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ــتعيده ذاكرتكم من •  ــذي تس ــا ال م
ــالل  ــا االحت ــة وحكاي ــن الطفول زم
ــات  محافظ ــم  ملعظ ــي  الربيطان
جنوب الوطن.. خصوصا وأنتم من 

مواليد الخمسينيات...؟!
ــص ال تنتهي، ربما  ــرية، والقص ــات كث - الذكري
ــة  ــروف قاسي ــت بظ ــا ارتبط ــة طفولتن ألن مرحل
ــة من الوطن  ــا املحافظات الجنوبي ــت تعيشه كان
سواء يف حرضموت أو يف عدن أو ابني أو لحج التي 
ــر الربيطاني يحكم سيطرته عليها..  كان املستعم
ويمارس أسوأ سياسات التفرقة والطمس للهوية 
ــن أبناء حرضموت،  ــا.. وحقيقة أنا م اليمنية فيه
والدي كان "بدوي" أو "مزارع"، بلهجة حرضموت 
ــن حرضموت إىل عدن منذ  ــري متعلم هاجر م أي غ
ــة  ــم اللغ ــات، فتعل ــا الثالثيني ــات وربم األربعيني
العربية وتعلم أيضاً اللغة اإلنجليزية، وتعلم مهن 
ــك التنقل من مهنة إىل  كثرية ومتنوعة، وخالل ذل
ــاالت كثرية، لكنه استقر  أخرى طور نفسه يف مج
ــة ميكانيكية للسيارات،  عىل مهنة اللحام يف ورش
ــزاً ترقى يف علمه  ــاً جداً، وحرفياً ممي وكان نشيط
ــات والسيارات  ــم االنجليز فن صيانة املركب وتعل
ــذاك، وكسب  ــة االستعمارية آنئ التابعة للحكوم
ــربة ال بأس، ولنشاطه املتميز أعطوه دورات إىل  خ
ــد عودته مدير  ــا.. ليتعني بع ــا وإىل أوروب بريطاني
ــغال العامة..  ــة التابعة لألش ــورش املركزي عام ال
وبالتايل فكانت الحكايا التي وعيتها منذ طفولتي 
ــدن ال تخرج عن سياق سرية والدي وأسفاره  يف ع
ــدأت  ــوت وب ــد حرضم ــن موالي ــا م ــه.. أن وأعمال
ــة الظروف  ــن لصعوب ــوت ولك ــي يف حرضم تعليم
ــي اصطحبنا والدي معه إىل عدن  والتعليم البدائ

ملواصلة تعليمنا..
ــدن •  ع ــات  صباح ــت  كان ــف  كي

 14 ــورة  ث ــت  سبق ــي  الت ــرتة  الف يف 
أكتوبر..؟!

- صباحات عدن يف تلك األيام وقبل بدء الثورة 
ــم أن عدن كانت مركزاً برشياً  كانت طبيعية، واأله
وتجارياً  ال نقول محلياً أو اقليمياً بل عاملياً كبرياً، 
ــت صباحاتها  ــاً فكان ــزاً ثقافي ــت مرك ــا كان وأيض
ــالم، كما كانت  ــة بالصحافة املتعددة، واالع حافل
ــا والتلفزيون، ناهيك  ــة بالسينم مساءاتها حافل
ــداً ومتعايشني يف  ــدن مريحني ج ــون أهل ع عن ك
ــش فيها كل األطياف من  مدينة جديرة بأن تتعاي
ــل الجنسيات العربية  ــات اليمني وك كل املحافظ
ــة.. كانوا موجودين أبناء تعز وأبناء إب  واألجنبي
حتى من صنعاء كانوا موجودين هناك واستفادوا 
ــل تأسيس جامعة  ــن الدراسات حتى كان ما قب م
ــة يسموها  ــد الثانوي ــات ما بع ــان فيه كلي ــدن ك ع
ــة العليا كلية الرتبية العليا وأيضاً كلية  مثًال الرتبي
البيومي كانت موجودة يف منطقة دار سعد وكانوا 
ــذاك وبعدين هذه الكليات  ــة التعليم العايل آن بداي
ــوا جامعة عدن يف  ــورت إىل أن اسس ــرية تط الصغ

بداية السبعينيات أذكر أنا يمكن يف 71 او 72.
ــرب •  ــت خ ــف سمع ــت وكي ــن كن أي

