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الجنوبية ونتيجة لنشــاط الشــهيد الفاعل 
يف الثــورة الســلمية الجنوبيــة داهمــت 
قوات االحتالل منزلــه، وتعرض للمالحقات 

واالعتقاالت عدة مرَّات.
 

سنوات من االعتقاالت واملداهامت
اعُتِقَل بالعاصمــة عدن يف 29 نوفمرب 
2007م هو واملناضل أحمد حرمل، والشــهيد 
محمد العقلة وآخــرون، ثم اعتقل مرة أخرى 
بالعاصمة عــدن يف 30 نوفمرب 2007م هو 
ونجله نبيل بعد خروجه من السجن مبارشة، 
واْعُتِقَل 2008م من ساحة الهاشمي، ثم اقتيد 
لســجن القاهرة، ومكث فيــه ثالثة أيام، ثم 
ُنِقَل لســجن البحث الجنايئ بعدن، ثم اعتقل 
بالضالع 2009م، كام حارصت قوات االحتالل 
2010م  العبارى  الشهيد بقرية  الغاشم منزل 
بأربعــة أطقم أمن مركــزي مدججة بجميع 

أنواع األسلحة، ثم قامت مبداهمته.
ويف 2011م داهمــت قــوات االحتالل 
ة بقوات األمن العــام، ظلاًم، منزل  املســامَّ
الشــهيد القائد يحيى الشــوبجي يف قرية 

العبــارى، إىل جانب ذلك كان للشــهيد 
واملليونيــات،  بالفعاليــات،  حضــوره 
واملهرجانــات، واالحتجاجات التي كانت 
املكونات الجنوبية تقيمها بالضالع، ويف 
محافظات الجنــوب، يذهب هو وأوالده، 
ونفقاتهم ومواصالتهم عىل أنفسهم، بل 
إنه مل يكتِف بذلك فكان يســاهم بالدعم 
املايل للمشــاركني، ويف التحشــيد بكل 

الفعاليات.
الــذلِّ  إن مــن يرفضــون ربقــة 
البطل يحيى  أمثال شــهيدنا  واالستعباد 

التاريــخ  سيســجلهم  وأوالده  الشــوبجي 
بصفحاتــه بأحرف من نــور؛ ألنهم ميثلون 
حالة اســتثنائية نادرة، ال تقــرأ عنها إال يف 
صفحــات العظامء، حيث إنه مل يكن لديه أيَّ 
أو مدنية،  وظيفة رسمية، سواء عســكرية 
ومل يكن لديه منصب بالدولة يريد استعادته 
أو مال يريد أن يستكرثه، فنضاله كان طوعًا 
ووطنيًا خالصًا، من ماله الخاص ومن قوت 

أوالده، وهذه تعترب حالة أسطورية نادرة.
املســرات  عىل  يتوقــف  مل  ودعمــه 
االعتصام  مخيم  إنشــاء  فعند  واملهرجانات، 
بســاحة العروض كان الشــهيد مــن أوائل 
الداعمــني لهم ماديًا ومعنويــًا هو وأبناؤه، 
وعىل وجه الخصوص ابنه الشــهيد شــالل 
املدنيني  القــادة  أحد  كان  الذي  الشــوبجي 

بساحة االعتصام.
ويف 2015م حينــام تم اجتياح الجنوب 
مرة أخــرى من قبل قوات مليشــيا الحويث 
وعفاش قام الشــهيد الشــوبجي بالتواصل 
مع قيادة املقاومــة بعدن التي كانت مرابطة 
يف ســاحة العروض بــرورة الطلوع إىل 
ملواجهة  قتالية  مجاميع  وتشــكيل  الضالع، 
قوات االحتالل، وكان من ضمن القيادات ابنه 
الشهيد شالل الشــوبجي الذي قام بتشكيل 
مجاميع املقاومة الجنوبية والتصدي للقوات 
الغازية التي كانــت أول معركة ضد املجوس 
يف معرب سناح الحدودي التي استشهد فيها 
القبي، وجرح مجموعة من  باســل  الشهيد 
أفراده، ومل يكتِف الشــهيد يحيى الشوبجي 
بتشكيل املجاميع القتالية، بل جعل ابنه شالل 
قائدًا لها، وكان يصول ويجول بكل الجبهات.

