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قال اهلل تعــاىل : زت ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀٺ 
ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ    چ چ  رت ]االعراف[.

عن عبد اهلل بن عمر ¶ ُكنَّا ُقُعوًدا ِعنَْد َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَر اْلِفَتَن َفَأْكَثَر ِف 
ِذْكِرَها َحتَّى َذَكَر فِْتنََة اْلَْحَلِس َفَقاَل َقاِئٌل َيا َرُســوَل اهللَِّ َوَما فِْتنَُة اْلَْحَلِس َقاَل 
ِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َيْزُعُم  اِء َدَخنَُها ِمْن َتْ َّ ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب ُثمَّ فِْتنَُة السَّ
َم َأْولَِياِئي اْلُتَُّقوَن ُثمَّ َيْصَطِلُح النَّاُس َعَل َرُجٍل َكَوِرٍك َعَل  َأنَّــُه ِمنِّي َوَلْيَس ِمنِّي َوإِنَّ
ِة إاِلَّ َلَطَمْتُه َلْطَمًة َفإَِذا ِقيَل اْنَقَضْت  َهْيَمِء اَل َتَدُع َأَحًدا ِمْن َهِذِه اْلُمَّ ِضَلٍع ُثمَّ فِْتنَُة الدُّ
ُجُل فِيَها ُمْؤِمنًا َوُيْمِس َكافًِرا َحتَّى َيِصرَي النَّاُس إىَِل ُفْســَطاَطْيِ  َتَــاَدْت ُيْصبُِح الرَّ
ُفْســَطاِط إِيَمٍن اَل نَِفاَق فِيِه َوُفْســَطاِط نَِفاٍق اَل إِيَمَن فِيِه َفــإَِذا َكاَن َذاُكْم َفاْنَتظُِروا 

اَل ِمْن َيْوِمِه َأْو ِمْن َغِدِه()))  جَّ الدَّ

عن ابن عباس ¶ قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :" خيرُج من عَدِن أبَي اثنا َعرَش 
ألًفا، ينُصوَن اهللََّ ورسوَلُه ، ُهم خرُي َمن َبيني وبينَُهم"  ))) .

))) رواه أبو داود وصححه اللباين ف السلسلة الصحيحة
))) اخرجه أبو يعل والطرباين  ف الكبري)ج))/56( وحييى بن معي من كتاب الفوائد اجلزء الثاين .وقال  عنه 
احلافظ ابو احلسن عيل بن سليمن اهليثمي ف كتابه جممع الزوائد ومنبع الفوائد :  رجاله رجال الصحيح.
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   القدمة 

زت ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      ٿ      ٹ   ٹ  رت ] اللك [ .

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  :زت  وتعــاىل  ســبحانه  والقائــل 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۆۈرت]العنكبوت[ .
والقائل ســبحانه وتعاىلزت ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رت ] البقرة[.
واحلياة الدنيا كلهــا دار امتحان واختبار قال تعــاىل: :زت ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ    ڌ رت  ] ســورة البلد: 4[ أي مكابــدة وتعب منذ حلظة مولده اىل حلظة موته 

واالبتــلء قد يكون بالنعمة وقد يكون بعكس ذلك قال تعاىل :زت گ گ گ ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ     ہ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ رت ]الفجر[.
وااليات الكريمة ف كتاب اهلل العزيــز الذي ال يأتيه الباطل من بي يديه وال 
من خلفه ، كثرية جدا ف ذكر الفتن وان احلياة الدنيا دار ابتلء وامتحان وان أشــد 
النــاس بلًء النبياء ثم المثل بالمثل . وف أخر الزمان تكثر هذه الحن والبليا 

حتى تعم البرش كافة.

 والصلة والسلم عل خري خلق اهلل وأحبهم اليه وأكرمهم لديه سيدنا وامامنا 
وشفيعنا وحبيبنا حممد ابن عبد اهلل الرمحة الهداة وآله ومن وااله الذي تمل من                                                        
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    أعباء الرسالة مامل يتحمله برش قبله وال بعده ، ولكنه كان الثل العل ف الصرب 
والثبات حتى نصه اهلل ســبحانه وتعاىل وأيده وأكرمه ف الدنيا واالخرة ، وجعل 

أمتــه خري المم عندما كانت تأمر بالعروف وتنهي عن النكر قال تعاىل: زت ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
ڃ ڃ رت  ]آل عمران [ فلم نكصوا عن ذلك وابتلوا بحب الدنيا وتنافســوا 
عليها فأهلكتهم كم اهلكت من كان قبلهم ، ولقد حذرهم اهلل ورسوله من حب 
الدنيا وكراهية الوت ، فقد قال رســول اهلل صل اهلل عليه وآله وسلم " ُيوِشُك َأْن 
ٍة َنْحُن  َتَداَعى َعَلْيُكــْم المم َكَم َتَداَعى اْلََكَلُة إىَِل َقْصَعتَِها، َفَقــاَل َقاِئٌل: َوِمْن ِقلَّ
ــْيِل َوَلَينَْزَعنَّ اهللَُّ ِمْن  َيْوَمِئــٍذ؟ َقاَل: َبْل َأْنُتْم َيْوَمِئٍذ َكثِــرٌي َوَلِكنَُّكْم ُغَثاٌء َكُغَثاِء السَّ
ُكُم اْلََهاَبَة ِمنُْكْم َوَلَيْقِذَفنَّ اهللَُّ ِف ُقُلوبُِكُم اْلَوْهَن، َفَقاَل َقاِئٌل: َيا َرُسوَل  ُصُدوِر َعُدوِّ

ْنَيا َوَكَراِهَيُة اْلَْوِت" ))). اهللَِّ َوَما اْلَوْهُن؟ َقاَل: ُحبُّ الدُّ
وقد اخربنا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  عن فتــن اخر الزمان وحذرنا منها : قال رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )َســَتُكوُن فَِتٌن القاِعُد فيها َخرْيٌ ِمَن القاِئِم، والقاِئُم فيها َخرْيٌ ِمَن الاِش، 
ْفُه، وَمن وَجَد َمْلَجًأ أْو َمعاًذا  ْف هلا َتْسَترْشِ اِعي، وَمن ُيرْشِ والاِش فيها َخرْيٌ ِمَن السَّ

َفْلَيُعْذ بِه())).

قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )َيْأِت َعَل النَّاِس َزَمــاٌن ، الَ ُيَباِل اَلْرُء َما َأَخَذ ِمنُْه ، َأِمَن 
احلََلِل َأْم ِمَن احلََراِم ( ))). 

ماِن ِرجاٌل -أو قال: خَيُرُج  ِة ف آِخِر الزَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )َيكوُن ف هذه الُمَّ

))) سنن أيب داود/مسند أمحد
))) أخرجه البخاري ))60)(، ومسلم )886))

))) صحيح البخاري - كتاب البيوع  حديث رقم)975))
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ا أذناُب الَبقِر، َيغدوَن ف  ماِن- معهم أْســياٌط كأنَّ ِة ف آِخِر الزَّ ِرجاٌل ِمن هذه الُمَّ
َسَخِط اهللِ، وَيروحوَن ف َغَضبِه  (())). 

عن أيب هريرة  قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )ســَيأت عَل النَّاِس ســنواٌت 
ُن  اِدُق وُيؤَتُن فيها اخلائُن وخُيوَّ ُب فيها الصَّ ُق فيها الــكاِذُب وُيَكذَّ اعاُت يصدَّ خدَّ
جُل التَّافُِه ف أمِر  َوْيبضُة قــاَل الرَّ َوْيبضُة قيَل وما الرُّ فيها المُي وينطُِق فيهــا الرُّ

ِة( ))). العامَّ

وسنرى ف كتابنا هذا كيف يتحدث الرويبضة فيأمر العامة كم حدث ف اليمن 
اجلنويب . 

 َ ُجُل ِجْرَو َكْلٍب َخرْيٌ َلُه ِمْن أن ُيَريبِّ َماُن النَ ُيَريبِّ الرَّ َب الزَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص :" إَذا اْقَتَ
ُجَل  َنا، َحتَّى َأنَّ الرَّ ــُر َكبرٌِي، َواَل ُيْرَحُم َصِغرٌي، َوَيْكُثــُر َأْواَلُد الزِّ َوَلًدا َلُه، َواَل ُيَوقَّ

َلَيْغَشى اْلَْرَأَة َعَل َقاِرَعِة الطَِّريِق "))) .

وهــذا قد ظهر ف الغرب بصورة واضحــة ، وبدايته موجودة ف اماكن كثرية 
با ف َقريٍة ، فقد َأَحلُّوا بأنفِسهم  نا و الرِّ بالعامل .قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : " إذا ظهَر الزِّ

عذاَب اهللِ ")4). 

وهذا قد ظهر بالعامل أمجع والنكبات االقتصادية واخلســائر الالية هي احدى 
نتائج النظام الربوي العالي الذي يتحّكم فيه  اليهود .

