
> وشــعبنا اليمنــي يحتفــل بالذكرى الـــ50 لثورة 
26ســبتمبر والـ49 لثورة 14اكتوبر المجيدتين.. 
ما أهم المحطات التــي مرت بهما ومازالت محفورة 

في ذاكرتك كأحد المشاركين فيهما؟
- محطات الثورة اليمنية كثيرة وال استطيع سردها 
في هذا اللقاء ألن تاريخًا غني��ًا كهذا ال يمكن اختزاله 
ولو فعلنا ذلك سنس��اهم في تجاوز أجزاء كبيرة منه 
وتغييب كفاح ش��عب بكامله ومع ذلك البد أن نش��ير 
الى بعض هذه المحطات لنت��رك الجزء األكبر لُكتَّاب 
التاريخ المتخصصين شريطة أن يكتب  بحيادية وليس 
كما يفعل المنتصر حين يكتب التاريخ فينسبه لنفسه، 
وما يمكن االش��ارة إليه أن ثورة 26سبتمبر 1962م 
كانت تمضي في اتجاهين االول يس��ير للقضاء على 
الحكم اإلمامي في شمال الوطن وفي نفس الوقت كان 
اإلعداد لثورة اكتوبر في جنوب الوطن يسير على قدم 
وساق من خالل الذين شاركوا في ثورة سبتمبر وعادوا 
الى ع��دن وردفان أو من خالل من يت��درب في مدينة 
تعز على حمل السالح من أبناء المحافظات الجنوبية 
أو الذين انخرطوا في الكفاح المس��لح م��ن أبناء تعز 
وإب وغيرها من المحافظات الشمالية ضد االستعمار 
البريطاني، فهناك حركات تحررية في عدن قبل ثورة 
26سبتمبر 1962م كحركة 24 سبتمبر 1962م أي 
قبلها بيومين فقط، وقد كانت في عدن عندما حاول 
االنجليز ضم عدن للمحميات البريطانية فقامت ثورة 
شعبية كبيرة جدًا شارك فيها الجميع بمن فيهم أبناء 
الريف وقد استشهدت فيها المناضلة لطيفة الشودري 
وهي أول شهيدة في الحركة الوطنية في عدن وهذه 
المناضلة التي غيبها كثير من المؤرخين كانت أول من 
تسلق على سور ومبنى المجلس التشريعي البريطاني 
في عدن وهو اآلن مبنى البح��ث الجنائي في كريتر، 
وحاولت إنزال العلم البريطاني من��ه، فأطلق الجنود 
البريطانيون النار عليها فاستش��هدت في الحال، كما 
استشهد بجانبها معاوية سعيد باعزب من لحج وكان 
واقفًا بجانبي، حيث استش��هد وهو في المسيرة التي 
انطلق��ت من كريتر ال��ى المجلس التش��ريعي.. هذه 
محطات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية وما يميزها 
أن من ش��ارك فيها هم من كل أنحاء الوطن ش��ماله 
وجنوبه أمثال االس��تاذ عل��ي عبدالرحمن االس��ودي 
ومحمد سعيد رئيس حزب الشعب االشتراكي ومحمد 
سالم علي وعلي عبده الذي نُسي تاريخه بكل أسف، 
كذلك االخ عبداهلل االصنج رئيس اتحاد عمال العرب.

