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ــوم االستقالل  ــات تضليلية حتى ي ــت مسمي تح
ــرأ للسطح  ــن ط ــه، لك ــو علي ــا ه ــىل م ــر ع واستم
ــاً يف منتصف 68  ــم والدموي تقريب ــا القات بشكله
ــاً يف 22  ــة تقريب ــة تصحيحي ــت حرك ــث حدث حي
ــة عبدالفتاح  ــت بزعام ــذه كان ــو عام 68 وه يوني
ــل وسالم ربيع عيل  ضد قحطان ومحمد  اسماعي
عيل هيثم ومن معهم من الشيخصيات العسكرية 
ــرت  ــا.. وتفج ــر أسمائه ــي ال أتذك ــة الت واملدني
ــم وصلت عدن،  ــني يف زنجبار ث ــذه الحركة يف أب ه
فانضمت إليها الكثري من الشخصيات والقيادات 
التي كان هناك تنسيق معها أو بشكل عفوي دون 
ــذه الحركة أجربوا  ــم أن أصحاب ه تنسيق.. األه
قحطان الشعبي أن يقدم استقالته وكذلك فيصل 
ــان يف صفهم، وفرضوا عليهم  عبداللطيف ومن ك
ــعروا بخطر فيصل  ــة الجربية.. وعندما ش اإلقام
عبداللطيف الشعبي النه كان الرأس املخطط أو 
ــم تصفيته يف ظروف  ــف الرئيس.. فت املفكر يف ص
غامضة مدعيني أنه انتحر.. أما قحطان الشعبي 
لم نسمع عنه نهائياً إال بعد سنة تقريباً قالوا تويف 

نتيجة الحالة النفسية.. حسب ترصيحاتهم..
ــذه الحركة من الذي •  بناء عىل ه

حكم بعد قحطان..؟!
ــوة تصحيحية كما أسموها وليست  - هي خط
ــب  ــري منص ــت تغي ــوة اقتض ــذه الخط ــة.. ه حرك
ــة مكون من  ــس الجمهورية إىل مجلس رئاس رئي
ــم ربيع  ــم حينها سال ــخاص ترأسه ــة أش خمس
ــاس أمني  ــىل أس ــاح ع ــة عبدالفت ــيل، وبعضوي ع
ــارص محمد رئيس  ــة القومية، وعىل ن عام الجبه
ــض والخامس مش ذاكر  ــوزراء وعيل سالم البي ال
ــبه  ــك الخطوة هذه صارت ش ــم أن تل ــى.. امله حت
ــريوا  ــداً غ ــرية ج ــت كب ــوة كان ــالب ألن الخط انق
ــة ورأسمالية  ــع دول عربي ــدل ما تقول م النهج ب
ــل عبداللطيف والشعبي صار اتجاهاً  نظام فيص
ــع االتحاد  ــات م ــده العالق ــوا بع ــرتاكياً حسن اش
ــع أمريكا وأيضاً  ــوا العالقات م ــي وقطع السوفيت
ــع اثيوبيا..  ــا وأيضاً م ــات مع كوب ــوا العالق حسن
وأسسوا يف هذه الدول التي كانت أشرتاكية فروع 
للجبهة القومية فيها.. لكن بعد ذلك دمجوا ثالثة 
ــس  ــه أني ــة مؤسس ــزب الطليع ــزاب األول ح أح
حسن يحيى، وحزب الشعب االشرتاكي برئاسة 
ــة  ــة برئاس القومي ــة  ــب، والجبه باذي ــه  عبدالل
القيادات التي كانت تمسك بالسلطة حينها عىل 
ــل سالم ربيع  ــد وعبد الفتاح اسماعي نارص محم

