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تقارير

عميــد   / كتــب  "األمنــاء" 
كابنت طيــار/ عبدالقــادر ناصر 

اخلمار
مواصلــة لالحتفــاالت بالذكــرى 
الجوية  القوى  لعيــد  واألربعني  الثامنة 
الكتابة  أواصل  الجنويب،  الجوي  والدفاع 
املتواضعــة عنهــا وأخص هــذا الجزء 
باملطــارات أو القواعد التي هبطت عليها 

أو تحملت مسؤولية قيادتها.

مطار ومعسكر الريان
١- وصلنــا الريان وفيه معســكر 
وبرج مدين ومطــار ترايب طوله تقريبا 
)١800( مــرت وعــرض 40 او 45 مرت 
ال يكفــي لتنفيذ املهــام بحمولة نصف 
أو كاملــة )لليوشــن 28(، وكانت هناك 
 )x مطارات يف نفس املطار بشكل )اكس
اتجاهات  من  املروحية  الطائرات  لهبوط 

مختلفة والتي تتأثر بقوة وشدة الرباح.
وكان املطار الرئييس دامئا ما يخرج 
عن الجاهزية كمطار ترايب وخاصة عند 
هطول االمطار والسيول، وكانت ال توجد 
)رغم  يكفي  امداد  وال  كافية  حراســات 
وجود كتيبة إمداد ومتوين ملطار الريان، 
ومتد مطار ســيئون، ومطــار الغيظة، 
ومطار ســقطرى(، وكثري من النواقص 
يف جوانــب عدة كضــان التحليقات، 
واإلضاءة،  واالتصال  واالسليك،  والرادار 
والفار وســيارة قيادة التحليقات )س ك 
ب٩(، و)بــار 8( والخ، ما هو رضوري 
لسالمة وضان الطريان، واقالع وهبوط 

آمن للطائرات واالضــاءة الليلية للمطار 
ومقر  موجــودة  غري  الليــي  للطريان 
والســكن  والعمليات  واالدارة  القيــادة 
للعنارص املتنقلة مــن رسبنا وغريه من 
الوحــدات املختلفة، وكثــري من األمور 
واملعــدات واملتطلبات التــي بحاجة اىل 
جدية العمل واملتابعة بتشــمري السواعد 
وخلق عالقات طيبة، وبدء العمل بتجهيز 
يتطلب  والعســكر وحوله ومــا  املطار 

لقاعدة جوية.
أنــا كقائد ومعي الجنــود والصف 
منتسبي  وخاصة  ضباط  وبعض  ضباط 
قاذفــات  لليوشــن28(   22( الــرب 
وبعض من الوحدات واألقســام األخرى 
من  وبتوجيه  املــكال،  حاميــة  ومــن 
القيادة السياســية والتنفيذية ملحافظة 

حرضمــوت، ومجموعــة صيانة املطار 
التابع لألشغال العامة باملكال بدأنا العمل 
صباحــا وعرصا واحيانا ليــال وارصينا 
إال إن يجهز املطار كشــبيه مصغر ملطار 
والعملياتية  اإلداريــة  النواحي  من  عدن 
والطريانية ومناطــق التدريب والهدفني 
من  مبســاعدة  فقمنا  والبحري..  الربي 
قيــادة القوى الجويــة والدفاع الجوي، 
و)الحاميــة خاصة يف جانــب االمداد 
متوازية  بصورة  بالتجهيزات  والتموين( 
وكل حســب املهمة املوكلة له وأنا اتابع 

وارشف عىل تنفيذ االعال.
افراد مجموعــة صيانة املطار  قام 
بتعبئــة )ردم( الحفر والفراغات بالرتاب 
املجلــوب بالقالبــات املعبــأة بالغراف 
ثم  بالقشاطة،  واملســاواة  )الشــيول(، 
الرش ببوزة املــاء، فالدك بالدكاكة )كان 
الجوي  والدفــاع  الجوية  القــوى  قائد 
حينها األخ عبدالله عــي عليوه، والذي 
امر كل الوحدات بتوفــري كلا نحتاجه 
لضان انتقــال رسبنا الثاين والعرشون 
لليوشــن28 قاذفات من عدن إىل الريان 
باملكال، ولضان تنفيذ الطريان التدريبي 
والقتايل مــن وإىل مطار الريان، ونائب 
وادارته مدونا  والتمويــن  القائد لألمداد 
مبا نحتاجه من اإلمــداد والتموين، وكل 
القيادات تعاونت معنا قدر املستطاع، ومن 
القيادات التي بذلت جهدا معنا قائد كتيبة 
الرادار والالســيك )اللواء 2٦ للرادارات( 
فيــا بعد، وكتيبــة االتصــال ألجهزة 
ومحطات  اإلضاءة،  واالتصال،  الالسليك 
ضان الطريان سلكية والسلكية والراشد 
)آت( واملســاعدات املالية، والذين أمدونا 