> وماذا عن ثورة 14أكتوبر التي انطلقت من جبال 
ردفان؟

- هذه الثورة- كما قلت ل��ك- كان اإلعداد لها مبكرًا 
وقد ش��ارك فيها بعض ممن كانوا في ش��مال الوطن 
يقاتلون ضد اإلمام أحمد ومنهم المناضل البطل راجح 
بن غالب لبوزة الذي عاد م��ن صنعاء بعد قتال عنيف 
في جبال المحابشة ضد اإلمام .. عاد ومعه الكثير من 
أبناء ردفان وكانوا يحملون السالح الذي جاءوا به من 
الشمال، فعلم االس��تعمار بذلك فطلب منهم تسليم 
الس��الح اال أن لب��وزة ومن معه رفض��وا ذلك وفضلوا 
القتال والبدء بالثورة التي كان الجميع يعد لها اال أننا 
لم نكن قد حددنا ساعة الصفر أو االنطالقة االولى لها، 
فكانت االنطالقة االولى لها من ردفان على إثر قتال 
لبوزة مع عس��اكر االنجليز، وقد كان بجانب الش��هيد 
لبوزة مجموعة من الثوار أمثال محمد عبداهلل مجعلي 
من أبناء أبي��ن »دثينة« واألخ عبود س��عيد اإلبي ثم 
انضم الى الثورة العديد من أبناء الوطن مثل عبداهلل 
باذيب وعبداهلل أحمد عمر وتوفيق عوبلي والمناضل 
الكبير حسين الدقمي الذي غيب دوره من قيادة الجبهة 
القومي��ة، وال أنس��ى دور المناضل قحطان الش��عبي 

وفيصل عبداللطيف وغيرهما.

واحدية الثورة
> مشــاركة كل أبناء الوطن من جميع المحافظات 
ضد حكم اإلمام واالســتعمار أال يــدل على واحدية 

النضال والثورة؟
- فعاًل هناك وحدة روحي��ة ونضالية وجغرافية منذ 
األزل، فالشعب اليمني موحد ومسألة اشتراك الجميع 
في الكفاح يؤكده التاريخ على أرض الواقع منذ بداية 
الثالثينيات وما قبلها وبعدها بدليل وجود كوكبة من 
المناضلين قدموا من تع��ز وإب وصنعاء يقاتلون ضد 
االستعمار البريطاني أمثال عبود وعبدالفتاح اسماعيل 
ومحسن الشرجبي وراش��د محمد ثابت ومحمد عبده 
نعمان وعبدالرحمن الصريمي، والدكتور قاسم سالم 
أمين عام ح��زب البعث ال��ذي جاء من وس��ط الحركة 
الطالبية، وكذلك عبدالوهاب نعمان الملقب كاسترو، 
وعبدالغن��ي كلي��ب، وس��عيد حنبلة وعب��داهلل غالب 
النبهاني والد الش��يخ جابر رئيس فرع المؤتمر بتعز، 
وكذلك الل��واء محمد حات��م الخاوي ال��ذي كان حينها 
قائد الح��رس الوطني بتعز ومعس��كر إب الس��تقبال 

الفدائيي��ن وكان يعم��ل على 
تدريب المقاتلين وتس��ليحهم وإرس��الهم للقتال في 
أنحاء الوطن، وكان قد س��بق ذلك خروج الشيخ راجح 
لبوزة ومعه المئات من المقاتلين للقتال ضد اإلمام  في 
صنعاء والمحابشة وغيرها ثم بعد ذلك شارك اآلالف 
من أبناء عدن ولحج وأبين في فك حصار صنعاء، وهذا 

يجسد واحدية الثورة والنضال والمصير.

التاريخ يعيد نفسه!!
> ما أهم التحديات التي واجهت ثورة اكتوبر؟

- التحدي��ات كبي��رة فل��م تك��ن الطريق مفروش��ة 
بال��ورود، وأعتق��د أن 
ش��حة اإلمكان��ات لدى 
المقاوم��ة كانت ضمن 
عوائ��ق كبي��رة كما أن 
االنقس��ام ف��ي صفوف 
فصائ��ل النض��ال أث��ر 
س��لبًا عل��ى مس��يرة 
الثورة رغم انتصارها، 
فالح��رب االهلي��ة بين 
جبهة التحرير والجبهة 
القومي��ة س��اهمت في 
إعاق��ة مس��يرة الثورة 
وقي��ام الوح��دة، وكذا 
الدعوة لقي��ام الجنوب 

العربي من قبل البع��ض وفي المقدمة حزب الرابطة 
بقيادة محمد علي الجفري وش��يخان الحبش��ي وعدد 
من الس��الطين الموالين لبريطاني��ا والراغبين ببقاء 
الس��لطنات واإلمارات في المحميات المنضوية داخل 
حكومة االتحاد الفيدرال��ي المزروع والممول من قبل 
االس��تعمار البريطاني بهدف تمزي��ق الوطن اليمني 
الواحد وطم��س الهوية اليمنية.. وما نش��اهده اليوم 
من دع��وات انفصالية تح��ت مس��ميات الفيدرالية أو 
فك االرتباط وعودة السلطنات أو الحركة الحوثية اال 
استمرار لذلك التآمر على الوطن ونظامه الجمهوري 

وكأن التاريخ يعيد نفسه.

