رجال ا
ــصـري الــتـعـرف الـدفــاع اجلـوي ا
عـلـيـهـا خـاصة وان الـهـوكـر هـنـتر
غير مستخـدمة في صفوف القوات
ـصـريـة كـمـا ان شـكـلـها اجلـويـة ا
األمــامي يــشــبه طــائـرة الــفــانــتـوم
األمـريـكــيـة وقـد تـمــكن الـطـيـارون
الـــعــراقـــيـــون من تـــدمـــيــر مـــواقع
الـصواريخ هـوك ومـواقع مـدفعـية
الـعـدو في الـطـاسـة وتـعـطـيـل عدد

كبير من دبابات العدو.
وأمـتـدت الــعـمـلـيــات الـتي اشـتـرك
فيـها الطـيارون العـراقيون من أول
أيام احلرب  6تشـرين حـتي توقف
إطالق النار في  24تشـرين وتسلم

الـسـفيـر الـعـراقي سمـيـر الـنجم من
ـــصــري أحـــمــد وزيــر احلـــربــيـــة ا
إســمــاعـيـل وسـام جنــمــة الــشـرف
الــعـســكـريــة الـذي مــنـحه الــرئـيس
ـصــري أنـور الــسـادات إلي قــائـد ا
الـسـرب الـعـراقي الـذي حـارب عـلي
ـصـريـة. ويــذكـر الـفـريق اجلـبـهــة ا
ســعـد الــدين الــشــاذلي أن الــقـوات
صرية كانت ترفع طلباتها البرية ا
بـالـقـول "نريـد الـسـرب الـعراقي" أو
"نريد سرب الهوكر الهنتر" وهو ما
اعـتــبـره الــشـاذلي شــهـادة لــكـفـاءة
السرب العراقي وحسن أدائه خالل

حرب أكتوبر.
وبعد فـترة تقرر إعـادة ما تبقى من
السرب إلى  العراق وأقام السفير
الـــعـــراقي حـــفل عـــشـــاء تـــوديـــعــا
لـلـضـبـاط كـان قـائـد الـقـوة اجلـوية
ـصـري حسـني مـبارك قـد حـضره ا
وقــد الــتـقــيت به شــخــصـيــا أثــنـاء
ــــا أجنـــزه احلــــفل حــــيث أشــــاد 

عركة أبطال العراق في ا
ولـلـتاريخ ايـضـا اذكر ان احلـكـومة
الــعــراقــيــة اصــدرت  في مــثل هــذا
اليوم  7تشرين اول (اكتوبر) قراراً
بتاميم حصة امريكا في شركة نفط
ــؤيـد ـوقــفــهـا ا الــبــصـرة  نــظــراً 

السرائيل.
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اطـلق تــسـمــيـة الــسـرب ( (66عـلى
اجلـهد اجلـوي العـراقي في مـصر..
كـان في الـسـرب   20طـيـارا هم كل
من (الـرائــد الـطــيـار الــركن يـوسف
الـرائـد الـطـيار رسـول آمـر الـسـرب 
نـاطق محـمد عـلى  النـقيب الـطيار
عـمـاد احمـد عزت  الـنـقيـب الطـيار

{ بــــــــكـــــــــ - أ ف ب - لـــــــــزمت
السلـطات الصـينيـة الصمت امس
الــســـبت بـــشــأن اخـــتــفـــاء مـــيــنغ
هــونـــغـــوي الـــرئـــيس الـــصــيـــني
لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــتــعــاون
الـشـرطي (انـتـربـول) الـذي يـتـولى
أيــضـا مــنــصب نـائـب وزيـر االمن
الــعــام الـــصــيــني. ولم تــرد وزارة
اخلــارجـيـة الــصـيــنـيـة عــلى طـلب

فرانس برس توضيح األمر.
وبـــحـــسب مـــا أوردت صـــحـــيـــفــة
"تـــشـــايــــنـــا مــــورنـــيـــنـغ بـــوست"
الـصادرة في هـونغ كـونغ اجلـمـعة
فـان هونـغـوي مـوضع حتـقيق في
الـــصــ وقــد تـــكــون الــســـلــطــات
ـطـار "اقـتـادته حـال هـبـوطه" في ا
ـاضي وذلك السـباب ال االسبـوع ا

تزال غامضة.
وفتح في فـرنـسا اجلـمـعة حتـقيق
سؤول حـيث ان مقر في اختفـاء ا
دينة ليون كما االنتربول يوجد 
قـالت بـاريس إنــهـا تـتـحـرى األمـر
وعـبـرت عن "قـلـقـهـا" من تـهـديدات

تلقتها زوجته.
وقالت وزارة الـداخـليـة الفـرنسـية

اجلـمـعـة " اثــر سـؤال مـكـتب اتـصـال
االنتـربول بـبـك لم تـقدم الـسلـطات
الـــصــيــنــيــة حـــتى االن تــوضــحــات"
مــشـيــرة الى اسـتــمـرار االتــصـال مع
السـلطـات الصـينـية. وابلـغت زوجته
مـسـاء اخلـمـيس شـرطـة ليـون (وسط
شـرق فـرنـسـا) حـيث تـقـيم بـالـغـياب
ـقــلق" لـزوجــهـا وقــالت ان أخـبـاره "ا

انقطعت منذ  25ايلول.
وقـالت مــصـادر مـتـطــابـقـة إنه تـوجه
قـبـل ذلك بـأيـام الـى الـصـ بــطـائـرة

