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»األمناء« تقرير/ علي الهدياني:

تقــف الكلــات حائــرة وتتــوارى 

األحــرف، ويتجمــد الحــر يف رشايني 

األقالم خجال ومهابة ونحن نحاول عبثا 

ســر أغوار تاريخ نضــايل كبري كتاريخ 

الشــهادة  وأيقونة  النضــال  أســطورة 

الشهيد القائد يحيى الشوبجي.

كيف لنا نحن أرباب األقالم أن نتجرأ 

لنكتب تاريخ مناضل سطر تاريخه بدمه 

ودمــاء أوالده الذيــن ودعهم شــهداء 

ترجلوا كالفرسان واحًدا تلو اآلخر عىل 

امتداد جبهة واحدة رحلوا فداًء لوطن 

نــذر الشــهيد العمالق حياتــه وأوالده 

وكل ما ميلك ألجله.

ترّجــل ربان الثــورة وملهم األحرار 
أديم  أن يعطر  إال  شــهيدا شــامخا أىب 
ترابها حتى  أحبها وعشــق  التي  األرض 
الثاملة بقطرات دمه الطاهر. ترجل هناك 
عىل امتــداد الحدود التي حمل راية الذود 

عنها وعن ترابها الطاهر منذ صباه.

الشهيد يف سطور
يحيى محمد مثنى الشوبجي، من مواليد 
1/1/1962م قرية العبارى- م/الضالع، نشأ 
وترعرع يف أرسة فالحية فقرية، لكنها غنية 
بالتضحية  لها  بأخالقها ومبادئها، ومشهود 

والفداء ومقارعة الظلم واالستبداد.
والتحق الشــهيد يف عــام 1970م مع 
قلَّة من أبنــاء منطقته واملناطــق املجاورة 
للدراســة يف معالمة البجح والدقاق؛ لتعليم 
القرآن والعلوم الرشعية واللغة العربية. ويف 
1973م درس املرحلة االبتدائية يف مدرســة 
سناح، ثم انتقل يف 1976م إىل مدرسة حبيل 
السوق؛ ملواصلة الدراسة اإلعدادية، ثم واصل 

مســريته العلمية إىل أن حصل عىل شهادة 
الثانوية العامة.

حصل عــىل املرتبــة األوىل يف جميع 
مراحل دراســته، فقد كان طالًبا متميًزا عىل 

ًقا عىل جميع زمالئه. أقرانه، متفوِّ
والشــهيد متزوج وأب ألحد عرش ولًدا، 
تســعة ذكور وبنتــان، وأوالده الذكور هم: 
شالل، ومازن، وأنور، ونبيل، وصالح، وأحمد، 
منهم  ثالثة  قدم  وجارالله،  ومحمد،  وصدام، 
شــهداء ذوًدا عــن حياض الديــن واألرض 
والعرض، هم: الشهيد شالل، والشهيد مازن، 

والشهيد أنور.
مبــا أن للشــهيد الشــوبجي مكانته 
االجتامعية منــذ وقت مبكر من عمره، ليس 
عىل مســتوى القرية أو املنطقة فحسب، بل 
فقد  جاورها،  وما  املحافظة  مســتوى  عىل 
عمل عىل حلحلة الكثري والكثري من القضايا 
املمولة  أو  العرضية  الشائكة سواء  واملشاكل 
وذكائه  بحنكته  ولكــن  االحتالل،  نظام  من 
ومبجهود ذايت، حيث تحــول منزله إىل ما 
يشــبه املحكمة والنيابة وإدارة األمن لفض 
النزاعات والقضايا التي تحصل عىل مستوى 
املنطقــة واملحافظة، فال يــكاد مير يوم إال 
وهو يحل مشــكلة ويفــض نزاعا ويصلح 
ويردم  نظــر  وجهات  بني  ويقــارب  خالفا 
فجوة ويطفئ فتنة ويخمد ثأرا ويرشد ضاال 
وينصــح مخطئا وينــر مظلوما ويقارع 
ظاملــا بكل نشــاط وحيوية رغــم أمراضه 
الفتاكة من فشــل القلب وانســداد رشايني 
القدمني وداء السكري والتهابات الرئة الحاد 
وانســداد رشيان الكلية اليرسى إال أنه كان 

شعلة من النشاط والحيوية.

