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مفهوم السيادة واألمن يف تجربة اليمن الديمقراطية ..دروس واجب التعلم منها

عبدالجبار الحاج

ــات اليمنية  ــدول أو األنظمة والحكوم ــرية هي ال كث
ــيط والحديث قدمت نماذج  عرب التاريخ القديم والوس
ــيادة واألمن  ــات مفهوم الس ــة ورفيعة يف تطبيق مرشق

القومي اليمني ..
ــع تجربة حكومة  ــا ان نتعلم منها اليوم وان نض ولن
ــق الخالق والبالغ  ــن الديمقراطي معيارا للتحقي اليم
الحساسية وخاصة يف الفرتة من 69 وحتى 90 ..واجد 
اليوم يف حادثة ربما تكون يف نظر البعض مسألة مبالغ 
ــكت حكومة اليمن الديمقراطية بحق قد  فيها اذ تمس
يبدو يف نظر البعض هينا وبسيطا يف مقابل ما خرسته 
ماديا  من دعم مايل من العراق  يف موقف عدن املتصلب 
حينها ورفضها أية مساومة اقتصادية سياسية ..لكن 

السيادة ال تباع وال تشرتى ..وهنا ملخص الحادثة ..
السيادة الوطنية واألمن الوطني أو القومي قضيتان 
ــاومة  يف ظل تجربة حكومة  لم تكن إحداهما محل مس
اليمن الديمقراطية  يوما أو أمراً يمكن التنازل عنه قيد 
ــذرع بالحفاظ عىل مصالح عليا   ــبيل  الت أنملة عىل س
ــدول أو أمراً تصبح  ــا مع ال ــرتكة مهما كان حجمه مش
ــا عىل ارض  ــة  أزهقتها مخابراته ــة دم عراقي فيه نقط
ــهيد  اليمن الديمقراطي عام 78 يف عملية اغتيال الش
ــهرية ونفذتها عنارص املخابرات العراقية  ــدي الش رش
ــدن  مجاال   ــفارة العراقية يف ع ــة الس ــذ من حرم لتتخ
ــية   ــة دبلوماس ــا إىل قضي ــا ولتحويله ــالذا حصين وم
ــا وتصلب  ــمي معلن ــف الحكومي الرس ــد كان املوق فق
الجهاز األمني وقبض عىل القتلة املحتمني يف السفارة 
العراقية بعدن  وانتصبت منصة املحاكمة للقتلة وكان 
القضاء العادل يحاكم علنا ويجري القصاص العادل 
وتدفع اليمن الديمقراطية ثمنا عىل سبيل العالقة مع 
ــبت االنتصار للعدالة وتعزيز سيادة  العراق لكنها كس

القانون وهيبته .
ويف هذه الواقعة استشهد بمقال كتبته د.منريه أميد 

عراقية  األصل عن تلك الحادثة يف  املقال التايل..
( * "توفيق رشدي"بروفسور عراقي، وصل (عدن) 

أواسط السبعينيات ليعمل أستاذاً يف جامعتها.  
ــود ملكيتها  ــقه تع ــكن يف حي (املنصورة) يف ش س
ــة  ــبي وزارة الرتبي ــكن منتس ــة لس ــة، ومخصص للدول
ــم اليمنية ، ألن ضمن النظام الذي كان معموًال  والتعلي
ــؤولة  ــة اليمن الديمقراطية، ان كل وزارة مس به يف دول
عن توفري سكن للعاملني فيها، أي أن معظم الساكنني 
هم من املدرسني يف الثانويات وكليات (جامعة عدن)، 
ــت) تدفع رواتبهم كجزء من  والتي كانت (دولة الكوي
ــق عقود عمل  ــة العربية الفتية، وف ــة لهذه الدول معون
توقعها وزارة الرتبية والتعليم اليمنية مع من تحتاجهم 

من أساتذة ومدرسني وبمختلف االختصاصات . 
ــه، لتواضعه الجم،  ــه طلبته وزمالؤه وكل جريان أحب

وإلمكانياته العلمية وثقافته الواسعة .
ــاء صيفي حار من األسبوع األول من شهر  ويف مس
يونيو 1979، كمنوا له وهم يعرفون كل خطواته، كان قد  
ــوم بجولته املعتادة يف امليش، فقرروا انتظاره  خرج ليق

بالقرب من العمارة التي يسكن فيها.
ــدي" شخصية حذرة  ــور/توفيق رش كان "الربوفس
جداً ، وكان ال يفتح باب شقته حتى يتأكد من الطارق، 

لذا فضلوا أن ينتظروه عند املنعطف إىل بيته . 
كان الظالم لم يحل بالكامل بعد .  

ــيارة ليخربه أن  ــزل أحدهم من الس ــا وصل ن فعندم
ــرتة وأنهم اتصلوا  ــىل طلبه قد وصلت منذ ف املوافقة ع
ــوا توقيعه عىل ورقة  ــراراً ولكنهم لم يجدوه، وطلب به م

معينة.  
ــبب  ــراءة الورقة بس ــتطيع ق ــا قال انه ال يس عنده
ــتطيع ان يوقع عليها دون أن يعرف  ــالم وانه ال يس الظ

محتواها، 
ــتطيع قراءة  ــيارة ليس ــوا عليه أن يدخل الس اقرتح
ــه رفض،  ــود داخلها، ولكن ــوء املوج ــىل الض ــة ع الورق
ــه  ــهروا علي ــوة وأش ــه بالق ــوا إدخال ــا حاول وعنده
ــاتهم، لكنه لقوته تمكن من اإلفالت منهم، وبدأ  مسدس

يف الرصاخ :
- "السفارة العراقية تريد قتيل" ....

