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األمناء / عميد طيار سمير اليعقوبي :
يعتزم عدد من منتسبي القوى الجوية 
والدفاع الجوي يف جيش جمهورية اليمن 
الدميقراطية الشــعبية »ســابقًا« إحياء 
احتفالية مبناســبة الذكــرى الـ50 لعيد 
وحدتهم العسكرية، واليوم الوطني لسالح 
 28 الطريان الجنويب، والذي يصادف يوم 
سبتمرب الجاري، احتفالية معربة ستكون  
بكل أرجاء جنوبنا الحبيب ويف مقدمتهم  
نسور الجو ومهندســون وضباط وأفراد 
الجوي يف عهد  والدفــاع  الجوية  القوى 
الشــعبية،  الدميقراطية  اليمن  جمهورية 
هذه الذكرى واملناســبة العظيمة والغالية 
والعزيــزة عىل قلوب كل منتســبي هذه 

الوحدة العسكرية املتميزة .
وتعــد ذكرى عيــد القــوى الجوية 
حياة  يف  أهميــة  ذات  الجــوي  والدفاع 
منتسبيها، ويعترب تاريخ 28 سبتمرب عيًدا 
وطنًيــا للقوات الجويــة الجنوبية، وهو 
يوم استشــهد فيه الطيار املقاتل حسني 
عوض الربي الذي استشــهد وهو يدافع 
عن سيادة الوطن الجنويب يف 28 سبتمرب 
1972م، وهو أول طيار مقاتل عىل طائرة 
امليج17 يستشهد من القوى الجوية، وقد 
تم اختيار يوم استشــهاده عيــًدا وطنيًا 
للقوى الجوية والدفاع الجوي يف )جيش 

جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية( .
املتتبع لتاريخ القوى الجوية والدفاع 
الجــوي يف )الجنوب( يالحــظ التطوير 
الذي شــهده ســالح الجو وما وصل إليه 
تقني وفنــي وتكتييك وبروز  من تطور 
كانت  القتــايل، حيث  الجانب  متميز يف 
القوى الجوية والدفاع الجوي قوة ضاربة 
وتعتــرب القوة القتاليــة النموذجية عىل 
مســتوى دول الجزيــرة العربية، بفضل 
بلدان  يف  منتســبيها  وتأهيــل  تأهيلها 
املنظومة االشرتاكية وعىل رأسها )االتحاد 
الســوفيتي وبلدان املنظومة االشرتاكية( 
حينها، وكان ســالح الجو القوة الضاربة 
لحامية الوطن وســيادته وأهم األسلحة 
اليمن  جمهوريــة  جيش  ميتلكهــا  التي 
الدميقراطية الشعبية قبل تحقيق الوحدة 

اليمنية املشؤومة.

قيادات عسكرية )محرتفة(
وقد تولت قيادة القوى الجوية والدفاع 
الجوي قيادات عسكرية )محرتفة( وعىل 
قدر عاٍل من التأهيل العلمي والعســكري، 
ذات تجربة طويلة وخربة عسكرية عالية، 
ومتيزت تلــك القيادات حينهــا بالحنكة 
تلك  إىل  نتطرق  وهنــا  املتميزة،  والقيادة 
القيادات العسكرية التي تولت قيادة سالح 
الجو منذ التأســيس باسم سالح الطريان 
بعد نيل االســتقالل الوطنــي املجيد يف 
30نوفمرب 1967م. وميكننا أن نعرج عىل 
ذكر تلك القيادات منذ االستقالل الوطني، 

وهم:
-1 املقــدم أحمد ســامل عبيد - قائد 

سالح الطريان.
-2 العقيد طيار أحمد شيخ منصور - 

قائد القوى الجوية والدفاع الجوي.
 -3 العقيــد طيار قاســم عبد الرب 
صالــح- قائد القــوى الجويــة والدفاع 

الجوي.
عيل  عبدالله  مهنــدس  العقيــد   4-
عليــوه- قائد القــوى الجويــة والدفاع 

الجوي.
حســني  أحمد  مهندس  املقــدم   5-
موىس - قائــد القوى الجويــة والدفاع 

الجوي.
-6 املقدم مهندس عيل مثنى هادي - 
قائد القوى الجوية والدفاع الجوي.) وهو 

آخر قائد توىل القيادة يف ظل نظام دولة 
الجنوب( والذي عني عند تحقيق الوحدة 
رئيس أركان حرب القوات الجوية والدفاع 

الجوي للجمهورية اليمنية.

