
الثــــورة

ــش •  نعي ــن  ونح ــة  البداي يف 
ــد الجالء..ما  الذكرى الـ50 لعي

الذي تعنيه لكم هذه الذكرى؟
ــون لعيد  ــرى الخمس ــا الذك ــل علين - ته
ــذي تحقق  ــد ال ــي املجي ــتقالل الوطن االس
ــام 1967م بفضل  ــن نوفمرب ع ــني م يف الثالث
ــم الذي  ــي العظي ــعبنا اليمن ــات ش تضحي
ــواره العظام  ــه وث ــوالت  أبنائ ــرتح ببط اج
ــوى  ق ــن  م ــتقالل  واالس ــة  الحري دروب   ،
ــتعمار والوصاية  ــالل و االس ــزو واالحت الغ

ومشاريع الفرقة والترشذم.
ــة  ــذه اللحظ ــة ه ــي عظم ال يشء يضاه
ــا ونحن  ــعبنا وامتن ــاة ش ــة يف حي التاريخي
ــالل  ــزو واالحت ــرشذم والغ ــوى الت ــرى ق ن
ــة من أرضنا  ــا إىل غري رجع تصوب وجهته
ــا املحتلني تراب وطننا  ويغادر آخر جنوده
ــن ويكتمل النرص  ــر لينعتق هذا الوط الطاه
ــاقة  ــنني طويلة وش العظيم لليمنيني بعد س

من الكفاح والنضال يف وجه الغزاة.
ــذا اليوم •  ــا به ــي احتفالن يأت

ــرة قذرة  ــا تواجه مؤام وبالدن
ــاء  ضعف ــا  ورائه ــن  م ــعى  يس
ــة  عجل ــادة  إع إىل  ــوس  النف
ــالل  ــن خ ــوراء م ــخ إىل ال التاري
ــي تقوده  ــالل الجديد الت االحت
ــة أبرزها  ــة وإقليمي قوى دولي
ــا  م ــارات؟  واإلم ــعودية  الس

موقفكم تجاه ذلك؟
ــع الرجال وتخترب  ــدار هي من تصن - األق
ــدار ان تقوي من  ــاءت األق عزيمتهم وقد ش
ــاب بأن  ــة الصع ــني ومواجه ــة اليمني عزيم
شابه الوضع يف جنوب اليمن ما كان يعيشه 
ــتعمار غاصب  ــالل واس ــايض من احت يف امل
ــداف  األه أن  إال  ــميات  املس ــالف  اخت ــع  م
ــا العالم  ــن املعادلة التي يعرفه ــدة , لك واح
ــه الخصوص أن  ــع واليمنيون عىل وج اجم
الشعب اليمني ال يمكن أن يقبل بوجود أي 
ــوة ومهما بلغ  ــاز عىل أرضه مهما كانت ق غ

تحالفه.
ــق  طري يف  ــيميض  س ــي  اليمن ــعب  فالش
ــدوان  ــوى الع ــن  ق ــتقالل  م ــاح واالس الكف
ــيخلد  وس ــد،  الجدي ــالل  واالحت ــزو  والغ
ــني  ــور  كل املناضل ــن ن ــرف م ــخ بأح التاري
والرشفاء األحرار الذين سيظلون شامخني 
ــالل   ــن خ ــعب م ــة للش ــرة الوطني يف الذاك
تصديهم لقوات االحتالل الجديد كما خلد 
ــون يف  ــري اليمني ــل وسيس ــني األوائ املناضل
ــيطرد  ــر رافعي الرؤوس وس موكب التحري

الغزاة إىل غري رجعة.
ــي •  الت ــل  العوام ــا  م ــم  برأيك

ــوى الغزو  ــر ق ــاهمت يف دح س
ــوب الوطن  ــالل من جن واالحت
ــالل  ــن االحت ــا م ــد 129 عام بع

الربيطاني لها؟ 
ــي  ــن اليمن ــاء الوط ــاالت  أبن ــوال نض - ل
ــتعمر الربيطاني  ــد املس ــماًال وجنوباً ض ش
ــتقالل فاملستعمر الربيطاني  ملا تم هذا االس
ــب عنها  ــه ال تغي ــت إمرباطوريت ــذي كان ال
ــام  أم ــه  وقوت ــه  صورت ــزت  اهت ــمس  الش
ــني الذين اجربوه بعد أربع  املناضلني اليمني
ــنوات من الكفاح املسلح ممثًال باملقاومة  س
أن  ــد  بع ــدن  ع ــن  م ــل  يرح أن  ــعبية  الش
ــة والرشقية  ــقطت كافة املناطق الجنوبي س
ــك واحدية النضال  ــد الثوار أضف إىل ذل بي
ــمت بها تلك الثورات والتي بدأت  التي اتس
ــبتمرب يف  ــورة الـ26من س ــالق رشارة ث بانط
ــمال اليمن لتليها بعد ذلك بقرتة وجيزة  ش
ــوب الوطن  ــر يف جن ــن أكتوب ـــ14 م ــورة ال ث
ــن الحبيب  ــوال إىل تحرير اليم ــه  وص ورشق
واكتمال سيادته يف الـ30 من نوفمرب املجيد. 