ــاتهم فيه  ــوا رصاص مسدس ــك اللحظة افرغ يف تل
وصعدوا سيارتهم وولوا هاربني عىل الطريق البحري، 

ليصلوا إىل مبنى السفارة العراقية ويختبأوا فيها.
ولكي ال تموت الجريمة، كان هناك شاهد وسمع كل 
ــي فتاة عدنية  كانت واقفة يف رشفة منزلها ولم  يشء، ه

يلحظها القتلة.  
فاتصلت بالرشطة  وأخربتهم بكل يشء. 

ــة  ــن يف منطق ــات األم ــت دوري ــه كان ــت ذات يف الوق
ــة ، مطفأة  ــيارة مرسع ــت  س ــد الحظ ــرس) ق (خورمك
ــارة إليها  األنوار تدخل املنطقة، ولم تتوقف لدى اإلش
بذلك.  مما اضطرهم إىل متابعتها،  حتى دخلت مبنى 

السفارة العراقية. فأعلموا السلطات العليا بذلك.
ــدي"،  ــور/توفيق رش ــال "الربوفس ــرب اغتي نزل خ
ــد فارق الحياة عىل  ــذي عرث عليه غارقاً يف دمه، وق وال

بعد خطوات من بيته، كوقوع الصاعقة. 
ــة، وأصيب  ــا األمني ــة كل أجهزته ــتنفرت الدول اس

الجميع بالذهول .
ــع يف هذا البلد  ــذا النوع تق ــت أول جريمة من ه كان
ــاء من كل  ــج بأعض ــذي كان يع ــادئ، وال ــالم اله املس

ــىل الحكومة  ــة.  مما اوجب ع ــرر العربي ــركات التح ح
ــر أي طرف آخر  ــاً.  حتى ال يفك ــذ موقفاً حازم أن تأخ
للجوء إىل هذا الترصف وتصفية خصومه السياسيني 

عىل أرض اليمن الديمقراطية، 
كما كانوا يشعرون بإهانة كبرية وبجرح يف كرامتهم.

كان القرار قد اتخذ :
[ أن ال تمر الجريمة بدون عقاب ] .
ويجب جلب الجناة إىل املحاكمة . 

ــن  ــذوا م ــيني واتخ ــن الدبلوماس ــة م ــا ان القتل وبم
ــلك  ــفارة ملجأً لهم، لذا تم دعوة كافة أعضاء الس الس
ــفري  ــن يف عدن وبضمنهم الس ــايس املوجودي الدبلوم
العراقي اىل مبنى وزارة  الخارجية اليمنية الجنوبية . 
ويف ذات الوقت حارصت قوات يمنية جنوبية  مبنى 

السفارة العراقية . 
ــفارة  ــاة عن الخروج من مبنى الس ــا امتنع الجن ومل
ــدة نحو مبنى  ــات قذيفة واح ــت إحدى الدباب ، أطلق
السفارة مما اضطر املطلوبون إىل الخروج ورفع رايات 

بيضاء معلنني عن تسليم انفسهم .
يف بغداد كان قد قطع املاء والكهرباء وسبل االتصال 
ــل منذ اليوم  ــكل كام ــفارة اليمن الجنوبية وبش عن س

األول لألحداث، ثم أمطرت بوابل من النريان.
ــن كافة الجامعات  ــرد كافة الطالب اليمنيني م ثم ط

واملعاهد العراقية .
أعلن عن يوم التشييع ويف منطقة سكن "الربوفسور 

الشهيد" .
ــىل املنطقة من  ــي تقبل ع ــود وه ــت  ترى الحش كن
ــاء وأطفاًال وشيوخاً  كافة رشائح املجتمع اليمني؛ نس
ــني وعماًال،  ــدارس والكليات، موظف ــة امل ــباباً ،طلب وش
ــني العام  ــزب يتقدمهم األم ــادة الدولة والح ــك ق وكذل
ــاح  ــد الفت ــي "الرفيق/عب ــرتاكي اليمن ــزب األش للح

إسماعيل" .
ــو  وممثل ــة  والنقابي ــة  النضالي ــكال  األش ــة  وكاف
ــايس  ــلك الدبلوم ــدن والس ــة يف ع ــات العامل املنظم

األجنبي والعربي وجميع الجاليات .....
ــت (عدن) قد خرجت عن بكرة أبيها يف حالة لم  كان

تشهد لها مثيًال من قبل. 
فالجميع مفجوع بما حدث .

ــب، تتقدمهم القيادة  ــارت الجموع يف موكب مهي س
الجنوبية، لتشيع الجثمان إىل مثواه األخري يف إحدى 
ــاء  ــروراً باألحي ــان)، م ــيخ عثم ــة (الش ــر مدين مقاب
ــا لتلتحق باملوكب  ــت تقفل أبوابه ــواق التي كان واألس

وهي تهتف : 
"يا بغداد ثوري ثوري ... خليل البعث يلحق نوري".  

ــمس املغيب تصبغ  فوصلتها مع الغروب، وكانت  ش
السماء بحمرتها والحشود تهتف :

ــنميض اىل ما نريد ... وطن حر وشعب  "سنميض س
سعيد" .  

ــاء عىل  ــون الرجال والنس ــر من عي ــوع تنهم والدم
السواء. 

ــتنىس من  ــات املهيبة س ــك اللحظ ــد ان تل وال أعتق
ذاكرة من شهدها.