عــن عبد اهلل بن عمــر ¶ قال ُكنا قعوًدا عنَد رســوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص فذكَر الفتَن 
فأكثــَر ف ذكِرها، حتى ذكــَر فتنَة الحلِس . فقال قائٌل : يا رســوَل اهللِ وما فتنُة 

))) مسند االمام أمحد
))) اخرجه ابن ماجه وصححه االلباين ف كتاب اجلامع الصحيح

))) رواه احلاكم والطرباين
)4) أخرجه الطرباين ))/79)) ))46(، واحلاكم ))6))( باختلف يسري



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب7

الحلِس؟ قال : هَي هرٌب وحرٌب ، ثمَّ فتنُة الساِء دخنُها ِمْن تِت قدَمْي رجٍل 
ِمْن أهِل بيتي، يزعُم أنُه ِمني وليَس ِمني ، وإنَّم أولياِئي التقوَن ، ثمَّ يصطلُح الناُس 
عل رجٍل كورٍك عل ضلٍع ، ثمَّ فتنُة الدهيمِء ال تدُع أحًدا ِمْن هذِه المِة إال لطمْتُه 
لطمًة ، فإذا قيَل : انقَضْت تاَدْت ، يصبُح الرجُل فيها مؤمنًا وُيســمي كافًرا، حتى 
يصرَي الناُس إىل فســطاطِي ، فســطاِط إيمٍن ال نفاَق فيِه ، وفسطاِط نفاٍق ال إيمَن 

فيِه، فإذا كان ذاُكْم فانتظروا الدجاَل ِمْن يوِمِه أْو ِمْن غِدِه))) .

وقد ظهر ف زماننا هذا انتشــار الفتن وخاصة عند السلمي ومن ضمن هذه 
الفتن فتنة حركة القوميي العرب واجياد اجلبهة القومية ف اليمن اجلنويب وتويلها 
اىل دولة شيوعية عل يد نايف حواتة الشيوعي )من حركة القوميي العرب( ومن 
تبعه من قادة اليســار ف حركة اجلبهة القومية من أمثال ســلطان أمحد عمر و عبد 
اهلل اخلامري وعيل صالح ُعباد)مقبل( وعبد الفتاح اسمعيل وسامل ربيع عيل وعيل 

سامل البيض.

 وهلذا فصلنا القول ف حركة القوميي العرب التي ســاعدت ف اجياد اجلبهة 
القوميــة والتي تولت بعد القضاء عل العنارص اليمينيــة فيها من امثال قحطان 
الشــعبي وفيصل الشــعبي وبعض ضباط اجليش من أمثال العقيد حسي عثمن 
عشال والعقيد بلعيد والرائد حممد الســياري ، اىل حركة شيوعية ف انقلب )) 
يونيو 969)م ، والتي حكم فيها اليســار بقيادة سامل ربيع عيل وعيل سامل البيض 
وعبد الفتاح اســمعيل واقاموا االيام الجيدة السبعة ف فرباير )97)م وما تبعها 
من الســحل والقتل لعلمء الدين الذين سموهم الكهنوت وشيوخ القبائل وكل 
من عارض ولو بكلمة هذا النظام الشيوعي مع عمليات  التأميم لكل المتلكات 

))) رواه أبو داود وصححه اللباين ف السلسلة الصحيحة
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بم فيها الســاكن اخلاصة بالناس وقوارب الصيد الصغرية والزارع الصغرية وكل 
وسائل التجارة بحيث انت اقتصاد البلد اناء ا تاما .

ونحــن نعتقد أن هذه الفتنة التي اشــارت اليها االحاديــث النبوية الرشيفة 
ســتؤدي بالنسبة لعدن اىل انتهاء هذا النظام الشيوعي واىل عودة البلد بأذن اهلل اىل 
االسلم واىل خروج االسلم القوي الثابت الذي ال يتزعزع واىل خروج )) ألف 
من عدن أبي الذين برش الرســول  ملسو هيلع هللا ىلص  بخروجهم حيث وقال :" خيرُج من عَدِن 
أبَي اثنا َعرَش ألًفا، ينُصوَن اهللََّ ورسوَلُه ، ُهم خرُي َمن َبيني وبينَُهم" ))) )وقد ذكره 
ابن حجر العســقلين ف فتح الباري رشح صحيح البخاري عندما ذكر أحاديث 
الــواردة ف عدن وخروج النار من قعرة عدن ف آخــر الزمان فذكر هذا احلديث 

ضمن ما ذكره عن عدن أبي ( .

حركة القوميني العرب

حركة القوميي العرب تنظيم ســيايس ارتبط بتأسيسه عضويًا بنكبة الشعب 
الفلســطيني والمة العربية ف فلســطي عام 948)، وقد أصدر هذا التنظيم ف 
بداية نشــاطه نرشة "الثــأر" وبعد ذلك أصدر جملة الرأي، ثــم جملة احلرية، ومن 
خلل هذه الدبيات الثلث يســتطيع الباحث أن يقرأ فكر هذا التنظيم السيايس 

ومواقفه وأهم نشاطاته.

* لقد اسست حركة القوميي العرب جمموعة من الشباب العريب الذي تواجد 
ف عام 948) ف اجلامعة المريكية ف بريوت، وكان من أبرز الؤسسي: الدكتور 
جورج حبــش والدكتور وديع حداد من فلســطي)طلبة ف كلية الطب ( وهاين 

))) اخرجه أمحد وأبو يعل والطرباين  ف الكبري)ج))/56( وحييى بن معي من كتاب الفوائد اجلزء 
الثاين .وقال  عنه احلافظ ابو احلســن عيل بن سليمن اهليثمي ف كتابه جممع الزوائد ومنبع الفوائد: 

"رجاله رجال الصحيح.
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اهلندي من سوريا والدكتور أمحد اخلطيب من الكويت)طالب ف كلية الطب(.

* وبعد أن انترشت احلركة وأصبح هلا فروع نشطة ف أكثر من بلد عريب أصبح 
الصف القيادي ف حركة القوميي العرب يضم عددًا آخر من القياديي العروفي 
عل الصعيد العريب بشكل عام أو عل الصعيد الحيل، من أبرزهم :  نايف حواتة 
من الردن )فلسطيني(، حمسن ابراهيم من لبنان، أمحد اليمين من فلسطي، باسل 
كبيس وســلم أمحد من العراق،  فيصل الشعبي مؤسس احلركة القوميي العرب 

ف اليمن.. وغريهم.

* رفعت  حركــة القوميي العــرب ف بدايات نضاهلا ثلثة شــعارات هي 
)الوحدة، والتحرر والثأر( "أي الثأر من الصهيونية التي تســببت ف نكبة الشعب 

العريب الفلسطيني ونكبة المة العربية.

* واستمرت عل ذلك حتى عام 959)م حيث حذفت شعار الثأر وأضافت 
بدال منه شعار االشتاكية وكان لنايف حواتة الدور الول ف هذا التغيري باعتباره 
اشتاكيا شيوعيا ماركسيا لينينيا من اليوم الول ف التنظيم ، ويتبع اخلط الاركس 
السوفيتي وسياسة الكومنتن ) الدولية الشــيوعية( ، والتي يرأسها جمموعة من 
اليهود ، وبالتال فقد ارتبط باالشــتاكية العالية التــي يتحكم فيها اليهود والتي 
تدعوا اىل االخاء بي دولة ارسائيل )االشــتاكية ( و االشــتاكيي العرب .... 
وحزب الاباي الذي صار اسمه ) حزب العمل االرسائييل( ، والذي تأسس عام 
0)9) من جمموعة من االتادات العملية االشــتاكية  تت اسم ما باي. وسيطر 
منذ بداياته عل اهلســتدروت )االتاد العام لنقابات العمل االرسائيلية ( واحلركة 
الصهيونية العملية، ونشــأت تت مظلته منظمتي اهلاجاناة والبالاخ )اللتان قامتا 
بالعديد من الذابح للفلسطينيي منذ تكوينهم واللتان كانتا نواة اجليش االرسائييل 

بعد قيام دولة إرسائيل(. 
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وقد أقامت الاباي نظام الكميونات التي يعيش فيها جمموعات هيودية عملية 
زراعية من الذكور واالناث ذات ملكية عامة وتطبق النظام الشــيوعي بحذافريه 
وهلذا فان كل الاركســيي العرب كانــوا يدعمون االتصال هبــذه الجموعات 
االشــتاكية  اليهودية ويدعون اىل االخاء العــريب االرسائييل  ، ومن بينهم نايف 

حواتة .

وبالتال حذفت حركة قوميي العرب كلمة الثأر واســتبدلتها باالشــتاكية 
الاركسية ف العامل العريب .

* وظهر نشــاط عمل حركــة القوميي العرب ف عمن عــام 956)م وكان 
يرأس هذا التنظيم نايــف حواتة وقد قام بمحاوالت انقلب ضد النظام اللكي 
ف الردن ممــا أدى اىل احلكم عليه باإلعدام مرتــي ، وف كل مرة ينجو منها ، ثم 
عندما ذهب اىل العراق حاول اقامة انقلب عســكري ضد عبد الكريم قاسم ثم 
بعد ذلك ضد عبد السلم عارف وف احلالتي حكم عليه باإلعدام وأيضا نجا من 
هذا احلكم بأعجوبة وُدعم من مجاعات ظاهرة وخفية ، وذهب بعدها اىل بريوت 
مرة أخرى ، وكان للحركة فروع ف لبنان وســوريا والعراق والردن الذي كان 
يشــمل الضفة الغربية ف ذلك الوقت. وتــددت ف الؤتر الول عام )956)) 
جمموعة من البادئ التنظيمية التي قام عل أساسها تنظيم احلركة ومن أمهها: مبدأ 
)القيادة اجلمعية – القيادة لألكفأ – القيادة ف صفوف القاعدة – الركزية الرنة – 

النقد والنقد الذات – ونفذ ثم ناقش( .

