
المناضل السبتمربي عبداهللا محمد بشر لـ"ٹ": 

أمضيت أسري حرب يف سجون السعودية 7 أشهر وتعاملوا معنا بنذالة

ــر من  ــل قدي ــت مناض ــرش أن ــه ب *  عبدالل
ــبتمرب، واليوم وبعد مرور 56 عاما  جيل س
عىل ثورة 1962، أنت شاهد عىل حقبة أكرث 
ــبتمرب وأين  ــن نجحت س ــف قرن أي من نص

أخفقت؟
ــخص  ــاء عابر أن يقيم ش ــب يف لق ــن الصع - م
ــد 56  ــبتمرب، بع ــداث 26 س ــة كأح ــا عظيم أحداث
ــذا املوضوع  ــداث، إال اذا كان ه ــنة زاخرة باألح س
ــل املختلفة للثورة ،  ــجل عرب املراح قد أُعد له وس
ــداث عظيمة وبالذات يف  ــا جرى من تغيري وأح وم
ــبتمرب،  ــث اضطلعت ثورة س ــا األوىل حي مراحله
وهي يف معمعة النضال ملواجهة الحملة الرجعية 
االستعمارية، التي حاولت وأدها يف مراحلها األوىل 
لوال تدخل مرص العظيمة – مرص عبدالنارص. فقد 
ــارك الثوار اليمنيون وأشقاؤهم من أبناء مرص  تش
ــار معركة الدفاع عن الثورة ،  الكنانة يف خوض غم
وصد العدوان السعودي الربيطاني ، ذلك العدوان 
ــا  ــمالها وجنوبه ــن ش ــن م ــه اليم ــذي واجهت ال
ــم يكتف  ــم الثوري ل ــذا الزخ ــل ه ــا. ويف ظ ورشقه
ــارشوا فورا  ــم ولكنهم ب ــاع عن ثورته ــوار بالدف الث
بإضافة مهمة عظيمة يف التخلص من االستعمار 
ــروف بكل  ــب وهيأوا الظ ــوب الوطن الحبي يف جن
ــورة 14 أكتوبر  1963، أي أنهم  اإلمكانيات لقيام ث
اجرتحوا هاتني املهمتني : الدفاع عن ثورة سبتمرب 
ــام واحد.لقد كان دور  ــام ثورة أكتوبر خالل ع وقي
ــورة العربية جمال  ــني وزعيم الث ــقاء املرصي األش
ــا وتنمويا حيث  ــارص دورا أخالقيا ووطني عبدالن
ــن الثورة  ــرصي للدفاع ع ــارب امل ــرض املح ــم يح ل
عسكريا فحسب، بل حرض املقاول لبناء املدارس 
ــرق وجاء  ــق الط ــط وش ــدس لتخطي ــاء املهن وج
ــل والتخلف  ــل املجتمع من الجه ــدرس لينتش امل
ــارت عملية الدفاع يف املعركة مع بناء املدارس  وس
ــاهمة عدد  ــاء اإلدارة بمس ــا إنش ــم وأيض والتعلي
ــبه دولة حديثة.  ــن الخرباء الذين أقاموا ش كبري م
ــات األوىل  ــاد اللبن ــم يف إيج ــا دوره ــىس هن وال نن
لالقتصاد اليمني واإلدارة الحكومية وبناء الدولة 
ــد  ــيل أحم ــي ع ــور عبدالغن ــم الدكت ويف مقدمته