ــة العلنية والتي كانت تبث  بدأت مجريات املحاكم
ــخوصها  ــىل الهواء مبارشتاً،  وش ــن قاعة املحكمة ع م

البارزة عىل ما أتذكرهم: 
"القنصل العراقي/عبد الرضا سعيد" 

وكان من أهايل بعقوبة، 
ــري" من أهايل املوصل، وال أذكر بالضبط  "سمري بش
ان كان مستشاراً او ملحقاً يف السفارة وحارس السفارة 

الذي لم أعد أتذكر أسمه .
ــفت كل يشء أمام  ــك كانت محاكمة حقيقية كش تل
ــىل الهواء  ــي والعاملي وع ــام اليمني والعرب ــرأي الع ال
ــة النظام  ــة االجتماعية، دول ــة العدال ــارشة، يف دول مب
والقانون يف (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) 
ــوى أن نذكر بكل احرتام وتقدير  ختاما، ليس لنا س
وإجالل كافة أعضاء وقادة حكومة (جمهورية اليمن 
ــوات،  ــم واألم ــاء منه ــعبية) األحي ــة الش الديمقراطي
ــم ومبادئهم، رغم  ــاومة عىل كرامته الذين رفضوا املس
ــخية  أن حكومة العراق كانت تمنحهم معونة مادية س
ــم كانوا  ــجاع، وه ــك املوقف الش ــىل أثر ذل ــا ع قطعته

بأمس الحاجة لها .
ألف تحية وإكبار لشعب اليمن الديمقراطية الذي 

وقف مع العراقيني يف محنتهم .. )
ــررت يف دول أخرى  ــوذج واحد يف قضية تك ــذا أنم ه
ــج هي إىل البيع  ــويتها بنتائ وكانت تتم تغطيتها وتس
ــاف بل هي  ــة واألنص ــا إىل العدال ــرب منه ــرشاء اق وال
تسويات عىل حساب الكرامة والسيادة واألمن وهكذا 
ــب  ــن قبل الخارج بحس ــتهان م ــون األنظمة وتس ته
مؤرشات وتعامل من هذا النوع من القضايا .. وسأتناول 
ــوان تطبيقات  ــذا العن ــت نفس ه ــة تح ــة تالي يف حلق
مفهوم السيادة عىل األرض والجزر يف سياسة حكومة 
ــتقالل  ــة يف الفرتة منذ ما بعد االس ــن الديمقراطي اليم
ــيء الوحدة  ــام 90 ومج ــى الع ــدا حت ــذ 69 تحدي ومن
ــة الزمنية منذ حرب 94   ــي تحولت من يومها وللدق الت
ــيايس  ــلع لالتجار الس ــيادة إىل س تحولت قضايا الس

الرسمي والبيع الرخيص .

ــكار ثم  ــب األف ــرث، ترتت ــم تتبع ــات ث ــع الكلم تجتم
ــرق، تحرض معاجم  ــارات ثم تتف ــر، تزدحم العب تتناث
ــمس  ــة وأمهات الكتب ثم تتوار، يخفت توهجُّ الش اللغ
ــجار  ــاقط أوراق األش ــر، تتس ــوء القم ــاءل ض ويتض
ــات الجبال  ــة وتنحني هام ــورود املتفتح ــة وال اليانع
ــل وتكاد  ــها يف خج ــماء رأس ــامخة، تطأطئ الس الش
ــات والبحار،  ــل األرض، تتبّخُر املحيط ــو فتقب أن تدن
ــف وتعود إىل باطن األرض مياه الينابيع واألنهار،  وتج

وتفتُح أبواُب السماء بماٍء غزيٍر ُمبارٍك ِمدرار..
ــار والفرحة أم  ــوع االستبش ــد أدرِي أهي دم ــم أع ل

زّخاٌت للتعبري عن األلِم والفرقة واللهفة؟
لكنني أعلم ملاذا اختفى وتوارى كل هؤالء؟

ــرضوا، اختفوا  ــتدعيتهم أن هلموا واح ــا اس فمهم
حياًء وخجال وتبعرثوا!

وكيف لهم أن يظهروا وقد حرضت ذكرى الشهداء؟!
ــة  ــبة  املقدس ــرى املجيدة واملناس ــا الذك ــم، إنه نع
ــتها من  ــا وقداس ــتمدت عظمته ــي اس ــعيدة الت الس
عظمة وقداسة تلك التضحيات املبهرة والدماء الزكية 

الطاهرة،
ــرئ األرواح  ــام وُنق ــتقبلها يف كل ع ــن نس ــا نح ه
ــة والتقدير  ــالم، وكل املحب ــرة مّنا التحية والس الطاه

واإلكرام..
ــدس لننهل أجمل  ــارِع إىل رحابها املق ــا نحن ُنس ه
ــوٍع وهيبة يف  ــي التضحية واإليثار ونقف يف خش معان
ــة املكارم والرفعة والقّيم العظيمة السامية بكل  مدرس

إجالٍل ودهشٍة وانبهاٍر وإكبار..
ــمح ألرواحنا  ــذه القصة نس ــني طياِت ه ــا نحن ب ه
ــور وأن ترتفع وتعلو  ــنا أن ترتدي أجنحًة من ن وأنفس
ــم رباني،  ــدا إىل عالم آخر، عال ــا بعيدا بعي ــق بن وُتحل
عالم روحاني، عالٍم ال يضاهيه عالم، إنه عالم النعيم 
ــم األصفياء  ــه عال ــادة، إن ــود والزي ــعادة، والخل والس
ــهداء األحياء، إنه  ــه عالم الش ــاء واألنبياء، إن واألولي
ــرىض، وما  ــاج وال ــرشى واالبته ــة والب ــم الطمأنين عال
ــه الواصفون  ــن ال يبلغ وصف ــٌري وأبقى، م ــد الله خ عن
ــنوات  ــت عليهم الس ــو تعاقب ــون ول ــه املادح وال مدح
ــرون، وكيف لهم أن يبلغوا مدحه من هم يف جناٍت  والق

وعيون ويف نعيم الخلد يرزقون ويستبرشون.
فالشهداء.. هم من يظلون يف شوٍق إىل رفاق دربهم، 
ــة كم تطيب  ــه، ويف الجن ــم بما فازوا ب ــون فوزه ويرتقب

