
۹ �لبد�ية كانت مع �لأخ �ملنا�سل �ل�سيخ حممد قا�سم �أحمد مثنى 
�لثوير - غول �سبولة مديرية �ل�سالع- حيث قال:

-  تلقيت در��ستي يف �ملعالمة على يد �لفقيه �سالح حيمد وحممود 

�سقاف، �أتذكر �نه يف عام 1956م وقعت مو�جهات مع �ل�ستعمار 

�لربيطاين  ثم هربنا �ىل جحاف وخ�سنا معركة حامية �سدهم وتقدمت 

�لقو�ت �لربيطانية م�ستخدمة �ملروحية و�لطري�ن، بعدها نزحنا �ىل 

قعطبة وبقينا حو�ىل عامني وكان معنا ح�سب ما  �أتذكر �لخ قائد 

مثنى ��سماعيل و�سالح �أحمد ح�سن �لذي �أ�سيب يف رجله وم�ساعد 

حممد مثنى علي و�أحمد مثنى علي و�حلاج ح�سني �لثوير وبعدها 

توجه �ل�سهيد علي عنرت وقائد �سالح �ل�سنفرة و�آخرون �ىل �لكويت، 

وبعد قيام ثورة 26 �سبتمرب 1962م �ساركنا يف �لدفاع عن �لثورة 

و�أ�سبت يف �سنعاء وبعد ذلك تفجرت ثورة 14�كتوبر عام 1963 

وقد مت �عتقايل عامني يف د�ر �حليد �أيام �لمري �سعفل و�أطلق �سر�حي 

وهربت �ىل �ثيوبيا ومكثت هناك �ست �سنو�ت ، وبعد �نت�سار �لثورة 

عدنا و�تذكر من �ملنا�سلني حممد عمر �لقطر�ين وحممد �حلاج �سكع 

�سر�رة و�سائف خالد وعبيد �سعيد �سكع و�ل�سيخ نا�سر و�سالح عبد�هلل 

�لوبح وحممد مانع �مللحة و�أخي �أحمد قا�سم �أحمد �لذي ح�سل على 

و�سام �لثورة وف�سل �ل�ساعري و�سالح �أحمد �سالح و�حلاج حممد 

من�سوب وعبد�لرحمن �ملن�سوب وعبد�ملجيد �سوحل و�سالح �أحمد 

حم�سن �حلازة وحم�سن �أحمد حم�سن وغريهم من �لثو�ر و�ملنا�سلني 

�لذين ل حت�سرين �أ�سماوؤهم �لآن.

ومل �حت�سل حتى �لآن على و�سام �أو �سهادة �أو معا�ش من د�ئرة 

�ل�سهد�ء و�ملنا�سلني رغم �نني وقفت مع �لثورة و�جلمهورية و�لوحدة 

ومازلنا على �لعهد و�لوفاء للقيم و�ملبادئ �لثورية �لوطنية �لوحدوية 

يف كل حال وحتت �أي ظرف ويف كل زمان ومكان.

أدوار سبتمربية 
اكتوبرية

حم�سن  �سل  ملنا �  ۹
حم���م���د �ل���ع���وج���ري 

�حلود..  �أحد �ملنا�سلني 

�ل��ب��ارزي��ن يف منطقة 

�ل�����س��ال��ع وك�����ان من 

يف  تلة  �ملقا �لعنا�سر 

جي�ش �لتحرير �لذين 

جت�سدت بهم و�حدية 

�ل��ث��ورة �ليمنية 26 

بر  كتو �  1 4 و �سبتمرب 

و�لذين ق��ادو� �لهجمات 

و�مل���ع���ارك و�لعمليات 

�سد مع�سكر�ت �لجنليز 

ودوري��ات��ه��م بال�سالع 

وعمالئهم وغ��ريه��ا من 

جبهات �لقتال يف مناطق 

عدة وقد عرف ب�سجاعته 

و�إق����د�م����ه و�إخ��ال���س��ه 

وولئ��ه للثورة وللوطن 

وم���ن �أ���س��ح��اب �ل���دور 

و�ل�سهامات  �مل�سهود 

�ل�سباقة يف بناء  �جلي�ش 

قبل �ل�ستقالل وبعده.