ــزو •  الغ ــوى  ــالتكم لق ــا رس م
ــكا  أمري ــد  الجدي ــالل  واالحت
ــن  وم ــارات  واإلم ــعودية  والس

سار يف فلكهم؟
ــر األزمان  ــىل م ــون ع ــون معروف - اليمني
ــديد وان عزيمتهم  ــهم الش بصالبتهم وبأس

ــم  هرطقاته ــا  منه ــال  تن ــن  ل ــة  الفوالذي
ــلحتهم املتطورة , كما يمتاز اليمنيون  وأس
ــدة، يف نفس  ــا واأللني أفئ ــم األرق قلوب بأنه
ــن يبادلونهم  ــع م ــم متحابون م ــت فه الوق
املحبة واإلخاء لكنهم ال يقبلون بأن تستباح 
ــم دون أي ردة فعل حيال  ــم وعرضه أرضه
ــتذكروا تاريخ  ــم إال أن يس ــا عليه ــك  وم ذل
ــعب جيداً كم من قوة وإمرباطورية  هذا الش
ــم إمكانياتها الضخمة  ــرت رغ طردت ودح

وارتالها العسكرية الكبرية.
ــالم ويحب  ــش ومس ــعب متعاي ــن ش نح
ــة لنا بأن  ــاطة الحاج ــالم وبس العيش بس
ــد والكراهية  ــل الحق ــارة أو نكي ــادي ج نع
ــىل  ــون ع ــون متعايش ــرف فاليمني ــد ط ض
ــاكلنا  ــا نحل مش ــان , فقط دعون ــر األزم م
ــا واتركوا  ــدت فيما بينن ــية إن وج السياس

تحالفكم يف حماية امن بلدانكم.
ــازي •  الغ أن  ــدرك  ي ــا  جميعن

هو غاز مهما كانت جنسيته..
ــتينيات  الس ــة  حقب ــني  ماب
ــن نوفمرب  ــدا الثالثني م وتحدي
ــع ذلك  ــقاط واق ــف يمكن إس كي
الكفاح والنضال الوطني آنذاك 
عىل يومنا هذا الذي تعيش فيه 
ــق الجنوبية تحت  بعض املناط
ــعودي  الس ــالل  االحت ــأة  وط

اإلماراتي؟
ــيايس  ــور س ــن منظ ــك م ــا ذل ــو أخذن - ل
ــيشء.. ال ــض  بع ــداً  معق ــع  الوض ــيكون  س

ــي املجتمعي  ــب الوع ــو جان ــم ه ــن األه لك
ــر يف الفكر  ــذا التصح ــتغل العدو ه وقد اس
ــورة بقاء  ــدى خط ــي بم ــي املجتمع والوع
ــن ,  ــىل ارض الوط ــة ع ــوات الغازي ــك الق تل
ــض املحافظات  ــدد يف بع ــتطاع أن يتم واس
ــف شيئاً فشيئاً  إال أن الحقيقة بدأت تتكش
ــة هذا العدو  ــاس يدركون حقيق وأصبح الن
ــعه يف  املحتل وأهدافه الدنيئة ابتداء بتوس
ــي  أو عمل  ــك غري الرشع ــيطرة والتمل الس
ــجون الرسية واعتقال كل من يخالفهم  الس
ــخصيات الدينية  ــال الش ــرأي أو اغتي يف ال
ــكرية ونهب ثروات ومقدرات الوطن  والعس
ــدور األكرب  ــيكون لها ال ــك العوامل س كل تل
ــعي  نحو  ــز الوعي املجتمعي والس يف تعزي
ــذا العدو املرتبص باليمن أرضا  التصدي له

وإنسانا. 
ــروح •  ــى ال ــن أن نلق ــن يمك أي

ــاء  ألبن ــابقة  الس ــة  الوطني
ــتدعون  يس ــن  م ــم  وه ــن  اليم
األجنبي الحتالل وطنهم ومن 
ــي  ــات األجنب ــتقوون بدباب يس