عيل.. 
ما مصري جبهة التحرير..؟• 

- مصري جبهة التحرير رئاسة محفوظ مكاوي 
ــخصيات كانت كثرية  ــدوة وش ــه باسن وكان نائب
ونخبوية، لكنها انهزمت يف عدن واملدن الرئيسة، 
ــة القومية التي تمتلك جيشاً  تحت ضغط الجبه
ــع ما تبقى  ــة أكرث، كما وطل ــاً ورؤية سلطوي مدرب
ــرش  ــة ك ــر إىل منطق ــة التحري ــاء جبه ــن أعض م
ــوا مرة ثانية  ــأس بها ثم انهزم ــدوا فرتة ال ب وصم
ــوا يف  ــالل واتجهوا إىل تعز.. ثم تالش ــد االستق بع
ــل السيايس  ــار العم ــدوا من مس ــع وابتع املجتم
ــزاب يف حزب واحد أسمي  ــد اندماج تلك األح بع
الحزب االشرتاكي اليمني الذي كان يتوىل مقاليد 

الحكم يف دولة جنوب الوطن.
ــىل •  ــج وع ــف الخلي ــو موق ــا ه م

ــات  ــن مجري ــعودية م ــا الس رأسه
تلك الرصاعات..؟! وهل استفادت 
ــي  الت ــا  خصوص ــوار  الج دول 
ــك  ــن تل ــن م ــاع يف اليم ــل اطم تحم

الرصاعات..؟ 
ــذات  وبال ــي  العرب ــوار  الج دول  ــف  موق  -
ــارات، فكان  ــوازع عىل مختلف املس الخليجي، ت
ــة اليمنية خوفاً  ــض الدول عىل حذر من الحال بع
من التشظي إليهم، فيما بعضهم كان محايد تجاه 
ــري، ويشجع عىل أن يكون ثمة أمن وسالم  ما يج
ــوب اليمن.. أما موقف السعودية فقد كانت  يف جن
ــي من البداية.. فبعد االستقالل  انتهازي وعدوان
ــل  ــى قب ــل وحت ــرصاع يف 68 و69م، ب ــدام ال واحت
ــح ضد االستعمار  ــالل أثناء الكفاح املسل االستق
ــوم االستقالل.. عمد  ــات قبل ي وسقوط السلطن
ــة ورشورة  ــالل الوديع ــود إىل احت ــام آل سع نظ
ــا يف املناطق  ــوت ولن ــني ملحافظة حرضم التابعت
ــاط كانوا  ــرى وقبائل ونق ــى اليوم ق ــة حت املحتل
ــي.. وأيضاً تمددت  يتعاملون مع سلطنة القعيط
ــع الخايل  ــارات يف صحراء الرب ــة واإلم السعودي

ــة اليمنية.. ولم  ــري عىل حساب الخارط بشكل كب
يكن للسعودية حتى تلك الفرتة عىل الربع الخايل 
ــدود بني دولة  ــرب عىل اإلطالق، وكان ثمة ح أي ش
اليمن الجنوبية حينها ودولة اإلمارات.. وبالتايل 
ــني دولة جنوب  ــايل فقط مقسوم ب ــان الربع الخ ك
ــت السعودية وأقصت  ــارات أت ــن ودولة اإلم اليم
ــة وتوسعية عىل  ــق سياسية عدواني الدولتني وف

حساب دول الجوار..
وهل حدث خالف بني السعودية • 

واالمارات حينها..؟
ــان هناك خالف حسم باتفاقات بني الشيخ  - ك
ــا أعتقد.. وما  ــل أو خالد عىل م ــد وامللك فيص زاي
زال الخالف وربما سيظهر ولعل من أهم املناطق 
ــا واماراتياً منطقة حقول  ــازع عليها سعودي املتن
ــزء كبري منها ضمن  ــة النفطية التي كان ج الشيب
ــل  ــن أرايض القبائ ــا م ــة كغريه ــة اليمني الخارط
الحرضمية الصحراوية كقبيلة املناهيل والصيعر 
ــرب والعوامر وغريها من القبائل الحرضمية  والك
ــا يف الجانب السعودي  ــدر تقول أنه كلها اآلن تق
ــذه الخراخري وثمود وما فوق  وأيضاً الصحراء ه

