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»األمناء« قسم التقارير:

صادف يوم األحد 1 أغســطس / آب 2021م، 
الذكرى الثانية الغتيال الشــهيد القائد العســكري 
الجنويب الفذ العميد منــر اليافعي )ابو الياممة(، 
بالعاصمة عدن،  الجــاء  ورفقائه، يف معســكر 

باستهداف صاروخي إرهايب غادر.
الكاتب االمرييك  وتتناول »األمناء« ما كتبــه 
نيكوالس هراس قد كتب ضمن )دراســات جيمس 
تاون فاونديشن(، عن الشهيد ابو الياممة، وكذا أهم 
ما كتبه السياسيون والصحافيون والعسكريون يف 

هذه الذكرى االليمة.

قائد جنويب عمالق
الكاتب االمريــيك نيكوالس هراس قد  وكان 
فاونديشن(،  تاون  جيمس  )دراســات  ضمن  كتب 
مقاال عن الشهيد ابو الياممة يف أغسطس 2019م، 
قام برتجمتــه )د.عبدالحكيم بن الحاصل اليافعي( 
قال فيه: »شــهد ميناء عدن االسرتاتيجي والواقع 
يف جنوب اليمــن حالة عدم اســتقرار منذ بداية 
٢٠١٨. ويف نهايــة يناير كانت عدن ســاحة قتال 
دامي داخليــا بني القوات التابعــة لرشعية هادي 
وبني القــوات الجنوبية، التي تتبع القائد عيدروس 
الزبيدي وتنادي باســتقال الجنوب. وكان الحزام 
قد خاض قتاال رشســا ضد قوات هادي الذي تتبع 
السعودية. قوات هادي يف حقيقة االمر قد اخذت 
مواقع القوات العفاشــية الحوثيــة املهزومة يف 
الحرب مــع الجنوبيني. كان القتــال عنيفا داميا 
رشسا مام استدعى الســعودية واإلمارات ارسال 
وفود عاجلــة إىل عدن إلنهاء الحــرب بني حلفاء 

البلدين«.
واضــاف: »يف خضم ذلك الــراع الدامي يف 
عــدن، أعلنت داعش مســئوليتها عــن مجموعة 
عمليات ارهابية يف عدن يف شهري فرباير ومارس 
استهدفت من ورائها مدنيني وقوات جنوبية وقوات 
اماراتية. وكرد فعل قوي وحاسم، أعلن قائد الحزام 
األمني العقيد منــر محمد محمــود اليافعي أبو 
الياممة، أعلن الحرب الشاملة عىل داعش واخواتها 

يف عدن وبقية مناطق الجنوب«.

من هو القائد أبو الياممة اليافعي؟
وتابــع الكاتب االمرييك نيكــوالس هراس: 
»القائد أبو الياممة اليافعي، ٤٤ عاما، هو قائد اللواء 
األول دعم واســناد التابع للحزام األمني، وهو رأس 
الحربة يف مكافحــة اإلرهاب يف عدن وضواحيها 
ويف عموم الجنوب. مولود يف مشــألة، يهر، يافع 
الســفىل وهو أحد مشــايخ يافع، القبيلة الذائعة 
الصيت. ويافع هــي إحدى أقوى قبائــل الجزيرة 
العربية. وهي القبيلة التــي زجت بخرة مقاتليها 
وشبابها إىل صفوف املقاومة الجنوبية وخصوصا 
الحزام األمني. يافع هي قلب الحزام األمني والقوات 
الجنوبية الضاربة. ويف شهر ابريل أصبح القائد أبو 
الياممة شــيخا ملشألة، يهر، خلفا لعمه، ويأيت ذلك 
عرفانا من قبائل مشــألة ببسالة وحنكة وشجاعة 
أىب الياممة يف املواجهات العســكرية ويف قيادة 

القوات الجنوبية ورأس حربتها الحزام األمني«.
واكمل: »كان أبو الياممة اليافعي قائدا عسكريا 
العســكرية، كان  جنوبيا ســابقا. وطوال حياته 
قريبــا وملتحام وملتزما بقــوى الحراك الجنويب 
الياممة  أبــو  كان  الجنــوب.  باســتقال  املنادي 
ضابطــا جنوبيا قبل الوحدة عــام ١٩٩٠. وعندما 
قامــت القوات الشــاملية باجتيــاح الجنوب عام 
١٩٩٤، كان منر اليافعي مــن الضباط الجنوبيني 
الذين قاتلوا عيل عبدالله صالح وقواته الشــاملية. 
وحني هزم الجنــوب، كان القائد أبو الياممة ضمن 
القيادات الجنوبية التي انســحبت إىل عامن ومنها 
إىل الســعودية. ومع إطاق أول رصاصة للمقاومة 
القائد عيدروس  الياممــة إىل  أبو  انظم  الجنوبية، 
الزبيدي وكانا معا نواة لقيادات عســكرية جنوبية 
أخذت عىل عاتقها مهمة تدريب املقاومة الجنوبية 
ملحاربة القوات الشــاملية يف األرايض الجنوبية. 