لقتل اخوانهم وأبنائهم؟
ــن تتغري.. ــها ل ــروح اليمنية هي نفس - ال

هناك بعض املتمصلحني وضعفاء النفوس 
من استطاع العدو االستحواذ عىل حياتهم 
ــتغاللها من اجل مصالحه ضد وطنهم  واس
ــم فهم يقتلون  ــد أنهم بكامل وعيه , ال اعتق
يف  ــي  األجنب ــاعدون  ويس ــم  وطنه ــاء  أبن
ــن كل مقدرات  ــالل وطنهم ويمكنونه م احت
ــباته  ونحن من هنا ندعوهم  الوطن ومكتس
ــدهم وان يتقوا الله يف  إىل أن يعودوا إىل رش

هذا الشعب.
ــرث  أك ــم  ه ــني  اليمني أن  ــدرك  ي ــع  الجمي
ــا وتديناً  ــاء وإخالص ــعوب العربية وف الش
ــة  باملهان ــون  يرض وال  ــم  بالظل ــون  يقبل ال 
ــعب عزيز كريم تربأ عىل القيم واملبادئ  ش
ــن كرامتنا  ــن اآلن ندفع ثم ــالمية , نح اإلس
ــا  ــا مهم ــن مبادئن ــع ع ــن نرتاج ــا ول وعزتن
ــبب يف إيذاء  ــك وندعوا كل من تس كلفنا ذل
ــعب العودة إىل جادة الصواب وان  هذا الش
ــم  ــىل مصالحه ــن ع ــة الوط ــوا مصلح يغلب

الشخصية.
ــدة الزمنية التي •  مقارنة بامل

ــي  الربيطان ــالل  االحت ــا  مكثه
ــا  عام  129 ــن  الوط ــوب  جن يف 
بالواقع املعاش يف ظل االحتالل 
ــعواماراتي والذي  له أكرث  الس
ــر ما لم  ــب ودم ــن عامني ونه م
ــابق؟ ما  ــه االحتالل الس ــم ب يق
ــتقبل اليمن  ــم ملس ــي قراءتك ه
ــالل والنهب  ــذا االحت ــل ه يف ظ

املنظم ملقدرات الوطن؟
ــط  تخب ــه  بأن ــك  ذل ــف  وص ــي  يمكنن  -
ــها قوى  ــيايس وحالة من الضياع تعيش س
ــن املحتل.. ــزو واالحتالل لجنوب الوط الغ

ــعوديون  ــني فقط عمل الس فعىل مدى عام
واإلماراتيون ومن خلفهم أمريكا وإرسائيل 
ــه أي قوى غازية..فلم  ــا لم تجرؤ عىل فعل م
ــة تحريره من  ــل بلداً بذريع يحدث ان تحت
أبنائه حتى  تتمكن أنت وأنت األجنبي من 
ــك الوطن  ــىل كل مقدرات ذل ــتحواذ ع االس
وتنهب ثرواته..بل من املعيب جداً أن تطرد 
ــك جئت  ــة ان ــاكنهم بحج ــن مس ــاس م الن
ــم وعندما أرادوا  لحمايتهم من أبناء وطنه
ــن العودة بل  ــم منعتهم م ــودة إىل بيوته الع
ــتمر لرثوات جزيرة سقطرى  أن النهب املس
ــن  م ــل  املحت ــوب  الجن ــات  محافظ ــذا  وك
ــكت عنها  ــالل اإلماراتي لن يس ــل االحت قب
ــرب تم نهبه  ــتعيدون كل ش اليمنيون وسيس

من هذا الوطن مهما بلغ أمد هذا املحتل.
 • 30 ــا  يليه ــر  أكتوب  14 ــورة  ث

نوفمرب سعت لتحقيق الوحدة 
ــات  تداعي ــاك  اليمنية؟هن

ــىل الوحدة اليمنية؟  خطرية ع
ــدة  الوح ان  ــرى  ت ــل  ــك ه برأي
ــذا  ــل ه ــن يف ظ ــة يف مأم اليمني

االحتالل؟
ــوف عىل الوحدة فالوحدة وجدت  - ال خ
ــاً يتبع فئة  ــى ولم تكن الوحدة مرشوع لتبق
ــة بعينها ,  ــة خارجي ــى دول ــاً أو حت أو حزب
ــن رشخ يف  ــل يف الجنوب م ــذه املحت ــا ينف م
ــة  زعزع ــة  ومحاول ــي  االجتماع ــيج  النس
ــات  مفرقع إال  ــت  ليس ــة  الوطني ــة  اللحم

