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كتب/ الشيخ/ عصام هزاع  الصبيحي :

مثة لحظــات مضيئة تظل محفورة يف 
الذاكرة وال تربحها، وهنا تحديدًا يصبح الفقد 
الذين ظلوا  مؤملًا وثقيال، حني يكون لهؤالء 
ومشعة  زمنهم  يف  هادية  مضيئة،  عالمات 

يف أزمنة الحقة .
من بني هؤالء يســطع اسم الشيخ عيل 
حســن ثابت األغربي - رحمــة الله - وكيل 
محافظة لحج وأحد مشــائخ وأعيان  قبيلة 
االغــربة، إحدى  قبائــل الصبيحة مبديرية 
املضاربــة ورأس العــارة مبحافظــة لحج 
املعروفــة بالعزة واإلباء والشــموخ، الذي 
اختطفته يــد املنون يف يوم الثالثاء املايض 
املوافــق 27 ســبتمرب 2022م، بعــد حياة 
حافلة بالعطــاء والتضحية من أجل الوطن 
لتفقد قبيلة االغربة خاصة والصبيحة عامة 

بكل مديرياتها الثــالث طور الباحة وكرش 
واملضاربــة ورأس العــارة مبحافظة لحج 
أحد شــيوخها ورجالها البارزين الذي اتسم 
بالعطاء والتضحية من أجل الوطن  يف كل 

املراحل.
أنذر الفقيد الشيخ عيل حسن ثابت  لقد 
األغــربي - رحمه اللــه  - حياته كلها يف 
خدمة بالده، حيث يعترب رحيله خسارة كبرية 
للصبيحة خاصــة وللوطن أجمع، خصوصًا 
واجتامعيًا  وطنيــًا  رمزًا  يعتــرب  كان  بأنه 
الصبيحة  عظياًم لوطنــه عامة وملناطــق 

خاصه مبتعدًا عن اللهاث وراء الرفات.
لقد كان الشــيخ عيل حســن األغربي 
- رحمه الله رحمة األبرار - شــيخا ذا جاه 
ونافذة  كبرية  بعرض وطول الوطن وله باع 
طويل يف مل شــمل الصبيحة ويف إصالح 
ذات البني، وشيًخا كرمًيا ومنارًصا للمظلوم، 
وليس هذا فقط بل كان شيخًا عرفه التاريخ 

بنضالــه وشــجاعته وتضحيتــه من أجل 
الوطن، يف كل املراحــل، وكان يف مقدمة 
املدافعة عن  الجنوبيــة  صفوف املقاومــة 
الجنوب يف بداية غزو الحويث الجنوب عام 

2015م، ومنع دخول مليشيات الحويث إىل 
الصبيحة وباب املنــدب وأصيب وأرُس وهو 
مقبل غري مدبــر يدافع عن الوطن، وضحى 
بخرية رجاله  وأهله أثناء الدفاع عن الجنوب 
من غزو الحويث عــام 2015م، وظل دومًا 
يف املقدمة كأسد رشس يحمي وطنه طيلة 
ســنوات الحرب القامئة يف بلدنا منذ نحو 
مثانية أعوام ألول مــرة يف التاريخ وحتى 
مامته، ومل يثنه األرس واملرض عن التضحية 

من أجل الوطن. 
رحم الله الشيخ الشجاع واملغوار الكبري  
عيل حســن االغربي، وعوضنا عن إخالصه 
وصدقه وســامحته وكرمــه وعدله، مبن 
سوف ينهلون من نبعه ويسريون عىل دربه 
من بعــده، ورحم الله هذا اإلنســان النبيل 
والعظيم وألهم أهله الصرب والسلوان، إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

كتب/ أحمد راشد الصبيحي:

أحد  تفقــد  الصبيحــة 
أركانهــا وأعمدتها التي كان 
تلقني  البــارز يف  الدور  لها 
فن  يف  دروًســا  الحــويث 
ومتريغ   الصبيحــي،  القتال 
وجهه يف رمال الصبيحة هو 

وزبانيته.
لقد ترجل الفارس املغوار 
األغربي،  حسن  عيل  الشيخ 
رغم  لحج،  محافظــة  وكيل 
أنني التقيته مرات عندما كان 

مأموًرا ملديرية راس العارة.
الشــيخ عيل حســن لو 
تكلمنا عن دوره يف مقارعة 
ســنه-  كرب  رغم   - الحويث 
فإنه كان بروح الشباب حني 
جي(  يب  بـ)اآلر  يرضب  كان 
تجاه عربــات الحويث وكيف 
اســتطاع هذا الرجــل الذي 
بلغ مــن الكرب عتًيا أن يحفز 
شباب وقباٸل الصبيحة نحو 

التصارع يف اتجاه العدوان.
الشــيخ عــيل حســن 
معركة  آخــر  يف  االغــربي 

أن  أراد  الحــويث  مــع 
هم  من  الحــويث  يعرِّف 
تفعل  ومــاذا  الصبيحة 
وقت الشداٸد، فقد التحم 
مع الحوثيني هو والبطل 
الشــهيد طــه  البوكري 
الصبيحة  من  وشــباب 
املعركة  أصبحــت  حتى 
مسافة صفر ويف  العرف 
املوت  هــو  العســكري 
الطريقة  وهــذه  املحقق 
الشجعان،  إال   يفعلها  ال 

