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 من قصص شهداء الجنوب

»األمناء« كتب/ خطاب ناصر:

من عــى جبال الضالــع األبية، 

مــن جبــل »املعفاري« الشــامخ 

شــموخ أبنائه األبطــال، برز رجاٌل 

تاريخًا  بنادقهــم  بفوهــات  كتبوا 

نضاليًا مجيدًا، ورســموا بدمائهم 

نرصًا بطوليًا عظيــًا، رجاٌل ألهبوا 

بدمائهــم حــاس الثــورة وَرُووا 

تراب الوطن، رجاٌل قدموا الغايل 

والرخيص حبــًا وكرامــًة بكل حبة 

رمــٍل يف وطنهم الطاهــر، رجاٌل 

كان نبيل هدفهم أن نعيش تحت 

ســقف الحريــة وننعم بالســام 

واألمــن واألمــان كا كانــوا هم 

يحلمون.

 يف املراحل العصيبة التي متر بها 
األعداء،  لهجامت  وتتعرض  األوطان 
تظهر معادن الرجــال، من يقدمون 
أرواحهــم رخيصة يف ســبيل بقاء 
وطنهم كرميــًا مصانًا من محاوالت 
السيطرة عليه من قبل الغزاة والبغاة 
الذين فقدوا إنســانيتهم وأخالقيات 

وجودهم كبرش!
أتحدث اليوم يف هــذه املادة عن 
فارٍس بــارز من فرســان املقاومة 
الجنوبيــة، عن مغــواٍر من مغاوير 
أيقونات  مــن  أيقونٍة  عــن  الفداء، 
الخلــود، مناضٍل ثائٍر صــارم، قائٍد 
محنٍك جسور، الشهيد القائد موىس 

صالح أحمد مقبل الهدياين.

نبذة عن حياة الشهيد
يف منطقــة قــرض املعفــاري 
بيئٍة تتضافر  مبديريــة األزارق، يف 
فيهــا كل عوامل النشــأة الكفاحية 
شهيدنا  أبرص  والوطنية  املعيشــية 
 ،1993 عــام  النور  مــوىس  القائد 
الثالثة  وكان األصغر سنًا بني إخوته 

الذكور.
واإلعداديــة  االبتدائيــة  درس 
مبدرســة عقبة بن نافع يف مسقط 
رأســه، ثم انتقل إلكامل الثانوية يف 

مدرسة العباس مبديرية جحاف.
يف دراســته حقق مستوًى جيدًا 
مــن التفــوق ســواًء كان ذلك يف 
تحصيله العلمي أو يف رجاحة عقله 

ودماثة أخالقه.
دبلوم  شهادة  عىل  موىس  حصل 

مهني زراعي - بلحج عام 2013.
2017 / 2018 تخــرج من  ويف 
كلية الرتبية - الضالع - قسم األحياء.

كان متزوجًا وأبًا لثالث بنات.
انخــرط الشــهيد يف صفــوف 
مبكرًا  الجنوبية  الوطنيــة  املقاومة 
يف الضالع عام 2015، وكان له دور 
فاعل يف مواجهة الحوثيني وطردهم 
حتى  مالحقتهم  ثــم  الضالــع  من 
قعطبــة والفاخر، أيضــًا كان قائدًا 

بارزًا يف جبهات الساحل الغريب.
عاليــة،  أخــالق  صاحــب  كان 

ومعدن أصيــل، ونفس طيبة كرمية 
متواضعــة، ملتــزٍم ومحافظ عىل 

التعاليم الدينية.
عرفنــاه متفائاًل عــىل الدوام، ال 
يتســلل اليأس إىل قلبه مهام كانت 

الظروف.
كان كأي إنسان ولد ونشأ وترىب 
ودرس وتخرج وتزوج وأنجب وعاش 
ومــات، لكن تفاصيــل دورة حياته 
الفارق وصنعت منه  هي من أحدثت 

القدوة وميزته عن اآلخرين.

التاريخ النضايل والثوري

الجبهــات إن نطقت متارســها 
فاسمع  ورمالها،  جبالها  وخنادقها، 

منها الوصية يا ابن الجنوب.
من يريد أن يكــون قائدًا مكتمل 
املحنك  للقائــد  األصيلة  الصفــات 
بالصفات  يتحىل  أن  عليــه  الناجح، 
والقيم والســجايا التــي تحىل بها 
القائد الشــهيد موىس صالح أحمد 

الهدياين.