ووفروا لنــا محطات الــرادار املختلفة، 
ومحطــة االرتفــاع، والبــار8 القريبة 
والبعيدة، والفنار، البيكن، اإلضاءة الليلية 
اللوتش، الربوجكرتات، الراشدة، ومحطة 
قيادة التحليقات )س ك ب ٩(، ومحطات 
للهدف، ومحطــات لالتصال مع  اتصال 
غرفــة عمليات الحاميــة يف املكال، مع 
رسية الدفاع الجوي باملكال، مع عملياتنا 
يف عدن احيانا للــرضورة ومع عائالت 

العنارص الطائرة والفنية عند الحاجة.
بدأنا بتطويل املطار من الجهتني )ب 
٦00م( من كل جهة اتجاه )٦0°( واتجاه 
)240°(، يف كل جهــة كانت توجد تبة 
صخور ألكرث من عرض املطار ومرتفعة 
بالحرارة  الرئييس فبدأنا  املطار  قليال عن 
أو الرتكــرت )دي٦ / دي8( من مرشوع 
طريق املكال ســيئون ومحروقات الديزل 
نحن نرصف ونعبء لهــم وكذلك نعبء  
ديزل لســيارات مجموعة صيانة املطار 
كالقالبات والغرافة أو الشيول والقشاطة 
والصخور  العال  غــذاء  وكذا  والدكاكة 
الصعبــة عــىل الحــرارة أو )الرتكرت(، 
ووضع  بالكمربير  بالحفــر  ونقــوم 
الدينايــت والتفجري وتكمــل الرتكرت.. 
وكل ذلك مبادرات طوعية من قبل قواتنا، 
إضافة  لهم،  قصرية  باجازات  واشجعهم 
إىل الرتفيه عليهم يف املعسكر بالسينا 
)٣5مم( واالفالم ليليا ومجانا ويشــارك 
مشــاهدة األفالم عال األشغال لصيانة 
املطــار وبعض ســكان قريــة الريان، 
وبالرحــالت الرتفيهيــة املســتمرة يف 
اإلجازات واجازة األسبوع، وحقا أعطيت 
التنطيمي  السكرتري  قبل  من  التوجيهات 

املحافظ  وكــذا  للمحافظة  الحزبيــة   /
وسكرتري املكتب التنفيذي مدير األشغال 
العامــة والــذي كان دامئــا متعاونات 
مؤسســة  مســؤويل  أيضا  وتعــاون 
البنــاء، ومدير الطرقــات، ومدير رشكة 
تعبيد طريق )املكال – ســيئون( والطبع 
تعليات  قيادتهم واحيانــا  بتعليــات 
وزير االشــغال حينها املهنــدس حيدر 
العطــاس بتوفري اآلليــات ونحن علينا 
الديزل وغذاء السواقني ومن معهم، وكان 
وضع ووقت حاالت استعداد قتايل عايل 
وننفذ الطريان التدريبي وندرب حســب 
وامليكانيكني  والفنيني  والربنامج  الخطة 
للطريان  الطائرات  ويجهــزون  يحرضوا 
وبعــده وللصيانة الدورية ثم املشــاركة 
يف العمــل املبادرات بعــد مهمة العمل 

األساسية.
بذلنا والجنود والصف ضباط وبعض 
ضباط جهدا كبريا وعمال جبارا وبتفاين 
واخالص، وكان وضعنا من منتصف ٧8م 
إىل منتصــف 80م كله اعال مبادراتية، 
وانجازات كبرية إىل جانب تنفيذ الخطط 
والفنية وغريها بجد  الطريانية  والربامج 
واجتهاد وبجدارة وكفاءة متت اإلنجازات 
واإلعجاب بذلك يف قاعدة الريان الجوية 
واملكال'، وبصات ذلك تشهد بعضها إىل 

اليوم.

*قائد قاعــدة الريان للقوى الجوية 
الجــوي )س(، ورئيس مركز  والدفــاع 
والدفاع  الجوية  للقوى  املشرتكة  القيادة 
الجوي )س(، وقائــد قاعدة عتق للقوى 

الجوية والدفاع الجوي )س(.

