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المقال االخير

ســنظل نذّكر بأحــداث بيضــاء ناصعة من 
تاريخنــا، وما أحوجنــا إليها يف هــذه األيام أيام 
أمام  اإلفالس والضحالة والســفالة، دقيقة وقفت 
الكتاب القيم واملوســوم بـ )محمد عيل الجفري.. 
السيد  الذي قام بإعداده  مســرة شــعب وزعيم( 
عبدالرحمن عيل الجفري )شــقيق أصغر للســيد 

محمد عيل الجفري(.
السيد محمد عيل الجفري من  مواليد السلطنة 
اللحجية العطرة الذكر عام 1920م، يف بيئة علمية 
ونقية، وعند بلوغه العارشة ســافر إىل تريم حيث 
التحق برباطها املشــهور الذي أخــرج العديد من 
العظــاء وتخرج من رباطها بعد ســنتني ونصف 
وسافر بعد ذلك إىل القاهرة والتحق باألزهر الرشيف 
ومكث يف القاهرة أربع عرشة سنة تحصل خاللها 
عىل ثالث شهادات: العاملية األزهرية وإجازة القضاء 

وإجازة التدريس.
عاد السيد الجفري إىل ربوع الوطن حيث برز 
خطيبا وواعظا وزعيا وتقلد منصب رئيس مجلس 
القضاء األعىل ورئيس املجلس الترشيعي يف سلطنة 
لحج، ويف العام 1948م أسس مع عدد من الصفوة 
من أصحابه حزب رابطــة الجنوب العريب وانتخب 
رئيسا له باإلجاع عند إعالنه رسميا عام 1950م، 
وقاد نضال شعب الجنوب حتى عام 1958م، عندما 

نفته السلطات الربيطانية.
قضية  إدراج  من  الجفري  الســيد  اســتطاع 
الجنوب العريب يف الجمعيــة العامة لألمم املتحدة 
عام 1962م، وشكلت لجنة تقيص الحقائق الدولية 
املنبثقة عن لجنة تصفية االســتعار وقدم لها عدة 
تقارير عكست تأثرها عىل التعجيل بقرار استقالل 

الجنوب العريب.
نضاالت السيد الجفري عديدة ومتنوعة داخل 
الوطن وخارجــه واختتمها يف مــارس 1980م، 
عندما تلقى حزب الرابطة دعوة من القيادة القومية 
لحزب البعث العريب االشرتايك للمشاركة يف أعال 
مؤمتر قومي عريب وحقق شيئا من اآلمال القومية 
إال أن املوت فاجأه يوم األحد 27 أبريل 1980م وكانت 
العراقية اقرتحت  القيادة  هناك ثالثة قرارات لدفنه: 
دفنه يف بغــداد، والرابطة اقرتحــت جدة، وأرسة 

الفقيد اقرتحت القاهرة، وكان لها ما أرادت.
موت السيد الجفري اهتزت له قاعات وهامات: 
الرئيس العراقي صدام والرئيس املرصي أنور السادات 
والسلطان عيل عبدالكريم وكبار األمراء السعوديني 
وشــيخان الحبيش وأحمد رشيف الرفاعي ومحمد 
الصباح وعيل محمد  سامل باســندوه وبدر محمد 
سعيد الواحدي والشيخان محمد وصالح فريد وعيل 
محسن فدعق وعبدالقادر السقاف والقامئة طويلة.

شدتني عدة كتابات رائعة سطرها كبار منهم 
الشيخ أحمد محمد نعان وعنوانها )صداقة أربعني 
عاما مع األخ الشهيد محمد بن الجفري(، املساهمة 
األخرى كانت لألستاذ محمد سامل باسندوه مستشار 

رئيس الجمهورية – صنعاء 28 أبريل 1908م.
افتتح األستاذ باســندوه كلمته: "األخ الكبر 
الحبيب السيد حسن علوي الجفري واألخوة األعزاء 
أوالد السيد عيل الجفري..." وصف األستاذ باسندوه 
الفقيد الكبر مبا ورد عىل لسان أيب الطيب املنتبي: 
طوى الجزيرة حتى جاءين خرب... فزعت فيه 

بأماين إىل الكذب
وكم حاول باسندوه أال يصدق خرب وفاة الرجل 
الكبر ويف رسالته الطويلة عن فقيده الغايل أورد: 
"ومبوت أخي محمد انطوى علم من األعالم ورجل 
من جهابذة الرجال، ولكن الحياة كا تعلمون رحلة 

قد تقرص بهذا وتطول بذاك".
رحم الله رجلنا الكبر األيب السيد محمد عيل 
الجفري .. حفظ الله رجلنا الكبر الويف األســتاذ 

باسندوه.

جنيب محمد يابلي

محمد سالم باسندوه 
يعزي بوفاة السيد 
محمد علي الجفري

من ذاكرة الجنوب

األمناء / خاص:
عرث املواطنون يف مدينة جعار مبحافظة أبني، يوم األحد، عىل جثة 

مسن ملقاة يف مجاري الرصف الصحي.
وكشف شــهود عيان أن الجثة ملواطن يدعى الشيخ عيل، يعمل يف 

محل بهارات، مؤكدة أنهم وجدوه مكبال بسالسل حديدية.

صورة لخورمكرس أيام زمان

 في مجاري جعار
ً

العثور على جثة مسن مكبل

صورة وتعليق
كريســتيانو بعد ثالثية صالح يف مرماهم والهزمية بخمســة أهداف  مقابل 

صفر.. ارحموا عزيز قوم ذل!

ملسة  يف  الحســنة  والقدوة  البســاطة 
تواضع حني َتجرب خاطرًا ،وُتزيل هًا ، وُتسعد 

نفسًا سيأيت اليوم الذي ُيدان لك جميلك.