وعل ضوء الظروف السياســية التي كانت تعيشه معظم القطار العربية فإن 
القيــادات مل تتحدد من خــلل مؤترات تنتخبها قواعــد احلركة وإنم من خلل 
مؤترات ُتّدد بالتعيي وبالتفاعل بي الصف القيادي الول والصفوف الكادرية 
الثانية، وعل ضوء التقييم النشــاطي والتنظيمي ومقياس االنضباط والكفاءة كم 

تراها القيادة الركزية.
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 وف عــام 959)م تم تنظيم بعض الطــلب العرب الذين كانوا يدرســون ف 
اجلامعات الصية ومنهم فيصل الشعبي الذي كان يدرس ف جامعة عي الشمس 
ف القاهرة والذي تم تدريبه ف دورات متعددة ف دمشق ثم ُكلف بمهمة تأسيس 

فرع احلركة ف اليمن شمال وجنوبا . 

تعترب فتة 959)م السنة الذهبية حلركة القوميي العرب حيث تم لقاء قادهتا 
جورج حبش وهاين اهلندي وحمســن ابراهيم ونايف حواتة بالرئيس عبد النارص 
واندماجهم ف احلركة النارصية التي اكتســحت العامل العــريب )بعد انتصار عبد 
النارص ف معركته ضد العدوان الثلثي الذي قامت به فرنسا وبريطانيا وارسائيل 
عل مص عام 956)م( وبذلك وجــدت حركة القوميي العرب الدعم الكامل 
من الرئيس مجال عبد النارص، واستطاعت هذه احلركة ان تتغلغل ف معظم البلد 

العربية ف تلك الفتة، ومن ضمنها اليمن )شمال وجنوبا( .

ومنذ بداية 959)م اســتطاع فيصل الشعبي تشكيل أوىل اخلليا التنظيمية ف 
اليمن، وساعده ف ذلك ســلطان أمحد عمر)الذي تول اىل الاركسية فيم بعد( ، 
وعبد احلافظ قايد، وسيف الضالعي ، وطه أمحد مقبل ، وعيل أمحد نارص السلمي،  

وأصبح فيصل السؤول الول عن قيادة فرع احلركة ف اليمن منذ عام 959)م.

وهناك جمموعة متدينة منذ بدء حركة اجلهاد ، وكان يرأســها ف عدن أبو بكر 
شــفيق وحممد أمحد باشّمخ وكان شعارهم ف بياناهتم  "رجال صدقوا ما عاهدوا 

اهلل عليه " وكانت بياناهتم تبدأ بالبسملة .

وف اجليش كانت الجموعــات التدينة ، ومن بينها جمموعة العقيد حســي 
عثمن عشال ، تدعم  العمليات اجلهادية ضد االنجليز.

وعندما قامت ثورة 6) ســبتمرب )96)م بقيادة السلل والغاء اَللكية وقيام 
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اجلمهورية اليمنية ، ســاندهتا مص بكل قوة وارسلت جيوشها لدعم هذه الثورة 
ضد اللكيي وانصارهم كم قرر الرئيس عبد النارص منذ بداية عام )96)م حماربة 
االستعمر الربيطاين الوجود ف عدن والحميات منذ عام 9)8)م ودعم احلركات 

الوطنية الطالبة باالستقلل ماديا وعسكريا واعلميا .

وبــدأت اجلبهة القوميــة ف تعز بقيادة قحطان الشــعبي محلتهــا االعلمية 
والعســكرية ضد بريطانيا لدعم كامل من الرئيس مجــال عبد النارص. وافتتحت 
اجلبهة القومية نضاهلا بثورة 4) اكتوبر )96)م من جبال ردفان )التابعة للضالع( 

وقد قامت قبل ذلك مجعيات وثــورات متعددة ف عدن وحرضموت وحلج 
والعوالق وغريها بنشــاط ديني واجتمعي ووطني وسيايس وعسكري ومن بينها 
اجلمعية االســلمية الكربى التي تكونت عام 949)م التي اسسها الشيخ حممد 
عبد اهلل الحامي واشــتك معه علمء من أمثال أمثال الشــيخ حممد سامل البيحاين 

الشيخ عيل بامحيش والسيد حممد عيل اجلفري والسيد سامل عمر الصاف .

وبعدها تكونت اجلمعية العدنية ف )) يونيه 949)م  التي اسســها االستاذ 
الحامــي حممد عيل لقمن التي كانت تطالب باســتقلل عدن ضمن الكومنولث 

الربيطاين . 

وبعدها تكونت رابطة أبناء اجلنوب عام 950)م التي أسســها الســيد حممد 
عيل اجلفري والســيد سامل عمر الصاف  والسيد شيخان احلبيش وقحطان الشعبي 
ورشيد احلريري وامحد عبده محزة وعبد اهلل أمحد الفضيل وحسي هادي العولقي 
وعيل غانم كليب والســيد عبد اهلل بن صالح الحضار والســيد أمحد عمر بافقيه 
وعبد الرمحن جرجــرة وعبد اهلل باذيب وعيل بن عقيــل وغريهم ، والتي كانت 
تطالب باســتقلل اجلنوب العريب الكون من مستعمرة عدن والحميات الغربية 
والحميات الرشقية ف دولة اتادية واحدة حيكمها الدستور ونظام عادل ، والتي 
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قامت أيضا باجلهاد وحماربة االستعمر عسكريا ف الناطق الريفية ، ودعمت كثريا 
من الثورات النضالية ف العوالق ويافع وحرضمــوت . وحاربة بريطانيا ف عدة 
مواقع عســكرية ولكن معظم هذه احلركات كانت تفشــل بسبب تفوق القوات 

الربيطانية العسكرية واستخدامها للطريان احلريب ف دك معاقل هؤالء الثوار.

وف ســنة 949)م تأسس نادي الشــباب اللحجي ف الشيخ عثمن وانتخب 
عبد اهلل عمر البان رئيسا وعمر سامل طرموم أمينا للنادي .

وقد قام لفيف من الشــباب والقضــاة بكتابة أول دســتور كامل ف اجلزيرة 
العربية ويمتاز بدقته وشموله وكان من أبرز من كتب هذا الدستور االستاذ عمر 
ســامل طرموم أمي عام نادي الشباب اللحجي وســاعده ف ذلك الشيخ عبد اهلل 

عمر البان وجمموعة من الشخصيات البارزة والفقهاء )انظر اللحق رقم )).

وف حرضمــوت كان هناك نظام دولة متكامل وجيد ونظام قضائي ممتاز قبل 
وجود اجلبهة القومية بسنوات طويلة وأما نظام القضاء فقد قال عنه العلمة السيد 

حممد الشاطري تت باب. 

تنظيم القضاء يف حرضموت:

قال الشــاطري:" أما القضــاء فقد حصل فيه تنظيم  وتطوير إداري وتشــبه 
الحاكم ف درجاهتا وتشكيلها إىل حدٍّ ما الحاكم العروفة من جزئية ومن ابتدائية  
واســتئنافية ويرجع النقض واإلبرام إىل جملس الدولة حيث يستشــار فيه بعض 
االختصاصيي بالقضاء. ويستمد القضاء أحكامه من الرشيعة اإلسلمية الغراء، 
وتفصل مجيــع الحاكم التنوعة االختصاصات، أحكامهــا ف القضايا، بمقتىض 
مذهب أو ما يطابق الصلحة وتســتثنى بعض الحاكم اجلزئية والجالس البلدية, 
العامــة من الذاهب الخر فإنا تقيض طبق عادات وأنظمة ولوائح مســنونة هلا، 
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)العرف( .. وينقص هذه البلد دستور مفصل جامع ترجع إليه بدالً عن اللوائح 
والبيانــات والقواني الفرقة التي تصدر عندما تدعو هلا احلاجة حتى ف الحاكم، 
كم انتقد بشدة نظام القضاء وانتقد الشاطري وجود الرشاوى و نظام االستشارة 
الفروضة بالقوة من الستشــار الســيايس الربيطاين. ودعا إىل وحدة حرضموت 
واستقلهلا عن االســتعمر الربيطاين. كم دعا إىل احلكم النيايب الديمقراطي احلر، 
وإىل جعل مراكز السلطان رمزيا للدولة وتدث عن آمال المة ف الوحدة العربية 

الكاملة.

وذلك كله قبل وجود اجلبهة القومية بم يزيد عن عرش سنوات .

وف نفس الفتة التي قامت فيها اجلبهة القومية قامت احلركات العملية القوية 
ف عدن والتي هزت كيان الستعمرة بارضباهتا التعددة ، ومن رمحها تكون حزب 
الشعب االشــتاكي بقيادة عبد اهلل االصنج وحممد سامل باسندوة وغريمها . وبدأ 
النضال العســكري بعد ذلك بقيام جبهة التحرير التي دعمتها مص أيضا وتوىل 
رئاســتها عبد القوي مكاوي ثم اشتد اخللف بي اجلبهة القومية وجبهة التحرير 
وبذل الرئيس مجال عبد النارص جهودا حثيثة ف توحيد هذه الجموعات النضالية 
ف جبهة واحدة اســمها جبهــة التحرير الوطنية وانضمــت جمموعة صغرية من 
اجلبهة القومية اىل جبهــة التحرير الوطنية التي ترعاها مص ، ورفضت القيادات 
االخرى هذه الضغوط وتدخلت حركة القوميي العرب لحاولة التوفيق بي هذه 
اجلبهات التضادة ، ووصل اىل تعز جورج حبش وحمســن ابراهيم وهاين اهلندي 

عام 966)م .