ــر..؟! وماذا  ــار ثورة 14 أكتوب انفج
ــي تلت  ــداث الت ــن دوركم يف األح ع

انفجار الثورة..؟
- كنت حينها أدرس يف مدرسة القديس يوسف 
املشهورة بمدرسة البادري، وقد سمعت الخرب من 
ــات الخارجية أما إذاعة عدن فكانت تطلق  اإلذاع
ــون.. كما أتذكر  ــني عن القان ــىل الثوار بالخارج ع
ــورة الرابع  ــرات التي سبقت ث ــداث واملظاه األح

عرش والتي كانت تشهدها عدن..
ــداث وبدأت  ــورة توالت األح ــد انفجار الث وبع
ــدن وكانت حديث الناس  ــات الفدائية يف ع العملي
ــدأ الطالب  ــا ب ــر.. وحينه ــع املستعم ــدر هل ومص
ــدأوا  ــداث إذ ب ــار األح ــاع يف مس ــام الف يف االسه
يشاركوا بتوزيع البيانات رساً.. وكوني كنت طالباً 
ــة الثانوية أكملت اإلعدادية يف عام 66 /  يف املرحل
ــة الثانوية سنة أوىل يف مدرسة  67 ودخلت املرحل
ــادري يف كريتري، فقد كنت ضمن الطالب الذين  الب
ــود اإلنجليز  ــة.. وأتذكر أن الجن ــك املهم تولوا تل
ــن  ــث ع ــة البح ــدارس بتهم ــون امل ــوا يقتحم كان
ــالب املنسقني مع الفدائيني من أبطال الجبهة  الط
ــة التحرير خصوصا بعد أن تبينوا  القومية وجبه
ــع  ــالب- وراء توزي ــا - أي الط ــم أنن ــن مصادره م
ــل األسلحة  ــع ووراء نق ــورات للتوزي ــك املنش تل
وبعضهم شاركوا يف القتال ضد االنجليز.. وكانت 
ــا وأنا كنت  ــرية عىل طالب بعمرن ــذه عملية خط ه
ــن يتبعون  ــود اإلنجليز وم ــم وأتذكر أن الجن منه
ــون إىل الصفوف الدراسية  حكومتهم كانوا يدخل

ليفتشوا حقائب الطالب...
ــوا •  فتش ــن  مم ــت  كن ــل  ه

ــرصف معك  ــف ت ــم..؟ وكي حقائبه
الُجْند..؟!

ــي  ــب زمالئ ــي وحقائ ــوا حقيبت ــم فتش - نع
ــىل كمية منشورات  ــر جيدا أنهم حصلوا ع وأتذك
ــوي أحد  ــع، فاتجه نح ــك التوزي ــىل وش ــا ع معن
ــني فركلني بالبيادة بقوة حتى  الجنود الربيطاني

ــالء وأوسوعونا  ــن الزم ــن مجموعة م آملني ضم
ــاً وأمسكوا بنا للذهاب بنا إىل املعتقل غري أن  رضب
ــت عدم تكرار ذلك  ــة تدخلت وضمن إدارة املدرس
واعطتنا ادارة املدرسة تنبيهاً أو تحذيراً ووعدت 
ــاً مقابل أن ال يذهبوا  أنها ستقوم بتفتيشنا يومي
ــار التشديد عىل  ــم ذلك ص ــا إىل املعتقل.. ورغ بن
املدرسة نفسها سواء عىل الطالب أو املدرسني أو 
ــد الطالب اىل تخفيف  إدارة املدرسة.. حينها عم
ــاس مواصلة  ــة عىل أس ــل املدرس ــة داخ األنشط
ــارج املدرسة، وهذا ما تم، لكن الرقابة  ذلك رساً خ
ــارج املدرسة..  ــني خ ــىل الطالب املتهم ــدت ع امت
ــورات وونقل األسلحة يف الظالم  فكنا نوزع املنش
من مكان آلخر.. حتى تم القبض علينا وأودعونا 
ــب متنوعة من  ــا وبأسالي ــوا معن ــل وحقق املعتق

التعذيب..
ــن املعتقلني..؟ وما •  هل كنت ضم

ــارات  ــات واالستفس ــي التحقيق ه
التي كان يوجهها اإلنجليز لكم.؟!