عمليات نوعية
> وأنت واحد من المساهمين في ثورة 14 اكتوبر.. 
ما أهــم العمليــات الفدائيــة المنفــذة ضد جيش 

االحتالل البريطاني بعدن؟
- العملي��ات الفدائي��ة كان��ت كل يوم وس��اعة ضد 
االحت��الل ومن مختل��ف فصائ��ل النض��ال وال يمكن 
حصره��ا وأتذكر فقط عمليتين مهمتي��ن االولى قام 
بها المناض��ل خليفة عبداهلل خليفة ال��ذي فجر قنبلة 
المطار ضد المندوب السامي البريطاني ومجموعة من 
الس��الطين أثناء محاولة سفرهم الى لندن للتفاوض 
حول عملي��ة وضع ع��دن تح��ت الوصاي��ة واالنتداب 
وبقاء بعض وح��دات الجيش البريطاني في عدن بعد 
االستقالل، وبهذه العملية فشلت هذه الخطة، وكذلك 
العملية الفدائية التي قام به��ا المناضل الكبير أحمد 
هادي أبو الفتوح العولقي في طري��ق البريقة »عدن 

الصغرى« وفج��ر أنابيب النف��ط، ونفذه��ا بكل دقة 
ونجحت في ضرب اله��دف وكان أحمد أبو الفتوح قائد 
فرقة صالح الدي��ن التابعة للتنظيم الش��عبي للقوى 
الثوري��ة لتحرير الجنوب اليمن��ي المحتل، إضافة إلى 
العملية الفدائية التي نفذها أحمد س��كران حين زرع 
لغمًا بطريق دار سعد وفجر موكب السلطان بن علي 
سلطان لحج ووزير الدفاع في حكومة االتحاد، وهناك 
عمليات نوعية أخرى ناجحة هزت االحتالل البريطاني 

وجعلته يعجل بالرحيل.

قوى تقليدية
> ولمــاذا لم يتــم إعالن 
تحقيــق الوحــدة اليمنية 

بعد االستقالل؟
- هناك أسباب داخلية 
وخارجي��ة.. فهناك دول 
دعم��ت بع��ض االطراف 
ى  لق��و ا و ئخ  لمش��ا ا و
ل  فتع��ا ال ي��ة  لتقليد ا
األزمات لعرقلة أي تقارب 
بين طرفي السلطة في 
الشمال والجنوب لتحقيق 
الوحدة كما أن س��يطرة 
القوى التقليدية والقبلية 
والدينية عل��ى مفاصل 
الدولة في شمال الوطن 
والقوى اليسارية في جنوب الوطن بعد االستقالل قد 
أثر س��لبًا على تحقيق الوحدة، ولعلن��ا نتذكر القبائل 
والزعامات الدينية التي تبنت ض��رب الجمهورية من 
الداخل حيث تبنت مؤتمر خمر والطائف وتمكنت بدعم 
إقليمي م��ن إزاحة الس��الل عن الحكم وه��ذه القوى 
التقليدية هي التي تبنت قيام دولة إسالمية في شمال 
اليمن بداًل من الجمهورية اال أن رفض الزعيم السالل 
وقوى الحداث��ة في الصف الجمه��وري قد حافظ على 
بقاء الجمهورية رغم تآمر تلك القوى القبلية وجماعة 
االسالم السياسي الذي كان ومازال يتزعمه عبدالمجيد 
الزنداني حتى الي��وم، وقد كانت حج��ة الطرفين في 
الش��مال أو الجنوب لعدم إعالن الوح��دة أن العاصمة 
صنعاء محاصرة ولو سقطت بيد قوى التخلف اإلمامي 
فإن اليمن بكاملها ستصبح بيد اإلمام وهذا عذر غير 

مقنع ألن الثورة وجدت لتبقى.