ويقول الرئيس عيل نارص ف ذكرياته)ذاكرة وطن ج)) :" وعندما بدأ اخللف 
ف منتصف عام 966)م بي اجلبهــة القومية وجبهة التحرير طلب الرئيس مجال 
عبد النارص قيــادة احلركة، جورج حبــش وهاين اهلندي وحمســن ابراهيم، من 
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القاهرة، وكّلفهم بالســفر اىل اليمن إلقناع قيادة اجلبهة القومية بم ســمي حينها 
بعملية الدمج بي منظمة التحرير واجلبهــة القومية والتي انبثق عنها جبهة ترير 
جنــوب اليمن الحتل.. وقد حــاول الوفد إقناع قيادات اجلبهــة القومية بعملية 

الدمج ولكنهم مل يقتنعوا .

وبعد ذلــك انتقل الوفد اىل الخا بدعوة من عزت ســليمن، مدير الخابرات 
الصية، وحــرضُت اللقاء اىل جانب ســيف الضالعي وأمحد صالح الشــاعر، 
وارتفعت درجة احلرارة  وفشــل االجتمع ورجع مدير الخابرات الصية عزت 
ســليمن اىل القاهرة بســبب فشــل الفاوضات وردائة اجلو واحلرارة والرطوبة 
الشــديدة ف الخا حيث انعقــد االجتمع" الرئيس عيل نــارص حممد ذاكرة وطن 

جزء) النارش:  الؤلف... غري مذكور سنة النرش.

وباءت جهود الرئيس مجال عبد النارص ف توحيد اجلبهتي بالفشل وهذا ادى 
اىل استمرار النزاع بي اجلبهة القومية وجبهة التحرير الوطنية ودعمت مص جبهة 
التحريــر ، واوقفت دعمها عن اجلبهة القومية ، مما أدى اىل ضعف اجلبهة القومية 
وخروج كثري من القاتلي من تت عبائتها وانتقاهلم اىل جبهة التحرير التي امدهتا 
مص بالال والســلح ، ومن ضمن هؤالء بليل بــن راجح )لبوزة( القائد االول 
جلبهة ردفان الشهورة والتي فجرت الثورة ، وادى هذا اىل مشاكل كبرية ف داخل 
اجلبهة القومية  وختلخل القيادات الفرعية ، مما اضطر قحطان الشعبي للعودة اىل 
اليمن اجلنويب واجراء حمادثات رسية مع بريطانيا الناء مشكلة الوجود الربيطاين 
ف عدن واجلنوب العريب ، مما سنعرضه بالتفصيل بالفصل االول من هذا الكتاب 

وصول نايف حواتة اىل اليمن ) )96)م ( وتأثريه الاركس ف اجلبهة القومية.

لقــد تكونــت الجموعــات الريفية من ســامل ربيع عيل وعــيل نارص حممد 
والجموعات اجلهادية ف الضالع بواسطة فيصل الشعبي . ولكن هذه الجموعة 
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تأثرت بوصــول نايف حواتة الشــيوعي اىل اليمن عــام )96)م ، كم تأثر هبا 
عبد الفتاح اسمعيل وجمموعة عيل ســامل البيض ف حرضموت الذي التزم اخلط 

الاركس الذي وضعه نايف حواتة حيث اجتمع به مرات عديدة . 

وتأثــر به أيضا من فتة مبكرة ســلطان امحد عمر وعبــد اهلل اخلامري وعيل 
صالح عبــاد )مقبل (، وعندما بدأ اخللف ذهب ســلطان امحد عمر اىل عدن ف 
ناية 967)م وكان هو ضمن اللجنة التنفيذية للحركة ، وعندما اجتمعت القيادة 
كاملــة ألقت باللوم عل عبد اهلل اخلامري وعيل صالــح عباد مقبل النم  مل خيربا 
القيادة بم تم من اجتمعات موســعة التي عقدت ف عدن والتي ثار فيها اخللف 

بي اليمي واليسار )عيل نارص حممد ف كتابه ذاكرة وطن)) .

وقام نايف حواتة بدعم الجموعة اليسارية وأمدها بأفكاره وتنظيمته ،  وقد 
ذكر نايف حواتة ف مقابلته ف التلفزيون الرويس )روسيا اليوم RT ( أنه ساهم 
بإعداد برنامج الؤتر الرابع لســلطة اليمن اجلنويب بكامله الذي عقد ف جعار ف 
أبي بعد االستقلل مبارشة 968)م ، والذي ســارت عل هدي تعاليمه اجلبهة 
القومية ، وبالذات الجموعة اليســارية التي ترأســها سامل ربيع عيل وعبد الفتاح 
اســمعيل وعيل نارص حممد ، وقد عارض هذا االجتاه فيصل الشــعبي وقحطان 
الشعبي بشدة  وجمموعتهم وبدأ اخللف واضحا بي الفريقي ، وقامت الجموعة 
اليســارية بحركة )) يونيو 969)م والتي ادت اىل قتل فيصل الشعبي الؤسس 
االول حلركــة القوميي العرب ف اليمن وســجن قحطان الشــعبي أول رئيس 

جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية حتى وفاته .

وبعد مقتل فيصل الشــعبي ف ) ابريل 970)م توىل جملس الرئاسة سامل ربيع 
عــيل وتوىل االمانة العامــة للحزب عبد الفتاح اســمعيل وتوىل عيل نارص حممد 
منصــب رئيس الوزراء ) بعد ازاحة حممد عيل هيثم( ...و تكون جملس الرئاســة 
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عل هذا النحو التال : )- ســامل ربيع عيل: رئيس جملس الرئاسة )- عبد الفتاح 
إسمعيل: عضو جملس الرئاسة والمي العام لتنظيم اجلبهة القومية )- حممد عيل 
هيثم :عضو جملس الرئاسة ورئيس جملس الوزراء 4- حممد صالح عولقي :عضو 
جملس الرئاسة  ووزيرا للخارجية  5- عيل عنت وزيرا للدفاع  6- عيل نارص حممد 

عضو جملس الرئاسة  .

وصار رئيس الوزراء حممد عيل هيثم لفتة بســيطة ثم تم ارســاله اىل روسيا 
ليتعلم الاركسية عل أصوهلا وتوىل بدال عنه هذا النصب عيل نارص حممد . 

وتم تغيري اســم اجلمهورية ف ) ديســمرب 970)م من مجهوريــة اليمن اجلنوبية 
الشعبية إىل مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايذانا بافتتاح العهد الاركس .

العهد املاركيس 

وعل ضوء توجيهات وتعاليم نايف حواتة ومنهجه الذي كتبه هلم ف الؤتر 
الرابع ف جعار ابي 968)م بدأ تنفيذ الرحلة الشيوعية وخاصة فيم يسمى االيام 
السبعة الجيدة ف أغســطس )97)م والتي تم فيها سحل وقتل عدد من السادة 
العلمء مــن آل البيت النبوي الرشيف وجمموعة من الشــايخ )مشــايخ القبائل 
ومشايخ الدين ( ف حرضموت وشبوة والذي قام باإلرشاف عليها وتنفيذها عيل 
ســامل البيض الســؤول االول ف حرضموت وقاموا بمظاهرات عنيفة واخرجوا 

النساء ورموا العبائات وكل ما يغطي الرأس أو الوجه ..

وتيز عهد الرئيس ســامل ربيع عيل باإلجراءات االشتاكية العنيفة وتأميم كل 
المتلكات الفردية ابتداء من قارب الصيــد واللكيات الزراعية الصغرية وتأميم 
الســاكن الحلية وتوزيعها عل البدو القادمي من االريــاف وانتهاء بالرشكات 
االجنبية والحلية ، كم تييز عهد الرئيس سامل ربيع عيل بمحاربة االسلم والدين 
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وتسمية علمء الدين بالكهنوت اللذين تم سحلهم وقتلهم وخاصة ف حرضموت 
حيث كان يسيطر عليها عيل سامل البيض .

وف تاريــخ )) ابريــل )97)م تم  تفجري طائرة الدبلوماســيي النكوبة ف 
اجلو ف حرضموت والتي تم فيها قتــل وزير اخلارجية حممد صالح عولقي و4) 
من الدبلوماسيي اليمنيي اجلنوبيي بســبب اهتامهم بعدم السري باخلط الاركس 

النضال .

احلركات  الشيوعية يف عدن 

وقد اســتضاف احلكم الاركس ف عدن جمموعة الاركسيي ف البلد العربية 
وغريها وكانت عدن مركزا للمؤامرات الشيوعية ف النطقة . كم استضافت وديع 
حداد الذي قام باختطاف الطائرات ومن ضمنها طائرة وزراء دول البتول اوبك  
وكان من القرر قتل وزير البتول السعودي شيخ أمحد زكي يمين ووزير البتول 

االيراين ، ولكن تدخل اجلزائر ادى اىل قبول الفدية وترك وزراء البتول مجيعا .

 وكانت الفدية ضخمة استفادت منها حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية كم 
استفاد منها وديع حداد وكارلوس الفنزوييل الذين دبرا وقاما باختطاف الطائرة .