"األمناء" قسم الرصد:
حجــم الخســارة وفداحة املصيبــة التي مني 
بها الوســط اإلعالمي الجنــويب والصحافة الحرة 
العاملية باستشهاد نبيل القعيطي كبرية، وقد تحدث 
اإلعالميني والصحفيني والساســة الجنوبيني عنها، 
فكانت الخسارة األكرب عىل االنتقايل الجنويب، الذي 
أكدها يف بيان نعيه قائال: "إن االنتقايل، وهو يؤكد 
فداحة الخســارة التي منيت بها الصحافة الجنوبية 
والدولية برحيل هذا الفارس، فإنه يدعو إىل مساهمة 
االتحاد الدويل للصحفيني واتحاد الصحفيني العرب 
معه يف إجراء تحقيق شــفاف يكشف خيوط هذه 
الجرمية ومــن يقف خلفها، ويقــدم مرتكبيها إىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

القعيطي بكاميرته حاضر يف كل اجلبهات
ويؤكد حجم الخســارة الكبرية والفادحة التي 
مني بها الجنوب خاصــة والصحافة الحرة بفقدان 
واحــد من أفضل مصوري الفيديو املســتقلني حول 
العامل، مــا رصح به زميل الشــهيد الصحفي ماهر 
الوبح بقوله: "إن رحيل الشهيد النبيل باغتيال غادر 
وجبان يعترب خسارة فادحة وكبرية لإلعالم الجنويب 
وفقدان  الصادقــة،  والصورة  وللحقيقــة  والعاملي 
الشــهيد القعيطي ميثل وجعًا كبريًا لكل الصحفيني 

والصحفيات محليًا وعربيًا وعامليًا".
وأضاف "لقد فقد اإلعالم العاملي واحدًا من أهم 
املأساوية منذ حرب  الذين وثقوا األوضاع  املصورين 
مارس 20١5 عىل عدن والجنوب حتى منتصف عام 
2020م، وبفقدانه فقدنا مصورًا صحفيًا وإنســانًا 
نبياًل بشهادة الجميع، وإن توايل بيانات اإلدانة والنعي 
من أكرب وأبرز املؤسســات اإلعالميــة العاملية، مثل 
الوكالة الفرنسية فرانس برس، وصحيفة الجارديان 
الربيطانية، وقناة BBC اإلنجليزية، ومختلف وسائل 
اإلعالم األمريكية واألوروبية والعربية يؤكد شجاعة 

واحرتافية املصور العاملي املحــرتف نبيل القعيطي، 
كا أن بيانــات اإلدانة من أكــرب املنظات الدولية، 
مثل روري بيــك العاملية، ومنظمــة صحفيون بال 
حدود، واالتحاد الــدويل للصحفيني، وهيئات األمم 
إىل  يشري  العاملية  والنقابات  واملؤسســات  املتحدة، 
حجم الخسارة الفادحة التي تلقته الصحافة العاملية 

باغتيال شهيد الجنوب والصحافة الحرة".
ويف بيــان نعيهــا تؤكد مؤسســة الصحافة 
االنســانيةHJF( ( هــذه املكانة التــي وصل إليها 
التي مني  الخسارة  القعيطي، وحجم  نبيل  الصحفي 
بها الوســط اإلعالمي العاملــي برحيله، حيث قالت: 
"ننعي الصحفي نبيل القعيطي مصور وكالة فرانس 
برس يف اليمن، ونعرب عن عميــق حزننا ملقتل هذا 
اإلعالمي الحر الذي كان من املتعاونني لدى مؤسسة 

املصورين  أهــم  اإلنســانية، وواحدًا من  الصحافة 
الصحفيني ممــن كان لهم دور كبري ومؤثر يف نقل 
كل تفاصيل مــا مر به اليمن من حــروب وأوضاع 
مأساوية منذ عام 20١5م، وحتى اليوم، كا ساهم 
القعيطي يف نقل معاناة النــاس وتغطية األوضاع 
اإلنســانية والصحية التي عاشتها عدن واملحافظات 
املجاورة من نزوح وترشد ومجاعة وأمراض واوبئة 
وغريها، وبرحيله فإن الصحافة تفقد صحفيًا مهنيًا 
وانسانًا نبياًل، كرس جهده يف رحاب صاحبة الجاللة 

خدمة لقضايا املجتمع".