الرفقة وكم يحلو اللقاء..
ــهداء يظلون يف شوق لرفاق دربهم الذين لم  إَنّ الش
ــن املكرمات وهم يف ضيافة  ــوا بهم بعد ملا يرون م يلحق
ــم، ويظلون يف حالة  ــه العظيم ونعيمه الخالد املقي الل
ــار بأن من كانوا معهم يف  من الرتقب والفرح واالستبش
ــة والنضال، يتصدون  ــاحات النزال ومواقع البطول س
ــم ال خوٌف عليهم وال  ــداء ويقارعون األهوال، أنه لألع
هم يحزنون، فهم بمجرد أن ينالوا هذا الرشف العظيم 
ــم الخوف  ــيختفي عنه ــن قبل فس ــوه هم م ــذي نال ال
والحزن بل وسيويل من غري رجعٍة إىل األبد فال موت وال 
ــقاء بل رفعٌة وعظمٌة وفوٌز وسعادٌة أبديٌة  ــقم وال ش س
وارتقاء إىل جوار الصالحني واألنبياء، فأيُّ فوٍز ورشف 

قد يضاهي جوار ربِّ األرِض والسماء!
ــل إلخوانهم  ــون الله أن ُيعج ــم يف لهفٍة يدع وكأنَّه
ــداء بأن  ــل التضحية والف ــاء من أه ــني األوفي الصادق
يرفعهم كما رفعهم إىل أعىل عليني ويف الجنة كم تطيب 

الرفقة وكم يحلو اللقاء..
ــف إن كان رفيق  ــاب والخالن، فكي ــني األصح هذا ب
ــقيقك  ــك وبذلك هو ش ــرية نضال ــك وصديق مس درب
ــك، فكيف يكون  ــاس إلي ــك وأقرب الن ــق طفولت وصدي

الشوق؟ وكيف يكون اللقاء؟
ــرس ارتقاء الكثري من االخوة من  وربما أن هذا قد يف
ــم، فهم أحياء  ــم رسيعاً ببعضه ــدة ولحاقه أرسة واح

ــبحانه أن يرد دعوتهم  يرزقون وينعمون وكيف لله س
يف من يحبون!

ــا لهم جميعاً مهما  ــون مّنا إال أن نقول هنيًئ فما يك
صاحبها من حرقة القلب أو دمع العيون..

ــهيد املاجد  فما أن حلت الذكرى األوىل لرحيل الش
ــهامته ودماثة  مجد الدين من كان مجدا يف صفاته وش
ــبوع واحد فقط  ــل تمامها بأس ــه قب ــه إّال ولحق أخالق
ــني ليحلِّقا  ــدا من الصالح ــهيداً مجي ــوه محمد ش أخ
ــوان يف أعىل  ــن، فتعانق األخ ــم الخالدي ــوياً يف عال س
ــل والنرص املبني،  ــت الِجنان بهذا الفض ــني وانتش علي
ــىل أرستهما الكريمة بهذه البرشى  ولُيتم الله فضله ع

والقرابني..
ــهداء ومناقبهم ومآثرهم  ــا عن الش كثرياً ما تحدثن
ــوا أهًال لهذه  ــاء وألن يكون ــي أهلتهم لهذا االصطف الت
ــا واآلخرة،  ــع يف الدني ــم الرفي ــرشف العظي ــة وال املنزل
ــاكرون  ــدون الش ــرون الحام ــم الصاب ــهداء.. ه فالش
ــوم يخاف الناس  ــائحون الراكعون، وي ــرون الس الذاك

هم اآلمنون..
ــذه عن رس عظيم  ــدث يف قصتنا ه ــن دعونا نتح لك
من أرسار الشهادة واالصطفاء، وهي األرسة الحاضنة 
ــاذج العظيمة املبهرة،  ــة واملربية ملثل هذه النم واملعلم
فكما قال تعاىل يف كتابه الكريم :"وكان أبوهما صالحاً"

ــة  ــه"، فالذري ــه ذرّيت ــا ل ــاىل :"وأصلحن ــال تع وق
ــه ومنحة إلهية  ــة املباركة هبة عظيمة من الل الصالح
ــة  ــة والرتبوي ــة اإليماني ــد البيئ ــا توج ــة عندم خاص
العظيمة لترتعرع وتنمو وهي تستقي من كل الشمائل 
ــي تجعل منها نماذج  والخصال الطيبة والكريمة الت
ــا  ــرة يف محيطه ــا ومؤث ــني قرنائه ــزة ب ــدة وممي فري

ومجتمعها..
ــرج نباتها  ــة الصالحة يخ ــة والرتب ــاألرض الطيب ف

طيباً مزهرا يانعاً مباركاً فيه بإذن ربه،
ــة  املبارك ــة  الكريم ــجرة  كالش ــة  الكريم واألرسة 
ــخة يف أعماق األرض بجذورها وقّيمها واملمتدة  الراس

يف أطراف السماء بفروعها وثمارها اليانعة البهية..
ــهداء  ــك نجد فتية يف مقتبل العمر أمثال الش ولذل
ــن عبدالله  ــن مجد الدي ــن الخالدي ــاء األخوي العظم