العالقة بني الرئيسني ساملني وابراهيم احلمدي 

وتيز عهد ســامل ربيع عيل بالعلقــات الوطيدة بينه وبــي الرئيس ابراهيم 
احلمدي رئيس مجهورية اليمن والتي بدأت منذ هروب ســامل ربيع عيل عند قيام 
حركة اجليش ف 0) مارس 968)م  باعتقال الاركسيي ، حيث هرب من أبي اىل 
قعطبة ومنها اىل تعز حيث استضافه ابراهيم احلمدي وتكونت العلقات الوطيدة 
بينهم واستمرت تلك العلقة والصداقة عل مدى السني مع اجتاه ماركس جيمع 



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب19

بينهم ، واتفقا عل حماربة ما يسمى االقطاع والقبلية والرجعية واالمربيالية ودبرا 
معا جريمة قتل زعمء قبائل خوالن وعبيدة وعل رأســهم الشــيخ ناجي الغادر 

والتي تت ف )) فرباير )97)م ف بيحان .

استيالء احلمدي عىل السلطة  

 استطاع القدم ابراهيم احلمدي االستيلء عل السلطة ف الشمل بعد استقالة 
رئيــس اجلمهورية القايض عبــد الرمحن االرياين ورئيس الوزراء حمســن العيني  
والشــيخ عبد اهلل بن حســي االمحر رئيس الربلان ورئيس  قبائل حاشد  ف )) 

يونيو 974)م .

وبــدأ الرئيس احلمدي بمحاربة القبلية وتغيري نظام التعليم واضعاف الناهج 
الدينيــة النترشة ف ذلك الوقت ف الشــمل واقامة علقــات وطيدة مع حكومة 
مجهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية التي كان يرأسها صديقه احلميم سامل ربيع 

عيل.

مقتل احلمدي والغشمي وسامل ربيع عيل

وتم اغتيال القدم ابراهيم احلمدي بتاريخ   )) اكتوبر 977)م  بسبب اجتاهه 
الاركس وتعاونه الوثيق مع ســامل ربيع عيل ف اجياد دولة ماركســية شــيوعية ف 

اليمن هتدد دول اجلوار.

وبعد اغتيال القدم ابراهيم احلمدي توىل رئاسة الدولة القدم حسي الغشمي 
واتفق الكتب السيايس وجملس هيئة الرئاســة ف اليمن اجلنوبية عل االنتقام من 

حسي الغشمي بسبب اهتامه بتدبري قتل ابراهيم احلمدي .

واستطاع ســامل ربيع عيل اكتســاب ثقة القدم حسي الغشــمي واخربه أنه 
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سريسل له رســالة خاصة مع مندوب خاص ليتفقوا عل جمريات المور . وقيل 
أن فريق عبد الفتاح اسمعيل و الكتب الســيايس للجبهة القومية عرفوا  بم يريد 
أن يقوم به الرئيس ســامل ربيع عيل وأرادوا تفجــري الزمة واحلرب بي الفريقي 
فقاموا باستبدال الرسول بشخص أخر واســتبدال الشنطة بشنطة أخرى وبعثوه 
اىل الغشمي وكانت تلك الشنطة مليئة بالتفجرات وأمروه أن ال يفتحها اال عندما 
يسلمها اىل الغشمي وبالفعل فتحها فانفجرت فقتلت الرسول كم قتلت الغشمي 

وذلك ف )) يونيو 978)م .

واســتغل اعداء الرئيس ســامل ربيع عيل )جمموعة عبد الفتاح اسمعيل وعيل 
نارص وصالح مصلح ( مقتل القدم حســي الغشــمي لينتقموا من الرئيس سامل 
ربيع عيل ويتخلصوا منه وخاصة ان الدول العربية كلها) اجلامعة العربية( أدانت 
مقتل الغشمي واســتطاعت هذه الجموعة أن تتخلص من سامل ربيع عيل باهتامه 

بقتل الغشمي .

أسباب التخلص من سامل ربيع عيل 

)- اتبع سامل ربيع عيل النهج الصيني لوتستونج والثورة الثقافية الكربى والزحف 
بالفلحــي عل الدن وتدمريها ، وبم ان االتاد الســوفيتي كان خمتلفا مع منهج 
الصي فإن اتباع عبد الفتاح اســمعيل بالكتب السيايس كانوا ضد اجتاه سامل ربيع 
عيل ف النهج الصيني فدبرت روسيا واتباعها التخلص من سامل ربيع عيل وكانت 

فرصة اغتيال الغشمي مناسبة جدا للتخلص من سامل ربيع عيل .

)- كان ســامل ربيع عيل بعد اتفاقه مع احلمدي اجته اىل تســي العلقات مع 
دول اخلليج للحصول عل الســاعدات الالية وكان رجله ف ذلك وزير اخلارجية 
مطيع الذي ختلص منه عبد الفتاح اســمعيل وزمرته فيم بعد. وقد قام سامل ربيع 
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عيل بخطوة قوية جدا حيث اقام العلقة الول مرة مع الملكة العربية السعودية وقام 
بزيارهتا واســتقبله اللك خالد" رمحه اهلل" استقباال حسنا ووعده بالساعدات كم تم 
لقاء الرئيس سامل ربيع عيل مع جمموعة من احلضارم الذين حيملون اجلنسية السعودية 
والذين هلم دور بــارز ف العمل اخلريي ف حرضموت ، وعندمــا اجتمعوا بالرئيس 
ســالي انتقدوا االجراءات االشــتاكية العنيفة فوعدهم الرئيــس باصلح المور 

وتعديل التيار االشتاكي العنيف .

)- قام الرئيس ســالي بمنع القات ف مجيع أرجــاء مجهورية اليمن الديمقراطية 
الشــعبية وعندما كثرت االحتجاجات ف عدن ســمح هلم بمضغ القات ف يومي ف 
االسبوع  مها اخلميس واجلمعة وتأثر هبذه القرارات الانعة للقات مزارعو القات تأثر 
شــديدا ، وهم ف الضالع ويافع ، وبالتال كان عيل عنت وجمموعة الضالع ويافع ضد 
ســالي لنه خرب مصاحلهم االقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها ف بيع القات ف 

أرجاء اجلمهورية وكانت تدر عليهم دخل كبريا .

وهكذا اجتمعت الســباب السياســية واالقتصادية والقبلية للتخلص من سامل 
ربيع عيل  .

 وقامت معركة عنيفة بي جمموعة اجليش الذي يســيطر عليها الكتب الســيايس 
)أنصار عيل عنت وعبد الفناح اســمعيل وعيل نارص وصالح مصلح ... الخ( بتوجيه 
من روســيا ضد جمموعة ســامل ربيع عيل والتي تكونت من جمموعة قبائل أبي الوالية 
له واشتكت الطائرات ف دك معقل الرئيس سامل ربيع عيل)قص الرئاسة( واشتكت 
البوارج احلربية الروســية التي اطلقت مدافعها عل قص الرئاسة القريب من اليناء، 
وكانت القوات غري متكافأة حيث أن قوات الكتب الســيايس الدعومة من روســيا 
كانت أكثر عددا وأفضل تســليحا من قوات سامل ربيع عيل ، والتي مل تستطع القاومة 
الطويلة واستســلمت بعد 4) ساعة ، وبعد االستسلم قام عيل شايع هادي بالتوجه 
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اىل ســامل ربيع عيل بعد استسلمه وقال له : ياسالي عرش سني تأكلها بارد واالن 
تأكلها حار فرد عليه سالي : اليوم ف صدري وغدا ف صدوركم . وهكذا كان .

 ويقال ان جمموع القتل ف هذه العركة بلغوا بضعة آالف واغلبهم من انصار 
سامل ربيع عيل .

ماذا تم بعد التخلص من ساملني؟

بعد الؤامرة عل قتل ســامل ربيع عيل التي قام هبا انصار موســكو )عبد الفتاح 
اسمعيل وعيل نارص  وعيل عنت وصالح مصلح ومطيع ( توىل عبد الفتاح اسمعيل 
منصب رئيس جملس الرئاسة ثم عي ف العام نفسه أمينًا عامًا للحزب االشتاكي 

اليمني الذي حل حمل اجلبهة القومية .

وتكون احلزب االشــتاكي من )- االتاد الشعبي الديمقراطي الذي كونه 
عبــد اهلل عبد الرزاق باذيب وبعد وفاته توىل قيادته بعد ذلك أخويه عيل وأبو بكر 
باذيب  )- حزب البعث العريب االشــتاكي جمموعة أنيس حســن حييى بعد ان 
تول اىل الاركســية اللينينة )- وحزب ســلطان أمحد عمرف الشمل 4- وحزب 

جار اهلل عمر ف الشمل ، وكلها  أحزاب ماركسية لينينية.

وتوىل عبد الفتاح اسمعيل أمانته العامة ، وعمل بجد وتفان لتحويل اليمن إىل 
دولة شــيوعية تابعة للتاد السوفييتي وتنهج منهجه وتسري عل هداه .  وف 6) 
يونيو 978)م عقد رئيس اجلمهورية عبد الفتاح اسمعيل اتفاقية صداقة وتعاون 
مع االتاد السوفييتي مدهتا عرشين سنة كرســت عدن قاعدة لوجستية وبحرية 

وجوية وحيدة للسوفيات ف الحيط اهلندي وشبه اجلزيرة العربية. 

وساهم عبد الفتاح إسمعيل ف تأسيس الدرســة العليا للشتاكية لتخريج 
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الكوادر العليا للحزب ، كم شكل منظمت مجاهريية من بينها اليليشيات الشعبية 
واتاد الشبيبة الديمقراطي )شبيبة عبد الفتاح(.