ومن باع نفسه لله.
الصفان  التحــم  لقد 
الشــيخ  أصيب  وهنــا 
وتم  وِرجلــه،  بظهــره 
انســحاب  رغــم  أرسه 

يعرفون  كانوا  لكن  الحوثيني 
الشيخ وبالنســبة لهم فهذا 
فــوز، وبقــي يف العند بني 
العند  األرسى حتى تم قصف 
التحالف، فكان  من طــريان 
األرس:  يف   معــه  ملن  يقول 
“اخرجــوا واهربــوا أما أنا 
وأنتم  السن  كبري  شيخ  فإين 
شــباب املســتقبل ســوف 
أبقى«، وخرج كل الســجناء 
وبقي هو بسبب إصابته يف 
تبادل  تم  حتى  ورجله  ظهره 
األرسى فــكان من ضمنهم، 
أن  بعد  أملانيا  وتم عالجه يف 
قابله الرٸيس السابق عبدربه 
منصــور هــادي  لكن بقي 
معاًقا يعــاين من اإلصابات 
التي ال يتحملها إال الشجعان.

حياته  عن  تكلمنــا  وإذا 
بإيجــاز  كانت بصامته عىل 
فهو  والجنــوب  الصبيحــة 
املســتعمر  ضد  األحرار  أحد 
املصلحني  وأحــد  الربيطاين 

الصبيحة  يف  القباٸــل  بني 
الصعبة ويحمل  املهام  ورجل 
من الشهامة ال يضاهيه أحد، 
رجل سجيته التواضع للكبري 
والفقري  والغنــي  والصغري 
وهي ســمة الشــجعان يف 

كتب التاريخ.
الثالثاء موعد  وكان يوم  
انقطعت  لقد  ربه،  مع  اللقاء 
أنفاســه وتوقفــت نبضات 
قلبه وسجي إىل مواله بسبب 
ضد  معاركــه  يف  إصابتــه 

الحويث.
وهكذا فقــدت الصبيحة 
ركًنا من أركانها وأحد أعمدتها 
وشــيًخا مــن مشــاٸخها 
شــجعانها  من  وشــجاًعا 
وفارًســا من  فرسانها فهو 
يعد  خســاره ليســت عىل  
بل  الصبيحة  عىل  وال  قبيلته 
عىل الجنــوب كامال، ومهام 
نعطيه  فلن  وتكلمنــا  كتبنا 

حقه.

كلمات الشاعر/ أبو أحمد القحيم 

املعرب  القصري  الشــعري  الزامــل  هذا 
والبّناء والهادف لتحفيــز الناس عىل عمل 
الخــري قيل يف الشــيخ فضل بن دهشــل 
اليافعي »أبو صالح« أحــد أبناء يافع الذي 
تربع عنه وعــن إخوانه مبائــة وعرشين 
مليون ريــال ميني  لصالــح إنجاز طريق 
)رصد – باتيــس – معربان - لبعوس( الذي 

يجري تنفيــذه يف الوقت الراهن عىل نفقة 
أبناء يافع يف الداخل والخارج.

سـالم لـك يا فضـل بن دهشـل
مخصوص لك من لجنة املرشوع

مـن ساعفـك يا شيخ ما يفشـل
خـليت راية مكـتبك مـرفـوع

قايد احلجيلي

30 سبتمرب الذكرى الخامسة لرحيل زمييل 
ورفيق الدرب املناضل املحامي أنيس حسن ثابت 
البيــه - رحمه الله - عضــو الجمعية الوطنية 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب، ونائب مدير 
املجلس  وعضو  بلحج،  االقتصادية  املؤسســة 
املحيل مديريــة حبيل جرب، وأحد قيادات الثورة 
الجنوبية الشــابة التي تصدرت العمل النضايل 
والسيايس يف مرحلة الثورة الجنوبية السلمية 

واملقاومة سابقا حتى رحيله.
 تهل علينا اليوم الذكرى الخامســة لرحيله 
وقــد تحقق للجنــوب نجاحــات وانتصارات 
سياســية وعســكرية كبرية كانت من أهداف 
وتطلعــات فقيدنا الراحل، واليــوم نقف عىل 
أعتاب مرحلة جديدة لقضية شــعبنا الجنويب 

وحلم طاملا ظل فقيدنــا يحلم به وتحقيقه، وهو 
اســتعادة الدولة الجنوبية املستقلة وقد أصبحت قاب قوســني من تحقيقها بفضل نضال 
وتضحيات كبرية قدمها شــعبنا الجنويب ومنهم املناضل الفقيد أنيس حسن البيه - رحمه 
الله - وبهذه املناســبة نرتحم عىل روح فقيدنا الثائر أنيس البيــه ونقول له نم قرير العني 
فالجنوب اليوم أصبح أقرب من أي وقت مىض لنيل اســتقالله وحريته وهدفه يف استعادة 

دولته الجنوبية املستقلة وعاصمتها عدن.
 الرحمة والخلود لروحــك الطاهرة الرفيق املناضل أنيس البيــه، وعزاؤنا كبري ألرستك 

والوطن الجنويب يف ذكرى رحيلك املؤملة.

. 
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