مؤسس القطاع العام يف اليمن.
ــد تمثل  ــي: فق ــا الثان ــف األول أم ــذا املنعط ه
ــح عالقات مع  ــا، وفت ــن من عزلته ــراج اليم يف إخ
ــذي كان من فوائده  ــقيقة والصديقة ال الدول الش
حصول اليمن عىل املساعدات ويف مقدمتها بناء 
ــق الطرقات ، ونخص  ــفيات واملدارس وش املستش
ــاهمة اإلتحاد السوفيتي سابقا ودول  بالذكر مس
ــد  ــقيقة. لق ــر الش ــرتاكي والجزائ ــكر االش املعس
ــم أهدافها يف القضاء  ــت الثورة عىل تنفيذ أه عمل
عىل االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما والرشوع 
ــد من الجهل  ــال البل ــاء جيش وطني وانتش يف بن
ــوب من  ــكل املطل ــن بالش ــم تتمك ــرض، وإن ل وامل
ــرا للتآمرات  ــق العدالة نظ ــال الفقر وتحقي انتش
ــرب 1967. تلك  ــورة وأهمها ح ــي واجهتها الث الت
ــقاءنا املرصيني من استكمال  الحرب لم تمكن أش
ــا، حيث تمكنت  ــورة حتى تحقق أهدافه دعم الث
ــة الصف الجمهوري،  ــوى الرجعية من خلخل الق
ــميت ليؤدي  ــا أُس ــة كم ــو مصالح ــه نح والتوج
ــوى الثورية الجديدة جراء  ذلك إىل: -1 إرهاق الق
ــة التي استهدفت الثورة من خالل  الحملة الرشس
ــن انتصار القوى  ــبعني يوما وبالرغم م حرب الس
ــم الثورة  ــرب وتثبيت دعائ ــك الح ــدة يف تل الجدي
ــق الصف الداخيل استمرت،  إال أن املؤامرات يف ش
ــدة (أداة  ــوى الجدي ــة الق ــذي أدى إىل تصفي وال
ــب الجمهوري  ــاف الجان ــم إضع ــورة) ومن ث الث
ــري  ــذي لم يتمكن بعد ذلك من الس ــي، ال اإلصالح
ــة بالرغم من  ــق العدال ــة وتحقي ــاء الدول ــو بن نح
ــايض اإلرياني تجاوز العواصف وبناء  محاولة الق
ــذي اتبعه،  ــطي ال ــالل النهج الوس ــة من خ الدول
والتعاطف الذي أوجده إىل الصف الجمهوري من 
ــاعدات  خالل الحصول عىل كثري من الدعم واملس
ــاء اإلداري وإيجاد البنى  ــال التعليم والبن يف مج
ــاد  ــف ثبتت دعائم الفس ــة إال ان العواص التحتي
الذي استهلك الكثري من املساعدات واملنح وحال 
ذلك دون الوصول إىل التنمية الشاملة واستكمال 
البنية التحتية للدولة اليمنية واالقتصاد اليمني. 
فجاءت عىل إثر ذلك محاولة تغيري جديدة تمثلت 
ــهيد  ــة الش ــة 13يونيو التصحيحة برئاس يف حرك
ــدا مواصلة  ــذي حاول جاه ــدي ال ــم الحم إبراهي
ــن يف  ــي وتمك ــن اإلريان ــلفه عبدالرحم ــد س جه
املرحلة األوىل من إيقاف أقطاب الفساد والسري يف 
ــاء الدولة وتحقيق االنتعاش  اتجاه التحديث وبن
ــتطاعت أن  ــاد اس ــوى الفس ــادي إال أن ق االقتص
ــخصه  ــتهداف ش ــذا التوجه باس ــدا له ــع ح تض
ــذه من أهم عوائق الثورة  والقضاء عليه، وتعترب ه

ومسريتها.
ــعودية  ــة العربية الس ــاذا تقف اململك * مل
ــا اليمن  ــوالت تقطعه ــا يف وجه أي تح دوم

إىل  ــل  ويحص ــل  حص ــا  م كل  إىل  ــر  بالنظ
اليوم؟!

ــة (الوالد)..أي  ــا بوصي ــما).. التزام - (مبتس
ــادس والعرشين من  ــذ الس ــوالت يف اليمن من تح
ــة أنظمة  ــكل النقيض لسياس ــي تش ــبتمرب فه س

فردية أرسية وراثية.
ــتهدفت فئة  ــرى أن الثورة اس * البعض ي
ــع، ولعل هذه احدي املآخذ عىل  من املجتم

سبتمرب من وجهة النظر هذه...
ــبتمرب ثورة  ــمية . ثورة س ــذه التس ــد ه ــا ض - أن
ــة وأتذكر  ــكار املتخلف ــذه األف ــاوزت ه ــة تج وطني
ــور عبدالرحمن البيضاني يثري  عندما كان الدكت
قضية القضاء عىل الحكم الهاشمي بهذا الوصف 
ــدم الفقيد  ــوت العرب، ق ــة ص ــاليل ، من إذاع الس
ــفارة املرصية  عبدالله جزيالن احتجاجا إىل الس
ــعب  ــارة النعرات بني أبناء الش ــرد من إث ــىل ما ي ع
ــال : قولوا  ــم باألعم ــد، وقال للقائ ــي الواح اليمن
لصاحبكم إن معظم ضباط الثورة من الهاشميني 
ــم محمد مطهر زيد املنقذ للثورة عندما لم  وأبرزه
ــام قرص البدر فقد بادر  تتمكن الدبابات من اقتح
ــة بقصف دار  ــد من مقربة خزيم ــد مطهر زي محم
ــك اللحظة يحيى  ــاك يف تل ــواره هن ــدر وإىل ج الب

املتوكل.
ــاذي  ــد اإلنق ــر زي ــد مطه ــد كان دور محم -  لق
ــف صديق يف ثورة يوليو  ــبيها بدور املقدم يوس ش
ــل طبقة  ــبتمرب ثورة تمث ــم تكن س ــذا ل 1952. وله
ــه ولقد حاولت  ــعب اليمني كل ــل كانت ثورة الش ب
ــم تختكر  ــعب ول ــن كل أبناء الش ــال أن تحتض فع
الوظيفة ألي فئة بل كان الهاشميون يف أهم مواقع 
ــهداء  ــورة والدفاع عنها وذهب معظم الثوار ش الث
ــورة أنها ضدهم  ــي يتهمون الث ــذه الفئة الت من ه
ــو رئيس األركان  ــهد وه فمحمد مطهر زيد استش
ــو يف طريق مارب  ــهد وه ــيل عبداملغني استش وع
ــهد يف قلعة  ــورة والحمزي استش ــن الث للدفاع ع
ــنوان يف أرحب التي كانت تحتوي عىل كثري من  س
ــا لكي ال يحصل  ــه فيه املال واملعدات وفجر نفس
ــىس أيضا  ــات وال نن ــذه اإلمكاني ــون عىل ه امللكي