هكذا تــم القضاء عىل ســاح 
الجو الجنويب وكوادره

ولكن لألســف الشديد ونقولها بكل 
حــرة وأمل، تم تهميش نســور الجو 
ومهندسيه وكوادر القوى الجوية والدفاع 
الجوي يف عهــد نظام عفاش ومل تحَظ 
باالهتــامم والرعاية، بل تم تهميشــهم 
وتريحهــم وال يبالون  بأهميتهم نظرًا 
لقدرتهم وخربتهــم يف مجال الطريان، 
وكان شــعور قيــادة القــوات الجوية 
والدفــاع الجــوي اتجاههــم بالخطر، 

العســكرية تحت  القوة  تلك  والتي كانت 
سيطرة أرسة آل األحمر وحكمهم الفاسد 
عىل  القضاء  إىل  أدى  والــذي  والفايش، 
القوى  منتسبي  من  الطريان  عنارص  أبرز 
الجوية الجنوبيــة وعىل كوادرها املؤهلة 
التي متتلك الخربة العلمية والقتالية، حتى 
اســتطاع تفتيت وتشــتيت تلك العنارص 
املتأهلة واملتميــزة ومتزيقها حتى متكن 
نظام عفاش الفاشــل مــن القضاء عىل 
مقوماتها كقوة فاعلــة وعنارص خبرية 
وكــوادر عىل قدر عاٍل مــن التجربة يف 
مجــال الطريان  وتقنياتــه، وتم القضاء 

عليهم بشكل كامل.
وكذلك تم تخريــب مرابض الطريان 

وأماكن متركزها يف املطارات العســكرية 
الجنوب الرئيسة، وطمس كل معامل القوى 
تشكل  كانت  التي  الجوي  والدفاع  الجوية 
قوة ضاربة لحامية ســيادة الوطن، وقد 
شعر حينها نظام عفاش الفاشل بالخطر 
من رجال وعنارص هذا السالح الجبار لهذا 
تم إقصاؤهم والقضــاء عليهم منذ بداية 
تحقيق الوحدة اليمنية واالنقضاض عليه 
يف حــرب 94م التي قضت عىل كل يشء 
جميل يف جنوب الوطن، أكان يف الجانب 
العســكري أو يف جانــب املرافق العامة 
للدولــة التي كانت ناجحــة ومتميزة يف 
الفاشل  مجاالت عدة، ولكن نظام عفاش 
تعمد القضــاء عىل تلك املرافــق العامة 

للدولة ومنها تدمــري قاعدة بدر الجوية 
والتي فيها قيادة القوى الجوية، واللواء 
15 طريان قــاذف، ورسب تدريبي ميج 
21 اعــرتايض مقاتل، والــرب 4 نقل 

عسكري. 
كانت قاعدة بدر الجوية تضم أيضا 
كلية القوى الجوية والدفاع الجوي وفيها 
كادر تدريــي عايل الكفــاءة يتخرج 
منها مهندســون ويف كل التخصصات 
الجوي ومن  الدفــاع  الطريانيــة، وكذا 
املهندسني الذين تخرجوا من هذه الكلية 
اللــواء عيدروس قاســم الزبيدي نائب 
رئيس املجلس الرئــايس، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات 
القادة  والكثري من  الجنوبية،  املســلحة 
الذي حملوا راية الحراك الجنويب والتحرر 

من براثن الحكم اإلخواين العفايش.
 ومن أجــل هذا عمد نظــام صنعاء 
لينهي  الفساد بكل صنوفه،  إىل مامرسة 
تاريخ وطن وشــعب وتاريخ عســكري 
ناصع مشــهود لــه بالخــربة والنظام 
للوطن  ثــم  لله  والــوالء  وبالتضحيــة 
وسيادته، وال يؤمن بأشخاص أو جامعات 
منفردة مبصالحها الشخصية عىل حساب 
مصلحة الوطن العلياء وسيادته الوطنية. 