���س��اف��ر �ىل ج��م��ه��وري��ة 

م�����س��ر �ل��ع��رب��ي��ة �سمن 

�أول دف��ع��ة لأخ���ذ دورة 

�لعودة  تدريبية وعند 

توجه �ىل �سمال �لوطن 

متطوعاً  نف�سه  ع��ل��ن  و�أ

ود�ف��ع عن �لثورة و�لنظام �جلمهوري يف ملحمة �ل�سبعني يوماً 

وكان و�حدً� من �لقادة �لذين �ساركو� يف ك�سر ح�سار 

�ل�سبعني يوماً يف نقيل ي�سلح ومن 

حملو� �سعار �جلمهورية �أو 

�ملوت وقد تعر�ش تاريخه 

للن�سيان و�لتهمي�ش رغم ما 

قدمه من مالحم بطولية مع 

زم��الئ��ه وم��و�ق��ف م�سرفة يف 

�سبيل �نت�سار �لثورة �ليمنية 

�كتوبر«   14 26 �سبتمرب و «

و�ل��دف��اع عن �ل��ث��ورة و�لنظام 

�جلمهوري، ويحتفظ �ملنا�سل 

حم�سن �لعوجري بع�سر�ت من 

�ل��وث��ائ��ق �لتاريخية �ملهمة عن 

دوره �لن�سايل ودور زمالئه وعن 

�ملعارك وجبهات �لقتال �لتي �سارك 

فيها وقاتل مع زمالئه �ملنا�سلني يف 

كل مناطق �ليمن.

مناضل حبًا يف اليمن
۹ �ملنا�سل  علي عبيد ذي حر�ن �أ�سهر من نار على علم ل يذكر 
منا�سل ذكرياته �أو م�ساركته  �ل ويردد معه ��سم علي عبيد ذي 

حر�ن فيقول كان معنا وذ�ك يقول كان قائدنا وغريه يقول كان زمياًل 

لنا عرفته �سهول �ليمن، وجبالها منا�سالً وقائدً� بارزً� ومتحدثاً عاقاًل 

ي�سعر بامل�سوؤولية وهو يتحدث �ليك �أو �إىل غريك، ول ترد على ل�سانه 

�ل حقائق كفلق �ل�سبح، عرف ب�سجاعته و�إقد�مه ومروءته و�أخالقه 

�لرفيعة وذكائه �لفطري يجول بذ�كرته وينب�ش فيها فيمنحك 

معلومات تاريخية لالطالع على مر�حل �لن�سال و�لثورة و�ملعارك 

و�لقادة و�لبطولت و�ملاآثر ووحدة �لن�سال �لثوري ل�سعب و�حد 

ووطن و�حد من �ملهرة �ىل �سعدة، ولقد �أبلى بالء ح�سناً يف �جرت�ح 

�ملالحم �لبطولية مع زمالئه علي بن علي هادي وعلي عنرت و�سالح 

علي  و م�سلح 

�جلحيم  و�سالح  �سائع 

وقا�سم �سيف وعبد�لرحمن 

�ملن�سوب وح�سني �لتهامي 

وعزب وف�سل �ل�ساعري وغريهم من �لثو�ر و�ل�سهد�ء بل �ن كل 

�ملنا�سلني ويف مقدمتهم �ل�سهيد علي عنرت قد �أدلو� ب�سهادتهم للتاريخ 

باأن �ملنا�سل علي عبيد ذي حر�ن قائد ن�سايل من �لطر�ز �لول قبل 

در��سته يف �لكلية �حلربية مب�سر وبعد تخرجه منها، وقد �سارك 

بفعالية وحما�ش و�أد�ء بطويل ر�ئع يف معارك نقيل ي�سلح وبني مطر 

و�حليمتني وحريب و�سرو�ح و�ملحاب�سة و�ل�سالع وردفان وحلج 

وعدن دفاعاً عن ثورة ووحدة �ليمن وحمل �لأو�سمة و�لنيا�سني 

ورغم �حلالة �ملادية �ل�سعبة �لتي يعي�سها �إّل �أنه ماز�ل متم�سكاً 

بالقيم �لوطنية �لوحدوية فما �أحوجنا لرد �لعتبار لهذ� �ملنا�سل 

�جل�سور بهذه �ملنا�سبة �لوطنية �خلالدة.