الشاملية  املخابرات  اعتقلت  بالذات  الســبب  ولهذا 
التابعة لصالح، اعتقلت أبــو الياممة ورمت به يف 
ســجونها وحكمت عليه باإلعدام. لكن أبو الياممة 
متكن من الهروب من ســجون صالح وتخفى يف 
أماكن عديدة حتــى أعلنت الثورة عىل نظام صالح. 
تعــرض أبو الياممة للســجن عدة مــرات لنضاله 
الســيايس ضد نظام صالح، وخــاض ضده عدة 
معارك أكسبته شعبية جارفة بني كل ابناء الجنوب، 
ومنحته شــجاعته وحنكته العســكرية الثقة يف 
أبو  القائد  أن  الجنوبيني فأدركوا  املقاومني  صفوف 
الياممة لديه القدرة والشجاعة عىل هزمية جيوش 

صالح وجيوش الحوثة واإلرهاب«.

قائد الحزام األمني
واستطرد نيكوالس: »تصدر أبو الياممة اليافعي 
العســكري واملعارك كبطل جنويب يقود  املشــهد 
تاريخ  ويعكس  الجنوبية.  للمقاومة  األمني  الحزام 
أىب الياممــة الطويل ومقارعته لجيوش الشــامل 
كفاحه السيايس من أجل استقال الجنوب. إضافة 
إىل قيادته الفعالة لقوات الحزام األمني يف ســحق 
االرهاب والتي وصلــت إىل كل األرايض الجنوبية 
وبإتفاقيــات مربمة بــني الســعودية واإلمارات. 
ونتيجة لنجاحاته الباهــرة، يعتقد ان أىب الياممة 
ي إىل قيــادة كل قوات الحزام األمني. وكانت  قد ُرقِّ
هذه الرتقية تعبرًا عن رىض قوات التحالف العريب 
بقدرات هذا القائد الفذ. ومن يومها يرشف القائد أبو 
الياممة اليافعي عىل كل قوات االحزمة األمنية يف 
عدن وخارجها كجزء من مهامه اليومية. وتعد عدن 
القوات اإلماراتية  الجنوب ومركز نشــاط  عاصمة 
يف الجنوب والقرن االفريقي. ورغم ان أبو الياممة 
اليافعي مقاتل صلب يف سبيل استقال الجنوب االَّ 
أنه حريص عىل القول أنــه تحت إمرة هادي. ومن 
موقعه العسكري يبدو القائد أبو الياممة اليافعي ذا 
تأثر خاص عىل مستقبل حركة استقال الجنوب«.

واختتــم الكاتب االمريــيك نيكوالس هراس 

مقاله بالقول: »يرشف أبو الياممة عىل كل العمليات 
العســكرية املنوطة بالحزام األمني يف عدن ولحج 
وابني والتي تســتهدف محاربة الحوثيني والقاعدة 
وداعــش يف آن واحد. ويف عام ٢٠١٧، اســتطاع 
القائد أبو الياممة اليافعي من انتزاع املحفد يف أبني 
من القاعدة وهزميتهــم رش هزمية. وبذلك النر 
أضاف أبو الياممــة اليافعي إىل رصيــده القتايل 
والقيادي وبرز كقائد جنويب عماق وحليف ضارب 

يف قوات التحالف العريب«.

تجديد العهد
القائد  الثانية الستشهاد  الذكرى  وبالتزامن مع 
البطل منر اليافعي، أكد قادة جنوبيون عىل الوفاء 

والعهد للشهيد وكل شهداء الجنوب.
وقال نائب رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
هاين بن بريــك، متحدثا عن الشــهيد العميد ابو 
الياممة: »كنَت رمزا من رموز نضالنا، عشــت حرًا 
بطــًا، وُمتَّ شــهيدا خالدًا«، مضيفا: »ســتبقى 
تضحياتــك أخي وســيدي وكل رفاقك الشــهداء 
واألبطال األحياء نرباسًا للجنوبيني جيًا بعد جيل«.

وأكد بن بريك: »وعهدنا لكم وللشعب الجنويب 
األيب بالوفاء واإلخاص وعىل دربكم سائرون«.

من جانبه، قال مدير مديرية دار سعد بالعاصمة 
عدن د.أحمد عقيل باراس: » دمائك الطاهرة مل تذهب 
هدرًا لقد رســمت خارطة الجنوب واستشــهادك 
أيها املنر كان انطــاق ملرحلة جديدة نحو التحرير 
واالســتقال.. قطعنا العهد وأقســمنا اليمني إننا 
ســنأخذ بثأرك وبثأر رفاقك مــن كل أعداء الجنوب 
وشعبه وسننتر ألننا أصحاب حق وقضية رحمك 

الله أبا الياممة«.

استهداف قادة الجنوب
فيام أعترب الخبر العسكري العميد الركن ثابت 
حســني صالح أن: »غياب أيب الياممة قد شــكل 
وقوات  االنتقايل  ومجلسه  للجنوب  فادحة  خسارة 

الدعم واإلســناد عىل وجه الخصوص، وترك فراغا 
ميكن القول إنه مل ميأل بعد، نظرا للسجايا القيادية 
واألخاقية النادرة التي كان يتصف بها هذا القائد«.