ــت األسئلة  ــن املعتقلني.. وكان ــم كنت ضم - نع
ــا بهذه  ــف وراء تكليفن ــن يق ــول م ــن ح ــة م عادي
املهمة، وومن نأخذ األوامر.! لكن االجابات كانت 
ــورة يقف  ــم أن املسألة ث ــة لديه ــة معروف واضح
خلفها ثوار وشعب يريد التخلص من االستعمار، 
ــة القومية  ــادرة عن الجبه ــت البيانات الص وكان
ــم يف الكفاح املسلح، تخفف عنا  ومن انخرط معه

التحقيقات كثرياً..
ــن •  الذي ــن  م ــالب  ط ــر  تتذك ــل  ه

اعتقلوا معكم اآلن..؟!
ــاء كثرية لكني ال أريد  ــة تطول واألسم - القائم
ــر أسماء ألني سأغفل الكثري ممن هم كانوا يف  اذك
ــجاعة وبسالة..  بداية الصفوف، وكان أكرث منا ش
ــة  ــذ بداي ــا من ــالب انقطعن ــا كط ــن أنن ــك ع ناهي
السبعينيات حتى يومنا هذا لكن كانوا موجودين 

وطنيني نشيطني خاصة ابناء الريف.. طالب عدن 
ــم متعايشني  ــون عىل أرسه ــم كانوا يخاف أنفسه
ــن الذين يأتون من األرياف كانت قلوبهم أقوى  لك
ــرياً وبعضهم أنضموا  ــؤالء تحملوا كث وأعفاط ه
ــة القومية  ــوف املقاتلني يف الجبه ــن إىل صف بعدي
وجبهة التحرير التني كانتا أعلنتا شكلياً االتفاق 
والرشاكة.. غري أن الرصاع بدأ بشكل فج وصدامي 
يف 67.. عندما بدأت سلطات االستعمار تتهاوى.. 
ــة للمستعمر  ــة ذهبي ــكل فرص ــرصاع ش ــذا ال وه
ــث جعلت  ــدام.. حي ــأر والص ــن الث ــزرع مزيد م ل
ــات واملعسكرات للجبهة  أمور التسليم للمؤسس
القومية، ناهيك عن تفريخ القيادات والسلطنات 

لتضمن بقاء الرصاع بعد رحيلها..
ــة االستقالل •  ــر من ليل ــاذا تتذك م

كيف كانت أجواء عدن..؟! 
- أتذكر الكثري من مشاهد ليلة االستقالل.. فأنا 
ــد وطلعنا  ــرس ببيت الوال ــت ساكناً يف خور مك كن
السطوح لننتظر عودة الوفد من جنيف ونشاهد 
ــيل، ويف الصباح كنا نشوف  مظاهر االحتفال اللي
السفن الربيطانية بالعرشات ويمكن باملئات فكان 
ــر مزدحما بالسفن، ألن خور مكرس هي عىل  البح
ــرات وكان  ــت حامالت الطائ ــاطئ البحر وكان ش
اإلنجليز ينقلون السيارات واملدافع بالهيلوكبرت 
إىل السفن إذ لم يسعفهم الوقت بنقلها عن طريق 

امليناء ألنه كان هناك قتال عنيف جداً..
ــتمر •  مس ــال  االقتت ــان  ك ــل  ه

ــات..؟ وهل  ــن مع املفاوض بالتزام
نجح اإلنجليز يف رزع الفتنة إىل هذا 

الحد..؟
ــري طبعاً  ــات تج ــت املفاوض ــد.. كان - بالتأكي
والقتال واملعارك يدور ضد معسكرات املستعمر، 
ــي تتسلم املعسكرات  ــت الجبهة القومية الت فكان
ــت تعمل  ــة التي كان ــوى اليمني ــع الق ــه م تتواج

ــك اتسعت دائرة  ــز، وهم كثري، بعد ذل مع اإلنجلي
القتال بني جبهة التحرير املكونة من ضباط كبار 
ــون املعلومات  ــوا يرسب ــوات االنجليز وكان ــع ق م
ــة لهم وهي واسعة جداً  للتيارات الشعبية التابع
ــال عبد النارص  ــن الزعيم جم ــت مدعومة م وكان
ــي، وكانت عىل  ــن لها من التدريب ما يكف إذ لم يك
خالف  بني فصائلها، والجبهة القومية املكونة من 
ــذي أسسه اإلنجليز  ــق الجيش االتحادي ال فيال
فيما يسمى بجيش اتحاد الجنوب العربي وكانوا 
عىل ترتيب عال وعمل نظامي أكرب، كما أن الدعم 
ــايل سابقاً يف تعز  ــل لها من الوسط الشم كان يص
ــا، وهم من  ــز تدريبها ومدده ــا ومرك ــث مقره حي
ــر.. فكان  ــم الرصيح عىل املستعم ــوا انقالبه أعلن
ــدأ القتال قبل اعالن  ــاوض معهم أكرث.. وقد ب التف
ــاع الجبهة  ــان لكن ابت ــرث من مك ــالل يف أك االستق
ــني والضالع  ــود يف اب ــوا الصم ــة استطاع القومي