وعــىل طول الخط الرابــط بني قعطبة 
وســناح والضالع كان الشــهيد يدعم أفراد 
ة َشنِّ الهجامت،  املقاومة ويرشــدهم لكيفيَّ

د العدو خسائر. وفعل الكامئن التي تكبِّ
يصول  الحرب  فرتة  خالل  الشــهيد  ظل 
ويجول، ويقــاوم إىل أن تحــررت الضالع، 
وتمَّ طرد مليشــيا الحويث إىل حدود ما قبل 

1990م. ويف ذات الوقــت ميــارس عملــه 
ألفراد  وراٍع  وسياسية،  اجتامعية  كشخصية 
التي كانت تحصل  املقاومة، وَحلِّ اإلشكاالت 
نتيجة الفــراغ الكبر الذي حصل بعد الحرب، 

وال يسع املجال لذكرها.

عام 2019م.. العام املفصيل
حينام شــنَّت القــوات الغازية غزوها 
أول  املعارك، يف  الجنوب كانــت  الثالث عىل 
األمر، تدور مبريس ودمت شــاماًل، وبالعود 
غرًبا، وكان للشهيد يحيى الشوبجي حضوره 
بدعم املقاومــة، ودوره الفاعل، وهذا إيجاز 

ألهم مساهامته املثمرة.
كان يصــول ويجول عىل طول الجبهات 
مبريس ودمــت والحقب برفقة قوات الحزام 
األمني، وقــوات املقاومــة الجنوبية داعاًم 
ا برفقة القائد أحمد قائد  ا ومعنويًّ لوجســتيًّ
القبة، والقائد الشــيخ وليد حســن، والقائد 
زغلول عــي محمد، والقائــد نرص جعوال، 
والشــهيد القائــد محمد ناجي، والشــهيد 
مثنى،  نرص  والقائد  الربيعــي،  ناجي  القائد 

2018م  منذ  الخاصة  بســيارته  شارك  حيث 
حتى استشــهاده، وكان مشارًكا فاعاًل مباله 
ومعسكر  الشــويك،  بيت  مبعارك  وسيارته 
حلم وعزاب، وبيت الرشجي، والفاخر، وحبيل 
الطاحون غرًبا كان  الســامعي، وصواًل إىل 
القائد  يصول لياًل ونهاًرا طول الجبهة برفقة 
أحمد القبة الشــهيد سيف ســكرة، والقائد 
هادي العولقي، والقائد صامد سناح، والقائد 
مخزق،  عبدالله  والقائــد  الربيــزي،  محمد 
والقائد أحمد محســن الجمل، والقائد محمد 
عي حسن، والشهيد ناجي الربيعي، والشهيد 
أنور مثنى العبد، والشــهيد مازن الشوبجي، 
والقائد أوسان الشاعري، والقائد نادر بطاط، 
والشــهيد القائد شــاكر البــديش، والقائد 
منصــور البويص، والجريح وســيم محمد 
ســلامن، والقائد وديع القبة، ومجموعة من 

أفراد املقاومة الجنوبية.
يعترب الشــهيد أول قائد أعاد تأســيس 
الجــب قبل وصول  موقع الجب مبعســكر 
القــوات الحوثية إليه برفقــة القائد محمد 
عي حسن، والشــهيد القائد ناجي الربيعي، 
ومجموعــة من الرفاق، وقــام بزيارات إىل 
جبهات حجر غرًبا، وشــخب وُحَمر، ونقيل 
الشــيم، وقعطبة رشًقا يف مرحلــة الدفاع 
الخاص  لدعمهم لوجستيا ومعنويا من ماله 

وسيارته الخاصة هو وأبناؤه ومرافقوه.