كلها كانت أرايض يمنية جنوبية..
ــل تم •  ــالل.. ه ــد االستق ــا بع فيم

ــض األرايض اليمنية يف  ــادة بع استع
جنوب الوطن..؟

- عندما رحل اإلنجليز من جنوب الوطن تركوا 
لنا دبابتني أو ثالث، بال طريان وال بوراج عسكرية 
وال حتى جيش البادية الذي كان يعرف بالجيش 
ــًال الجيش االتحادي  النظامي البسيط حتى مث
هو شبيه لجيش البادية فكانت موجودة وأغلبهم 
ــاً منهكاً بعد  ــع وكان جيش ــوا من أبني والضال كان
ــه دمرته  ــا تبقى من ــح وم ــاح املسل ــوات الكف سن
ــة إضافية  ــا فرص ــكلت أيض ــي ش ــات الت الرصاع
ــام آل سعود يف التوسع عىل حساب اآلرايض  لنظ
ــد كانت تحقق أهدافها  اليمنية.. ولآلسف الشدي
ــات الدموية جنوب  العدوانية عىل إيقاع الرصاع

الوطن وتغذيها بشكل خفي واجرامي كبري..
بالعودة إىل الرصاعات الطاحنة • 

ــن..  الوط ــوب  جن يف  ــاً  داخلي
ــم  ــر ث ــة التحري ــاء جبه ــد اقص بع
ــه.. كيف  ــان وأصحاب اقصاء قحط
ــوز الجبهة  ــني رم ــور ب ــارت األم س

القومية..؟
ــاء جبهة  ــد اقص ــات عن ــف الرصاع ــم تتوق - ل
ــه يف الجبهة  ــان محمد وأصحاب التحرير و قحط
ــة عملت فرتة  ــوى تقليدي ــة أنهم ق ــة بتهم القومي
ــل تمددت الرصاعات واالقصاءات  مع االنجليز ب
بني رموز الجبهة القومية وجهدت البالد حوادث 
ــرة الدبلوماسيني التي  ــان أهمها طائ مآساوية ك
ــهر أبريل  ــم وقد حدثت يف ش ــزت الوطن والعال ه
ــح عولقي، وزير  ــىض محمد صال ــث ق 1973م  حي
الخارجية وعدداً من الدبلوماسيني منهم سعادة 
ــحبل- أحد أقربائي وكان من  السفري سعيد بن ش
الثوار والقيادات املعروفة-  وسيف احمد ضالعي 
ــم وعبدالله  ــم ونورالدين قاس ــاري قاس وعبدالب
محمد بن سلمان وأحمد صالح الشاعر والقاص 
ــان ومهدي  ــن دحم ــد ب ــويل وأحم ــد عبدال محم

صالح جعفر ومحمد هيثم ومحمد أحمد البييش 
ــل أحمد السالمي وعبدالقادر السالمي من  وفض
ــة والثقافية  ــة الدبلوماسي ــة اليمني ــوز النخب رم
ــرز  ــن أب ــل وم ــذات ب ــة بال ــة اليساري والسياسي
الكوادر الوزارية.. ومن املفارقات أن املتسببني يف 
ــذا الحادثة الشنعاء أرجعوا السبب إىل انفجار  ه
ــن الطائرات دانكوتا  ــرة وللعلم هذا النوع م الطائ
(DC3) من أأمن الطائرات استخدمت يف الحرب 
ــدر تهبط حتى  ــة الثانية ما تنفجر أبداً تق العاملي
ــرية بالرصاعات  ــداث كث ــة واحدة.. األح بمروح
ــة تصفي  ــة القومي ــرت الجبه ــات فاستم والنكب
ــس سالم ربيع  ــوًال إىل تصفية الرئي ــا وص رموزه

عيل ومن كان معه.. 
بعد تصفية كل هذه الرموز.. من • 

ــارت األحداث  ــف س ــى..؟ وكي تبق
باتجاه 13 يناير..؟!