تتطاير يف الجو ال اثر لها عىل الواقع.
ــبات عميق  ــاً وغارقاً يف س ــيكون واهم س
ــق صف وحدة  ــينجح يف ش ــن يظن انه س م
ــف مراحل التاريخ  اليمنيني ألنهم يف مختل
كانوا أشد تضامناً وتماسكاً ومحبة وتآخياً 
وتسامحاً وسيجددون ذلك العهد ويعلنوها 
ــيتغلبوا عىل  للعاملني ان اليمنيني أخوة وس
ــينجوا ببلدهم  كل املؤامرات والصعاب وس
ــق رحبة من  ــة الطارئة إىل أف من هذه املحن

اإلخاء واالستقرار.
ــم •  املالح إىل  ــرون  تنظ ــف  كي

البطولية التي يسطرها رجال 
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج الجي

مواقع الرشف والبطولة؟
ــا نعجز عن وصف  ــة األمر إنن - يف حقيق
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــه  ب ــوم  يق ــا  م
ــد لكل  ــتمر وتص ــل مس ــن تنكي ــعبية م الش
ــة ومرتزقتها يف جبهات  ــوى الغازي تلك الق
ــالال وإكبارا  ــف إج ــة , نق ــرشف والبطول ال
ــاوس فرداً فردا الذين يذودون  ألولئك األش
ــهم  ــن ويقدمون أنفس ــذا الوط ــن تراب ه ع
ــبيل الله ويف عزة هذا الوطن  رخيصة يف س
ــان أي يشء  ــالم وأم ــش نحن يف س وان نعي
ــة وهي عمل صالح  أعظم من هذه التضحي

أفضل من الجهاد.
كلمة أخرية؟• 

ــالتي لليمنيني بمختلف مشار بهم  - رس
ــرض ملؤامرة كبرية  ــن يتع ومكوناتهم..اليم
ــعوا إىل مللمة  وعىل الجميع أن يتحدوا ويس
ــيل والعمل  ــت الداخ ــم البي ــتات وترمي الش
ــذا الوطن  ــالم يف ه ــاء دعائم الس ــىل إرس ع
ــالة إىل كل مواطن  ــه رس ــوم , كما أوج املكل
ــم  التالح ــيج  نس ــىل  ع ــظ  يحاف أن  ــي  يمن
ــل املجتمعي وان يعملوا جميعا من  والتكاف

اجل حماية الوطن وصونه من املرتبصني.
وهاأنا اليوم أجدد دعوتي لكافة الفرقاء 
ــه وان  الل ــوا  يتق ان  ــني  اليمني ــيني  السياس
إىل  ــروا  وينظ ــوار  الح ــة  طاول إىل  ــودوا  يع
الوطن ومعاناة الشعب بعني يمنية خالصة 

وينقذوا البالد مما وصلت إليه.

07طظاجئات

ال يمكن أن يقبل الشعب 
اليمني بأي غاز على أرضه

أمني عام رئاسة الجمهورية األستاذ عادل المسعودي لـ "ٹ":

ــتات ــة الش ــعوا إىل لملم ــدوا ويس ــع أن يتح ــى الجمي ــرية وعل ــرة كب ــرض لمؤام ــن يتع اليم

ــــد ــــدي ــــج ــــل ال ــــت ــــح ــــم ــــــــون حــــقــــيــــقــــة ال ــــــــدرك ــــــح الــــيــــمــــنــــيــــون ي ــــــب أص

ــتعمر الربيطاني عن أرض اليمن الحبيب سيكون واهماً وغارقاً يف سبات بعد  50عاماً من جالء املس

عميق من يظن انه سينجح يف  إعادة استعمار الوطن وشق صف اليمنيني، فقد كانوا يف مختلف 

مراحل التاريخ  أشد تضامناً وتماسكاً ومحبة وتآخياً وتسامحاً وسيجددون ذلك العهد ويعلنوها للعاملني 

ــينجوا ببلدهم من هذه املحنة الطارئة إىل  ــيتغلبوا عىل كل املؤامرات والصعاب وس أن اليمنيني أخوة وس

أفق رحبة من اإلخاء واالستقرار.

ــبة الغالية أجرت "الثورة "حواراً مع األستاذ عادل املسعودي أمني عام رئاسة الجمهورية.. وبهذه املناس

فإىل التفاصيل :

حاوره/

مصطفى المنتصر 
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