معركة األسود
عند وصول العدو إىل الرشيط الحدودي 
الجيدل،  2/5/2019م، وبالتحديد بحبيل  يف 
حيث كان الشــهيد يحيى الشــوبجي القائد 
واملوجه واملرشــد عىل جبهــات حجر بدأت 
أوىل املعارك الرشسة، وتزامن ذلك مع وصول 
الشهيد شالل الشوبجي مدير أمن ميناء املعال 
من عدن مع مجموعة مــن مرافقيه متجًها 
إىل الجبهة ومتركز بحبيل الجيدل. ويف اليوم 
الثاين َشــنَّ العدو هجوًما شاســًعا باتجاه 
قرية العبارى، فــدارت معارك عنيفة، وكانت 

املواجهة عىل مســافة صفر مع العدو، حيث 
واملوجه  القائد  الشوبجي  يحيى  الشهيد  كان 
واملمول واملرشــد عىل كافــة جبهات حجر 
برفقته جميع أبنائه بالخطوط األمامية، حيث 
كان القائد امليداين ملعــارك حبيل الجيدل هو 
4/5/2019م  ويف  الشوبجي.  شالل  الشهيد 
استشــهد ابن أخيــه الشــهيد عرفات عي 
الشــوبجي يف معركة قريــة العبارى، ويف 
اليوم نفسه قامت مليشــيا الحويث بإحراق 

منزل الشهيد يحيى الشوبجي.
العبارى،  بقريــة  املعركــة  اســتمرت 
وكانت من أعنف املعارك، ســمع بها القايص 
والداين، وكان للشهيد يحيى الشوبجي دوره 
الذخائر، وتوزيعها بني  الفعال، وذلك بتوفر 
لقصف  الثقيلة  األسلحة  وتحريك  املقاومني، 
العــدو، وجمع القيــادات، وترتيبهم للتحرك 
مبجموعات مرتبة، حيث كان يقوم بالتوصل 
مع كافة القيادات: فضل حســن، وشــالل 
شايع، والعمليات املشرتكة، وقيادة التحالف؛ 
ملناقشــة خوض املعارك؛ لكونه متواجًدا يف 

الخطوط األمامية.

وكان هو ومثانية مــن أبنائه مرابطني 
بالصفوف األماميــة دامًئا، فمن الطبيعي أن 
يصاب أي منهــم، ففي 18/5/2019م جرح 
األربعاء  أبنائه، وهو صــدام، ويف يوم  أحد 
من  املعارك  مســار  تحــول  22/5/2019م 
مرحلة الدفــاع للهجوم، وتــمَّ تطهر قرية 

العبارى، واملناطق املجاورة لها.
الشوبجي  شــالل  الشــهيد  واســتمر 
مبطاردة العدو حتى وصل الرشيط الحدودي 
)حبيل جيدل(، ثمَّ ارتقى شهيًدا يوم الجمعة 
24/5/2019م،  رمضان1440هـــ،   19
ليحقق لــه ربه ما طلب، فقبل استشــهاده 
بأيام تحدث مع املقاوم عبدالفتاح محســن 
الجعــدي، وقال له: »أرجو من الله أن مييتني 
شهيًدا برمضان«، فحقق الله رجاءه، ونسأله 
ســبحانه أن يدخله الجنــة يف زمرة النبيني 
وَحُسَن  والصالحني  والشــهداء  والصديقني 

أولئك رفيًقا.

ثبات الشهيد
كان الصــرب والثبات الســمة األبرز يف 
وسنذكر  الشــوبجي،  يحيى  الشهيد  مواقف 

أبرز تلك املواقف: 
- حينام استشهد ابنه الشهيد شالل قال: 
»من يريد أن يعــزين فليعزين بالجبهة«. ثم 
م الله أجرك،  أردف قائاًل: »ال تقولــوا يل عظَّ

وقولوا يل مربوك«.
- جعل من يوم استشهاد ابنه شالل يوم 
عرس، وقام بذبــح األثوار بالجبهة، ووزعها 

عىل أفراد املواقع.
- حينام تم تأسيس كتائب الشهيد شالل 
الشوبجي، كان هو املرشف واملوجه للكتائب، 
واســتمرَّ يصول ويجول هو وأبناؤه بجميع 
الجبهات، يطاردون العدو، ويشاركون بصنع 
االنتصارات إىل أن وصل الحويث إىل منطقة 