تاريخ حافل 
بالبطوالت

۹  �أم��ا �ملنا�سل حممود 
)مثيني(  �حل���ود  مثنى 

�ملعروف با�سم حممود مثنى �لقحطاين �لقائد �لع�سكري �لبارز يف جي�ش 

�لتحرير �لذين جت�سدت بهم و�حدية �لثورة �ليمنية خا�ش �ملعارك  �سد 

مع�سكر�ت ودوريات ومقر�ت �لجنليز بال�سالع وعمالئهم وغريها من 

جبهات �لقتال يف مناطق عدة، وعرف ب�سجاعته و�إقد�مه و�إخال�سه 

و�لولء و�لوفاء للثورة و�لوطن نزح مع رفاقه �لبي�سي و�لرفاعي 

وعبد�هلل مثنى ح�سني وعلي بن علي هادي �ىل عدن ومكث خم�سة �أيام 

وبعد ذلك و�أعلن نف�سه متطوعاً ود�فع عن �لثورة و�لنظام �جلمهوري 

يف ملحمة �ل�سبعني يوماً، وكان و�حدً� من �لقادة �لذين �ساهمو� يف فك 

ح�سار �ل�سبعني يف نقيل ي�سلح وممن حملو� �سعار �جلمهورية �أو �ملوت 

وتعر�ش تاريخه للن�سيان و�لتهمي�ش رغم �ن له مو�قف م�سرفة يف �سبيل 

�نت�سار �لثورة �ليمنية »26�سبتمرب و14 �كتوبر« و�لدفاع عن �لثورة 

و�لنظام �جلمهوري.

ويحتفظ �ملنا�سل حممود مثيني �حل��ود بع�سر�ت من �لوثائق 

�لتاريخية �ملهمة عن دوره �لن�سايل ودور زمالئه وعن �ملعارك وجبهات 

�لقتال.

تربة اليمن واحدة
۹  �ل�سيخ حممد عو��ش ت�سلح �سريته �لن�سالية لإخر�ج �أروع �لأفالم 
�ل�سينمائية من خالل �لو�قعة �لتي جرت بينه وبني �ل�سابط �ل�سيا�سي 