مشروع تفكيكي
> أشرت في حديثك الى أن التاريخ يعيد نفسه.. هل 

من توضيح؟
- الذين تآم��روا على الثورة وطالب��وا بطرد الجيش 
المصري م��ن اليمن بحج��ج واهية من أجل اس��قاط 
صنع��اء أم��ام ضرب��ات أنص��ار اإلمامة ثم تب��ع ذلك 
التآم��ر على الوح��دات العس��كرية المدربة والش��ابة 
كالصاعقة والمظالت والمدرع��ات بعد خروج الجيش 
المصري، نجدهم اليوم يتآم��رون إلضعاف معنويات 
الجيش واالمن ويحاولون تفكيكه من خالل المشروع 

التفكيكي لوحدات الح��رس الجمهوري القوة الضاربة 
تح��ت مس��مى إع��ادة الهيكلة وه��م بذل��ك يريدون 
إضع��اف الح��رس الجمه��وري ليتمكن��وا م��ن تنفيذ 
مش��روع اإلمامة واالنفصال وايضًا تقوية مليش��يات 
القوى التقليدي��ة والدينية الطامحة للس��لطة، فلوال 
الحرس الجمهوري لتمكن هؤالء من إعالن االنفصال 
وقيام الدولة االسالمية في الش��مال والتي صرح بها 
الشيخ عبدالمجيد الزنداني بداية أزمة 2011م.. إذًا 
هناك قوى في الش��مال تريد دولة اس��المية وأخرى 
إمامية وهناك قوى في الجنوب تريد إقامة س��لطنات 
وإمارات بدعم إقليمي ودول��ي، ولذلك فالتاريخ يعيد 
نفسه والذين فشلوا باألمس سيفشلون اليوم خاصة 
بوج��ود الش��رفاء من أبناء الش��عب م��ن المهرة حتى 
الحديدة، ولذلك أق��ول للمناضل الوح��دوي الرئيس 
عبدربه منصور هادي احذر هؤالء وال يخدعنك زخرف 
القول منهم فالتاريخ ال يرحم.. والبد من التحذير من 
عملية التجنيد الجارية في عدن من قبل حزب االصالح 
وبإشراف قيادة المحافظة االصالحية على هذه العملية 
الخطيرة على وح��دة الصف الوطني، ف��ال يعقل بناء 
جيش أو ش��رطة ذات طابع حزبي ديني متشدد، ألن 
ذلك س��يجر البالد الى الهاوية خاصة في ظل تواطؤ 
حكومة الوفاق في ذل��ك، ومازلنا نتذكر قيام حكومة 
الوفاق بتجنيد أكثر من 20 ألف ش��اب من الس��احات 
ثم تلى ذلك عش��رة آالف، وهذا االمر لو سكتنا عليه 

سيكون قنبلة موقوتة تفجر اليمن بكاملها.

قيمة حضارية
> هل تعتقد أن مؤتمر الحوار القادم قادر على تجنيب 

اليمن االنقسام وإيصالها الى بر األمان؟
- الح��وار قيم��ة حضاري��ة ودينية عظيم��ة، ولذلك 
على كل اليمنيي��ن أن يدركوا أن الح��وار هو المخرج 
الوحيد من األزمة وتجنيب اليمنيين االقتتال، فالحوار 
هو الس��فينة التي س��نجتاز بها األزمة الى بر االمان، 
ولكن البد أن يدخل الجميع ال��ى مؤتمر الحوار بقلب 
مفتوح وحب للوط��ن ووضع المصلح��ة العليا للوطن 
فوق كل اعتبار، أما إذا دخلنا الحوار ونحن نضمر الشر 
لبعضنا البع��ض فإن الحوار لن يفض��ي إال لمزيد من 
االنقس��امات، إذًا البد أن يخرج الحوار بمشروع وطني 
يجس��د روح الوفاق واالتف��اق والتصالح والتس��امح.. 
واعتقد أن االخ الرئي��س عبدربه منصور هادي يدرك 

ذلك وقد قطع شوطًا جيدًا في هذا الطريق.