شخب.
ابن أخته  10/6/2019م استشهد  - يف 

وزوج ابنته الشهيد محمد حزام العبدي، ويف 
30/6/2019م استشــهد ولده الثاين مازن، 
ورغــم املآيس واملصاعب التــي واجهها يف 
استشــهاد اثنني من أبنائه، واثنني من أبناء 
إخوته، إال إنه ظلَّ يواجــه املحتلني إىل يوم 

النرص األكرب.
- يف 8/10/2019م كان الشهيد يحيى 
أحد قــادة املقاومة الجنوبيــة التي خططت 
لَشــنِّ هجوٍم عىل العدو، وتمَّ تحرير مناطق 
وقرى حجر، والريبي وشخب، وسليم، وبتار 
وصواًل إىل الفاخر، حيث قال مقولة الزبري 
الدهر مل تصنع أشعته  الشــهرة: »يوم من 

شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا«.
- يف 23/10/2019م استشــهد ابنــه 
الثالث أنور، وجاره الشــهيد أنور مثنى، فلم 
تذرف عيونه الدموع بل ازداد قوة، وقام ِبَحثِّ 

أبنائه عىل الذهاب إىل الجبهة.
- خــالل فرتة انتشــار وبــاء كورونا، 
كان يقــوم زيارة رفاقه املــرىض، وكان كل 
من يصادفــه يحذره من عــدم الخروج إىل 
األســواق، وتجنب االختالط باملرىض حفاًظا 

ة،  عىل صحتــه، كونه مصاًبا بأمــراض عدَّ
الوباء، فكان  فصحته ال تقوى عىل مقاومة 
رده: »والله إنني لن يصيبني هذا الوباء، ولن 

يقتلني، وإنني لن أموت إال شهيًدا بالجبهة«.
 19 1/5/2021م،  - يف صبيحة السبت 
رمضان 1442هـ وهو التاريخ الهجري نفسه 
الذي استشــهد فيه ابنه شالل، ارتقت روحه 
الطاهرة شــهيًدا مقباًل غر مدبٍر, وحســب 
رواية ابنه الدكتور صــالح قائاًل: »إن والدي 
عندما خرج من املنزل قبل استشــهاده كان 
نشيطًا ومبتســاًم رغم إنه مريض، ومازالت 
»الفراشة« يف يده، لكن النشاط والشدة التي 
كانت يف والدي مل تكن موجودة يف أي وقٍت 
مىض، ولقد حاولت أخذ الســالح من والدي 
عند خروجه من البيت، فردَّ عيَّ قائاًل بحزم: 
»يا ُبَنيَّ أنــت تعلم أين غر عاجز عن القتال، 
وقادر أرمي صدرية, وعند وصول الشهيد إىل 
الجبهة، ونزوله من الســيارة- حسب رواية 
عىل  وركوبه  أمني-  النارية  الدراجة  ســائق 
الدراجة  ســائق  وكان  النارية،  الدراجة  منت 
يــرع خائفًا من رصاص العــدو، فقال له 
الشهيد هدئ الرعة ال أريد أن أموت بحادث 
مروري، بل أريد أن أموت شهيدًا« هذه كانت 

آخر كلامته رحمه الله.

مشاركة الشهيد االقتصادية
يف الجانــب االقتصادي كان الشــهيد 
يحيى الشوبجي مشاركًا بتأسيس التعاونيات 
االســتهالكية والزراعية بالضالع، وكان من 
برامج  تنفيذ  خالل  من  النشــطني  أعضائها 
التعاونيــات، وأهدافها املتضمنة منو وتطور 

املحاصيل النقدية للتعاونيات.
العرشين كان  القرن  كذلك يف مثانينات 
للشــهيد الشــوبجي دور بتأسيس وتشكيل 
تعاونية )جياب الزراعية( يف مزرعة العبارى 
والقرى املجاورة التــي كانت تغطي حاجات 
الســوق من القمــح والبطــاط والطامطم 

وغرها من الخروات، حيث كان يشــجع 
الفالحني عــىل مضاعفة اإلنتــاج، ويتابع 

متطلباتهم، ويعمل عىل حلها.
 مشاركة الشهيد يف الجانب الجامهري

كانت صلتــه بالجامهر قوية من خالل 
نزوله املستمر عليهم، وتلمس أوضاعهم عن 
الفقراء،  وخاصًة  همومهم،  مشــاركًا  قرب، 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  متطلباتهم  ويتابع 
كذلك كان للشهيد الشــوبجي دوٌر بارٌز يف 
تشــكيل املنظامت الجامهريــة التي تخدم 
الوطن واملواطــن دون مقابل؛ منها: )اللجان 
الشــعبية، لجان  املليشــيا  الفالحية، رسايا 

الدفاع الشعبي، أشيد، اتحاد النساء(.