ومناطق كبرية.. 
ــز يف زرع الرصاع أكرث،  ــد نجح اإلنجلي وبالتأكي
ــات  ــات الرصاع ــوط وحيثي ــه بخي ــم إدراك بحك
ــه، أن  ــواهد نجاح ــرز ش ــل أب ــات.. ولع والتوجه
ــالن موعد  ــل إع ــن عدن قب ــوا م ــز خرج االنجلي
ــم بناء عىل  ــان املفرتض أن يت ــالل الذي ك االستق
ــم أعلنوه فجأت يف 30   املفاوضات يف 1968م لكنه

نوفمرب 1967م بعد أن ضمنوا استمرار الرصاع.. 
ــان •  قحط ــاب  خط ــر  تتذك ــل  ه

ــعبي بعد وصوله صباح  محمد الش
ــهد  ــوم االستقالل..؟ وماهو املش ي

البارز يف استقبال الوفد..؟!
ــان يوماً  ــاب لكنه ك ــل الخط ــر تفاصي - ال أتذك
ــات،  واملهرجان ــات  بالخطاب ــًال  وحاف ــاً  تاريخي
وبالفرح واالنتصار رغم الرصاعات الكانت كانت 
ــة بني الجبهتني يف أكرث  تدور واملواجهات املسلح

من منطقة.. 

ــاه الذاكرة  ــذي ال تنس ــد األبرز ال ــان املشه وك
ــل استقبال جماهريي كبري  ــهد حف هو أن عدن ش
ــن املقرر  ــذي كان م ــف ال ــد من جني ــد العائ للوف
ــا  ــا كن ــب م ــرب حس ــوم 29 نوفم ــاء ي ــه مس وصول
ــاب أمنية كانت  ــر إىل الصباح ألسب نسمع، فتأخ
ــاالت الطريان إىل  ــا قد بثت ذعرها يف رح بريطاني
عدن، وأتذكر أن الوفد وصل يف السابعة أو الثامنة 
ــن نوفمرب يوم االستقالل  صباحاً من يوم الـ 30 م
ــود الذين ارتصوا  ــا أتذكر مشهد الجن نفسه.. كم
ــال أول  ــي الستقب ــاً إىل التواه ــار تقريب ــن املط م
ــرج املواطنون  ــد االستقالل وخ ــس يمني بع رئي
ــعبية غفرية الستقباله فعًال.. لتعيش  وحشود ش
ــوارع عىل سطوح  ــري عادية يف الش ــدن فرحة غ ع
ــالم واألهازيج واألغاني..  ــازل واملباني باألع املن
ــاء بطائرة  ــداً رغم أنه ج ــال كبري ج ــان استقب فك
ــو التابعة  ــة باسك ــراوح تتبع رشك ــة أبو م بسيط

لباهارون عىل ما أعتقد..
ــول إذاعة عدن..؟ •  ماذا كانت تق

ما األغاني التي كان يرددها املذياع 
او ترددها الناس..؟!

ــة يجب  ــاك حقيق ــة عدن هن ــر إذاع ــىل ذك - ع
ــد اإلنجليز وكانت  ــة كانت بي ــدرك أن اإلذاع أن ت
ــم  ــني.. ول ــني والتخريبي ــوار باإلرهابي ــف الث تص
ــة جمهورية اليمن  ــا باسم إذاع ــدأ اإلذاعة بثه تب
الجنوبية الشعبية، إىل صبيحة يوم االستقالل.. 
ــة تبثها هي  ــة خربي ــادة إعالمي ــر أن أول م وأتذك
ــي الكبري الذي  ــريي والخطاب ــان الجماه املهرج
ــاًء بيوم االستقالل..  أقيم يف مدينة الشعب احتف
ومن الشخصيات التي ألقت خطابات جماهريية 
ــالم  ــة واإلع ــر الثقاف ــل وزي ــاح إسماعي عبدالفت
ــة يف أول حكومة.. حيث  ــؤون الوحدة اليمني وش
ــان الشعبي أول  ــب يف خطابه بالرئيس قحط رح
رئيس لدولة االستقالل.. وكذلك خطاب قحطان 

وخطابات أخرى..
ــهرها  ــرية جداً لكن أش ــي فكانت كث أما األغان
ــث دخلت أول مرة  ــا استعمار برع، حي ــي برع ي ه
ــا قحطان  ــة باألحضان ي ــدن وأغني ــة ع إىل إذاع
ــد قاسم..  ــن أحم ــد ب ــري أحم ــان الكب ــا الفن غناه
وأغان أخرى لعطروش واملرشدي ومحمد سعد 