استعالء وعنجهية
> ماذا تعني بمشروع الوفاق واالتفاق والتصالح؟

- الوفاق والتصالح ال يعن��ي تأجيل الحل الجذري أو 
االكتفاء بالمجام��الت ولكن البد على الدولة أن تعمل 
على إلزام المش��ائخ والوجاهات القبلية والعس��كرية 
بإعادة االراضي التي نهبت بعد أو قبل حرب 1994م، 
أما إذا ظلت نظرة االستعالء والعنجهية قائمة من قبل 
البعض كما حدث من قبل ص��ادق االحمر في خطابه 
االخير الذي هدد فيه باجتياح عدن بمليوني مقاتل فإن 
ذلك لن يفضي اال لمزيد من التباعد واالنقسام، واعتقد 
أن صادق االحمر كان يريد بخطابه إيغار الصدور بهدف 
رف��ض الحوار م��ن قبل أبن��اء المحافظ��ات الجنوبية 
والش��رقية، وكنا نريد منه إعادة ما نهبه وأخوته من 
أراٍض وبيوت ومنها منزل علي سالم البيض وان كان 
البيض قد رهن نفسه ووطنه للخارج ولم يعد يمثل اال 
نفسه المريضة ولكن الحقوق يجب أن تعاد ألهلها.. إذًا 
عملية التصالح والتسامح ليست سهلة بل تبدأ بإعادة 
المنهوبات وع��ودة المبعدين م��ن وظائفهم المدنية 

والعسكرية للخدمة.

حزب عريق
> هل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه قادرون على 

تحمل مسؤوليتهم في المرحلة المقبلة؟
- المؤتم��ر الش��عبي العام حزب عري��ق وكبير على 
طول وع��رض الس��احة الوطني��ة وهو الوحي��د الذي 
يمتلك مش��روعًا وطنيًا تحديثيًا نابع��ًا من متطلبات 
الواقع اليمني، فالمؤتم��ر له قواعد وانصار ومؤيدون 
وكذلك احزاب التحالف ولكن المرحلة المقبلة تتطلب 
من المؤتمر الخ��روج من العمل الروتيني الى س��احة 
العمل الحزب��ي المنضبط بعي��دًا عن المناس��باتية، 
فالمرحلة المقبلة تحتاج لجهد أكبر، والبد على قيادة 
المؤتمر م��ن تجديد الدماء في ش��رايينه من الناحية 
التنظيمية والدفع بالش��باب للواجهة لتنشيط وتيرة 
العمل داخل المؤتمر ليصبح اكث��ر قدرة على العطاء 
وهذا ما نأمله من الزعيم المناضل علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبيه هادي واالرياني.

الحوار.. الضامن الوحيدلديمومة الثورة
> أكد األخ العميد عادل مقيدح- قائد قوات العاصفة أثناء حرب التحرير قائد محور عدن- أن 
الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« وجدت لتبقى مهما حاول البعض االنقالب عليها.. وقال في 
حوار مع »الميثاق«: إن الحركة الوطنية مليئة بالعبر والدروس المشرفة، وعلى الدولة إعادة 
النظر في كتابة التاريخ لينصف كل من شارك في الثورة .. الفتًا الى أن الكثير ممن شاركوا 
في ثورة سبتمبر واكتوبر قد هُمشوا ولم يلتفت لهم أحد بعد نجاح الثورة.. ونوه أمين عام 
حزب جبهة التحرير الى ضرورة دخول كافة األطراف في الحوار المقبل من أجل الخروج بالوطن 
من األزمة وأن يخرج الحوار بمشروع للتصالح والتسامح ليعيد الحقوق الى أهلها بداًل من لغة 

التهديد  التي يطلقها البعض بين الفترة واألخرى بغرض.. فإلى نص الحوار..