ــذه املآيس ويشرتكون  - تبقى من كان يدرون ه
ــى عيل نارص محمد وعبد  يف تنفيذ جرائمها، تبق
الفتاح اسماعيل وعيل عنرت وصالح مصلح وكثري 
ــم.. حتى وصل  ــس الحك ــاء الرصاع ولي ــن رشك م
ــم كنتيجة حتمية..  ــاف إىل املكر ببعضه بهم املط
ــاس أنه دولة  ــور تسري ظاهريا عىل أس كانت األم
مؤسسات وهي يف األساس تصنع االحتقان األهم 
للمجزرة األخرية لنهاية البطل الذي يظن أنه من 
سيبقى يف الحكم.. سبقت أحداث يناير مؤتمرات 
ــات دولية  ــات وحوارات ووساط ــدوات ونقاش ون
ــيل نارص محمد  ــذي نشب بني ع ــل الخالف ال لح
ــيل سالم البيض ومن  ــن معها القيادات وبني ع وم
ــم أن يصل إىل حل وكل  ــه القيادات وكان عليه مع
ــب األمني العام  ــرؤاه تجاه منص ــرف متمسك ب ط
ــرتاكي.. حيث كان عىل نارص محمد  للحزب االش
ــس الدولة ورئيس  ــة مناصب هي رئي يقبض ثالث
ــرتاكي اليمني  الوزراء واألمني العام للحزب االش
ــت يف تلك الفرتة التي تشكل  الحازب الحاكم.. كن
ــف يف مطار عدن  ــان بالتدريج، موظ فيها االحتق
ــاد السوفيتي يف  ــن االتح ــدويل بعد تخرجي م ال
ــاع األرصاد  ــم يف قط ــس قس ــت رئي ــة 81 وكن سن
ــررت كذلك  ــدويل واستم ــدن ال ــوي بمطار ع الج

حتى أحداث يناير..
ــوم •  ــر ي ــوم 13 يناي ــت ي ــن كن أي

الحدث نفسه..؟!
ــز التنبؤات الجوية يف املطار ومع  - كنت يف مرك
ــن إدارة الطريان  ــوا بنا م ــة العارشة اتصل الساع
ــوا –لحظتها  ــارج املطار، قال ــي هي خ املدني الت
ــارات يف التواهي  ــم- سمعوا إطالق نار وانفج أنه
ــع فسمعنا  ــف السم ــرس لرنه ــور مك ــن يف خ ونح
ــة الصفر كانت  ــالق النار وكانت تلك هي ساع إط
ــط.. لكننا  ــق بالضب ــرش دقائ ــرشة وع ــة ع الساع
ــاك، فكانت األخبار  ــن عارفني ماذا يدور هن لم نك
ــرث  ــي يك ــان الت ــل الغرب ــة لقت ــا حمل ــا أنه تصلن
ــق  ــث الحدائ ــي حي ــة التواه ــا يف منطق انتشاره
ــة للمواطنني لكن  ــجار وقد سببت مضايق واألش
ــع استمرار اطالق  ــواىل وبدأنا نشك م األخبار تت
ــا أن املعركة  ــرات الكبرية، فأدركن ــار واالنفاج الن
ــون يف  ــى التلفزي ــا ومبن ــاك خصوص ــدور هن ت
التواهي.. وما هي اال لحظات حتى سمعنا اطالق 