نقل معاناة الناس وتغطية األوضاع 
اإلنسانية والصحية

ويف هــذا اإلطار يقول الصحفــي عبدالله محمد 
الشعيبي: "مآيس الحرب واملجاعة واألزمات اإلنسانية 
التي مرت بها اليمن وثقتهــا كامريا املصور الصحفي 
الشــهيد نبيل القعيطي منذ مطلع العام 20١5 وحتى 
لحظة اغتياله يف 2 يونيــو 2020م، وجعلت منه بطاًل 

عامليًا وانساًنا نبياًل مل ولن يعوض رحيله أحد غريه".
وأضــاف: "اغتالوا كامريا اإلنســانية وعدســة 
الحقيقة، اغتالوا نبيل نتيجــة ما قدمه من نقل مهني 
وحيادي واحرتايف لواقع اليمن املأســاوي، وتوظيفه 
ملهنتــه الصحفية توظيفًا إنســانيًا لخدمــة القضايا 
اإلنســانية بكل شــجاعة واستبســال، وهو ما أرعب 

اإلرهابيني وتجار الحروب واألزمات".
وتابع: "إن االهتام الــدويل يف متابعة جرمية 
اغتيال مصور وكالة األنباء الفرنســية )فرانس برس( 
نبيل القعيطي يؤكد حجم الخســارة الكبرية والفادحة 
للصحافة الحــرة والصادقة بفقــدان واحد من أفضل 
مصوري الفيديو املســتقلني حول العامل، وجعلت منه 
بطــاًل عامليًا، كتبت عنه كربى وســائل اإلعالم الدولية 
تشــيد بشــجاعته واحرتافيته ومهنيته، وهذه املكانة 
املرموقة مل يصل إليها أي صحفي ميني من سابق، فال 
زلنــا نتذكر كل يشء وثقته كامــريا املصور الصحفي 

نبيل القعيطي واســتعرضته شاشــات التلفزة الدولية 
من فرنسا 24، والحرة، وسكاي نيوز عربية، والحدث، 
والعربيــة، وغريهــا، فقد كان صــوت كل الجنوبيني 
خالل 5 أعوام من عمق املواجهات العســكرية إىل قلب 
األزمات والكوارث اإلنسانية، وإن رحيل مصور صحفي 
عاملــي بحجم املغدور به نبيل القعيطي ميثل خســارة 
كبرية وفادحة للصحافة العاملية الحرة والصادقة عامة 
وللجنــوب خاصة، وبفقدانه فقدنا صوت اإلنســانية 
للجنوب، وعلينا أن نضغط عىل جميع الجهات للكشف 
عن قتلة الشــهيد النبيل وتقدميهم للمحاكمة العادلة 

واملستعجلة".
بدوره، قال يــارس اليافعي رئيس تحرير صحيفة 
وموقع )يافع نيوز( يف مقال له حمل عنوان )الشجاع 
النبيل يفضح عنرصيتهم يف حياته وبعد استشهاده(، 
ينعي فيه الشهيد ويشيد بشــجاعته وأدواره مرصحًا: 
"الشهيد البطل نبيل القعيطي أشجع مصور ليس فقط 
يف اليمن، إمنا عىل مســتوى العامل، خاض منافســة 
قوية مع مصوريــن محرتفني من مختلف الدول، وفاز 

بجائزة عاملية".
وأضاف: "خسارة كبرية ليس عىل اإلعالم الجنويب 
فحسب إمنا عىل كل اإلعالم الدويل، شاب بشجاعة نبيل 

ينقل الصورة من أرض املعركة لن يعوض باملطلق".
ورصح اليافعي مستنكًرا عىل الصمت املطبق الذي 
خيم عىل كثــري من القنوات اليمنيــة والعربية لحظة 
اغتيال القعيطي قائاًل: إن: "نســبة ٩0% من مشــاهد 
الحــرب منــذ 20١5م، والتي ظهــرت يف كل القنوات 
العاملية والعربية كانت بتصويره وإبداعه وبشــجاعته 
ورجولتــه؛ لكن ألنه جنويب مــوايل لقضيته مل يحظ 
بــأي اهتام من قبــل املنظات واملؤسســات وحتى 
الصحفيني اليمنيني، ســواء أكان ذلك حني حصل عىل 
الجائزة الدولية، أو عند استشهاده، رغم أنه أول صحفي 
يستشــهد برصاص الغدر والخيانــة يف اليمن كلها، 
بل عىل العكس شــاهدنا الشــاتة وتزوير التغريدات 
وتداولها لحرف الحقيقة عن مسارها كعادتهم وضمن 

مسلسل خبثهم الذي ال ينتهي".

من ذكريات القوى اجلوية والدفاع اجلوي اجلنوبي

ما حجم اخل�سارة التي �سببها رحيل القعيطي لالإعالم اجلنوبي والعاملي؟