> حاوره: عارف الشرجبي

خطاب صادق األحمر يهدف لتمزيق 
الوطن.. والبيض ال يمثل إال نفسه

قوافل الشهداء
 واحترام مبادئهم

يحتفل ش��عبنا اليمني بالذكرى ال�49 
لثورة 14 أكتوب��ر المجيدة التي اندلعت 
شرارتها األولى من على قمم جبال ردفان 
الش��ماء بقيادة المناضل الكبير الش��هيد الشيخ 
راجح بن غالب لبوزة معلن��ًا للعالم أجمع الكفاح 
المسلح ضد االستعمار البريطاني البغيض الذي 

ظل جاثمًا على أرضنا منذ 19 يناير 1839م.
نعم تم اعالن الثورة ضد االستعمار واستمرارها 
حتى يتم طرد آخر جندي بريطاني ونيل الشعب 
اليمني االستقالل.. لقد ظل االستعمار البريطاني 
جاثمًا على جنوب اليمن 129 عامًا من 19 يناير 
1839م الى 30 نوفمب��ر 1967م وقدم الكثير 
من التضحيات الجس��ام م��ن خيرة أبن��اء اليمن 
الذين س��قطوا ف��ي ميادين الش��رف والتضحية 
في عم��وم مناطق جنوب اليم��ن.. نعم ان ثورة 
14 آكتوبر هي الوليد لثورة 26 سبتمبر الخالدة 
وتأتي احتف��االت ش��عبنا اليمني بأعي��اد الثورة 
الس��بتمبرية وذكراها ال�50 والثورة األكتوبرية 
وذكراها ال���49 واليمن تعي��ش أوضاعًا وأزمات 
متتالية مما أدى الى اضعاف األمن وقطع الطرقات 
واالعتداء المتكرر على  التيار الكهربائي واغالق 
المدارس والجامعات واضعاف سلطات الدولة من 

قبل جماعات قبلية تلهث وراء السلطة والثروة.
وأخرى اس��المية قاعدي��ة.. ال��خ والتي تقصد 
ليس لحكم اليمن فحس��ب بل للوط��ن العربي 
واالس��المي والتحك��م بالعال��م أجم��ع حس��بما 

يزعمون.
إننا نناشد العقالء الوقوف موقفًا قويًا ومساعدة 
القيادة السياس��ية ممثلة باألخ المش��ير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهوري��ة إلخراج اليمن 
من األزمة ووضع معالجات للمش��اكل المتعددة 
والمفتعلة بأساليب متعددة والتي تهدف الى جر 
اليمن الى الضياع.. اننا نريد اعالء مبادئ الثورة 
)س��بتمبر واكتوبر(، ونتذكر دماء الشهداء الذين 
سقطوا وقدموا أرواحهم قرابين لها ولم تنتصر 
ثورة 14 أكتوبر إاّل بعد كف��اح ودماء وأرواح من 
أج��ل الحرية واالس��تقالل ومن أجل بن��اء اليمن 
وازده��اره ف��ي كل مناح��ي الحي��اة التعليمية، 
الصحي��ة، الخدماتي��ة، التنموي��ة، االقتصادي، 
االجتماعية، الخ ولألس��ف ما نراه اليوم ونلمسه 
هو ضد طموح��ات الثوار والش��هداء.. وتدمير ما 

تم انجازه..
إننا نأمل من فخام��ة األخ رئي��س الجمهورية 
االهتمام بأسر الشهداء والمناضلين والعمل بما 
يراه من أجل التدوين والتوثيق للتاريخ النضالي 
الصحي��ح والص��ادق كونن��ا جميعًا نتطل��ع الى 
معرفة تاريخ ثورتنا الص��ادق والحقيقي.. تحية 
لكل مناضل.. المجد والخلود لشهدائنا األبطال.. 

سائلين اهلل لهم الرحمة والمغفرة.
 رئيس فرع المؤتمر بالضالع

قائد قوات العاصفة لـ»الميثاق«:

أحمد عبادي المعكري

االثنين : 15 / 10 / 2012م 
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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية 
تجسدت حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب 

الزعيم /علي عبداهلل صالحنفسه بنفسه
رئيس المؤتمر الشعبي العام

االعتذار وحده ال يكفي والبد 
من إعادة الحقوق

القـــوى التقليدية 
مازالت تتآمر على الثورة

 دعـــاة االنفصـــال أصبحـوا من الماضي
البد من إعادة كتابة تاريخ الثورة وإنصاف الجميع