ــوًال إىل جوار  ــر وص ــان آلخ ــن مك ــل م ــار ينتق الن
ــه اتصل بي عىل  ــذي نحن فيه.. ولحظت املطار ال
ــوي الكاف  ــام املطار عل ــف األريض مدير ع الهات
ــتعلت الحرب  ــد اش ــة..  فق ــوا برسع ــال اخرج ق
ــزيل قريب  ــاً ألن من ــني، فخرجت مشي ــني الطرف ب
ــزت جولة (الليمدا)  ــار، وأتذكر أني اجت من املط
ــتعال الرصاص  ــة الرتبية عىل اش ــارع كلي عىل ش
ــا إال والرصاص  ــا ولم أصل داخل منزلن واقرتابه
ــل  ــع األه ــت وجمي ــان، وصل ــل مك ــن ك ــع م تسم

متواجدون ما عدا الوالد..
أين كان الوالد..؟!• 

ــد ألن مقر عمله يف تلك  ــد كان يف دار سع - الوال
ــوف عليه،  ــا كوابس القلق والخ ــة.. فعشن املنطق
ــة عرصاً  ــة الثالث ــى الساع ــك اللحظة حت ــن تل م
ــرح الشديد.. وحني  ــرق الباب ليغمرنا الف حني ط
ــدر نميش  ــال: لم نق ــب تأخره ق ــن سب ــاه ع سألن
ــىل السيارات  ــالق النار ع ــارات بسبب اط بالسي
ــوت اليوم  ــل البي ــي.. جلسنا داخ ــل جنون بشك
ــوات القذائف والرصاص  ــي نسمع فقط أص الثان
ــي جاءت  ــوم الثان ــة.. ويف صباح الي ــل جه ــن ك م
ــدن خصوصا يف خور  ــوارع ع ــع تجوب ش مجامي
ــات يقولون:  ــائعات باملايكرفون ــرس.. وبثوا ش مك
أخرجوا من البيوت من املنازل سيتم قصف جبل 
ــة لألسلحة لو تفجرت  ــد وهو مخازن ضخم حدي
ــا مع الوالد أنه  ــدن كلها انتهت.. بعد ذلك اتفقن ع
ــوم بإخراج األرسة  ــه الحكومية يق ــي بسيارت يأت
ــت أنا ألحرس  ــرج الجميع وبقي ــت.. فخ من البي
ــه مع ذلك  ــرض للرسقة.. لكن ــى ال يتع ــت حت البي
تعرض للنهب وتعرضت أنا للرضب وكل من بقي 
ــه.. بعد ذلك هربنا عرب الطريق  من الجريان يف بيت
ــاط أمنية  ــادف نق ــورة، لنص ــري إىل املنص البح
ــع بعض الجريان  ــا البطائق غري أنني م ــوا من طلب
تراجعنا من الطوابري وهربنا إىل منازل أقاربنا يف 
ــد  املنصورة، وكانت حينها أقل قتاًال.. وكان األش
يف خور مكرس حيث كنت أسكن والتواهي واملعال..

ــار وأنتم يف •  ــم تتابعون األخب كنت
املنصورة أو املنازل..؟

ــاء  ــاء وامل ــات الكهرب ــت خدم ــد قطع - ال.. فق
ــا  تعرضه ــد  بع ــة  اإلذاع ــوا  وأسكت ــون..  والتلف

للقصف.. 
ــماع •  لس ــة  امكاني ــة  ثم ــل  وه

الراديوا أم أنهم قطعوا اإلذاعة..؟!
ــة ما كنا  ــا دمروا اإلذاع ــوة قاموا به - أول خط
نسمع أي يشء فرجعنا إىل كالم الناس والجريان 

واملارة الذين يمشون فراراً من ساعة ألخرى..
ــد تلك •  ــرت األمور بع ــى استق مت

املجازر..؟!
ــني عىل ما  ــور إال بعد اسبوع ــر األم ــم تستق - ل
ــازل وعادت األرس.. لكنها  أتذكر.. استقرت يف املن
ــرة  ــات مستم ــالت والتصفي ــون واملعتق يف السج
ــة..  ــة الشخصي ــدن والبطاق ــارج ع ــل وخ داخ
ــب املناطق ردفان الضالع أبني بالذات التي  وحس
ــه التي فرت  ــارص محمد وزمرت ــي لها عيل ن ينتم