أوائل الشهداء الرشاعي واملحبيش وغريهم.
ــجن  ــعودية يف س ــريا لدى الس ــت أس * كن
ــة األرس وكيف  ــف قص ــود أن تص ــزان ، ن جي
ــدوان وأنتم أرسى  ــوى الع ــت معكم ق تعامل

حرب وكم كان عددكم حينها؟
ــا  ــكلت من ــي وتش ــرس الوطن ــُت بالح - التحق
ــواء النرص،  ــة الثالثة من ل ــميت بالكتيب كتيبة س
ــذا اللواء األوىل  ــاك كتيبتان من ه ــث كانت هن حي
ــح الحوري  ــد عيل صال ــادة الفقي ــة بقي يف الحيم
ــعيب وألن  والكتيبة الثانية كانت يف جبل النبي ش
الكتيبة الثالثة ( كتيبتنا) قد تدربت تدريبا عاليا 
ــاركة  ــز حيث كانت تعد كتيبة فدائيني للمش يف تع
يف ثورة أكتوبر إال ان الحاجة اقتضت أن تستكمل 
ــودة إىل  ــم الع ــرص ث ــب يف م ــة التدري ــذه الكتيب ه
ــة حول  ــت الكتيب ــدة وتوزع ــم إىل صع ــاء ث صنع
ــنارة، ووادي نشور والجبل  صعدة يف كل من : الس
ــن الذين ترتبوا يف  ــود يف مجز، وكنت من ضم األس
ــان كان القائد  ــل، وراس هذا الجبل قمت هذا الجب
ــاع يف التبة الجنوبية وإنا يف  محمد عبدالله القط
الشمالية وحدث موقف ظريف، يدل عىل مبالغة 
ــث كان هناك من  ــني حي ــي للملكي ــالم الحرب اإلع
ــن من  ضمن املجموعة جندي عيل عبدالله حس
دمنة خدير وُلقب هذا الجندي بشاووش 13 وكان 
ــام صحيته  ــم ويف صباح يوم من األي ــل الجس ثقي
ليذهب للمرتس ليحل محل زميله، وقام متكاسال 
ــقوط  ــبب ذلك س ــه رميا يف املرتس س ورمى بنفس
احد أحجار املرتس إىل تحت الحيد فوقع عىل لغم 
ــزع وناداني القائد  ــام كل اإلفراد يف حالة ف ــا ق وهن
ــة الجنوبية ماذا حصل يا  ــد القطاع من التب محم
ــم يحصل يشء، فقط  ــالمات ل برش؟! فقلت له: س
حجرة وقعت من مرتس شاوش 13 وقعت عىل لغم 
ــر ولم يحصل يشء، واطمأن اإلفراد وعادوا  وانفج
ــاعة  ــرشة الس ــك: أن يف ن ــم. واملضح إىل مواقعه
ــة امللكيني أُذيع كما  ــة والنصف عرصا إلذاع الثالث
ــورة بالله  ــام) : قامت قواتنا املنص ــوا (بيان ه قال

ــة وعمالئهم وقتلت  ــوم عىل مواقع الفراعن بالهج
ــا مجموعة من  ــوا إليه ــاوش، وأضاف منهم:13  ش