تحية اعتزاز وفخر
اعتــزاز وفخر  وهنــا نحيي بــكل 
الجوية  القوى  منتســبي  وبطوالت  مآثر 
والدفاع الجوي الجنويب من نســور الجو 

قياداتنا  من  ونأمل  ومهندسني  األشاوس 
الجنوبيــة ممثلة بالرئيــس القائد اللواء 
عيدروس الزبيــدي، القائد األعىل للقوات 
سعيد  أحمد  واللواء  الجنوبية،  املســلحة 
الوطنية، وهم  بن بريك رئيس الجمعيــة 
كانوا من منتسبي القوى الجوية والدفاع 
الجوي، إلعادة النظــر بظروف الطيارين 
واملهندســني وتحسني معيشتهم يف ظل 
أرهقت  التي  الصعبة  املعيشــية  الظروف 
كاهلهم، علام بأنهــم خدموا وضحوا من 
أجل الوطن وأنتم تعلمون عدد الشــهداء 
أريقت  الذين  واملهندســني  الطيارين  من 
دماؤهم يف حرب 94 الظاملة عىل الجنوب، 
والعمل عىل مللمة كوادر هذه القوة وإعادة 
تأهيلها كام كانت عليــه لتقوم بواجبها 
الوطني املقــدس يف الذود عــن الوطن 
)الجنوب( الغايل عىل كل مواطن جنويب 
وهذا مــن املمكن تحقيقه إذا وجدت النية 
الصادقة لــدى الجميع وبدون اســتثناء 

للمصلحة الوطنية العليا.

شهداء ساح الجو الجنويب
شهداء اللواء 15 طريان سوخوي 22:

شــهيد طيار أحمد عبداللــه املداح، 
شهيد طيار خالد أحمد الهتار، شهيد طيار 
حسن النقيب، شــهيد طيار محمد أحمد 
النعامين، شهيد طيار عيل محمد السعو، 
شهيد طيار عبد السالم عبيد صالح، شهيد 
طيار نارص محمد عبدالله، شــهيد طيار 
محســن أبوبكر البغدادي، شــهيد طيار 
طالل أحمد صالح، شهيد طيار قيس أحمد 

عيل، شهيد طيار محمد سالم الردفاين.

شهداء اللواء التاسع طريان ميج 21 
شهيد  رضوان،  محمد  طيار  شــهيد 
الحســوي،  أحمد  محمــد  نــر  طيار 
شــهيد طيار سامل حســني، شهيد طيار 
عيل الشقدري، شــهيد طيار غالب يحي 
يحيى  غالــب  طيار  شــهيد  الســقاف، 
السقاف، شهيد طيار حمزه عباس، شهيد 

طيار أحمد فضل.

شــهداء اللــواء العــارش طريان 
هيلوكوبرت )صاح الدين(

شــهيد طيار محمد صالــح خوبر، 
شهيد طيار صالح قاسم الزومحي، شهيد 
طيار عيل طالب مثنى، شهيد طيار نارص 
محمد حسني، شــهيد طيار صالح أحمد 
نارص، شــهيد طيار صالح النجار، شهيد 
النخعي، شــهيد طيار  أحمد  نارص  طيار 
صالح محمد عوض، شــهيد طيار نارص 
أحمــد نارص، شــهيد طيار قاســم عيل 
حسن، شهيد طيار عبده عيل مقبل، شهيد 
طيار عبدالوهاب حزام سيف، شهيد طيار 
محمد عبدالله الدرويش، شهيد طيار سامل 
سهيم، شهيد طيار مصطفى عبدالرحمن، 
شــهيد طيار محمود محمد سعيد، شهيد 
طيار جامل محمد موىس، شــهيد طيار 
قاسم عيل حسن، شهيد طيار عبدالجليل 
مثنى، شهيد طيار أحمد عبدالله.، مهندس 
جوي  مهندس  مثنى،  أحمد  عبدالله  جوي 
عمر صالح الدابية عميد ركن اتصال ناجي 
عبدالله  عىل  تســليح  ركن  عميد  البعايل 

حسني.

شهداء الرسب الرابع طريان 
يحيى،  شــهيد طيار محمد حميــد 
الردفاين.  سعيد  فضل  صالح  طيار  شهيد 
مالح عيل عبدالرحيم الســالمي، عبدالله 
عبــده عيل، صالح محمد ســعيد، محمد 
أحمد هادي، شهيد طيار عيل صالح عبيد 
الخواجة، فضل محمد سامل، جامل فيصل.

�سقور اجلو ي�ستعدون لالحتفاء بيوم تاأ�سي�س القوى اجلوية والدفاع اجلوي اجلنوبي

من هم اأبرز القيادات الع�سكرية التي تولت قيادة �سالح اجلو اجلنوبي منذ التاأ�سي�س؟

الذكرى الـ«50« للعيد الوطني للقوى اجلوية والدفاع اجلوي اجلنوبي..