وقام عبد الفتاح اســمعيل بحرب عصابات وتسميم الياه ف الناطق الشملية 
وتفجريات خمتلفة ف اماكن متعددة واثارالفوىض والرعب مما هدد كيان اجلمهورية 
اليمنية ف الشمل. وانتهت بمعركة حربية بي الشمل واجلنوب والتي مل ينتص فيها 
أحد وبعدها قامت مفاوضات الوحدة بي اليمن الشــمل الذي يمثله عيل عبد هلل 
صالح واليمن اجلنويب الذي يمثله عبد الفتاح اسمعيل ف الكويت عام 979)م .

استقالة عبد الفتاح اسامعيل وذهابه اىل روسيا 

واستطاع عيل نارص وجمموعته أن جيعلوا عبد الفتاح يستقيل من رئاسة الدولة 
والمانة العامة للحزب االشــتاكي اليمني ) وهو منصب أعل من رئيس الدولة 
ف النظام الســوفييتي( وذلك عــام 980) م بحجة الــرض ، وُأعطي النصب 

الفخري ف رئاسة احلزب االشتاكي وتوجه إىل منفاه ف موسكو باسم العلج.

عيل نارص يتوىل السلطات 

وتوىل عيل نارص حممد عام 980) م رئاســة الدولــة وعي عيل عنت الرجل 
القوي نائبا له ، وابعده  من منصب وزيــر الدفاع واجليش. ووىل عيل نارص أحد 
رجاله القربي وهو صالح مصلح قاسم وزيًرا للدفاع. ولكن عيل عنت استمر ف 

الذهاب إىل اجليش رافضا عملية عزله عن وزارة الدفاع . 

وقام الرئيس عيل نارص بســجن أهم انصار عبد الفتاح اســمعيل ومها حممد 
سعيد عبداهلل )حمسن( الرشجبي رئيس الخابرات )الرجل الذي قتل اآلالف من 
أبناء اجلنوب( و حممود عشــيش ، وكلمها من الشــمل من احلجرية  الذين ينقم 

عليهم اجلنوبيون احتكارهم للسلطة ف زمن عبد الفتاح.
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وبادر عيل نارص إىل انتهاج سياسة انفراج خارجية مع الدول العربية الجاورة، 
واتفق مع عيل عبداهلل صالح ف خفض التوتــر ، وأوقف العصابات التابعة لعبد 
الفتاح إســمعيل الخربة وحماوالت االنقلب ضد الرئيس عيل عبد اهلل صالح .  

وبدأ نوع من االنفراج السيايس االقتصادي ف عهد عيل نارص حممد .

وجتمعت العديد من السلطات ف يد عيل نارص مما أدى اىل غضب منافسيه .
عيل عنرت يتحرك ضد عيل نارص

واستطاع عيل عنت أن يعيد جتميع قواته العسكرية الضاربة مع االستعداد ليوم 
الفصل احلاسم ، وانضم إليه عيل سامل البيض.  وبدأ االستعداد للمعركة الفاصلة 

بي الفريقي.

فريــق أبي بقيادة عيل نــارص حممد ومعه حمافظ أبي حممــد عيل أمحد، وقائد 
البحرية اجلنوبية أمحد عبداهلل احلســني وعبد ربــه منصورهادي  )وغريهم كثري( 

وهم من أبي ودثينة .

وعيل عنت )نائــب الرئيس والقائــد الفعيل لقوة الدرعات مــن الضالع( ، 
وعيل شــايع وصالح مصلح وكلهم من منطقة الضالــع وردفان  )تابعة لحافظة 
حلج(، وطلبوا عودة عبد الفتاح إســمعيل الذي كان ف موسكو ف منفاه وحيظى 
فيها برعاية كاملة من حكومة االتاد الســوفيتي  ويقابله بانتظام مستشار الرئيس 
احلزب الشــيوعي الســوفيتي كارين بروتنس وحيظى برعايته التامة ، واستغلت 
احلكومة السوفيتية هذا الطلب العادة عبد الفتاح اسمعيل ودعمه ف حرهبم ضد 

توجهات عيل نارص حممد التي تعترب ليربالية بالنسبة للتيار الشيوعي الاركس.

عودة عبد الفتاح اسامعيل يف فرباير 1985م

 وعاد عبد الفتاح اســمعيل بالفعل  ف فرباير عام 985) م من موسكو . وانضم 
إليهم عيل سامل البيض وحيدر أبو بكر العطاس مشكلي قيادة رسية عام 985)م.
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عيل نارص يتخىل عن بعض سلطاته 

وبدأت الناورات للســتعداد للمؤتر الثالث للحزب اليمني االشــتاكي. 
وبــدأ الضغط عل عيل نارص حممد الذي كان حمتفظــا بمنصب رئيس اجلمهورية 

ورئيس الوزراء وأمي عام احلزب االشتاكي.
ونتيجــة الضغوط التتال من الكوادر ومن عيل عنت اضطر عيل نارص للتخيل عن 
منصب رئيس الوزراء حليدر العطاس الذي اعتربه ال يشكل خطًرا ويمكن جعله 
قوة منافسة لعيل سامل البيض. ولكن حيدر العطاس انضم إىل البيض وإىل جمموعة 

عيل عنت وعبد الفتاح .

وعندما بدأت الزمة تلوح ف االفق وان احلرب قادمة بي الفريقي قام حيدر 
العطاس بالســفر اىل اهلند واىل غريها رغم حماوالت الرئيس عيل نارص لثنيه عن 
ذلك ف جولة طويلة حتى هيرب من ميــدان العركة وهو امر قد تكرر منه مرات 
عديدة وال يستغرب منه ذلك فهو غري دموي وسيايس ماهر ، ومل ينضم اىل اجلبهة 
القومية من فتة مبكرة بل انضم اليها بعد ان وصلت اىل احلكم ف اجلنوب اليمني 

)كم ذكره الرئيس عيل نارص من كتابه ذاكرة وطن ج) صفحة 8)5).

 وتم اإلفراج عن حممد سعيد عبداهلل)حمسن( الرشجبي رئيس االستخبارات 
الســابق بضغط من جمموعة عيل عنــت ، وتم تعيينه وزيًرا لإلســكان ، ورفعت 
اإلقامة اجلربية عن حممود عشــيش وتم تعيينه وزيًرا للوحدة.  وهكذا عاد أنصار 

عبد الفتاح إىل الواجهة تدرجييا وشكلوا قوة حقيقية مناوئة لعيل نارص.

وترك الطرفان للســتعداد خلوض العركة الفاصلــة.  وتدخل الرفاق من 
بريوت  -وخاصة نايف حواته وجورج حبش-  اللذان زارا عدن إلصلح ذات 
البي بي الرفاق الاركســيي.  وتدخلت أيضا السفارة الروسية لصالح تيار عبد 

الفتاح وعيل عنت .
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وُقبيل انعقاد مؤتر احلزب االشــتاكي اليمني )الكونفرنس الثالث( اتضح 
االصطفاف العسكري واحلزيب بي الفريقي.

املعركة الفاصلة يف 13 يناير 1986م

قام عيل نارص بتدبري اجتمع لعضاء الكتب السيايس ف الصباح.  ودخل عيل عنت 
وعبد الفتاح إسمعيل وعيل سامل البيض وصالح مصلح وعيل شايع ، وتأخر عيل 
نارص قليل وأرسل حارســه اخلاص مع ترمس الشاي الذي يرشب منه الرئيس 
عيل نارص.  وفجأة أطلق احلارس النار عل الجتمعي فقتل عيل عنت وعيل شــايع 
وقام صالح مصلح بقتل احلارس الول فأرداه قتيل ولكن احلارس الثاين عاجله 
برصاصــة فقتله. وتظاهــر البيض وعبد الفتاح بأنم قد قتل ورفســهم احلارس 

برجله فلم يتحركا فخرج احلارس.

وعندما شــعرا  بالمان تركا وطلبا النجدة.  وكانت الدبابات )وهي سلح 
عيل عنت( قد دخلت عدن ف ذلك الصباح استعداًدا للمعركة. 

وبدأ قتال رشس ، واستبسلت كل الجموعات وخاصة سلح البحرية الذي 
بقي يرشــق ســلح الدبابات بصوارخيه من ميناء عدن بعد أن انزم أنصار عيل 
نارص. وانقســمت القوات اجلوية ومل يكن هلا دور فاعــل.  وبعد عرشة أيام من 
القتــال الرشس ف عدن وحلج وأبي والضالــع انتصت جمموعة عيل عنت الذي 

قتل.

ثم اســتمر البحث عن أنصار عيل نارص الذي انسحب مع جمموعة كبرية من 
أنصاره بلغت ثلثي ألفا إىل الشمل عل أمل العودة.

واســتمرت العارك بعد ذلك عرشة أيام ف تتبــع مجاعة أبي الذين قتلوا عل 
اهلوية وعل اللهجة وقد تم قتل ما يقرب من 40 الف شخص ف هذه العارك .
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وكانوا جيمعون مــن يتهم بأنه من جمموعة أبــي ف كنتونات ثم حيفرون له 
حفــرا كبرية ويرمونم فيها أحياء ثم تردم احلفرة ليموتوا خمتنقي . وتت التصفية 
ف مجيــع أرجاء اجلمهورية لكل من كان له صلة ولو من بعيد بمجموعة أبي وقد 

دافع بعضهم عن أنفسهم ولكنهم كانوا مغلوبي بقوة السلح والدبابات . 