الضباط والحرس(بناء عىل املكاملة الصوتية).
ــل عبدالكريم  ــت بقيادة املناض ــد فرتة انتقل بع
ــة هناك من  ــم كتيب ــل رازح لدع ــكري إىل جب الس
ــورة، وبعد فرتة قررت القيادة تحرك هاتني  لواء الث
ــرك إىل مديرية  ــكري لتتح ــني بقيادة الس الكتيبت
ــة من حرض  ــرتب القوات املرصي ــدا، عىل أن تق ُش
ــق  ــني وتغل ــي القوت ــظ لتلتق ــم واملالحي ــرب عاه ع
ــرسب الدعم  ــمايل الغربي بحيث ال يت ــذ الش املنف
ــذي كان يصل إىل الحيمة  ــعودي للملكيني ال الس
ــه الكبرية  ــا أعد اآلخر عدت ــذه املنطقة . وهن من ه
ــب ومن  ــذا من جان ــالق. ه ــي هذا اإلغ ــى يتق حت
جانب آخر كان أصحاب منطقة رازح قد استدعوا 
ــل مجيئنا، لكن  ــلم املنطقة قب ــة لتتس الجمهوري
ــاءت الترصف  ــوات قبلية أس ــة ق ــلمت املنطق تس
ــهادة  ــاء املنطقة وهذه ش ــاس فاضطر أبن ــع الن م
ــرارا أن تصحح  ــادة اضط ــخ، اضطرت القي للتاري
ــذا الترصف، بوجود قوة حديثة ارتاح املواطنون  ه
ــد هذه القوة (كتيبة لواء الثورة وكتيبة لواء  لتواج
ــت عالقتنا  ــا إىل رازح كان ــد انتقالن ــرص)، وعن الن
ــعر األهايل أن  ــن عندما ش ــة ، لك ــايل طبيعي باأله
قواتنا سترتكهم وتتحرك إىل منطقة أخرى خافوا 
ان يكون البديل لنا جيشا قبليا فوجهوا للمناضل 
عبدالكريم السكري إنذارا : اذا نقلتم وجاءت قوات 
ــنضطر إىل حصاركم ، طبعا  ــة بديلة فإننا س قبلي
ــوات التي  ــي مفادها أن هذه الق ــاعة الت بعد اإلش
ــتأتي قوة قبلية مكانها، فكان  انتم مرتاحني لها س
ــكري اذا بقيتم فنحن  ــائخ رازح للس ــذار مش يف إن
ــالحنا معكم وإذا انسحبتم فسنواجه أي قوة  وس
ــتجب القيادة لهذا  جديدة ونحارصكم وملا لم تس
اإلنذار فتح األهايل مناطقهم لدخول جيش البدر 
ــهر، حتى  ــعودي فحورصنا ثالثة أش والدعم الس
انتهت مؤننا وذخائرننا وتلفت األسلحة. حاولت 
القيادة ان تفك الحصار عنا وجاءت بحملة كبرية 
بقيادة حسني الدفعي وزير الدفاع الذي وصل إىل 
ــم تتمكن قواته  ــن جهة رشق ول ــل رازح م رأس جب
ــة رازح والجبال  ــن الوصول إلينا يف مركز مديري م
ــوات الدفعي  ــحب الكثري من ق املحيطة بها وانس
وحورص هو اآلخر معنا. ثم جاءت قوة كبرية حتى 
ــت إىل رأس جبل رازح (أحرُم) موقع الدفعي  وصل
ــه القوات  ــحب ولم يوج ــا ان وصلت حتى انس وم
ــتمرار إىل الوصول إلينا فاعتربت القوات ان  باالس

مهمتها انتهت وانسحبت وارءه.
ــوي الكثري  ــرم، التي تح ــة اح ــق يف قلع ــم يب  ول
ــق فيها  ــطة لم يب ــة واملتوس ــلحة الثقيل ــن األس م
ــا عبدالله  ــواء حالي ــالزم حينها الل ــل امل اال البط
ــريا من هذه  ــر جزءا كب ــرازي الذي دم ــي الح ناج
ــحب ولحق  القوة وعندما رأى امللكيني حوله انس
ــتخدمت بعدها األسلحة املتبقية  بالدفعي. واس
ــا يف  ــف الضحاي ــا ضاع ــىل مم ــن األع ــا م لرضبن
ــكري تنظيم  ــل الس ــىل املناض ــا وطرح ع صفوفن
ــحاب اال انه كبطل  بقية القوات وفتح ثغرة لالنس
ــذا العدد من  ــحب ويرتك ه ــم انه لن ينس ويف أقس
الجرحى، واستمرينا حتى انقض علينا امللكيون 
ــك الذخائر،  ــا ال نمل ــا ألنن ــض علين ــوا القب والق
ــدا  ــمال جبل ش ــرب املخيم املنصور ش ــا ع وأخذن

ومنها إىل سجن جيزان.
ــن يل ان اروي بعض القصص التي وقعت   ويمك
ــنا: طبعا بعد  ــليم أنفس أثناء التفاوض معنا لتس
الحصار الشديد علينا أكلنا أوراق الشجر ونفدت 
ــم امللكيني إننا يف أفضل  ــر تماما ، وكنا نوه الذخائ
ــلحة والعتاد، والواقع  حال ولدينا الكثري من األس
ــا التايل:  ــذا  قررن ــوى قنبلتني، ل ــا س ــق معن ــم يب ل
ــدو منا  ــالك واقرتب الع ــكنا عىل اله ــال اوش يف ح
ــر القنبلتني ونموت  ــع يف غرفة واحدة ونفج نجتم
وال نستسلم..كان الوضع رهيبا وكنا محاطني من 
ــيخ  ــوق، ويف أحد األيام جاءنا الش كل جهة كالط
ــزام، رحمه الله،  ــيل أحمد الع ــل املرحوم ع الفاض
ــوي مواجهتنا  ــيخ ضمان يف رازح،وكان ين وهو ش
ــا أوالدي ملاذا نقتل  ــو وأصحابه، وصاح علينا ي ه