الوراء، تحديدًا إىل  نعود قلياًل إىل 
مليشيا  ضد   2015 حرب  يف  الضالع 
إيران ومرشوعها الكهنويت البغيض، 
أهم  الشــهيد موىس من  لنجد اسم 
األسامء القيادية التي أحدثت فاعلية 
كبــرة يف معركة تحريــر الضالع، 
أنــه ال توجد جبهة  أكاد أجزم  حتى 
من جبهات خط التصدي األول لبوابة 
الجنــوب الضالــع إال وكان موىس 
املقاتل األهــم والقائد امليداين األبرز 

فيها.
رغــم صغر ســنه إال أنه كان من 
الذين بــرزوا بفدائيتهــم وحنكتهم 
القياديــة، صال وجال يف مواجهات 
الصفراء والعريش ومعســكر عبود 
واملظلوم، ثم بعدهــا كان من الذين 
تصدروا الصفوف األوىل يف مالحقة 
املليشيات يف جبهة قعطبة ومريس 

والفاخر.
بعد التحريــر الناجز يف الضالع، 
واصل شــهيدنا مشــواره البطويل 
بجبهة الســاحل الغريب ضمن قوام 
اللــواء الثاين عــرش عاملقة، وكان 

القتالية  الكتائب  إلحدى  حرٍب  أركان 
هناك  فظل  الثالثــة«،  »الكتيبة  فيه 
يستبسل يف الذود عن حياض الوطن 
ويدافع عن مكاسب االنتصار الكبر.

يف املواجهات األخرة التي حدثت 
قبل أيــام يف جبهة حيــس - املخا 
صبــاح يوم الجمعة التاســع عرش 
مــن نوفمرب الجاري، كان الشــهيد 
لتنفيــذ عملية  ورفاقه يســتعدون 
املواقع،  لتحرير إحــدى  عســكرية 
اندلعت املعركة واســتمرت رضاوتها 
ألكرث من ساعات، كانت القوات التي 
إىل  الواصلني  أول  مــوىس  يقودها 
الهدف األول وهو اخرتاق تحصينات 
العــدو، انفجــر لغــم أريض زرعه 
الحوثيون بأفراد من كتيبة الشــهيد 
الشهيد  ليهرع حينها  القائد موىس، 
متوجهًا إليهم إلســعافهم، وقبل أن 
يصل إليهــم أىب الفداء العظيم إال أن 
يكون قدر هــذا القائد الكبر، فعىل 
بعد أمتار من مواقع وثكنات مليشيا 
بطلقة  أُصيــب  اإلرهابية  الحــويث 
قناص يف رقبته استشهد إثرها عىل 

الفور، لتغرب شــمس التاسع عرش 
من نوفمرب آفلة ومتوشــحة السواد 
برحيل أحد أعظم فرسان هذا الوطن 

ومقاتليه الشجعان.

الرحيل املبكر
لْــُق وتنتــرش رائحة  يلعلــُع الطَّ
تعلمنا  فينا  البارود، ومنيض كأنــك 
كيــف مُنــرح عىل هــذه األرض 

الوصية الشاعرية ملحمود درويش:
َسَقَطْت ذراعك فالتقطها

وارضب عدوك ال مفر
وسقطُت قربك فالتقطني

وارضب عدوك يب فأنت اآلن ُحر
قتالك أو جرحاك فيك ذخرٌة

فارضب عدوك ال مفر!
موىس، كنــت حقًا قائــدًا كبرًا 
لقوة  متواضعًا  ومبادئــه،  بأهدافه 
العزمية  مــن  أقوى  شــجاعًا  فيك، 

وأصلب من اإلرادة.
القياديــة  الحيــاة  أن  صحيــح 
للقائد مــوىس قصرة لكن إنجازاته 
وبطوالته كثــرة وكبرة، كذلك هي 
بطوالت الشهداء أكانوا جنودًا أو قادة 
الريب ســتغدو كدمائهم باعثًا ملزيد 

من االنتصارات والصمود والبسالة.
يف التاســع عرش مــن نوفمرب 
األسود، عم الحزن كل أرجاء الجنوب، 
وكٌل عرب بطريقته عن املصاب األليم 
الكبر وفداحة الخسارة. فيام غطت 
صــور الشــهيد واجهــات الطريق 
واملركبات والهواتف عىل طول موكب 

تشييعه املهيب.
موىس يــا لَك من قائد جســور 
أورثت ألهلك وذويــك حًبا واحرتاًما 
الكثر، ذلك هو مبعث الزهو والفخر.

رحمك الله أيها الصارم الذي تشهد 
له كل ســاحات الــرشف والبطولة، 
اليوم نستوحي من افرتاضيات بقائك 
الكلامت  للوداع  نرصًا وفخرًا، ونكتب 

شعرًا ونرثًا.
العــزاء والصــرب والســلوان لنا 
ولكل  لك  والخلــود  واملجد  وللوطن، 

الشهداء.

يف ظل ترّجل فر�شان قافلة اال�شت�شهاد..
اأبطاٌل يكتبون التاريخ بدمائهم ويوا�ضلون املدد والت�ضحية

ال�ضهيد القائد مو�ضى �ضالح اأحمد.. حمارٌب اأوجع ب�ضرباته اأعناق الكهنوت املتخلف