وقــد ارتاع هبذه الذابح الروعة اعتى القتلة من حركة القوميي العرب الذين 
جاؤوا لجــراء الصلح بي الفريقي ومنع مثل هذه الجازر ومنهم جورج حبش 
ونايف حواتة ، ولكنهم فشلوا ف ذلك فشل ذريعا وأدت هذه العارك الروعة اىل 
ترشذم اجلبهة القومية واالجتاهات الاركسية مما أدى اىل نايتها بعد ذلك وختلصت 

المة من ويلهتم وكفرهم وطغيانم .

مصري عبد الفتاح اسامعيل و عيل سامل البيض 

أرسل أنصار عيل عنت وعبد الفتاح دبابتي حلمل عيل سامل البيض وعبدالفتاح 
إسمعيل.

وتم ظهور عيل ســامل البيض بعــد اصابته بجروح بســيطة وتم علجه دون 
الدخول اىل الستشفى .

اما عبد الفتاح اســمعيل كان مصريه غامضا واختلفت  الروايات التعددة ف 
مصريه وقد أمجعت الروايات انه قــد خرج من اجتمع اللجنة الركزية يميش عل 
قدميه ، ثم اختلفت بعد ذلك ف التفاصيل حيث ذكرت بعض الروايات انه ركب 
دبابة واصيبت الدبابة بصاروخ ولكنه خرج منها ســالا أيضا وف رواية أخرى أنه 
ذهب مع البيض ف دبابة  واحدة وان هذه الدبابة أصيبت بصاروخ وخرج البيض 

سالا ومل يعرف مصري عبد الفتاح اسمعيل . 

بينــم قالت روايات اخرى انه خرج من هذه الدبابة أيضا واســتلمه ســعيد 
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صالح )أقرب صديق للبيض(  واســتضافه ف بيتــه ومن هناك اتصل عبد الفتاح 
باخته يطمئنها عن سلمته .

وبم أن سعيد صالح كان من رجال البيض فقد أهتم بأنه هو الذي قتل عبد الفتاح 
اسمعيل وختلص من جثته بإحراقها أو دفنها . 

وقد تم اهتام عيل ســامل البيض بقتل عبد الفتاح اسمعيل والتخلص من جثته 
من قبــل بعض العضاء البارزيــن للجبهة القومية واحلزب االشــتاكي وعل 
رأسهم عمر عبد اهلل اجلاوي السقاف  أحد أبرز القادة الفكريي ف اجلبهة القومية 
والشهور بمحاولة انقاذ من يقعون ف براثيم اجلبهة القومية ويودعون ف السجون 

ظلم وعدوانا.

ومنهم الســتاذ شــاكر اجلوهــري: )الرتبط باحلزب االشــتاكي واحلركة 
الشيويعة ف اليمن( الذي كتب سلسلة مقاالت ف السياسة الكويتية والتي صدرت 

ف كتاب باسم وثيقة الصاع ف عدن ، البيض أمر بقتل عبد الفتاح اسمعيل .

وقــد ذكرنا تفاصيل هذه احلوادث ف عدة فصــول وبالذات ف فصل عبد الفتاح 
اسمعيل وفصل عيل سامل البيض .

عيل سامل البيض

انتظم عيل ســامل البيض ف حركة القوميي العرب منذ فتة مبكرة وصار هو 
الســؤول الســيايس والعســكري عن منطقة حرضموت كلها ، وتأثر تأثر بالغا 
بنايف حواتة وتوجيهاته حيث قابله مرات عديدة وتعمق ف درس وفهم مذهبه 
الاركس الشيوعي ، وهلذا كان له دور بارز ف عمليات السحل والتعذيب وحماربة 

االسلم ف ما يسمى السبعة اليام الجيدة أغسطس )97)م . 

واســتطاع أن يصل اىل الناصب القيادية اهلامة ف عهد عيل نارص وعبد الفتاح 
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اســمعيل ، ولكن عبد الفتاح اســمعيل أوقف نشاطه بســبب خمالفاته العديدة 
لألنظمة االشتاكية ولقانون منع تعدد الزوجات حيث تزوج زوجته الثانية ملكي 
التي اغرم هبا ، وعزله عبد الفتاح اسمعيل من مجيع وظائفه الرسمية ، ولكن عيل 
سامل البيض الشهور بذكائه واستغلله للفرص انضم اىل جمموعة عيل نارص حممد 
وعيل عنت الناوئة آنذاك لعبد الفتاح اسمعيل ، والذي اضطر اىل التخيل عن مجيع 
مناصبه والســفر اىل االتاد السوفيتي بعد اعطائه النصب الرشف كرئيس احلزب 

االشتاكي عام 980)م . 

وعندما بدأ اخللف بي عيل عنت الرجــل القومي ووزير الدفاع وعيل نارص 
انضم عيل ســامل البيض وصديقه حيدر العطاس اىل معسكر عيل عنت وجمموعته 
الكونــة من اصحاب الضالــع وردفان ويافع  )عيل عنــت وصالح مصلح وعيل 
شايع ( وقد طلبت هذه الجموعة من االتاد السوفيتي اعادة عبد الفتاح اسمعيل 
واستجابت هلم السلطات السوفيتية واعادوه هلم ف فرباير 985)م . وتم اطلق 
رساح حمســن الرشجبي و حممود عشــيش من الســجن واعطيا مناصب وزارية 

وبذلك اكتملت جمموعة عبد الفتاح اسمعيل .

وبدأ االســتعداد للمعركة الفاصلة بي فريق عيل نارص وفريق عيل عنت ومعه 
عبد الفتاح اســمعيل ، وقــام الرئيس عيل نارص بدعوة هــؤالء القادة للتفاوض 
وترتيب امر انعقــاد الكنفرس الثالث للحزب االشــتاكي القرر عقده ف تلك 

الفتة .

وقد سبق ذكر عملية تصفية عيل عنت وعيل شايع وصالح مصلح ف االجتمع 
)) يناير 986)م وقد نجا البيض وعبد الفتاح اسمعيل.

وقد ذكرنــا خروج عبد الفتاح اســمعيل والبيض من مقــر اللجنة الركزية 
للحزب ثم ظهور البيض واختفاء عبد الفتاح اســمعيل اختفاءا تاما كم ذكرنا ان 
االهتامات القوية التي تتهم عيل سامل البيض لقتل رفيق دربه وشيخه ف الاركسية 
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والتنظيم والتخلص منه ومن جثته حتى يتثنى له االمساك بمقاليد احلكم واحلزب 
ف اليمن اجلنويب 

انتخاب البيض امينا عاما للحزب ورئيسا للجمهورية 

بعــد انتهاء معركة )) يناير 986)م تم انتخاب عيل ســامل البيض أمينا عاما 
للحزب االشــتاكي ورئيســا للجمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية بتعيي 
صديقه حيدر العطاس رئيســا للوزراء ومنص الســيييل وزيرا للداخلية وسعيد 

صالح مسؤول للمن الداخيل .

وواجه البيض مشــاكل متعددة بســبب توقف الدعم السوفيتي الذي بدأ ف 
تغيري سياسته الستيلء نيكتا خروتشــوف عل السلطة وبداية عهد الربوستيكا 
واالنفتاح عل الغرب وتقليص االجتاه الشــيوعي الاركس ، والذي بدأ يطالب 

اليمن اجلنوبية بتسديد ديونا الضخمة .

وبطبيعة احلال مل يستطع البيض ان يسدد اي شء من هذه الديون ومل يستطع 
احلصول عل أي قروض من روسيا أو غريها وكانت الضائقة الالية شديدة وكوادر 

احلزب قد تفككت بسبب العارك التصلة بي الجموعات التحاربة التتالية .

ملاذا ذهب البيض اىل الوحدة االندماجية ؟

ووجد البيض الخرج من هذه االزمــات كلها بالقفز اىل الوحدة االندماجية 
مع اليمن الشمل، رغم معارضة احلزب االشتاكي ف اجلنوب هلذه اخلطوة ورغم 
اقتاح عيل عبد اهلل صالح ان تكون الوحدة فيدرالية اال ان البيض ارص عل الوحدة 
االندماجية الكاملة العتقاده اجلازم بانه يستطيع السيطرة عل البلد بسعة لا لديه 
من الكوادر احلزبية االشتاكية الشــملية وبم لديه من القوة العسكرية التمثلة ف 
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الفرقتي اجلنوبيتي الوجودتي ف الشمل . وبالفعل تم اعلن الوحدة االندماجية 
الكاملة ف )) يونيو 990)م  .

ويبدو أن البيض خاب أمله باالســتيلء عل الســلطة واحلكم ف اليمن الوحد  
إذ وجــد أن عيل عبداهلل صالح أشــدُّ ذكاء ومكًرا منه ، فمــع عيل عبداهلل صالح 
ثلثي ألفا من أنصار عيل نارص الذين هربوا إليه واستطاع أن يستقطبهم. كم كان 
تالفه الوثيق مع الشيخ عبداهلل بن حسي المحر ومعه قبائل حاشد القوية يشدان 
أزره ويضــاف إىل ذلك الجموعات الكبرية من أنصــاره ف اجليش والخابرات 

وجمموعات اإلصلح الستعدة لقتال الشيوعيي من ناحية البدأ.