ــم يف وجهي  ــكم وانت ــلموا أنفس بعضنا بعض، س
ــني رش القتال، انزلوا من الحصن  وكفى الله املؤمن
وأنا سأسلمكم لإلمام ولن يمسكم أي مكروه، لكننا 
ــحاب  رفضنا هذا العرض وكنا نفاوضه عىل االنس
فقط، وبعد اخذ ورد، وإلحاح من الشيخ، نزلت انا 
ملقابلته، واتجهنا انا وهو فقط (الشيخ عيل احمد 
ــوش الحصن، وكان  ــزام) إىل داخل غرفة يف ح الع
ــألون الحوش، يف  ــلحني يم ــه بالعرشات مس رجال
حني كان معي زميل واحد فقط من وصاب يحرس 
ــالء)، فكانوا  ــراد الرسية (الزم ــاب. أما بقية أف الب
ــة  ــن نتيج ــن منتظري ــل الحص ــم داخ يف مواقعه
املفاوضات بيني وبني الشيخ العزام، وقد استمرت 
ــاعتني، لكن أصحاب  املفاوضات بيننا أكرث من س
ــاب ويدخلوا  ــوا كرس الب ــوا وحاول ــيخ تضايق الش
ــول املفاوضات  ــة ط ــم متذمرين نتيج ــا وه علين
ــيخ  ــوا ضيعت وقتنا ياش ــوا يصيح ــا، كان وتأخرن
ــك نقتحم  ــرج ميهم ــل، هيا اخ ــذا الجاه أنت وه
ــيل الواقف عند  ــن.. لحظتها صاح زمي ابو الحص
ــربة، صاح زمييل  ــم يحاولون كرسه بالص الباب وه
بأعىل صوته لزمالئنا يف األعىل : أطلقوا الصواريخ 
ــف فقط، لكن  ــارة تخوي ــخ، كإش ــوا الصواري أطلق
ــكان، فهموا  ــل الحصن املطل عىل امل زمالءنا داخ
ــني الوحيدتني اللتني  ــوا بالقنبلت ــي ُقتلت فرم إنن
ــظ باملقاتلني  ــط الحوش املكت ــا معنا إىل وس بقيت
ــيخ عيل العزام، وأحدثت القنبلتان  املرافقني للش
ــيخ من  ــزرة رهيبة فيهم، وقد خرجت أنا والش مج
ــينا وسط الجثث،  داخل الغرفة إىل الحوش ومش
وعندما عاتبت زمالئي عىل هذا الترصف األحمق، 
ــيخ وأصحابه  رشحوا يل القصة حيث ظنوا ان الش
ــيخ يدفن الجثث  ــي.. لحظتها ذهب الش غدروا ب
ــابقة يا أوالدي  وبعد يومني جاء يصيح كاملرة الس
ــكم يف وجهي فنزلت ملالقاته واتفقنا  سلموا أنفس
ــليم أنفسنا إليه وهو يضمن لنا  هذه املرة عىل تس
ــام البدر. كانت  ــلمنا لإلم ان ال يحصل يشء ويس
ــى بإحدى  ــة وكان الزميل الذي رم ــا فارغ بنادقن
ــيف غالب الزجا،  القنابل هو املناضل املعروف س
ــيخ  ــاب الش ــنا كان اصح ــلمنا أنفس ــا س وعندم
ــا حيث وهم  ــيف الزج ــص زميلنا س ــون قن يحاول
ــى بالقنبلة االوىل عىل اصحابهم  رأوه هو الذي رم
ــويف بطبعه  ــيخ ال ــن ذلك الش ــط الحوش، لك وس
ــدة  ــة نهر أصحابه بش ــهامته العربي ــم وش الكري
ــه والله لو واحد  ــاس بأحد: والل وحذرهم من املس
يطلق طلقة أنها البورة، وعندما وضح له أصحابه 
ــخص قتل أصحابنا، رد  ــيخ هذا الش قائلني : ياش
ــي حرب، ما  ــال: ولو.. ه ــيخ العزام قائ ــم الش عليه
ــتوش  ــتوا حرب وما تش رشكة اال بمرق.. كيف تش
قتل. الجماعة صاروا يف وجوهنا وعيب نغدر بهم 
ــل والجبان. هكذا كان رد الشيخ  ، ما يغدر اال الفس
ــده رحمه  ــذا حمانا وأوىف بوع ــىل أصحابه وهك ع
ــول الحصار وكنا  ــت لحانا طويلة من ط الله. كان
ــيخ إىل بيته وذبح  ــا وعطاىش فاوصلنا الش جياع
ــتأنف  ــلمنا البنه لحمايتنا واس ــا وأكرمنا ثم س لن
يواصل التفاوض مع عبدالكريم السكري يف مركز 
ــن يرتصد ويحاول  ــن ال يزال هناك م ــة، لك الناحي
قنص سيف الزجا الذي رمى بالقنبلة، وكانت ابنة 
ــل وتصوبه باتجاه  ــيخ (البنت) تاخذ الجرم الش
من يحاول ان يطلق النار عىل زميلنا سيف الزجا، 
وبعد أن زادت درجة الخطورة اتجه بنا ابن الشيخ 
ــدا، ولكن البدر اعتذر  ــكر البدر يف ش باتجاه معس
ــلم السالح ولم نستسلم  عن مقابلتنا ألننا لم نس