انطلقت من ستوكهولم. 
من جهتها اكتفت انتربول بالقول ان
"هـــذه الـــقــــضـــيـــة مـن اخـــتـــصـــاص
ـــعــنـــيــة فـي فــرنـــســا الــســـلـــطــات ا
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الى ذلك تُثير غوّاصات روسيّة تعمل
حالـيًا في جـنـوب أوروبا "قـلق" حلف
شــمـــال األطـــلـــسي حـــســـبـــمـــا قــال
األدمــيـرال األمــيـركي جــيـمس فــوغـو

اجلمعة في واشنطن.
وذكّـــر فـــوغــــو وهـــو قـــائــــد الـــقـــوة
شـتـركة حلـلف شـمال األطـلسي في ا
نـابــولي خالل مــؤتـمـر صــحـافي في

الـــبــنـــتــاغـــون بــأنّ روســيـــا حــدّثت
تــرسـانــتـهــا في الـســنـوات األخــيـرة

بغوّاصات من اجليل اجلديد.
وأشار إلى أنّ ستّ غوّاصات هـجينة
طـراز كيـلـو "تـعـمل حالـيًـا في الـبـحر
األســــود وشــــرق الـــبــــحــــر األبـــيض
ـــــتــــوسـط" مـــــضــــيـــــفًـــــا أنّ هــــذه ا
الغـوّاصات مزوّدة صـواريخ من نوع
ـدى وقــادرة عـلى كــالـيــبـر طــويـلــة ا

بلوغ أيّ عاصمة أوروبّية.
وتـــابع األدمـــيـــرال األمـــيــركـي "هــذه
مسألة تُـثير قـلقًا بالـنسبة إليّ وهي
مسألة تثير قلق شركائي وأصدقائي

في حلف شمال األطلسي".
وردًا على سؤال حول قدرة األطلسي
عــلى مـراقــبــة حتـرّكــات الـغــواصـات
الروسـية بـاستـمرار أبـقى األدميرال
فوغو على الغموض وقال "أستطيع
ــتـلك أفــضـلــيّـةً أن أقــول لـكم إنّــنـا 
(لناحية) الصوت وسـنُحافظ عليها"
في إشــارة إلى تــقــنـيّــات االســتــمـاع
الــــــتي تُــــــتــــــيـح حتـــــديــــــد مــــــواقع

الغوّاصات.
وكـانت روسيـا قـد قالـت إنهـا سـلمت
ســــوريــــا نــــظــــام الــــدفــــاع اجلــــوي

الــــــصــــــاروخي إس- 300في حتــــــد
خملاوف إسـرائيـليـة وأمريـكية من أن
بـيـع هـذه األسـلــحـة سـيــشـجع إيـران

ويصعد احلرب السورية.
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وأبلغ وزيـر الدفـاع الروسي سـيرجي
ـيــر بـوتـ شــويـجـو الــرئـيـس فالد

خالل اجـتمـاع بـثـته قنـاة روسـيا 24
التلـفزيـونية يـوم الثالثاء أن ”العمل
انتهى قبل يوم .“وأضاف أن النظام
سـيـعزز أمن الـعـسـكـريـ الروس في

سوريا.
وقـررت روسـيـا تــزويـد سـوريـا بـهـذا
الـــنـــظــام عـــلى الـــرغم من اعـــتــراض
إســـرائـــيل عـــقـب اتـــهـــام مـــوســـكـــو
إلسـرائيل بـأنـها تـسـبـبت بشـكل غـير
مـبـاشـر في إسـقـاط طـائـرة عـسـكـريـة
روســـيــة في ســوريــا فـي ســبــتــمــبــر

أيلول.
وأبـدت إسـرائـيل أســفـهـا عـلى مـقـتل
 15من أفـــراد سالح اجلـــو الـــروسي
مـرجـعـة احلــادث إلى غـيـاب الـكـفـاءة
الـــســوريــة وقـــالت إنــهـــا مــضــطــرة
ــواصــلــة اتــخــاذ إجــراءات ضــد مـا
يـشــتـبه بـأنـهـا عـمــلـيـات نـشـر قـوات

مـــدعــومــة من إيـــران عــبــر حــدودهــا
الــشــمــالـــيــة. وقــال وزيــر الـــتــعــلــيم
اإلسـرائــيـلي نـفــتـالي بـيــنـيت عـضـو
صـغر مجـلس الـوزراء اإلسرائـيـلي ا
إلذاعــة إســـرائــيل يـــوم الــثالثــاء ”لم
نـغـيـر نــهـجـنـا االسـتـراتـيـجي بـشـأن
إيران .“وأضاف ”لن نـســمح إليـران
بـفـتح جـبـهـة ثـالـثـة ضـدنـا. سـنـتـخذ

ا يتطلبه األمر.“ إجراءات وفقا 
وفي واشـــــــنــــــطـن لـم يــــــتـــــــسن
للمتحدثة باسم وزارة اخلارجية
هيذر ناورت تأكيد تقارير تسليم

النظام إس-.300
وقالت في مؤتـمر صحفي ”ليس
بـوسـعي تــأكـيـد صـحـة ذلك. آمل

أال يكونوا قد فعلوه.“
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رئيس االنتربول مينغ هونغوي 

محسن حس يعتلي دبابة مع جنود مصري وسط سيناء

صرية الطيارون العراقيون الذي استشهدوا على اجلبهة ا