املهام التي تقلدها
يف 1978م اختــري عضــوا مرشــحا 
َ رئيًسا  بالحزب االشرتايك، ويف 1980م ُعنيِّ
ملنظمة لجان الدفاع الشــعبية يف العبارى، 
ويف 1982م حصل عىل العضوية األساسية 
الفالحني  بالحــزب االشــرتايك عن فئــة 
واملزارعــني بالعبارى، ويف 1984م شــارك 
الشاملة  الوطنية  بالحملة  فاعلة  مشــاركة 
ملحــو األمية وتعليم الكبــار مرشًفا ومعلاًم 
مع احتفاظه بنشــاطه ومنصبه يف الحزب 

االشرتايك.
أواًل  ســكرترًيا  انُتِخــَب  1986م  ويف 
مبركز  االشرتايك  للحزب  القاعدية  للمنظمة 

العبارى- حجر، وظل كذلك إىل 1990م.
ويف تلك الحقبة – حقبة الثامنينيات من 
القرن املايض - كان أحد املشاركني الفاعلني 
الدعم إىل أفراد الجبهة الوطنية يف  بإيصال 

املناطق الوسطى.
ويف 1993م شارك يف الحملة االنتخابية 
لدعم مرشــح الحزب االشــرتايك مبديرية 
الضالــع شــعفل عمر، ثم مارس نشــاطه 
الحزيب خالل املرحلة االنتقالية إىل أن اندلعت 
حرب 1994م الغاشــمة، وحينها ُكلَِّف قائًدا 
ى لقوی البغي والعدوان  لفرقة مسلَّحة تتصدَّ
العبارى؛ كونها عىل  من مسقط رأسه قرية 
الرشيــط الحدودي للبلديــن، وصمد يقاوم 
هناك هو ومجموعته، حســب شهادة رفقاء 
دربه، ببســالة ال نظري لها، ونتيجة الحتدام 
ة،  ق جيش العــدوان عدًدا وعدَّ املعركة، وتفوُّ
وقلَّة إمكانــات املقاومني؛ كونهم يقاومون 
ًبا تدريًبا  بســالحهم الشخيص جيًشــا مدرَّ
الحديثة  األسلحة  أنواع  بكافة  ويقاتل  عالًيا، 
باالنسحاب  رفاقه  الشوبجي  أمر  رة،  واملتطوِّ
العبارى والتموضع يف شــعب  من منطقة 
فاجع وحبيل الســوق، ثم قطع املسافة من 
طريق غمدان إىل قرية الشــعب، ونجح يف 
انسحابه التكتييك إىل قرية الشعب، وهناك 
حدثت معارك رشســة يف موقــع الرسية، 
وُجِرَح  عدد من مجموعته،  فيها  اسُتْشــِهَد 
آخرون، وحفاًظا عىل أفراد مجموعته اضطر 
إىل االنسحاب حتى وصل مدينة الضالع، ثم 
ظل يقاوم حتى سقطت الضالع بيد جحافل 

االحتالل.
ومل ييأس، أو يستســلم، بل شارك بكلِّ 
ا  الجبهــات، فظل يقاوم هو ومــن بقي حيًّ
من مجموعته أمثــال: املناضل صالح أحمد 
صالح  عبدالله  واملناضل  )نشوان(،  الشعيبي 
مســاعد، واملناضل صالــح ناجي العامري، 
وغريهم - مل تسعفني ذاكريت بذكر أسامئهم 
- حتى وصل إىل منطقة العند فالعشش، ثم 

إىل عدن.
عبدالرحمن  العميد  عيان  يقول شــاهد 
بن يحيى املفلحي: »تعرفت عىل أيب الشهداء 

الشــهيد املناضل يحيى الشوبجي يف حرب 
صيف 1994م، كان رجاًل شــجاًعا ومقاتاًل 
إلينــا يف التواهي بعدن مع  محرتًفا، وصل 
مجموعة من منطقة حجر بســناح الضالع، 
العنــد طلبوا  قاعــدة  كانت يف  والحــرب 
هم بالذخائــر ألجل القتال،  تســليحهم ومدَّ
فشــكلوا مجموعة قتالية باســم مجموعة 
عنرت، وكان الشــهيد قائدهــا، وبعد رصف 
الســالح والذخائر ذهب مع رفاقه إىل أرض 
املعركة يف بستان الحســيني بلحج، فقاتل 
واستبسل، ورغم استشــهاد عدد من رفاقه 
وجرح آخرين إال إنه مل يستســلم، واستمرَّ 
بالقتال حتى وصلت قوات االحتالل إىل عدن 

يف 7/7/1994م«.
الشهيد  املفلحي: »حينام شاهد  وأضاف 
املنصورة  شوارع  تجوب  الدبابات  الشوبجي 
بىك بحرقة، وكانت عالمات األمل بادية عىل 
اه وقال الشــهيد: هــذا احتالل حقري،  محيَّ
ولكن سنقاتلهم ما زلنا عىل قيد الحياة نحن 