النعمي ومحمد عبدالله النعمي
ــاب  ــوب واأللب ــم أرسوا القل ــة أظفاره ــذ نعوم فمن
ــتهم إال  ــد عليهم أو يحظى بمجالس ــال تقع عني أح ف
ــه األثر  ــوارا ويرتكون يف نفس ــم أرسارا وأن ويلمس فيه
ــب صفاتهم وخصالهم وعظمة  البالغ العظيم من طي
ــة محياهم التي  أخالقهم وتعاملهم مع غريهم وبشاش
تلفت األنظار وتجعل من يعرفهم يقف أمامهم موقف 
ــار، فهم من قد  ــار لهؤالء العمالقة الصغ إعجاب وإكب
ــن معني العلم  ــم زالال ونهلوا م ــوا املجد يف مهده رضع
الصايف يف حجر أرستهم الكريمة الرائدة ألوانا وأشكاال 
ــم واإلباء وترشبوا  ــن البذل والعطاء والعل يف كل ميادي
ــة فأثمرت  ــامية والقّيم العظيم ــادئ الس ــك املب كل تل
ــكون القلم واملعرفة بيد والبندقية  ُشباناً ورجاال يمس
والجهاد باليد األخرى، وتجدهم وهم يف أعمار الثامنة 
ــدارة أن يكونوا من  ــتحقوا بج ــرشة والعرشين قد اس ع
ــال واآلثار التي  ــون األعم ــني األخيار، وأن تك املصطف
ــة الكبار، وإن لم  ــا وخلدوها هي أعمال العمالق تركوه
ــان العظيم والرتبوي الكبري واملجاهد  تكن أرسة اإلنس
ــن بيته من  ــي --َم ــه النعم ــتاذ عبدالل ــادق األس الص
ــاد -- أهال ألن تقدم  ــى بيوت العلم والفضل والجه أرق
ــبيل الله واملستضعفني، فمن  شهيدين عظيمني يف س

سيكون أهال لهذا االصطفاء واالختيار ؟!!
رحلوا عن هذه الدنيا الفانية إىل عالم الخلد وجوار 
الرب العظيم وهم يف مقتبل عمرهم وزهرة شبابهم لكن 
ــل خالدة بخلود  ــم و بطوالتهم باقية لم ترح أمجاده
ــي الدهر،  ــا بق ــة م ــم الباقي ــرة وذكراه ــريتهم العط س

ــاطري واملعجزات،  ــروى كاألس ــهداء قصصهم ت فالش
وذكراهم تبقى مهما تعاقبت الليايل والسنوات..

ــوا  ــم وأعمالهم وكأنهم عاش ــاراً بأخالقه ــوا كب كان
ــم وإدراكهم  ــاة بوعيه ــذه الحي ــاف عمرهم يف ه أضع
ونضوجهم، وبمواقفهم العظيمة الكبرية الخالدة التي 
تطوي بداخلها أعمارا طويلة وسنوات كثرية خلدتها 
أعمالهم العظيمة خالل مسريتهم القصرية إن قورنت 
بغريهم، لكنهم يفوقونهم ويتفوقون عليهم كثرياً يف ما 
خلدوه بعطائهم الالمحدود وبطوالتهم وتضحياتهم 

التي ستظل تروى كأجمل ما يف الوجود..
وإن أردنا أن نقرتب أكرث من الشهداء العظماء

ــيل أحمد النعمي،  ــهيد مجد الدين عبدالله ع الش
ــالم  ــه عيل أحمد النعمي س ــهيد محمد عبدالل والش
ــن مواليد قرية القزعة / املفتاح /  الله عليهما فهما م

حجة..
ــا الكريمني..  ــر والديهم ــهيدان يف حج ــى الش ترب
ــيخ  ــه النعمي، وش ــوي عبدالل ــتاذ الرتب ــا األس أبوهم
املسجد أيضا،  مستشار وزارة الرتبية والتعليم حاليا، 
ــهم  ــام وعناية أعمامهما وعىل رأس ــا باهتم كما حظي
السيد املجاهد محمد عيل ( أبو رضوان ) ويف ظل هذه 
ــهيدان وترعرعا، واىل جانب  ــأ الش األرسة الكريمة نش
ــا بالعديد من  ــم الحكومي التحق ــا بالتعلي اهتمامهم
ــد انطالقة  ــجد وغريه، وعن ــات العلمية يف املس الحلق
ــن أوائل املنضمني  ــام 2011 م كان والدهما م ــورة ع الث
ــاء ليكون  ــم إىل صنع ــب به ــه وذه ــذ أرست ــا، فأخ إليه
ــري، ويكون  ــاحة التغي ــوار الفاعلني يف س ــرز الث ــن أب م
الشهيدان من األشبال الناشطني فيها، وظلت األرسة 
ــاك تواكب األحداث حتى وقتنا الحارض،  املعطاءة هن

ــورة 21  ــن يف ث ــاء البارزي ــن األعض ــكان رب االرسة  م ف
ــة، وأبناؤه ومن  ــواً يف اللجنة الثوري ــبتمرب وعض من س
ــنا --  ــهيدان (مجدالدين -- وهو اكربهم س بينهم الش
ــرض الوقفات  ــا من طالئع من يح ــد ايضا) كان و محم
واملسريات، هكذا كانت االرسة الكريمة املجاهدة تبذل 
ــتطيع، وهكذا  ــة أقىص ما تس ــزة والكرام ــبيل الع يف س
ــي والنفيس  ــان التعليم الروح ــهيدان يتغذي ظل الش
ــزة والكرامة من  ــان والع ــي اإليم ــتقيان كل معان ويس
ــايف الرقراق  ــوة الطاهرة ونهرها الص ــة بيت النب مدرس
ــي  ــا الحكوم ــال تعليمهم ــا واص ــب، كم ــذي ال ينض ال
ــدورات يف : الكمبيوتر  ــد الدين العديد من ال وأخذ مج
ــا، كما التحقا  ــة البرشية وغريه ــزي والتنمي واإلنجلي
ــطان  ــن أبو نش ــيخ  محس جميعا بمركز املرحوم الش
ــو رضوان عندما كان  ــي بأرحب برفقة عمهما أب العلم
ــتمر الشهيدان يواصالن حياتهما  مدرسا باملركز واس
ــن العدوان  العلمية والثورية عىل هذا املنوال حتى ش
السعوصهيوأمريكي عىل اليمن فكانا وفقا لرتبيتهما 
ــباب املندفعني إىل  ــن أوائل الش ــة العظيمة م اإليماني
مواقع التدريب، فقد أخذا العديد من الدورات الثقافية 
ــن الجبهات، حيث  ــاركا يف العديد م ــكرية، وش والعس
ــوف ومارب  ــة صعدة والج ــارك مجدالدين يف جبه ش
وميدي واستمر بمأرب فرتة طويلة وبها جرح وعندما 
ــه أن ينتقل إىل جبهة  ــفاء يف املرة ُطلب من ــل للش تماث
ــهيدا  ــكل بالعدو حتى لقي ربه ش ــدي وظل بها ين مي
ــيع يف موكب جنائزي  ــدا يف 2017/2/6م وقد ش مجي
ــه/ القزعة، وبعد الصالة عليه  ــقط رأس مهيب إىل مس