اال بصعوبة. 
 ومن القصص الظريفة أيضا، ونحن يف الطريق 
ــكر اإلمام البدر: عندما اقرتبنا من مخيم  إىل معس
ــل القبائل زامل  ــام البدر، عم ــور حيث اإلم املنص

يقول: 
ــالم يا بيت النبوة .. مطلوبنا آلة وقوة.. رازح  س

رجال أهل املروة.. جنحتك والريش.
 بهذا املوقف كان الذي يسجل زامل واحد البس 
دسمان من بيت النعمان ويعلق عىل انتصاراتهم 
وطلبوا منا القبايل ان نشل بالزامل معهم فرفضنا 
وكنت اود انقض عىل هذا النعماني واخنقه وألننا 

ــل وضعونا يف غرفة  ــل معهم بالزام ــا ان نش رفضن
ــاعة  ضيقة وكنا ثالثني فردا، دون ماء او أكل 48 س
ــخ من  ــد وايف يأتي بماء وس ــاوش احم ، وكان الش
ــاء  من يريد  ــتي م الغيل ويرصخ يف الباب من يش
ــدة العطش:  كلنا  ماء ونرصخ بصوت واحد من ش
كلنا نريد ماء، فيطرش باملاء إىل وجوهنا واملنطقة 
ــد الحياة، لكن  ــة الحرارة حتى كدنا ان نفق يف غاي
ــعودية وصلت وأخذتنا إىل جيزان إىل  ــيارات س س
ــجن كأرسى حرب، ويف السجن عاملنا األمن  الس

السعودي بحقارة.
أودعونا سجن جيزان جميعا، ما عدا املناضل 
ــكري وجونة العوايض والوشيل، فقد أنزلوهم  الس
ــن  ــة. فتمك ــت الحراس ــدق تح ــدة أو فن يف لوكن
ــبب هذه  ــزان، وبس ــرب من جي ــن اله ــوايض م الع
الحادثة حادثة هروب األسري جونة العوايض قرر 
السعوديون نقل السكري والوشيل من جيزان إىل 
سجن أبهاء، بعيدا عن الحدود حتى ال يهرب كما 
ــرج إّال بعد اتفاقية  ــوايض، ولم يخ ــل جونة الع فع

جدة بني عبدالنارص وامللك السعودي فيصل.
ــا داخل  ــجن وجدنا أمامن ــا الس ــا دخلن عندم
ــجن أكرث من 300 سجني يمني كانوا قد أُرسوا  الس
من جبهات مختلفة منهم من مىض عليه أكرث من 
ــوة ونذالة  ــجن بقس ــا يف هذا الس ــنتني وعوملن س
ــذاء  ــة الغ ــا رداءة وقل ــرب، أهمه ــن أرسى ح ونح
فعملنا إرضابا عن الطعام كان هذا مقدمة القتحام 
بوابة السجن والخروج اذا لم تستجب الطلبات 
ــك ترتيب قوي  ــت لذل ــة رتب ــوات األمني إّال ان الق
وشددت الحراسات وجأءت بوايتات ماء فائر إىل 
ــجن. وكان املقرر بعد اإلرضاب اذا لم  بوابات الس
يستجاب لنا ان نقتحم مراكز الرشطة والبوابات 
ــوب دفاعية  ــلحة وترتيب جي ــن وأخذ األس واألم
ــرض لذلك كانت  ــحاب حتى ح تمكن من االنس
ــة كثيفة ملواجهة هذا االحتمال.. حصل  الحراس
ــعودي  ــتباك وقتل اثنان من جنود األمن الس اش
ــلحة  ــر منا وهو من أبناء وصاب وبدأت األس وآخ
ــوائية عىل اإلنارة وأبواب  ــة ترضب بعش الرشاش
ــا. ووضعنا بعد ذلك  ــجون وتم التغلب علين الس
ــخاص يف سلسلة واحدة حتى انه  كل تسعة أش
عندما يتحرك فرد للحمام يتحرك الثمانية معه. 
اال ان مطلبا واحدا تحقق وهو السماح للصليب 
ــنت إىل حد ما  ــوىل أطعامنا فتحس األحمر ان يت
التغذية وظروف النظافة ، وكنت احد الذين اتيح 
ــفى وتعاطف  ــاب إىل املستش ــة بالذه ــم فرص له
ــية) مدير  ــي الطبيب صفدر (هندي الجنس مع
ــع  ــاول أن يقن ــه أن يح ــقت مع ــفى فنس املستش
ــلطات السعودية باإلفراج عن املرىض ونجح  الس
ــت أحدهم. هذا  ــراج دفعتني من املرىض كن يف إخ

