
علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

االثنين : 17 / 10 / 2011م 
 الموافق :19 / ذي القعدة / 1432هـ 

العدد: )1576(

شعبنا لن يسمح لالنقالبيين والمرتدين عن الثورة والوحدة 
والديمقراطية والشرعية الدستورية بتمرير مخططاتهم 

والنيل من مكاسبه ومستقبل أجياله..

> في البدء التقينا المناضل الشيخ 
يحيى عبدالكريم عبداهلل المريسي من  
مريس القحيلة م/ قعطبة ش��ارك في 
الثورة في حماية ما يسمى بالحدود في 
بداية الثورة مع القائد علي محمد السعيدي 
وهو عميد ركن وكان قائدا لمنطقة قعطبة 
يقول: كنت مع  األخوة المناضلين محسن 
الحاللي ويحيى الحاللي وكان معي سالحي 
الشخصي وذهبنا للدفاع عن الثورة سبتمبر 
وشاركنا في القتال في عدد من المناطق 
وبعد قيام ثورة 14اكتوبر المجيدة شاركت 
في القتال في قعطبة ومريس والعتبات 
والشعيب ضد االستعمار البريطاني وكان 
الثوار يلجأون إلينا من الضالع والشعيب 
وكنا نستقبلهم في منازلنا ونقدم لهم 
الدعم والمأوى واألكل وشاركنا في الدفاع 
عن الوحدة اليمنية ومازلنا مستعدين 
على  لحفاظ  وا يتها  وحما عنها  للدفاع 

مكاسب الثورة اليمنية.
> وم��ن زمالئي المرحوم مثنى صالح 
قراوه والقائد محسن الحاللي وعبدالرحمن 
ق��راوه  ويحيى محمد مسعد  الشعيبي 
والشيخ محمد حسين ضيف اهلل صالح 
ويحيى محمد ريشان وصالح قاسم شقران 
وصالح بن صالح شقران وصالح علي 
شقران وكنا على تواصل مع المناضل 
الشهيد صالح مصلح قاسم وهناك كثير 
من المناضلين في منطقة مريس ولم 
يتم تسوية أوضاعهم وأن��ا واح��د منهم 
وأطالب دائرة أسر الشهداء والمناضلين 
الرئيس  ب��أن تطبق توجيهات فخامة 

بمنح المناضلين والشهداء مستحقاتهم 
ومعاشاتهم  وتكريمهم التكريم الالئق 
فنحن مازلنا مستعدين للدفاع عن الثورة 

والوحدة واألمن واالستقرار .
تضحيات اآلباء

> وبهذه المناسبة تحدث نجل المناضل 
الكبير علي مرشد جحاف ال��ذي تعرض 
أب��وه ألن��واع العذاب في عهد االستعمار 

البريطاني، حيث وقد نشرت الصحيفة 
السيرة الذاتية والكاملة للمناضل علي 
مرشد وق��دّم تضحيات كبيرة من بيت 
وأمالك في عهد االستعمار حيث مازالت 
أنقاض دار )ال��ردة( المملوكة للمناضل 
شاهدة على عبث الجنود البريطانيين 
بالمبنى ال��م��ك��ون م��ن أرب��ع��ة طوابق 

وال��ذي تعرض للتدمير الكامل من قبل 
المريرة  الفترة  المستعمرين في تلك 

مستعينة بطائرات حربية.
ابن المناضل ذكرنا بالمواقف الوطنية 
الشجاعة لوالده وعرفنا على المجلس 
الخاص الذي كان يحتضن الثوار من أبناء 
تعز وإب والضالع ودمت ومريس وقعطبة 
قبل أن تغير طائرات المستعمرين على 
المنزل الذي يقع في مديرية جحاف منطقة 
بني سعيد وهي شاهدة على كل المواقف 
العظيمة لذلك المناضل الجسور بل ان 
أبناء جحاف كلهم كانوا يحفظون قصته 
المشرّفة ووقوفه في وج��ه االستعمار 
البريطاني ... إبنه مازال يحتفظ بكل أدوات 
النجارة التي أكسبت والده لقمة العيش 
بعد انتصار ثورة 14 اكتوبر واكتفى ابنه 
أحمد بالقول: لقد أدى الوالد واجبه تجاه 
وطنه وأبناء الشعب اليمني العظيم.. كان 
وحدويًا مؤمنًا بمبادئ عظيمة وإن شاء اهلل 
سنواصل نفس النهج وسنتصدى لألصوات 