عبدالله وغريهم..
ــالل ترحل، وأعالم •  أعالم االحت

ــهداً  مش ــان  ك ــع  ترف ــالل  االستق
ــًال وعريضاً  ــاً طوي ــزل تاريخ يخت
ــب  ــرص حس ــن الن ــاح.. لك ــن الكف م
ــول إىل انتكاسة يف الصف  الكثري تح
ــيل ورشكاء النضال  الوطني الداخ
ــتعمر.. فسياسياً  والكفاح ضد املس

كيف بدأ الرشخ يا دكتور..؟!
ــة جداً  ــة ومؤسف ــات مؤمل ــال مفارق ــت فع - كان
ــم الجماهريي  ــي والزخ ــة للشارع اليمن بالنسب
املنتظر لهذا اليوم واملنتظر أيضا إلعالن الوحدة.. 
ــني ال أتذكر  ــرشخ بني الجانب ــة لبداية ال وبالنسب
ــة.. لكني  ــك الرصاعات الدموي ــة حيثيات تل بدق
ــت مبكر وبشكل خفي  ــد أن الرشخ بدأ يف وق أعتق
ــور واالختفاء ويشتد  ــرج بني الظه وكانت يتدح

االستقالل ورحيل االنجلزي ثمرةاالستقالل ورحيل االنجلزي ثمرة  تـــتــــــضحيات جسام قدمها اليمنيون

ــاح املسلح وبرحيل آخر جندي يف  ــر، ومرورا بها، وبسنوات الكف ــذ ما قبل ثورة الرابع عرش من أكتوب ــواب الذكريات عىل مصاريع أحداث جنوب الوطن من ــي فتح أب ــوار استثنائ ح
ــري – أستاذ البيئة واألرصاد الجوي واملناح يف جامعة  ــاله من فصول الرصاعات التي أحالت النرص إىل مآس.. قال األستاذ الدكتور محمد سعيد املشج ــن عدن وما ت ــي م بريطان
ــد الغزاة الذين أرادوا ويحاولون اليوم بسط وجودهم يف األرايض اليمنية  ــرى الذهبية لالستقالل محطة هامة ومحورية للفت أنظار اليمنيني إىل مسرية كفاحهم ض ــوت، إن الذك حرضم

بغري وجه حق..
ــاهداً عليها يف عدن حيث كان طالباً تعرض لالعتقال من  وتطرق املشجري يف حوار خاص بصحيفة الثورة إىل جملة من تفاصيل األحداث الثورية والنضالية التي كان ش

قبل قوات األنجليز بتهمة توزيع املنشورات ونقل السالح للثوار من مكان آلخر.. مورداً قصصاً مؤثرة من فصول الرصاع بني جبهة التحرير والجبهة القومية ومن 
ثم االقصاءات بني رموز الجبهة القومية..

ــري يف الجنوب وانتهازيتهما يف  ــة السعودية واإلمارات تجاه ما كان يج ــف الخليج خصوصا اململكة العربي ــل الحوار التغلغل إىل تفاصيل مواق ــم يغف ول
ــات إماراتية سعودية عىل  ــري اليوم من رصاع ــم رابطاً ذلك املايض بما يج ــل رصاع اليمنيني فيما بينه ــرية من األرايض اليمنية يف ظ ــزاء كب ــاح اج اجتي
ــس الخطر يف ذاكرة النضال  ــن وجود إماراتي سعودي غاٍز يقرع نواقي ــارض املحافظات الجنوبية وما تشهده اليوم م ــاً إىل أن ح ــة.. الفت األرايض اليمني
ــرية ستجدونها يف هذا  ــني واتحادهم.. وملفات كث ــرص الحقيقية تقتيض اصطفاف اليمني ــام.. وأكد أن معادلة الن ــا تضحياتهم الجس ــي مستنهض اليمن

الحوار.. إىل التفاصيل:
حاوره/
محمد محمد إبراهيم

¶ كانت صباحات عدن حافلة بالصحافة والثقافة وكانت محطة تعايش لكل أبناء البشرية

¶ تعرضت لالعتقال وأنا طالب لمشاركتي يف توزيع المنشورات قبل ثورة أكتوبر وأيام الكفاح المسلح بعد الثورة

04 تعار

ــاح املسلح وبرحيل آخر جندي  ت الكف
ئة واألرصاد الجوي واملناح يف جامعة 
يوم بسط وجودهم يف األرايض اليمنية 

طالباً تعرض لالعتقال من 
هة القومية ومن 

تهما يف 
ة عىل 
نضال 
يف هذا 

¶ الصراعات الدموية بني الجبهة القومية وجبهة التحرير أحالت ابتهاج عدن إىل نكسة اجلت إعالن الوحدة اليمنية
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