أهم ما يف السجن.
ــاال كانوا يف  ــاك أبط ــارة إىل ان هن ــدر اإلش تج
السجن البد من ذكرهم، ومن هؤالء البطل الفقيد 
ــابقا،  ــا)، املذكور س ــعيد (الزج ــيف غالب س س
ــجن وتهريب اثنني  ــن الس ــذي حاول الهرب م ال
بجانبه، ولم يتمكن السعوديون من القبض عليه 
ــد االثنني  ــرض وإعادته. وأح ــن ح ــرب م إّال بالق
ــن داخل  ــه م ــا مع ــذي هرب ــا)، ال ــي الزج (رفيق

ــجن، هو عبدالرحمن مثنى الذماري، حيث  الس
ــر وهو احمد  ــجن، واآلخ ــض عليه بجوار الس قب
ــبي فقد لجأ إىل أحد املساجد وظل ثالثة  الحوش
ــرج مع قوافل  ــوا من متابعته وخ ــام حتى يئس أي
ــن. حاول األمن  ــمال اليم الجمال املتجهة إىل ش
ــيف الزجا بعد القبض عليه  ــعودي رضب س الس
ــا حتى بعد  ــوا ألنه كان مالكم ــم لم يتمكن اال أنه
ــة يديه لم يتمكنوا فاضطروا إلعادته  أن تم كلبش
ــالزم حينها  ــو امل ــي فه ــل الثان ــا البط ــا.. أم ألين
ــه موقف بطويل  ــعد الريايش فكان ل ــهيد س الش
ــد التحقيقات معه أرعب املحققني حتى أنهم  عن
ــددة  ــة مش ــرضوه يخرج بحراس ــا كان يح عندم
ــا أرشت كنت يف  ــراد خوفا من أن يرضبهم. كم وأف
ــاعدة  ــرىض الذين خرجوا بمس ــة من امل أول دفع
مدير املستشفى دكتور صفدر يف 15 مايو 1965، 
ــاك كنا  ــظ ومن هن ــيارة إىل املالحي ــا س وأوصلتن
سنتوجه إىل حرض مشيا عىل االقدام يف حدود 6 
ساعات، إال أن مواقع امللكيني منعونا من التوجه 
ــى وصلنا عبس  ــري نوبا حت ــا وألزمونا بالس غرب
ــجن  ــام، وبذلك أمضيت يف الس ــري 6  أي ــد مس بع
ــهر. ومن عبس إىل الحديدة ثم  ــعودي 7 أش الس
ــعيب،  ــاء، إىل وحدتي يف جبل النبي ش إىل صنع
وخرجت دفعة أخرى من املرىض أما العدد الكبري 
من األرسى فخرجوا بعدنا، تحديدا: بعد اتفاقية 

جدة سالفة الذكر.
ــكريا وأنت  ــت حياتك بدأت عس * اذا كان
ــذا  ــم ه ــف ت ــة، كي ــخصية مدني ــوم ش الي

التحول؟
ــجن جيزان  ــد خروجنا من س ــع انه بع - الواق
ــا  ــت كتيبتن ــكرية وكان ــا العس ــا إىل وحدتن عدن
ــة الثانية - لواء  ــذه قد ُضم عدد منها إىل الكتيب ه
ــعيب وذهب عدد املفرج  النرص يف جبل النبي ش
عنهم ليلتحقوا بالعمل الفدائي يف إطار جبهات 
ــال يف الجنوب ثم ان كتيبتنا يف جبل النبي  النض
شعيب قد ُنقلت إىل طريق رداع - البيضاء وكانت 
ــائخ املعارضني للسالل  مهمتها منع دخول املش
ــف فعند عودتهم  ــن ذهبوا إىل مؤتمر الطائ والذي
ــى ال تختلف  ــقني) وحت ــمون (املنش ــوا يس كان
ــق  ــني الطري ــم تأم ــا، ث ــلنا رداع لحمايته إىل أُرس
ــوب حتى دخولهم  ــني املتجهني إىل الجن للفدائي
ــت صنعاء  ــا تعرض ــة، وعندم ــدود الجنوبي الح
ــب تقدير  ــار ُعدنا اليها للدفاع عنها حس للحص
ــن أي مواقع أخرى  ــة أهم م ــادة أن العاصم القي
ــلة  ــراش املطل عىل نقم وسلس ــلمنا جبل ب فتس

التباب شمال نقم إىل ظهر حمري. 
- وبعد انتهاء حرب السبعني التحقت بالكلية 
ــا  ــهر رست علين ــرج بش ــل التخ ــة وقب الحربي
التصفيات التي تمت أو استهدفت العنارص التي 
ــوف الجيش أثناء  ــارية يف صف ــدوا أنها يس اعتق
ــة املدنية التي  ــبعني وأحلنا إىل الخدم حرب الس
عملت فيها ودرست حتى تخرجت من الجامعة 
ــت يف الوظائف يف الخدمة املدنية ثم مدير  وتدرج
ــط  ــة يف التخطي ــة واملالي ــؤون اإلداري ــام الش ع
ووكيل لهذا القطاع ثم مستشار الوزارة بعد ذلك، 