تأبينية أيب الشهداء
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  أقــام   
يوم أمــس يف العاصمة عــدن، حفل تأبني 
»أبو  الشوبجي  العميد يحيى  املناضل  الشهيد 
القائد عيدروس  الرئيس  الشــهداء«، برعاية 
االنتقايل  املجلــس  رئيس  الزبيدي،  قاســم 
الجنويب، وتحت شعار »سمو الغاية وعظمة 

االستشهاد«.
وألقــى اللواء أحمد ســعيد بن بريك، 
الحفل،  الوطنية، كلمة يف  الجمعية  رئيس 
الذي حره األســتاذ أحمــد حامد مللس 
األمني العام لألمانة العامة لهيئة رئاســة 
واألستاذ  عدن،  العاصمة  محافظ  املجلس، 
فضل محمد الجعــدي، نائب األمني العام، 
واللواء شالل شائع قائد مكافحة اإلرهاب، 
الضالع،  محافظ  صالح  مقبل  عي  واللواء 
وعــدد من الــوزراء يف حكومة املناصفة 
غفر  وجمع  وأمنيون  عســكريون  وقادة 
من رفقاء ومحبي الشهيد، قدم يف مستهلها 
التعازي الحارة ألرسة الشــهيد الشــوبجي 

وذويه ورفاقه ومحبيه.
أنفســنا  »ُنعزي  بريــك:  بــن  وأضاف 
والجنوب عامة يف استشهاد بطل استثنايئ 
من طراز خاص قدم روحه وثالثة من أبنائه 

يف سبيل إميانه بقضيته«.
وتابع: »الضالع هي بوابة الجنوب، ومن 
أوىل املحافظات التي دافعت وتصدت للعدوان 
الحويث، والتضحيات التي تقدمها محل تقدير 

من كل أبناء الجنوب«.
بكافة  السياســية  القيــادة  أن  وأكــد 
رجاالتها، حملت أكفانهــا عىل أكتافها منذ 
حملت عىل عاتقها مســؤولية شعب يسعى 

الستعادة دولته وحقوقه.
واختتم اللواء بن بريك كلمته: »سننترص 
بشــعبنا وبعزميتنا التي لــن تلني وبإمياننا 
بقضيتنا، ولن نتواىن عن بذل الغايل والنفيس 

يف سبيل ذلك«. 
وألقيت كلمة عن أرسة الشــهيد، ألقاها 
نجله  محمد الشوبجي شكر خاللها املجلس 
االنتقايل عىل تنظيم الفعالية، مذكرا بوصايا 
والده الشهيد يحيى الشوبجي الذي قىض من 

أجلها.
وأكــد محمد أن دماء الشــهداء لن تربد 
حتى نيل الحرية واالستقالل التي ضّحى من 
أجلها صناديد الرجــال عىل جبهات البطولة 

والرشف.
الشهداء  أرواح  الشــوبجي عىل  وترحم 
كافة الذين قضوا دفاعــا عن تراب الجنوب، 
متمنيا الشــفاء العاجل للجرحــى والحرية 

لألرسى.
كام ألقيــت يف الحفل عدد من القصائد 
الشــعرية وكلامت الرثاء واملواساة واإلكبار 
للشــهيد وأبنائه وكافة الشهداء، وتم عرض 
فيلم قصــر يحيك بعضا من ســرة حياة 
الشــهيد وأقوال من عارصوه ورافقوه، ويف 

ختام الفعالية تم تكريم أرسة الشهيد.

تقرير
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تضحيات الشوبجي وأوالده.. حالة 
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