النشاز التي ظهرت علينا اليوم .
نجدد العهد لثورتنا

> وتحدث المناضل محمد علي سعيد 
أحمد الكيدمي - البجح سناح مديرية 
الضالع - العمر 67 عام  قائاًل : شاركت 
مع الكثير من المناضلين في الدفاع عن 

ثورتي سبتمبر وأكتوبر وقد أخذت دورة 
في جمهورية مصر العربية وك��ان أبرز 
القادة الذين كانوا يقودوننا علي بن علي 
ه��ادي وفضل الشاعري وعبدالرحمن 
المنصوب وكنا في إط��ار جبهة التحرير 
نقاتل مع الثورة وكانت الجبهة القومية 

تناضل وتقاتل ولنا زمالء أي����ض����ا 
منهم سيف علي عبدالاله ن���ذك���ر 

وع��ب��داهلل علي جعفر الخوبري وصالح 
أحمد صالح وآخ��ري��ن ال أتذكرهم اآلن 
بالدفاع عن  الشمال  كما شاركت في 
ثورة 26 سبتمبر  وخضنا معارك عديدة 
منها معركة نقيل يسلح واستشهد علينا 

وك������ان مزجحه من قرية الذهابي 
الشعيبي  لرحمن  عبدا وع���ل���ي معنا 

عبيد ذي حران و أخوه حزام وعبيد ذي 

ح��ران وسيف حمود وأصبت  في األيدي 
واألرجل في الملحه ببالد الشاعري وفي 
المناطق الشمالية وشاركت في معارك 
حصار السبعين وسقط من بين صفوفنا 
65 شهيدًا من ردفان والضالع والصبيحة 
كما قاتلنا في عدن وفي ردفان والمسيمير 
والسيلة ونقيل الخريبة والشعيب والضالع 
وتنقلنا بين تعز وإب و قعطبة و كنا نحصل 
على السالح والذخائر والتدريبات من قبل 
قيادة ثورة 26 سبتمبر وبعد االستقالل 
هربت إلى شمال الوطن، وبفضل اهلل ثم 
بفضل الوحدة اليمنية والقيادة الوحدوية 
عدنا إلى مناطقنا بعد رحيل التشطير 
وال��ي��وم يعيش الشعب اليمني كأسرة 
واحدة.. وهذه النعمة هي بفضل تضحيات 
المناضلين ودماء الشهداء األبرار.. فيجب 
علينا بهذه المناسبة أن نجدد العهد لهم 
ونحمي الثورة والوحدة وال نسمح ألعداء 

واليمن بالتحرك.. فالثمن ال��ش��ع��ب 
غ���ال���ي���ًا س��ي��ك��ون 

وكل عام والجميع 
بخير..

> هل باإلمكان الحديث عن بداية حياتكم 
النضالية؟

- في البداية كنت قائدا للحرس عند األمير 
بالضالع، قلت له أريد أن أترك العسكرة وكنت 
أطالب بحرية ب��الدي وأري��د التطوع للمشاركة 
بالقتال دفاعًا عن مصر اثناء العدوان الثالثي، 
ودعاني األمير ووصلت إلى عنده وقال أنا أريد 
أرويك الطريق حيث كان عند األمير حينها ضيوف 
من االنجليز أتذكر أنني رفضت أن أؤدي التحية لهم 
عنده، كنا ثالثة: حزام عبيد وشايف علي محمد 
وأنا، قلت لألمير التفرط الوفاء وفاء الزم اعزم 
قعطبة وخرجنا نهار.. وبدأنا بتأسيس مجموعه من 
13شخصًا هم من بدأوا النضال المسلح كان علي 
عنتر في الكويت وعلي بن علي هادي في مصر 
لكن لما سمعوا نبأ قيام الثورة عادوا وعاد علي 
بن علي هادي ولم يكمل الدراسة وأتى بالذخيرة 
والبنادق إلى االزارق بعدها هاجمنا  مقر االنجليز 
بالضالع انا وعلي عنتر وعلي شايع نجحنا بالهجوم 