دفن فيها بروضة الشهداء..
ــجاعة منقطعة  ــهيد مواقف ش ــد كان للش ــذا وق ه

ــة واإلباء تحدث  ــطر فيها أروع آيات البطول النظري س
عنها زمالؤه حيث يحكي أحد رفاقه عن بعض مواقفه 
ــرة يف جبهة  ــود روحه الطاه ــدة كخل ــة الخال البطولي
ــددة  ــدو برضبات مس ــكل بالع ــول : كان ين ــأرب ويق م
ــدل 23 وذات مرة كان  ــل مع ــه طقم يحم ــد كان لدي فق
ــض رفاقه، وال  ــدو هو وبع ــارشة مع الع ــة مب يف مواجه
ــد من يقود الطقم الذي يحمل املعدل، فكان يقود  يوج
ــزل ليرضب باملعدل، حتى  ــافة معينة ثم ين الطقم مس
ــبه محارص وقد  أوقع  بالعدو كثريا، وفجأة أدرك أنه ش
فصل بينه وبني رفاقه، فحاولت إحدى مدرعات العدو 
ــتخدما نفس  ــا مس ــحب رسيع ــه لكنه انس ــاق ب اللح
ــلوب السابق الرضب باملعدل وقيادة الطقم حتى  األس
نجاه الله منهم، وذات مرة أيضا زحف العدو بمدرعاته 
وجنوده وكان زحفا كبريا وبحمدالله تصدى له جنود 
ــدل 12  ــرضب باملع ــم ي ــن يف مقدمته ــه ومجدالدي الل
ــا كان من العدو  ــدم مدرعات العدو، فم ــى أعاق تق حت
ــه وتحديده ومن  ــرضب علي ــن مصدر ال ــق م إال التحق
ــب مجدالدين بطلقة يف  ــتهدافه بقناص، فأصي ثم اس

كتفه.
ــن مواطن  ــه الجراح ع ــن تعيق ــه لم يكن مم ــري ان غ
ــت، فلم يكن  ــه وكل جوارحه مهما بلغ ــقتها روح عش
ــفاء حتى  يطيق البقاء بعيداً عنها فما إن  تماثل للش

سبقته أجنحة الشوق إليها..
ــا يصيبهم  ــن ال يوهنهم م ــم العظماء الذي ــذا ه هك
ــا  ــبيل الله وال يضعفهم بل يزيدهم بأس طاملا هم يف س
ــة  ــدداً إىل جبه ــن مج ــق مجدالدي ــهم، وانطل إىل بأس
ــاال وذودا عن  ــود قت الحدود إىل جانب األبطال واألس
ــات الخلود، فكان لها رشف  ــن والوطن وطلبا  لجن الدي
ــي أثمرت عزا  ــرة املباركة الت ــه العط ــواء من دمائ االرت

وحرية ونًرصا رسمه بدمائه الحيدرية..
ــار خاض أخوه محمد  وعىل ذات الدرب ونفس املس
ــم لنا بدمائه  ــارك األحرار، لريس ــيادة ومع حروب الس
ــه  ــي روح ــار، ولتلتق ــة واالنتص ــر الحري ــة فج الغالي
ــد وجده  ــزة بروح مج ــن والع ــماء الوط ــة يف س املحلق
ــل والنهار،  ــي عليكم ما تعاقب اللي ــالم رب الكرار.. فس

وما صىل ُمصٍلّ عىل طه وآله األخيار.
ــي  الغرب ــاحل  الس يف  ــد  محم ــهاد  استش كان 
ــتعداد أرسته  ــل من اس ــام قالئ ــل أي 2018م/26/1 قب
ــه األول إىل عالم الخالدين،  ــاء ذكرى رحيل أخي إلحي
ــأناً من أخي، فمن اختارني  ــت بأقل ش ليقول لهم لس
ــن قبل،  ــن اختار اخي م ــبحانه م ــي هو س واصطفان
فكالنا أهل ألن نكون من أهل السماء والسبق والفضل، 
ولوالدينا الكرام وأهلنا ومن عرفنا كل الرشف والفخر، 
ــد حظينا بالرىض  ــكم فق ــّر أعينكم وتطيب أنفس ولتق

والرضوان وقريبا سيكون النرص املبني ان شاء الله.
ــهد محمد الذي ما إن عاد من الجبهة لفرتة  استش
قصرية حتى فزع إليها مهروال عندما رأى يف منامه أن 
ــال، وهذا إنما يدل  ــاً يف الجبهات من الرج هناك نقص
ــمو روحه وأنها كانت تشغل كل  عىل عظمة همته وس

