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ق�صة ثائر يف ذكراه التا�سعة...ال�شهيد البطل /علي �صالح احلدي..

�سطع جنمه يف دياجري الظالم وحمل م�شاعل احلرية بكربياء الرجال ال�صادقني
األمناء  /كتب /نظمي محسن ناصر :

يف ســجل التاريخ الجنــويب الحديث قصص و
مآثر تروي عظمة اإلنســان الجنــويب الباحث عن
الوطن املنشود يف عزم وكربياء الرجال األبطال الذين
اســرخصوا أرواحهم من أجل نرصة الحق الجنويب
كهدف حتمي آمنوا به و استشهدوا من أجله
الشهيد عيل صالح الحدي واحد من هؤالء الرجال
األشــاوس الذي ســطع نجمة يف دياجري الظالم
وحمل مشــاعل الحرية بكربيــاء الرجال الصادقني
تسع سنوات عىل رحيله و ما زالت مآثرة خالدة حية
ســتتوارثها األجيال جيال بعد جيل يف ســر أغوار
الكفاح الجسور للثورة الجنوبية التحررية.
برز الشــهيد /عيل صالح الحدي كثائر و مناضل
صلب ومن طالئع املؤسسني األوئل للحراك الجنويب
يف خارصة الجنــوب و معقلها النضــايل األصيل
الحبيبة أبني مبعية كوكبة من األحرار الذين تحملوا
عىل عاتقهم رفض سياســة الظلم واالستبداد منذ
وقتٍ مبك ٍر أمثال.
الشــهيد أحمد القمع .و الفقيد/عامر الصوري ,
واملناضل /عباس العســل واملناضل /أحمد الربيزي
وغريهم كثري
أمن الشــهيد عيل صالح الحدي ورفاقه بالنهج
النضايل الذين اختطوه و بعدالة القضية التي قرروا
إبرازها للعامل أجمع باعتبارها مصري شــعب بأرسه
ومن أجلها نالوا نصيبهــم من األذى و التنكيل إال أن
عزامئهم مل تتوقــف يف منتصف الطريق أو تضعف
ملجرد وعيد أو تهديد أو مساومة وإغراء.
متيز الشــهيد عيل صالح الحدي بدماثة أخالقه
وشــكيمة صربة و نضج وعيــه و صالبة عزمة يف
أحلك الظروف و املواقف هــذه الصفات جعلته مثار
فخر وثقة بني أوساط رفاقه وكل من عرفة من أبناء
الجنوب.
ومحــط نظــر حاقد لــدى أعدائــه جعلوه يف
دائــرة اهتاممهــم و هدفآ ملخططاتهــم اإلجرامية
كاسرتاتيجية أدمن الغزاة املحتلون عىل وضعها يف
قامئة مهامهم ضد كل ماهو جنويب مخلص وغيور
لوطنه من هنا أضمر االحتالل وعمالؤه الرش وعقدوا
النية عىل تصفية الشهيد عيل صالح الحدي
بدأت تنفــض فصول املؤامرة وتســلل املجرمون
تحت جنح الظالم مدججني بالعدة و العتاد و كأنهم
ذاهبني لغزوة
وقبل بزوغ فجر يوم  10أبريل  2010انترش جنود
االحتالل حول منزل أرسة الشهيد عيل صالح الحدي
ويف محيط املنازل املجاورة له و تســلقت أقدامهم
املندسة سالمل منارة املســجد املحاذي ملنزل الشهيد
معلنني حالــة التأهب لتنفيذ الجرم املشــهود عىل
طريقة عصابة املافيا بهسترييا السفاحني النازيني
وما هــي إال لحظات حتى بدأ قائد املجرمني وعرب
مكربات الصوت بالنداء مطالبا من الشــهيد تسليم
نفسه فزعت زوجة الشــهيد و ابنتها وأوالدها لهذا
األمر الجلل
وأيقن الشهيد عيل صالح الحدي أن جنود االحتالل
قد عقدوا النية عىل تصفيته.

كامهــي عادة زوار الليــل اللصوص املجرمني مل
يرتكوا للشهيد فرصة أن يستفهم عن األمر
فبادروه بواب ٍل من الرصاص من جميع االتجاهات
ومل يعريوا أي أدىن اهتامم ملصري األطفال والنســاء
املتواجدين يف املنزل
خيارا آخر إال الدفاع عن نفســه
مل يجد الشــهيد
ً
و كرامته إثر هذا االعتداء الغاشــم فرد عىل مصدر
النريان و قاومهم برشاســة الرجــال وبدأت املعركة
الغري متكافئة بالعتاد و العدد
كثف جنــود االحتــال القصف عــى املنزل و
اســتخدموا الســاح الخفيف واملتوســط بصورة
هســتريية إجرامية تعرب عن مكنونــات نوازعهم
العنرصية ذات امليول الوحيش لإلبادة
طلب الشهيد عيل صالح الحدي من زوجته وابنته