ديفي ويت�سح لنا من خاللها �ل�ستكبار و�لغطر�سة �ل�ستعمارية حيث 

حاول ديفي �سحب �ل�سيخ حممد عو��ش من رقبته بع�سا �خليزر�ن 

�ملعكوفة متنا�سياً هو ومن كان يف معيته من جي�ش حممية عدن �لغربية 

حينها �أن �لبطل ينتمي �ىل يافع و�ىل �آل بن �سبعة حتديدً� و�لذي جاء 

��سمهم ن�سبة �ىل جنبية جدهم �لول قتل فيها �سبعة �أ�سخا�ش يف �إحدى 

مو�جهاته مع �أعد�ئه و�أن لعبة �حلن�ش )�لكوبر�( وهي حركات �لطعن 

باجلنبية ل يتقنها �سوى �سكان �سرو حمري من �حفاد يهرع�ش ومنهم 

�ل�سيخ ر�جح بن هيثم و�ل�سيخ/ حممد عو��ش و�لق�سيدتان ر�جح بن 

هيثم بن �سبعة �ملر�سلتان �ىل كل من �لإمام يحيى و�ىل قبيلة �لأز�رق 

بال�سالع بعد ��ست�سهاد �لبطل �ل�سيخ/ حممد عو��ش ويف �لق�سيدتني 

يت�شح لنا مدى ارتباط م�شائخ اجلنوب و�شكانه بحكام �شمال اليمن، 

و�أنهم كاجل�سد �لو�حد �ذ� ��ستكى منه ع�سو تد�عى له �سائر �جل�سد 

بال�سهر و�حلمى ووقوفهم �سفاً و�حدً� جتاه �أعد�ئهم �أما ما حلق ذلك 

من �أدو�ر لأهل بن �سبعة يف دفاعهم عن �لثورة و�جلمهورية يف �ل�سمال 

و�جلنوب فلنكتفي بذكر �لخ حممد �سامل علوي بن �سبعة �ملعروف 

باليافعي �أحد طلبة �لكلية �حلربية �سنعاء �لدفعة �لوىل �مللتحقني 

بها بعد قيام �لثورة، وك��ان من زم��الء دفعته �ل�سهيد عبد�لرقيب 

عبد�لوهاب �أحمد 

ن��ع��م��ان وحم��م��د 

ع��ل��ي �ل��ق��ا���س��م��ي 

ويحيى �لكحالين 

وغريهم.

 ابعد يدك 
عني:

منهم  ي�������س���اً  �أ

ذل�������ك �ل����رج����ل 

�ساحب �ل�سورة 

�ل����ذي ك���ث���ريً� ما 

ن�ساهده على �سا�سات 

�لف�سائية  �ملحطات 

 �ً م�ستنكر و ياً  متحد

وه����و ي�����س��ت��ب��ك مع 

�أح��د جنود �لحتالل 

�لربيطاين ويقول له 

باللغة �لجنليزية: 

»�أن��ا رج��ل �بعد يدك 

ن��ه �ملنا�سل  عني« �إ

�سالح حممد بن �سبعة 

رحمه �هلل �ل��ذي كان 

يدير �سينما �لبينيان 

وي�سكن ���س��ارع �مللكة 

�أروى ب��ح��ي ك��ري��رت.. 

�لنظام  �ليه  يلتفت  مل 

�ل�سمويل خالل حكمه ول 

يوجد مربر �سوى �أنه من 

�أ�سرة بن �سبعة وينتمي 

ل�سعبي  � لتنظيم  � ىل  �

جلبهة �لتحرير وهناك 

غريهم �أي�ساً �مثال �ل�سهيد مقبل مثنى �خل�سري �لذي ��ست�سهد بجانب 

�لبطل �ل�سيخ حممد عو��ش و�ل�سهيد عبد�لد�ئم 

ه��و �لآخ����ر ن��ا���س��ل �سد 

�ل�ستعمار �لربيطاين 

�لبغي�ش، وع��رف 

عنه �أنه قتل �مل�سرت 

���س��ي��ج��ر �ل��ربي��ط��اين 

طعناً بجنبيته دفاعاً 

عن �حلرية و�لكر�مة 

و�ل����وط����ن، و�ي�����س��اً 

�ل�����س��ه��ي��د حم��م��د م��ان��ع 

عبد�لرب عو��ش �لذي 

��ست�سهد ه��و �لآخ���ر يف 

حمافظة حجة يف منطقة 

�ملطيا دفاعاً عن ثورة 26 

�سبتمرب �ملجيدة.

  وقبل �لختتام �أود �أن 

�أذكر مبا قاله �لقا�سي حممد 

عبد�هلل �ل�سامي عامل �لإمام يف 

�لبي�ساء حينها جو�باً  على �ملندوب �ل�سامي �لربيطاين )تريفا�سكي�ش( 

�لذي كان حا�سرً� معه �سالطني وم�سائخ و�أمر�ء �جلنوب وكان ي�سادف 

�سهر رم�سان حيث قدم �ملندوب �ل�سامي �سحن �لتمر وقال للقا�سي: �إن 

هذ� �لتمر من ح�سرموت ويختلف عن متركم فرد عليه �لقا�سي �ل�سامي 

-رحمه �هلل- قائاًل: »ل �ختالف يف طعم �لتمر لأن تربة �ليمن و�حدة«، 

ويف �لق�سيدة �ملر�سلة من �ل�سيخ ر�جح بن هيثم بن �سبعة �ىل �لأز�رق 

رثاء بال�سهيد حممد عو��ش يقول يف �لبيتني �لتاليني:

وت����ه����ن����اك����م �جل������������ودة وي����ه����ن����اك����م �مل��������دوح

رح������م ذي ق���ت���ل م���ن���ك���م ويف ����س���ي���ت���ه �ع��ت��ل��ى

وع�����و�������ش ذي ����س���وي���ه���ا وب�������رد ب���ه���ا �جل������روح

ع���ل���ي���ك���م ������س�����الم �هلل ������س�����الم �جل�����ذ�ي�����ل�����ي۹

وجدت قيم اإلسالم احلقة ترجمتها الصادقة 
بفضل الثورة اليمنية املباركة

مناضلو الضالع
بطوالت مشرفة دفاعًا 

عن الثورة اليمنية

كتب: محمد الشعيبي

¿ كان ألبناء الضالع شرف المشاركة في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر والتصدي للحكم 
اإلمامي وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وهنا نسرد نماذج من تلك البطوالت التي لن 
ينساها التاريخ ألولئك الرجال الذين أثبتوا  لكل المتآمرين بأن الثورة اليمنية واحدة ، 
فإلى شهادات المناضلين التي تفند أصوات دعاة التمزق واالرتداد التي نسمعها اليوم، 

فمع تفاصيل بعض األحداث لهؤالء المناضلين:

الشهيد سبعة قتل الضابط 
الربيطاني طعنًا بالجنبية

»املناضل ثوير«: جرحت يف صنعاء 
واعتقلت يف عدن وأعيش بدون مرتب

»املناضل العوجري«: قاد 
العمليات ضد الغزاة وشارك 
يف فك حصار صنعاء

»املناضل ذي حران«: قاتل يف املحابشة وعدن 
دفاعًا عن الثورة اليمنية الواحدة

»املناضل محمود«: قاد العمل الفدائي 
ضد املستعمرين بالضالع وشارك 

يف ملحمة السبعني
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الـ47 لثورة الـ14 من 
أكتوبر  الخالدة

�ل�سهيد �سالح م�سلح�ل�سهيد علي هادي�ل�سهيد �ملن�سوب �ل�سهيد عبد�لد�مي

�ملنا�سل حممود�ملنا�سل حر�ن�ملنا�سل �لعوجري�ملنا�سل ثوير

�ل�سهيد قايد مثيني�ل�سهيد علي عنرت�ل�سهيد علي �سايع�ل�سهيد عو��ش

املناضل علي عنرت ثائر يف وجه الزيف:

الحركة الوطنية ناضلت النتصار الشعب اليمني

»�إن �لثورة �ليمنية يف �ل�سمال و�جلنوب مرت�بطة، وهناك 

حركة وطنية موجودة يف �ل�سمال كانت عالقتها قوية باحلركة 

�لوطنية يف �جلنوب، و�ساهمت �حلركة �لوطنية يف ثورة 

�سبتمرب، و�ساهمت �حلركة �لوطنية يف ثورة �كتوبر، و�لن�سر 

�لذي حققناه يعود ف�سله بالدرجة �لأوىل للحركة �لوطنية 

�لثورية يف �سمال �لوطن �لتي �ساهمت يف دعمنا يف ن�سالنا يف 

مرحلة حرب �لتحرير، و�لتي ماز�لت ت�ساهم وتدعم �لثورة 

وتد�فع عنها يف �ل�سمال ويف �جلنوب �ىل يومنا هذ�.

�حلركة �لوطنية �ليمنية و�حدة و�لقتال بالدرجة �لأوىل 

ل�سالح �ل�سعب �ليمني«.