فكره واهتمامه..
ــت تليق ببطل  ــهاده فقد كان ــة استش ــا عن قص أم
ــبعة من  ــف لألعداء هو وس ــث تصدى لزح ــه حي مثل
ــىل املجاهدين الذين  ــه العظماء عندما زحفوا ع رفاق
ــوا يف  ــف، فثبت ــن الخل ــم م ــون بتأمينه ــوا يقوم كان
ــال األبطال دون جزع أو خوف او  مواقعهم وقاتلوا قت
ــجاعة  ــوا الخطوب واألهوال بكل ش ــع، بل قارع تراج
ــعداء يف مواقع  ــال حتى لقوا الله شهداء س واستبس
العزة والكرامة وساحات النزال والشجاعة واإلقدام.. 
ــهداء  ــهيدين وأرواح الش ــىل روح الش ــالم الله ع فس

العطرة من الله ذي الجالل واإلكرام..
ــهاد مجدالدين وأخيه  ــر الكثريون الستش لقد تأث
ــدة املؤمنة  ــم وبأرستهم املجاه ــن بعده ملعرفتهم به م

ــم، ومن بني  ــم يكتبون عنه ــا جعل الكثري منه ــذا م وه
هؤالء الكثري من املفكرين والكتاب الذين كانوا يلتقون 
ــون طيب  ــزل والدهم ويعرف ــرار يف من ــهداء األب بالش
ــم من رفاق دربهم الذين  أصلهم ونبيل خاللهم، ومنه

يعرفون بطوالتهم وأمجادهم..
ــرياً ملقتل  ــه وفرحوا كث ــدوان وأذناب ــتبرش الع واس
ــه النعمي  ــل عبدالل ــتاذ الفاض ــن أبناء االس ــني م اثن
ــهادهما يف وسائلهم وبأساليبهم  وتناولوا خرب استش
ــارا عظيما  ــم حققوا انتص ــة، معتقدين بأنه املختلف
ــب  ــل اثنني من أبناء أحد  القيادات الحوثية حس بقت
ــذا هو عني االعتزاز والفخر  قولهم، غري مدركني بأن ه
بأن يكون ابناء القياديني يف مقدمة جبهات املواجهة، 
ــبيل قضيتهم  ــن أن يقدموا يف س ــتنكفني م ــري مس وغ
ــوا كمثل أولئك  الحقة العادلة أغىل ما يملكون، وليس
ــهم  ــاء الذين يفرون هم وأرسهم ويبيعون أنفس الجبن
ــة والعمالة  ــوال الخيان ــتلمون أم ــس ويس بثمن بخ
ــون طوال حياتهم  ــار والذلة، ويحملون ويظل والصغ

يحملون وصمة الخزي والعار..
ــد قدمت هذه  ــهيدين وق ــعور والدة الش أما عن ش
القرابني بني يدي رب العاملني ويف درب حمزة والحسني 

فتقول :
ــة عىل قلبي، بالرغم  الحمدلله الذي أنزل العصم
ــي يشء فال  ــه إن أصاب أبنائ ــت أعتقد أن ــن أني كن م
ــتطع تخيل ما  ــيحصل يل، ولم أس ــرف ما الذي س أع

سيحل بي!!!
ــرب، وكنت أطلب  ــي الله الص ــن الحمدلله الهمن لك
ــبب اإلحباط  ــي يتكلمن بكالم يس ــاء اللوات من النس
ــن ذلك، فأبنائي يف ضيافة  ــدم الرضا أن يتوقفن ع وع
ــرب ولوال هذه  ــا الصمود والص ــب علين ــن، ويج الرحم
ــرث مما هي  ــآيس أك ــت امل ــة لكان ــات العظيم التضحي

عليه اآلن.
ــتمر بالدعاء للمجاهدين  ــا تقول إن دورها مس كم
ــالتها  ــات، ورس ــم الجبه ــن لدع ــا أمك ــم كل م وتقدي
ــود ومواصلة  ــد من الثبات والصم ــع هو املزي للمجتم

الجهاد واملواجهة للعدوان الغاشم حتى النرص.
ــا كانت  ــا مهم ــدوان : تضحياتن ــالتها للع ــا رس أم
ــنقدم  ــن مواجهتكم وس ــن تثنينا  ع ــة فإنها ل عظيم
ــاء  ــن النس ــا نح ــى أرواحن ــه حت ــدر علي ــا نق كل م
ــداًء للوطن الغايل  ــبيل الله وف ــتكون رخيصة يف س س

واملستضعفني من ابنائه..
ــب العظيمة  ــهداء باملناق ــوات الش ــيد أخ كما تش
ــزاز،  ــر واعت ــكل فخ ــم ب ــن عنه ــهداء ويتحدث للش
ــهيد  ــة وأخت ش ــكل أم وزوج ــالتهن ل ــن رس ويوجه
ــال والدفع  ــاب ورضورة حث الرج ــرب واالحتس بالص
ــرر الوطن  ــزة والكرامة لكي يتح ــم إىل جبهات الع به
ــعود وأنهن سيواصلن يف درب الثبات  من رجس آل س

والصرب حتى النرص.
ــة  ــة األوىل واملركزي ــن أن القضي ــدّن يف كالمه ويؤك
ــنظل  ــي هي القدس، وأننا س ــعب يمن لألمة ولنا كش
عىل هذا الدرب ولن نرتاجع او نتوانى مهما بلغ حجم 

العدوان..
أما والد الشهيدين فيقول اللهمَّ

ــرىض، ويوجه  ــذ حتى ت ــك فخ ــذا يرضي إن كان ه
رسالته لكل األحرار املواجهني للعدوان قائال : ينبغي 
ــت وجلت فإنها  ــات مهما عظم ــدرك أن التضحي أن ن

أقل بكثري من مخططات قوى العدوان..
ــا أحرارا  ــال : خلقن ــوى العدوان قائ ــا خاطب ق كم
ــهد  ــنعيش أحرارا ونموت أحرارا، ووالله لو استش وس
ــواب  ــم إىل أب ــا ووصلت ــا كل رجالن ــا وفقدن كل أبنائن
ــن يزيدنا إال ثباتا وصمودا، ويقينا  منازلنا فإن ذلك ل
بعدالة قضيتنا واقتناعا بوجوب مواجهتكم والعاقبة 

للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني...