نحو الشمال.. 
هل تتذكر من تدخل من الجانب • 

ــف  ــاف نزي ــألة إيق ــي يف مس العرب

الدم..؟!
ــم يتدخل أحد.. وإن تدخل فتدخل اعالمي  - ل
ــس.. لكن يف تلك  ــراف إىل ضبط النف ــوة األط بدع
ــن السذاجة أن  ــان م ــادي ك ــىل اعتق ــروف ع الظ
ــوس من ارتكبوا  ــظ العقالنية والقيم يف نف تستنه
ــة.. فالجيش انقسم  ــك البشاع ــك املذابح وبتل تل
ــة األمن العام  ــاً األجهزة األمني ــني وأيض إىل نصف
واألمن السيايس رشيحة موظفي جهاز الدولة... 
ــا ويف  ــع بعضه ــه م ــل كتائب ــش تتقات ــان الجي فك
ــا.. فكانت  ــا بينه ــل فيم ــب للتقات ــم الكتائ تنقس
ــوارق العادات،  ــاوزة لخ ــة ومتج ــة مؤسف املعرك

فتقاتل ال تدري مع من وملاذا تقاتل.. 
أنت كموظف هل طالكم اإلقصاء • 

أو تم احتسابكم عىل طرف ما..؟!
ــزب  ــو يف الح ــا عض ــت حينه ــي كن ــر أن - أتذك
ــع أحد، ويف  ــم للقتال م ــي لم أنض ــرتاكي لكن االش
ــني فمصريي  ــرف املنهزم ــت إىل ط ــال أنضمم ح
ــول، ويف حال سكوتي سيتم معاملتي بحذر  مجه
ــي وكثري من  ــد عاملون ــدث.. فق ــذا ما ح ــري وه كب
ــا ألعمالنا  ــد أن رجعن ــذر وتعنت بع ــي بح زمالئ
ــري جداً خاصة  ــىل دمار هائل وكب حيث رجعنا ع
ــرتاكي  ــار فعملوا اجتماعات للحزب االش يف املط
ــام.. وقالوا الذين لم  ــات القاعدية تلك األي املنظم
ــل والتصفيات ضد عىل  ــارك القت يشاركوا يف مع
نارص محمد وزمرته هؤالء سلبيني وبعدها جابوا 
ــن القيادة العامة بفصلنا.. بعد أن تم  توجيهات م

التحقيق معنا..
هل تتذكر جلسات التحقيق..؟!• 

ــت محققني لكل جهة  ــر أن القيادة ارسل - أتذك
ــرضت  ــني ح ــرى.. وح ــات أخ ــن جه ــة م حكومي
ــة محققني: ليش  ــي ثالث ــة التحقيق سألن لجلس
ــن أحارب.!  ــم أحارب م ــت..؟!.. قلت له ــا حارب م
ــه أعداء من هم األعداء  ــي! هؤالء منهم هل في أخ
ــن نأتي نحارب  ــرف أوًال قولوا لنا وبعدي نريد نع
ــادك بتجيب  ــرتاكي.. قال يل: ع ــزب االش مع الح
ــالم هذا،  "كأنك مش حزبي حقيقي". قلت له:  الك
ــرتاكي انقسم إىل نصفني نصف ضد  الحزب االش
هذا ونصف ضد هذا.. هذه هي الحقيقة. قال: نعم. 
لكن أنت مع من!  مع عيل نارص ! وإال مع البيض! أو 
ــاح!. قلت له: أنا لست مع أحد منهم..  مع عبدالفت
ــوا انتم القيادات  ــرتاكي. اتفق أنا مع الحزب االش
عىل أي يشء ونحن معكم قالوا يل: " برع أخرج.". 
ــة والوالد  ــزب وسحبوا البطاق ــا من الح وطردون

نفس الطريقة، والكثري من الشباب..
ــييل •  والس ــض  البي ــم  سال ــيل  ع

والعطاس.. هم من بقوا يف عدن من 
القيادات..؟!