ألنني  كنت متدربا ومالزما لعلي عنتر دائما..
> حبذا لو تذكرنا ببعض األسماء ممن كانوا 

معك أثناء تلك الفترة؟
- أتذكر محسن ناجي العقلة وحسين علي 
التهامي وأخوه ومحمدعلي العبد وأخوه ومحمد 
قاسم لكمة االشعوب والحاج مقبل مثنى الزبيدي 
وصالح حسين الزبيدي والجريذي وعلي عنتر 
وعبدالقوي ناجي المحالئي وعلي عبداهلل سعيد، 
في البداية ك��ان في الكويت وعلي بن علي 
في القاهرة وكان السياغي نائب اإلم��ام يقول 
نحن نريد نقوم بثورة بالجنوب ضد االنجليز 
بالثورة  وانتم تقومون  ومستعدين نمولكم 

ومقاتلة المستعمرين..
> ما الذي دعاكم للثورة؟

- نحن كنا نتابع مسيرة الثورة في الجزائر ومصر 
وغيرها فأخذنا الحماس والدم العربي مدركين أن 
)الحرق بالثوب واحد( أي إذا حرق هو أنت تحس  
والذي كلفنا للثورة انه كان االنجليز إذا حدث شيء 
خرجوا يمارسون أشد أنواع البطش ضد المواطنين 
كان الظلم والقمع قائمًا دون رحمة وهذا مادفعنا 

للثورة.
> نود أن تذكر لنا مواقف نضالية مع رفاقك ؟
- بالنسبة لعلي بن علي هادي فقد هاجمت 
معه ونفذنا عملية بالضالع وكنا مجموعة نزلنا، 
وفيه مركز الوقاية حق الدمنه - تابع للمستعمرين 
فراقبناه أنا وهو حيث كنت نائبا له ومعنا اثنان 
وعندما وصلنا و»الدشم« مشرفه.. اتجهنا واثنان 
تأخروا احدث على حركة كانت نتيجة صوت لحجر 
ولما سمعوا ضربوا الرصاص علينا قلت له اآلن 
أسرع وأهجم قد قرح البندق ولما دخلنا جنبهم 
بدأنا نرمي القنابل حتى كانت شرر الرشاش تنزل 
فوق رؤوسنا وتعرضت حينها لشظية برجلي وهو 
إلى جانبي فقتلنا منهم سبعه وقلت لهم بصوت 
مرتفع )جر يا حمار البقر( لالنجليز واقتحمنا المكان 
واستولينا عليه بعد أن صفيناهم ماعدا فردًا 
هرب.. كما قمت مع الشهيد علي عنتر والشهيد 
علي شائع بالهجوم على مقر الضابط البريطاني 
والمطار كنا ذات مره نشتي نطلع الكبار وفيه 
محجا صغير دخلنا المخبأ و صمدنا وقاتلنا حتى 
قهرناهم رجمناهم بالقنابل جلست بجنب شجره 

واذا باللمعه فظننت انها من القرية لم اتصور انها 
دوريه لالنجليز واحنا وصلنا والرشاش ضرب على 

وجوهنا..
> هل كان ذلك قبل ثورة سبتمبر وأين كنتم 

عندما قامت هذه الثورة؟
- نعم لقد شاركنا في الدفاع عن ثورة سبتمبر 
وبعد عودتنا من القاهرة 1969م اتجهنا أنا وعمر 
بن سيف وهاشم عمر وثالثة ال اذكرهم حينما 
قام المشايخ ضد الجمهورية قلنا الزم نساند 
الثورة نزل المقدم احمد الكبسي إلى قعطبة ثم 