ربِّ خذ حتى ترضى"
د. أسماء الشهاري

عمالء الجنوب  
وسباق العمالة 
عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــه  ــل عيدروس الزبيدي جاهدا أن يقدم نفس ــاول الخائن املرتزق العمي يح
ــخصية الجنوبية األجدر بتويل مهام قيادة الجنوب عامة  لإلماراتيني بأنه الش
ــني الوالء والطاعة  ــل يف تقديم كل قراب ــدن عىل وجه الخصوص، ويستبس وع
ــول إىل هذه الغاية وهذا الهدف الذي يمنحه عىل حد فهمه القارص رشف  للوص
ــول عىل لقب قائد الخونة والعمالء للمحتل اإلماراتي يف عدن ،الزبيدي  الحص
ــمى باملجلس االنتقايل الجنوبي ال  الذي يرأس مجلس العمالة الجنوبي املس
ــاند  يجد أي حرج يف الحديث عن عمالته لإلمارات، ويف املقابل يدعي بأنه يس
ــعودية، وهو بذلك كشف  ــمى بالتحالف العربي الذي تقوده الس ويدعم ما يس
ــعودي، فكانت  عن عمالته املزدوجة لفصييل الغزو واالحتالل اإلماراتي والس
ــتعراض  ــدن عبارة عن حركات اس ــهدتها مدينة ع ــفة التي ش األحداث املؤس
القوة واختبار حقيقي للمجلس االنتقايل الجنوبي الذي قيل بأن تشكيله جاء 
من أجل االنتصار للجنوبيني ولقضيتهم العادلة، وإذا به عبارة عن كيان مسخ 
ــالل، يتاجر القائمون عليه بالجنوب والجنوبيني  وأداة بيد قوى الغزو واالحت
ــون للجنوب  ــي ال يمكن أن يك ــزاة الت ــداف ومخططات الغ ــل تنفيذ أه ــن أج م

والجنوبيني أي حيز فيها عىل اإلطالق.
ــر والحصول عىل  ــن أجل الظف ــقاء م ــدا أن يتقاتل اإلخوة األش ــف ج مؤس
ــم عندما يتحول الجنوب  ــمة العمالة والخيانة واالرتزاق، ومؤل ــني وأوس نياش
ــر منه أبناء اليمن، يظن  ــتعمرين يف الوقت الذي يهّج إىل حاضنة للغزاة واملس
ــعودي أو  ــن الخونة بأن عمالتهم وانبطاحهم للغازي الس ــدي وأمثاله م الزبي
ــم يف كل تفاصيله،  ــؤون الجنوب والتحك ــيمنحهم رشف إدارة ش ــي س اإلمارات
ــذه الغاية، كون املحتل  ــن يمنح هذا الرشف ولن يصل إىل ه ــو ال يدرك بأنه ل وه
ــل تحقيق أهدافه  ــة وحذاء ينتعلها من أج ــل معه بكونه عبارة عن مطي يتعام
ــتغني عن خدماته وقد  ــيتخلص منه ويس ــول إىل مآربه، ورسعان ما س والوص
ــع مراعاة أن  ــه ترتجى م ــالت ال فائدة من ــه أصبح كالفض ــوم بتصفيته كون يق
ــو وأمثاله من  ــمدة الزراعية، أما ه ــتفاد منها يف صناعة األس ــالت قد يس الفض
الخونة العمالء فال فائدة منهم وسيجدوا أنفسهم يف مستنقع قذر ووضع مخز 

ال يحسدون عليه.
ــزاة واملحتلني،  ــوب عىل عمالتهم للغ ــباق عمالء الجن ــرص املفيد، س باملخت
ــب ودهم ورضاهم،  وجرأتهم عىل تقديم الجنوب وكل الجنوبيني كقرابني لكس
والزج بالجنوب والجنوبيني يف اتون رصاعات ذات أبعاد قذرة تصب مجملها يف 
ــف عن حقارتهم  ووضاعتهم وسقوط الشعارات  خدمة الغزاة واملحتلني، يكش
ــة التي كانوا يرفعونها وكذب ودجل املطالب التي كانوا يرفعونها والتي  الزائف
ــوب ويجعلون  ــأرواح أبناء الجن ــواء، فمن يتاجرون ب ــرت جميعها يف اله تبخ
ــم  بالنيابة عن  ــاء وطنه ــم وأبن ــون إخوانه ــة يقاتل ــن املرتزق ــا م ــم قطيع منه
ــاقون للجبهات الحدودية والساحلية كالنعاج،  السعوديني واإلماراتيني ويس
ــوا أرضهم وينتهكوا  ــون محافظاتهم ومدنهم للمحتلني والغزاة ليدنس ويفتح
ــؤون  ــهم من إدارة ش ــر وأتفه من أن يمكنهم حتى الغزاة أنفس ــم، أحق أعراضه
ــا، وال يمكن التعويل عليه،  ــعبه، ال ثقة فيه مطلق ــوب، فمن خان وطنه وش الجن
ــذا توقعوا بأن  ــي دوره باملرور عربه، وله ــارة عن جرس عبور فقط ينته ــو عب فه
نسمع يف قادم األيام عن تصفيات لقادة العمالة واالرتزاق والخيانة يف الجنوب 
عىل يد أسيادهم، وتوقعوا معها عودة املواجهات والحروب والرصاعات والفنت 
ــل فيه لتحقيق  ــزاة واملحتلني العم ــذي يحلو للغ ــذا هو املناخ ال ــات، فه واألزم

أهدافهم وخدمة مصالحهم .
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