فالتقاعد.
ــياق ثورة  ــط بني س ــتطيع الرب ــل نس * ه
يف  ــر  أكتوب ــورة  وث ــاء  صنع يف  ــبتمرب  س
الجنوب من حيث العدو الخارجي املتآمر 
ــا  ــت بريطاني ــى: كان ــني بمعن ــىل الثورت ع
ــا واحدة ضد  ــان حرب ــعودية تخوض والس

الثورتني؟
- حرب الثورة كان هدفا ملن استهدفهم الهدف 
ــة، فكان  ــتعمار والرجعي ــورة: االس ــن الث األول م
ــتعمار يمول اإلعمال التخريبية قي بعض  االس
ــمال  ــل املجندين إىل ش ــمال ويرس ــق الش مناط
ــعودية وكان األمريكان يتولون  ــمال عرب الس الش
ــم املايل  ــعوديون الدع ــتي والس ــم اللوجس الدع
كهدف مشرتك لوأد الثورة ونكاية بالزعيم العربي 

الخالد جمال عبدالنارص.

ــه محمد برش  ــورة" ألول مرة ، عبدالل ــاء إىل صحيفة "الث ــذا اللق ــدث يف ه يتح
ــث التحق بصفوف الثورة من عامها  ــبتمرب، حي جازم، أحد مناضيل ثورة 62 س
األول. وكجندي شاب وفدائي تلقى تدريبا عاليا يف اليمن ومرص، ثم أرسل مع 
ــها يقاتل دفاعا عن الجمهورية مشفوعا  زمالء له إىل أصعب الجبهات وأرشس
ــة العاملية  ــن ورائها اإلمربيالي ــعودية وم ــه الرجعية الس ــرة الوقوف يف وج بفك

واالستعمار.
ولد عبدالله برش يف قرية معروفة يف عزلة "اليوسفيني" التابعة لناحية القبيطة 
ــة خاصة يملكها بازرعة،  ــنة 7491،وتلقى تعليمه األويل يف "عدن"، يف مدرس س
ــامي يدرس فيها (قبل  ــة التي كان املناضل أحمد محمد الش وهي ذات املدرس
ــة وعلم البديع يف األربعينيات  ــنوات) الطالب العرب علوم الدين واللغ عرش س

إبان هروبه من ويل العهد سيف اإلسالم احمد بن يحيى حميد الدين. 

ــن بدايته النضالية  ــني"، ع ــذا اللقاء يتحدث الرجل إىل الزميل "عيل حس يف ه
وجانب يسري من تجربته الغنية يف الدفاع عن الثورة، ثم عن 7 أشهر قضاها يف 
ــية التي كان األمن السعودي  ــجون السعودية كأسري حرب، واملعاملة القاس س
ــم باملئات، وكيف تعاملت  ــجناء يف تلك األيام، وه يتعامل بها مع اليمنيني الس
ــم عندما وقعوا  ــرتام وكيف حفظت كرامته ــة امللكية معهم باح ــل اليمني القبائ

أرسى يف جبال رازح. 
ــعوديني وهو أسري، وتمكن من اجتياز  كيف هرب جونة العوايض من قبضة الس
ــة، املناضل  ــة الثالث ــعودية قائد الكتيب ــلطات الس ــت الس ــاذا نقل ــدود، ومل الح
ــن الهروب. هذه  ــزان إىل أبها، خوفا م ــري من جي ــكري، وهو أس عبدالكريم الس
ــور عبدالله محمد  ــبتمربي الجس ــل وغريها يرويها هذا املناضل الس التفاصي

برش جازم يف هذه املقابلة النادرة: 
خاص- الثورة:

0909

 تحاصرت كتيبتنا يف "رازح"، ونفد 
علينا األكل والشرب والذخرية، 

وسلمنا أنفسنا بوجه شيخ شهم 
وشجاع تعامل معنا بمنتهى 

الكرم ومنع أصحابه من االنتقام

خاضت السعودية 
وبريطانيا حربا واحدة 

ضد الثورتني ومن 
ورائهما أمريكا 

وانتصرت اليمن يف 
النهاية

تعامل األمن السعودي 
بحقارة مع مئات 

األسرى اليمنيني، بينما 
تعاطف معنا طبيب 
هندي وتمكن بحيلة 

ذكية من إطالقنا

سبتمرب لم تستهدف فئة 
من الناس، ولم تقم بها 
منطقة أو قبيلة بعينها، 

كانت ثورة وطنية، ومحمد 
مطهر زيد هو الذي أنقذ 

الثورة

ــكري والوشلي من جيزان إلى أبها؟! ــعودي وتمكن من اجتياز الحدود، ولماذا نقلوا الس ــير من قبضة األمن الس ■   كيف هرب جونة العواضي وهو أس
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