تم التقطع له بالحصين في بالد الحيقي نزلنا لما 
وصلنا فوق اللكام في المودم وخرجنا إحنا وإياه 
هو والموشكي هجمنا على قصر الفهد ألنه هرب 
لما قامت الثورة وقاتلوا الى جانب الملكيين بعدها 
اشتركنا في يسلح وقاتلنا بوعالن كنا25من 
الجنوب، وعندما استشهد احمد الكبسي دخلنا 
وع��الن يوم السبت،  وجلسنا شهرين حاصرنا 
الملكيون حتى قام الجيش  بقيادة  الخوالني 
بالقتال واستمروا 4 ليال لإلفراج عنا لكن الملكيين 
ردوا عليهم حتى رجعوهم صنعاء مكثنا ندافع 

ومعنا بندق واحد نتداول عليه.. اذكر موقفًا حدث 
لنا اثناء حصار السبعين عندما خلصت الذخائر 
ذهبنا الى المناضل عبده محمد قايد الحالمي وقلنا 
له يعطينا  ذخيره قال التوجد ذخيره لبنادقكم 
فيه ذخيرة نوع بشلي.. ومع ذلك لم نتزحزح من 

متاريسنا.
> كيف كان العمل الثوري آنذاك؟

- كنت أبيع بعض من أدوات��ي واشتري بها 
ذخيرة كما كان المواطنون يمدوننا بالعون عندما 
يسمعون مايجري من تحرير لإلنسان.. بعدها جاء 
الدعم من الزعيم جمال عبدالناصر 
وكان المخطط  ا لتوجه لتحرير الجنوب 
مجموعات  فتحركنا  ر  االستعما من 
والجليلة كنا ننقل  بجحاف وس��ن��اح 
بعدها الذخائر إلى الجنوب من يوم 
14 أكتوبر يوم تفجير الثورة من جبال 
ردفان الشماء إلى ديسمبر عملنا على 
تأمين الطريق وإيصال المدد وكنا نسمع 
عن حصار السبعين وال استطيع النوم 

وأخواني تحت ضرب النار..
> هل كنتم تتلقون دعمًا من مصر 

-  لوال عبدالناصر والمساندة المصرية 
لما قامت ثورة ال بالشمال وال بالجنوب 
كان كل مايقول به حق فمبادئه ضد 
االستعمار والظلم كان الزعيم الروحي 
ال��ذي كنا نقف ل��ه إج���الاًل وإك��ب��ارًا.. 
عبدالناصر في قلب كل عربي.. الناس 
تؤيده.. كان يهز الدنيا بخطاباته وقد 
سافرت الى مصر للتدريب العسكري 
في عام1966م أنا واالخوة حسن عبيد 
وحسين التهامي قبيل يوم االستقالل 
وكنا مفعمين بحب النضال والوطن 

حتى أن زمالءنا اشتركوا مع المصريين في 
صد العدوان االسرائيلي، وه��ذا يدل على 
مكانه مصر عبدالناصر في قلوب كل أبناء 

الشعب العربي..
> هل تعرضت للسجن؟

- نعم سجنت بعد الثورة في الشمال اثناء 
سيطرة الجبهة القومية فقد اتهمت أني مع جبهة 
التحرير وسجنت وتعرضت لألذى بالشمال وكانت 
الجبهة تتهمني باني مقاوم.. أتدري بعد الثورتين 

تحولت إلى جندي في حين كنت نقيبًا سابقًا. 
> ما الهدف الذي سعيتم من اجله؟

- الهدف كان طرد االحتالل وإع��ادة تحقيق 
الوحدة اليمنية، إال انه كان يتردد انه بالشمال لم 
يكن هناك نظام وقانون أما األهداف والمبادئ 
للثورة اليمنية فكانت واحدة إال أنهم باألخير 
كانوا يريدون وحدة على مايشتوا آنذاك 
هنا وهناك.. تدري كانت وحدتنا القتالية 
اسمها الوحدة، وقد تعاهدنا أن نمضي 
بالنضال سويًا دخلنا إلى هنا واختلف 
المناضلون و الثوار وقالوا تروحوا 

بيوتكم قلنا كيف نروح..
> هناك أصوات وحدوية ومناضله 
غاب صوتها وصارت تتعالى شعارات 