ــة  ــة ومدني ــرية عسكري ــادات كث ــم. وقي - نع
ــيل  ــا ع ــة.. أم ــوا حكوم ــم فشكل ــت إىل جانبه بق
ــن القيادات  ــد ربه وكثري م ــارص ومسدوس وعب ن

واملحسوبني عليهم هربوا من عدن إىل صنعاء..
ــني دول •  ــت ب ــي كان ــة الت القطيع

ــة الجنوب هل  ــج وقيادة دول الخلي
كانت استتباع الستالب السعودية 

لألرايض اليمنية..؟!
ــن موقف  ــد م ــل أبع ــب ب ــك فحس ــس كذل - لي

ــة.. فالقطيعة  ــن االنتهازية السعودي ــني م اليمني
ــدي بحت..  ــي عق ــاس أيدولوج ــىل أس ــت ع قام
ــاد  ــرتاكية واإللح ــة واإلش ــا بالشويعي فاتهمون
ــدول العربية  ــن منظومة ال ــايل أخرجونا م وبالت
ــت  ــت، الكوي ــدا الكوي ــا ع ــذات م ــة بال والخليجي
ــون لنا مدارس  ــات سطحية كانوا يبن ــا عالق ألنه
ــياء بسيطة دعم أما اإلمارات والسعودية أو  وأش
قطر بالعكس كانوا يرسلوا لنا مرتزقة يدعموهم 
ــا تبقى يف  ــروا ويدمروا م ــل يفج ــوس من أج بفل
ــهر  ــر ومقومات.. ولعل أش ــة ومآث ــا من بني وطنن

قصة للمرتزقني هي قصة دهمس.. 
ماذا عن قصة دهمس..؟!• 

يف  ــاً  مغرتب ــان  ك ــي  يمن ــخص  ش ــس  دهم  -
ــن  ــوع م ــه مجم ــور ويتبع ــو مشه ــة وه السعودي
ــة بمبالغ كبرية جداً  ــني.. أغرتهم السعودي املغرتب
ــال عادوا ودربوا  ــاس يرجعوا اليمن، وفع عىل أس
مجاميع اتسعوا من 20 إىل 300فرد عنرص مدرب، 
ــارات وفق مخططات  ــم متفجرات وسي وأعطوه
ويف  ــوت  حرضم يف  ــددة  مح ــن  أماك ــدف  تسته
ــة  ــم يف نهاي ــن.. ولكنه ــوب الوط ــات جن محافظ
ــم واعرتفوا  ــم القبض عليه ــوا وت ــاف انكشف املط
ــة ومحاكمتهم حكم  ــن اململك ــني م ــم مدعوم بأنه
عىل بعضهم باإلعدام والبعض اآلخر بالسجن..

بالعودة إىل ملف خالف اإلمارات • 
ــعودية منذ ما قبل االستقالل  والس
ــل..  األص يف  ــة  يمني أراض  ــىل  ع
ــري  ــا يج ــوم مل ــرون الي ــف تنظ كي
ــاد  اتح ــة  الجنوبي ــات  املحافظ يف 

اماراتي سعودي..؟! 
ــكيل كل له  ــرد اتحاد ش ــري اليوم مج ــا يج - م
ــون  ــون ويتصارع ــن، وسيختلف ــه يف اليم أطماع
ــي يخيل لهم  ــة الت ــىل األرايض اليمني ــدداً ع مج
ــة مؤقتة ال  ــن املسأل ــا لك ــا أو غزوه ــم أخذوه أنه
ــن اليمنيني  ــد بسببنا نح ــرث.. ولألسف الشدي أك
ــارات والسعودية  ــت االم ــا.. أحتل ــب تفرقن بسب
ــة تاريخية  ــط الساحيل.. وهذه سم عدن والرشي
ــخ اليمنيني، متى ما تفرقوا تعرضت  مالزمة لتاري
أراضيهم للسطو والغزو ومتى اتحدوا استعادوا 
ــة التاريخية هو  ــم.. وتباعا لهذه الحقيق أراضيه
ــد أراضينا وسوف نطرد  أننا سنتحد وسنستعي
ــل وجند  ــا املحتلني من جحاف ــا طردن ــزاة كم الغ

األمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس..
كيف تنظرون ملجريات العدوان • 

ــود  صم ــات  ومفارق ــار  والحص
الشعب اليمني..؟

ــك  ــودي األمريكي فهو بال ش ــدوان السع - الع
يعكس بكل بشاعته وهمجيته الحقد الكامن عىل 
ــة الخارجة عن قيم  ــن واالنتهازية السعودي اليم
اإلنسانية جمعاء يف الحروب، استهدفوا صاالت 
ــد واملنازل  ــوا األعراس املساج ــزاء واستهدف الع
ــوا كل يشء  ــدارس استهدف ــاء امل ــس النس مجال
ــت لليمن بصلة.. كل هذا ألنهم خرسوا املعركة  يم
عىل األرض.. صحيح قد يقولوا حرروا عدن املخا 
ــرشت فيها  ــن أبنائها ون ــن..؟ م ــوت.. مم حرضم
ــاب.. فهل يستطيعون  الفوىض والتطرف واإلره
البقاء عدن حتى اسبوع كامل مثًال.. بالتأكيد ال.. 
ــباب مدلعون  الجيش السعودي جيش كبسة ش
من بيوتهم مكيفات وسيارات مكيفة حتى جابوا 
لهم سيارات مدرعة التي يحاربون بها يف الحدود 
ــن الجيش  ــي م ــا اليمن ــة.. بينم ــن مكيف ــع اليم م
ــان الشعبية حايف القدمني يميش يف الظالم  واللج
ــط املوقع  ــة ويسق ــرية القاسي ــر الظه ــت ح وتح
ــون  ــون معروف ــر.. فاليمني ــو اآلخ ــري يل العسك
ــم صامدون تحت القصف وتحت الربد وتحت  أنه
ــة  ــدود السعودي ــق الح ــوا إىل عم ــس، دخل الشم
ــار تجويع قتل  ــع كل األجواء.. حص ويتكيفون م
ــريان جوعى يقاتلون ببسالة ال يدرون كيف  بالط
ــم العدسات  ــه للعال ــم، هذا ما روت ــروف عياله ظ
ــدى ثالثة أعوام  ــع الفيديو والصور عىل م املقاط
ــار.. ال يشء  ــة العدوانية ومن الحص ــن الهمجي م
ــن تحت الغزو  ــري وما سقط يف جنوب الوط سيتغ
ــالء واملرتزقة  ــة والعم ــة من الخون بسبب جرثم
ــًال..  اليمني عىل حق  ــاد إن عاجال أم آج سيتسع
ويحمل قضية لن يسقطها تحالف الرش وإن جمع 
ــى املرتزقة الجنوجويد  كل مرتزقة العالم.. وحت
ــا مثيل  ــق له ــم يسب ــة ل ــات قاس ــوا لرضب تعرض
ــم النتنة يف  ــت الوحوش أجساده ــروا وأكل وادح

الجبال والوديان والسواحل..

ــــضحياتتــــــضحيات  جسام قدمها اليمنيونجسام قدمها اليمنيون االستقالل ورحيل االنجلزي ثمرة 
ــعبي وفيصل عبداللطيف ومجموعتهم من القيادات كانت أول كوارث جنوب الوطن بعد اقصاء جبهة التحرير ¶ اقصاء قحطان الش

ــرتاكي ألننا لم نحمل السالح أثناء القتال والتصفيات داخل عدن ــت كابوس ودوامة أحداث ١٣ يناير الدموية وتم فصلي ووالدي من عضوية الحزب االش ¶ عش
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