بهذه �خلال�سة �ملوجزة خل�ش �ل�سهيد علي عنرت حقيقة 

و�حدية �لثورة �ليمنية �سد �ل�ستعمار و�ل�ستبد�د جميباً على 

ت�ساوؤلت »طالئع علي عنرت« �لطالئع �ليمنية �لتي �لتقاها 

�ل�سهيد علي عنرت يف حد�ئق عدن بالتو�هي، �أثناء �لتح�سري 

لالحتفال بالذكرى �لع�سرين لنطالقة ثورة 14 �كتوبر يف لقاء 

طالئعي مفتوح ��ستهله �ل�سهيد علي عنرت بقوله:

»�أنا �سعيد �أن �ألتقي هذ� �ليوم مع �أبنائنا �لطالئعيني وبالذ�ت يف خ�سم 

�لتح�سري�ت �لكبرية �لتي جترى يف كل �ملوؤ�س�سات يف �حلزب ويف �لدولة 

لالحتفال بالذكرى �لع�سرين لنطالقة ثورة 14 �كتوبر من على قمم ردفان 

�لعظيمة لنوؤكد لأبنائنا �ل�سغار باأن هذ� �ليوم �لذي ن�سعد فيه ونعي�سه هو نتيجة 

لت�سحيات عظيمة قدمها �أبناء �سعبنا �ليمني �سماًل وجنوباً لنت�سار ق�سية �لثورة 

يف �ل�سطر �جلنوبي من �لوطن«.

وي�ستطرد �ل�سهيد علي عنرت موؤكدً� و�حدية �لهدف و�لق�سية و�لت�سحية:

»هذه �لت�سحيات كانت بالدم، و�لذين وهبو� �أرو�حهم �أي�ساً طالئع من �أبناء 

هذ� �ل�سعب �ليمني �سماًل وجنوباً لأجل �حلرية �لتي ننعم بها«.

بهذه �ملفرد�ت �لب�سيطة �سكاًل، و�لتلقائية طرحاً، و�لعميقة 

م�سموناً ودللة، يوثق �ل�سهيد �لثائر علي عنرت تاريخ �لثورة 

وحقيقتها و�أهد�فها وت�سحيات �سناعها يف �أذهان �ل�سبيبة 

وعقول �لطالئع ونفو�ش �لأجيال �لتي يعّول عليها حماية 

�لثورة ومو��سلة م�سريتها وتعزيز مكا�سبها و�إجناز�تها، 

وكاأن �ل�سهيد علي عنرت �لقائد و�ل�سيا�سي و�لثائر كان 

ي�ست�سعر �متد�د �لعد�ء للثورة وقيمها و�أهد�فها، وهو 

�لأمر �لذي �أكدته ولتز�ل توؤكده �لحد�ث و�ملنعطفات 

�لتي تطالعنا ب��ني �حل��ني و�لآخ���ر ب��دع��اوى �لزيف 

وتنظري�ت �لطابور �خلام�ش �لذي عمدت عنا�سره 

ولتز�ل �ىل ت�سويه �لثورة وم�سريتها وتاريخها حماولة 

��ستغفال �لجيال �ليمنية ب�سائعات و�أكاذيب و�أر�جيف ل هدف 

منها �سوى خدمة �أجندة �أذيال �لطغيان وجتار �لوطان و�ملرتزقة يف كل زمان 

ومكان.

وجدير بنا �ليوم - و�أكرث من �أي وقت م�سى - �أن نعيد قر�ءة حقائق �لتاريخ 

ونلقنها �أجيال �ليمن كما جاءت على �أل�سنة �سناع �لثورة ورجالها ومن عا�سو� 

تفا�سيلها، ولنقف بها ومن خاللها يف وجوه �أولئك �لدجالني �لذين يحاولون تزييف 

وعي �لنا�ش.. متنكرين حلقائق �لتاريخ وقيم �لثورة وت�سحيات �أبطالها �لذين 

عا�سو� وماتو� لليمن ومن �أجل �ليمن كل �ليمن.۹

اليوم الذي 
نسعد به هو ثمرة 
تضحيات الشرفاء

¿  بين يدي العيد الـ47 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ندعو هواة التمزيق ودعاة الزيف الذين 
انسلخوا من جلودهم وهويتهم ومضوا يتاجرون بالوطن وثورته ودماء الشهداء، ندعو 

هؤالء للمثول بين يدي ثائر مناضل اليزال صدى صوته هادرًا وهو يقول:

أحمد غيالن