الفرقة والعنف لماذا؟
- أقول لك األصوات النشاز تسير 
في طريق خاطئة، ألنك كيف تكون 
ضد بلدك وتخرب وطنك أقول هؤالء 
ضحية الطمع ,الطمع اليوجد ورع أما نحن فال احد 
يسمعنا لهذا نصمت، نحن صابرون على مرتب 
»الفين« ريال كنت مالزمًا وجئت إلى هنا جنديًا 

وفي خدمة الشعب.
> بنظرك ما الفرق بين مسمى الجنوب 
العربي باألمس ومسمى الجنوب العربي اليوم؟

- بريطانيا عملت في السابق اتحاد فدرالي بين 
المشايخ والسالطين دولة واحدة نحن كنا ضدها 
ألنه في األخير يبقى استعمار تابع لبريطانيا يضعه 
هو.. يعني الجنوب العربي مشروع استعماري  
مسمى جاءت به بريطانيا والسالطين ووافقوا على 
هذا المسمى.. الجنوب العربي دولة االتحاد  اليوم 
يرفع شعار الجنوب العربي ألجل االنفصال، وقد 

قامت الثورة ضد االحتالل و التفرقة.
ــوات تدعو إلــى فك االرتباط  > هناك أص

ماموقفكم منها؟
- ه��ؤالء أشخاص فقدوا مصالحهم والشعب 
يحب الوحدة ألنها أوجدت أشياء ألبناء الشعب لم 
تكن موجودة أبدًا من قبل اليوم أوجدت الطريق 
والمدارس والضمان االجتماعي والمطالبون بالماضي  

فقدوا مصالحهم لذا يريدون أن يردونا للوراء.
> ما وضعك من حيث الراتب وهل هناك 

اهتمام؟
- من 1968م الى 1980م ب��دون رات��ب في 
عام1980م أعطوني راتب87 ريااًل بالشهر قطع 
بعدها وعدت جندي حرس حدود بدون راتب في 
عام 1990م حصلت على راتب700ريال ارتفع 
إلى الفين بعدها إلى خمسه عشر ألف في الثالثة 
االشهر اضافة إلى أننا النلقى أية رعاية أو اهتمام 
زمالئي اليوم يتقاضون من خمسين إلى سبعين 

ألف وبرتب مرتفعة. 

الشعب ضحية مطامع من فقدوا مصالح تحقيق الوحدة

º                                            

º

نجل المناضل 
جحاف: لن نفرط 
بتضحيات آبائنا

أعداء سبتمرب وأكتوبر يدّعون الثورية اليوم
المناضل علي عبيد الضالعي ل�»                    «:

هناك في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع يعيش احد المناضلين الذي كان له 
شرف النضال في ثورتي سبتمبر وأكتوبر.. انه الوالد علي عبيد عبداهلل )ذي حران( 
من مواليد 1927م ذي حران بالضالع..  مناضل من الطراز األول سمعنا عنه كثيرا 
لكننا لم نره فهو يفضل العيش خلف االضواء لقد توجهنا إلى منزله المتواضع في 

منطقة )الغشه( في سيلة حمان على طريق سليم قعطبة حيث يعيش هناك بعد أن 
فر من منطقته بالضالع بعد االستقالل على الحدود الشطرية سابقا.. أصررنا على 

االلتقاء به بالرغم من حالته الصحية المتدهورة.. وقد خرجنا بهذه الحصيلة:

مناضلو الضالع:

الثورة خّلصت بالدنا من التشطري واالستعمار واالستبداد
المناضل المريسي: 
مستعدون 
للدفاع عن 
المكاسب 
الوطنية

المناضل 
الكيرمي: 
نجدد العهد 
للشهداء 
وسننتصر على 
االنقالبيين

> تظل ذاكرة المناضلين شاهدًا حيًا ونبعًا نقيًا نعود إليه خصوصًا  
عندما نعيش المناسبات التي كانوا صنّاعها األوائل.

وما أروع أحاديث المناضلين وهم يقولون لنا هذه حقيقة آبائكم 
الذين أبوا الضيم والظلم واالستبداد وصاغوا تاريخكم العظيم..

في هذه المساحة استذكرنا لحظات تاريخية من المشهد المجيد 
ألحداث الـ14 من اكتوبر وبألسنة صناع التاريخ اليمني..

التقاهم : محمد الشعيبي
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