وفيام يخص اغتياله قــال ثابت: »اغتيال ايب 
القادة  الياممة جاء يف سياق مسلســل اغتياالت 
الجنوبيني األمنيني والعســكريني والسياســيني، 
وســيظل اعداء الجنوب يستهدفون كل من يناضل 
مــن أجل اســتعادة الجنوب قتا أو اســتبعادا أو 
تشويها وتجويعا، »فمنهم من قىض نحبه ومنهم 

من ينتظر وما بدلوا تبديا«.
وأكــد: »لكن هيهــات أن يتمكنوا مــن إثناء 
الجنوبيني عن تحقيق هدفهم يف دولة مســتقلة 
ذات ســيادة وكرامة يتم وضع لبناتها الراســخة 
بقيادة املجلس االنتقايل وبتضحيات شعب الجنوب 

وكفاحه وصرب، وليس الصبح ببعيد«.
الجنويب  الســيايس  القيادي  قال  جانبه،  من 
د.عيدروس نــر النقيب: »أن كل ما ميكن كتابته 
من كتــب ومجلدات ال تفي الشــهيد ابو الياممة، 
حقه، ببساطة ألن مأثرته ارتبطت بقضية أكرب من 
األفراد والجامعات واألحزاب والكتائب، وهي قضية 

وطن وأمة ومستقبل«.
واضاف: »كانت احامه اكرب من جسده النحيل 
وتطلعاته أوســع من قامته الصغــرة.. مل يفكر 
بقطعــة أرض أو رصيد بنيك أو أســهم يف رشكة 
تجارية أو مؤسسة استثامرية.. كان حلمه يتجسد 
يف وطن حر ودولــة مدنية عىل كل ارض الجنوب 
تتسع لكل أبناء الجنوب، دولة يستعيد فيها املواطن 
كرامته والوطن عزته والشــعب حريته واملستقبل 
أفقــه املفتوح عىل النامء والنهوض واالســتقرار 

والسام«.
أمــام القيادي الجنويب أحمــد الربيزي فقال: 
»ســيظل الشــهيد )ابو الياممة( يرتبــع ذاكرتنا 
الوطنية، ليس لكونه أفنى حياتــه انتصارًا ملبادئ 
الثــورة الجنوبيــة، ودفاعًا عن تطلعات شــعب 
الجنوب فحســب، بل انه كان مثااًل للثائر الجنويب 
الصادق املؤمن بقضيته ولهذا كانت مشاركاته يف 

االعتصامات نقطة مضيئة يف تاريخه الثوري«.
مــن جانبه قــال، عضو وفــد التفاوض يف 
االنتقايل يحيى غالب الشعيبي: »يوم اهتزت األرض 
وتزلزلت برحيل األســد الجنــويب القائد منر أبو 
الياممة، حاولت قوى االرهاب واعداء الجنوب كرس 

شوكة ورأس حربة الوطن«.
واضــاف: »صحيــح صعقنا وحزنــت وبكت 
بركان  انتفضت  ولكنها  الجنوب  وارتجت  الســامء 
غاضب تنتقم للقائد ابــو الياممة وانترت لهدف 

ابو الياممة رحمه الله«.

شهيد حي مبآثره ومرشوعه
بــدوره، قال عضو وفد التفــاوض باالنتقايل 
أنيس الرشيف: »أبا الياممة ستظل حيًا خالدًا مبآثرك 
وبطوالتك وتضحياتكم أنت وكافة رفاقك من شهداء 

الجنوب«.
واضاف: »لقد جددتم بدمائكم الطاهرة رســم 
الجنوب، وســنميض عىل  معامل خارطة حــدود 
دربكم حتى استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية 
املستقلة عىل كامل حدود ما قبل 21 مايو 1990م«.

من جانبــه قال املتحــدث الرســمي للقوات 
النقيب: »إن هذه  النقيب محمد  الجنوبية،  املسلحة 
الذكرى ليست فقط لرسد مناقب القائد الشهيد ايب 
الياممة، إنها جانبا من االستمرارية الحية واملكثفة 
لســجاياه القيادية الفذة فينا واالجيال، وليســت 
للرثاء، الن املرايث حظ امليتــني، وابو الياممة حي 
حارض مرشوعا ونهجا وسلوكا يف مسرة قواتنا 
املســلحة الجنوبية الوالدة للقادة الشــجعان من 

أمثاله«.
فيام قــال عضو الجمعيــة الوطنية للمجلس 
وضاح بن عطيــة: »مل يكن الشــهيد القائد منر 
اليافعي قائد عسكري وميداين وحسب بل كان رجل 
خر وصاح وشيخ قبيل ومصلح اجتامعي وهذه 
الصورة جمعتني معه يف حل قضية شائكة كانت 
ستؤدي إىل فتنة وكان للشهيد دور باخامدها.. كان 

الشهيد مبثابة أّمة متيش عىل األرض للصاح«.

اأبا اليمامة.. قائد ج�شور ورمز جنوبي �شامخ

وما زال للق�صة بقية  
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يف الذكرى الثانية الستشهاده..