واألوالد الثالثــة وابن شــقيقته أن يغــادروا املنزل
ويسلموا أنفســهم ليك ال يتعرضوا لألذى ولكن ابن
شــقيقته الشــهيد أحمد اليافعي رفض ذلك وفضل
البقاء إىل جانب خالة فقاتل برشاسة امتددت املعركة
من الســاعة الخامســة فج ًرا ليوم  10أبريل وحتى
فرتة الظهرية يف تح ٍد صارخ لــكل القيم والقوانني
الساموية واألعراف الوضعية .استبسل الشهيد و ابن
شقيقته بالدفاع عن الكرامة و استطاع الشهيد عيل
صالح الحدي بفضل خربته وحنكته العســكرية أن
يردي أربعة جنود فلقيوا حتفهم عىل الفور
وهنا أصيــب الجنود بالذعر فــا كان منهم إال
أن كثفوا إطــاق النريان بصورة وحشــية جنونية
استشهد عىل إثرها الشهيد البطل /أحمد اليافعي ابن
شقيقه الشهيد.

أما الشــهيد /عــي صالح الحــدي فقد أصيب
أصابــات خطرية يف كلتا قدميه و يف أنحاء متفرقة
من جسده
و استنفذ كل مالديه من ذخرية فعندما تأكد جنود
االحتالل أن الشــهيد قد نفذت ذخريته هجموا عىل
املنــزل وتوغلوا إىل مكان تواجد الشــهيد الذي كان
يزحف عىل األرض نتيجة شدة أصابته وألن الشهيد
إنسان عسكري ذات خربة وكفاءة أوهم الجنود بأنه
يريد االستسالم وأبدا عدم املقاومة فرسعان ما قاموا
الجنود مبهاجمته ملحاولة القبض عليه وهم يركلوه
بأقدامهم النجسة ويرضبوه بأعقاب البندق و دمائه
تنزف بغزارة
فجاءهم الشــهيد مبفاجأة مل تكن بالحسبان ألن
الحقد أعمى بصريتهم ففجر قنبلة يدوية كانت هي
السالح األخري الذي يف حوزته فلم يستشهد مبفرده
بل لقد متكن من قتل ثالثة جنود آخرين وعندما سمع
دوي االنفجار من داخل منزل الشــهيد ومل يعودوا
الجنود الذي هاجموا املنزل قاما الجنود املتمرتسون
خــارج املنزل بــرب البيت بثالث قذائــف آر.يب.
جي.لتســقط جدران املنزل عىل الشهيد وحولوه إىل
ركام تتصاعد منه األدخنه فهرع الجنود املجرمني إىل
نبش ركام املنزل بحثا عن الشــهيد البطل عيل صالح
الحدي و برغم أنهم وجدوه جثة ميته ممزقة األشالء
إال أنهم قاموا بسحل الشهيد و التمثيل بجثته بصورة
إجرامية قــذرة حاقدة ومل يكتفوا بذلــك بل أفرغوا
مخازن بنادقهم عىل جثة الشهيد عيل صالح الحدي
و هم يتلفظون بألفاظ بذيئة حقرية كحقارة أنفسهم
اإلجرامية ومل يرعوا للموت حرمه
مل يتوقــف إجرامهم عند هذا فحســب بل قاموا
جنود االحتالل الســفاحون باعتقال أوالد الشــهيد
الثالثة ورضبهم بأعقاب البنادق و الهراوت أمام أعني
أمهم و شقيقتهم اللتني كانتا ترصخان بحرقة و أمل
ولكن دون فائدة فقلوب جنــود اإلجرام قد تحولت
إىل حجارة صــاء وتحولت إنســانيتهم إىل كالب
متوحشة.
ومن ثم رشع جنــود االحتالل بنهب ما تبقى من
آثاث و نهبوا املحل التجاري الذي يقع تحت منزل أرسة
الشهيد عيل صالح الحدي أمام مرأى ومسمع الناس
الذين شاهدوا بشاعة املشهد اإلجرامي الفضيع
ويف يوم األحد املوافق  11أبريل  2010شيع جثامن
الشهيد البطل عيل صالح الحدي يف موكب جنائزي
مهيب شارك فيه مئات اآلالف من أبناء الجنوب الذين
أتوا من كل أرجاء الوطن الجنويب لتشــييع الشهيد
القائد عيل صالح الحدي و ابن شــقيقته الشــهيد
البطل أحمد اليافعي والشهيد البطل محسن الجعوف
فســارت الجموع الغفرية يف املوكب الكبري قاطعة
بذلك عرشات الكيلومرتات حتى استقراء بهم املطاف
يف مقربة الشــهداء بالحبيلني مديرية ردفان وهناك
ووريــت جثامينهم الرثى إىل جــوار رفاقهم الذين
سبقوهم رشف الشهادة
رحم الله الشهيد القائد /عيل صالح الحدي رحمة
األبرار والرحمة لكل شهداء جنوبنا الحبيب
والعهد والوفاء لهم  ,وإننا عىل دربهم لسائرون
ولعنة الله عىل الطغاة املجرمني.