وأوالدنا«.
ذهب الشهيد الشوبجي بعد ذلك ورفقاء 
دربه: أحمد محمد ناجي، وأحمد عيل الوجيه، 
ويحيــى محمد عبيــد، إىل القاعدة البحرية 
للبحث عن السالح والذخائر، ثم توجهوا إىل 
جبهات القتال يف مشــارف عدن وبالتحديد 

منطقة جعولة.
ويف 1995م، أي بعد حرب 1994م، ظنَّ 
العدو أنَّ الحزب االشرتايك قد انتهى بانتهاء 
أمانيهم،  الشــوبجي  الشهيد  الحرب، فكذَّب 
تــه من عىل كتفه ُمْكرًها،  إذ إنه وضع بندقيَّ
لكنه مل يتنازل عن إميانــه العميق بوجوب 
إعادة  أرضــه، فعمل عىل  املحتلني من  طرد 
ترتيب أوراق الحزب االشــرتايك، وعقد أول 
آنذاك،  للحزب،  القاعديــة  للمنظمة  اجتامع 
العبارى، وتم عقد  يف مسقط رأســه قرية 
االجتامع االنتخايب للمنظمة القاعدية، وكان 
االجتامع أول اجتامع للحزب بعد الحرب عىل 
مستوى الضالع خاصة والجنوب عامة، وقد 
حــر االجتامع عدد مــن املناضلني منهم: 
املناضل أمني صالح محمد، واملناضل  الفقيد 
عبدالحميــد طالب، واملناضــل أحمد حرمل، 
فهؤالء هم النــواة األوىل إلحياء الحزب بعد 
أن ظن العدو أنه قد قىض عىل الحزب متاًما.

وخالل تلك الحقبة الزمنية ظلَّ الشــهيد 
للحزب  التنظيمي  بالعمل  ين  مستمرِّ ورفاقه 
إىل أن تمَّ تشــكيل اللجان الشعبية بالضالع 
بقيــادة املناضل الفقيد أمــني صالح محمد 
ورفقــاء دربه، وعمل االجتــامع عىل إعادة 
الشهيد وضمريه، فإن  التحرير إىل روح  أمل 
تكن أصبعه قــد ابتعدت عن زناد ســالحه 
ر بلقاء العدو،  مرغمة، فإّن عقله ما برح يفكِّ
ة حاســمة،  وروحه تتوق ملواجهة عســكريَّ
ولقي مبتغاه بحركــة تقرير املصري )حتم(، 
فأسهم هو ورفاقه باالنضامم إليها وتشكيل 
ل حركــة تتبنَّى الكفاح  نواتهــا، وأضحت أوَّ
املسلَّح لتحرير الجنوب بقيادة الرئيس القائد 
عملياتها  أوىل  ــذت  فنفَّ َبيدي؛  الزُّ عيدروس 
املواقع  مــن  عدد  مبهاجمــة  العســكرية 
العسكرية املطلَّة عىل مدينة الضالع ليلة 21 

مايو 1998م.
ويف 1998م انتخــب مندوًبــا ملنظمة 
الرابع  العام  الضالع مبؤمتر  الحزب مبديرية 
للحزب االشــرتايك املنعقــد بصنعاء، ويف 
للمديرية  ســكرتارية  عضو  انتخب  1999م 
يف منظمــة الحــزب، ويف 2001م انتخب 
ويف  بالضالع،  الحزب  ملنظمة  ثانًيا  سكرترًيا 
2001م انتخب عضــًوا للمجلس املحيلِّ عن 
الحزب االشــرتايك مبديريــة الضالع. ويف 
2006م انتخب ســكرترًيا أواًل ملنظمة الحزب 
مبديرية الضالع وظل يف هذا املوقع إىل يوم 

استشهاده.
وقــد كان أليب الشــهداء الشــوبجي 
الثورة  مكونــات  بتشــكيل  البارز  حضوره 
والتســامح  التصالح  ملتقــى  الســلمية، 
الجنويب، ثــم جمعية املتقاعدين الجنوبيني، 
ثم هيئــة الحراك الســلمي الجنويب. وكان 
مشــارًكا فاعاًل يف تأسيس املجلس الوطني 
للتحرير واالســتقالل يف منطقة العسكرية 

يف يافع بقيادة باعوم.
ت الدعوة إىل توحيد مكونات  وحينام متَّ
الثورة الجنوبية الســلمية تحت مكون واحد 
كان الشهيد الشوبجي من أوائل الداعني إىل 
ذلك إلميانه أن ال نجاح لثورتنا التحررية وال 
خالص من املحتلني إال بتوحيد الجهود تحت 

مكون واحد.
وخالل تلك الفــرتة املفصلية من الثورة 

تقــرير
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