واستطاع عيل عبداهلل صالح أن حيارص فرقة عمران وفرقة ذمار اجلنوبيتي وأن 
حييطهم بقواته الضاربة حتى ال تتحرك ضده كم اســتطاع عيل عبد اهلل صالح ان 
ُيفهم القادة الشــيوعيي ف اليمن الشمل انم مراقبون مراقبة شديدة واذا تركوا 
باي حركة فإن مصريهم الســجن وهلذا أســقط ف يد البيض ، فبــدأ الناورات 
واالحتجاجــات واالعتصامات وأعلن االنفصــال ف )) مايو 994)م بعد أن 

استطاع أن يقنع دول اجلوار بأمهية االنفصال.

ما الذي دفع دول اخلليج العريب اىل معارضة الوحدة اليمنية؟

كانــت العلقات بي الرئيس عــيل عبد اهلل صالــح ودول اخلليج وبالذات 
الســعودية علقات جيدة ، ولكن عندما قام صدام حســي بغزو الكويت ف ) 
اغســطس 990)م اضطرت حكومة الكويت وجزء كبري من شعبها اىل اللجوء 

اىل الملكة العربية السعودية.

وســاءت االمور وتدخلت االمم التحدة واصدرت قــرارا بدعم الواليات 
التحــدة ف مرشوعها لغــزو الكويت وتريرها من صدام حســي وقد تم ذلك 

بالفعل بتاريخ 6) فرباير )99)م ف ايام الرئيس جورج بوش الب .



32 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

ولألســف فإن عيل عبد اهلل صالح وقف ف هذه الأساة مساندا لصدام حسي 
مما جعل السعودية ودول اخلليج تثور غضبا ضد سياسته احلمقاء ، وادى ذلك اىل 
طرد اليمني الوجودين ف الســعودية واعادهتم اىل اليمن حتى يشعر عيل عبد اهلل 
صالح بثقل هذه السؤولية وعجزه عن حل هذه الشكلة العويصة التي ادى اليها 

هتوره وانضممه اىل معسكر صدام . 

واســتطاع عيل ســامل البيض ان يقنع دول اخلليج وبالــذات الملكة العربية 
السعودية بانه يستطيع اذا وجد الدعم الكاف، ان ينفصل عن اليمن الشمل ويعيد 
دولة اليمن الديمقراطية الشــعبية اىل الوجود وبالفعل تم دعم عيل ســامل البيض 
بالال والسلح الذي تم رشائه من دول اوروبا الرشقية )بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا( 

وتلقى البيض دعــم قويا من دول اجلوار الذين قدموا له الســاعدات الالية 
الضخمة كم ساعدوه عل رشاء اســلحة متطورة من العسكر االشتاكي السابق 

بمبلغ 4 مليار دوالر وكم اعطي له مبلغ مليار دوالر لينفقها ف احلرب .

ملاذا اهنزم البيض يف معركة االنفصال

)-اعتمــد البيض عل القوات العســكرية القوية التــي كانت معه وخاصة 
الجموعات احلرضمية والتي يرأسها بن حسينون .

)-كان موقــف الواليات التحــدة مذبذبا وقد تظاهــرت اول االمر بتأييد 
جمموعة البيض ولكن عيل عبد اهلل صالح ووزير خارجيته االرياين اســتطاعا ان 
يقنعا الواليات التحدة بالوقوف عل احلياد. وقد قامت الواليات التحدة بنصح 

احلكومة الصية بأن ال تشتك هبذه احلرب .

تيزت قوات عيل صالح باالنضباط والدفاع عن الوحدة بقوة لعدة اســباب 
منها الصالح الشخصية ومنها حماربة التيار االشتاكي الشيوعي السابق ،  وبالتال 
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انتصت قوات عيل عبد هلل صالح واعيدت الوحدة بي الشــمل واجلنوب ولكن 
بعد ان خس اجلنوب العديد من ابنائه وصارت السلطة بيد الجموعة الشملية . 

مشاكل ما بعد حرب االنفصال  

وبدأت الشــاكل بعد حرب االنفصال عام 994) م حيث استوىل الشمليون 
عــل الرايض والناصب ف اجلنوب مما أوجد ثــورة ف النفوس وخاصة بعد أن 
رّسح عــيل عبد اهلل صالح عــرشات اآلالف من الوظفي واجلنــود الضباط ومل 
حيصلــوا إال عل مبالغ تافهــة للتقاعد وادى هبم اجلوع واســتبداد اآلخرين إىل 
تكوين احلراك اجلنويب ، وهو ال شــك ردة فعل جيب أن تزول بعد زوال عيل عبد 
اهلل صالح وحكمه الفاسد وإجياد نظام ديمقراطي وفيدرال ليشمل اليمن بأكملها 

حتى تتخلص من كابوس الطائفية والناطقية والظلم واالستغلل.

من هو املستفيد من حرب االنفصال ؟

 وكان الســتفيد الوحيد بعد هذه احلرب التــي خربت اليمن اجلنويب واليمن 
الشمل هو عيل سامل البيض حيث اخذ 5 مليار دوالر من دول اخلليج انفق بعضها 
عل الســلح وعل انصاره وهرب بميلرات الدوالرات اىل البنوك السويسية 
وغريها . ويشتكي زملء البيض من انه مل يعطهم شيئا من هذه االموال الضخمة 
وخاصة زميله ورفيق دربه الســيد حيدر ابو بكر العطاس الذي يدعي ان البيض 
اخذ االموال لنفســه والوالده لينفق نفقة البلينويــرات عل حفلت زواج بناته 

وحفلته الاجنة .

وعندما دخلت القوات اليمنية الشــملية واحتلت اجلنوب هرب عيل ســامل 
البيض اىل دولة عمن التي اكرمته واعطته ســكنا فاخرا واعطته جنسيتها وجواز 

سفرها برشط ان يمتنع البيض عن اي نشاط عسكري أو سيايس . 
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ولا مل يستطع البيض ان يبقى هادئا وبعيدا عن السياسة سلم جوازه وجنسيته 
واعادها اىل سلطنة عمن ثم سافر اىل بريوت واستطاع ان يستثمر امواله الضخمة 
باقامة علقات متعددة واســتطاع ان يوجد تنظيم ف اليمن اجلنويب يسمى احلراك 
الشــعبي اجلنويب لقاومة ما يسمى االحتلل الشمل بالطرق السلمية )الظاهرات 
التكــررة والتي يدعي البيض انــا كانت مليونية ( واســتطاع ان يقيم علقات 

شخصية مع دول كثرية تسانده ف دعوة االنفصال .

وقد ذكرنــا بالتفصيل البالغ اخلرافية التي انفقها عل احلفلت االســطورية 
بــزواج ابنته تــاين ف 6 مارس 008) م ف ســلطنة عمن وابنتــه الثانية أماين ف 

009/6/6)م ف ديب .

وهكذا تــول الناضل االشــتاكي الــذي هياجم الكهنــوت واالمربيالية 
والرأســملية والكمربادورية والربجوازية اىل أكرب رأسمل برجوازي الذي ينفق 
الليي من الدوالرات عل حفلت الزواج وعل احلفلت الاجنة ويســخر من 
الطبقة العملية الربوليتالية التي كان يتزعمها ويمتص دمائها وينهب أمواهلا ويبني 

هبا القصور والرايض ف كل أرجاء اليمن اجلنوبية وف اخلارج .

واهلل الستعان عل ما تصفون
وأتقدم بالشــكر اجلزيل لكل من ســاعدين ف مراجعة هذا الكتاب واحضار 
مراجعه واخــص بالذكر أخي احلبيــب وصديقي العزيز الشــيخ حممد بن عيل 
العمــودي الذي وفــر ل جمموعة من الراجــع وبالذات ذكريــات الرئيس عيل 
نارص حممد  ، كم اشــكر أخي احلبيب وصديقي العزيز الدكتور حســان شمس 
باشــا ومراجعته فصوال من الكتاب ، وأشكر أيضا ابن عمي العزيز السيد حسن 
بن عبد القادر البار مراجعته اجزاء من الكتاب ،  واالخ الكريم الواســع الثقافة 
واالطلع الســيد أمحد الكاف، وكل هؤالء صححوا بعــض الخطاء االملئية 
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والكتابية لنني فقدت القدرة عل القراءة والكتابة بسبب مرض اجللوكوما ولكن 
بفضل اهلل يس اهلل ل ســبحانه وتعاىل من يقرأ ل ويكتب ل مثل السيدة سها أمحد 
حاوي التي تعمل سكرترية ف مكتبي ف الركز الطبي الدول ، كم ساعدين بذلك 
الحفاد حفظهم اهلل وبــارك فيهم ، وليعذرين الخوة الذين تكرموا عيل برأي او 
توجيه وهم كثر وهلذا اســتميحهم عذرا ف عدم ذكر أســمءهم ، واهلل يتقبل هذا 

العمل وجيعله خالصا لوجهه الكريم  وينفع به العباد والبلد .
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))( ملحق :  النص الكامل للدستور اللحجي950) م

بسم اهلل الرمحن الرحيم )وبه نستعي(.

نحن فضل عبد الكريم سلطان حلج برعاية اهلل تعاىل.

بناء عل وعدنا الكيد لشــعبنا العزيز بوضع نظام دستوري للبلد تتمشى يا 
عل إيمننا العميق بحقوق الشــعب عل مقتضاه، ولــا كان وعدنا هذا ورضورة 

مشاركته لنا ف تمل العباء ، وأحقيته ف حكم نفسه بنفسه.

ونظرا حلرصنا الشديد عل مصالح شعبنا، ورغبتنا الدائبة ف أن جتري المور 
ف جمارهيا الطبيعيــة ، مع عدم جتاهل الوضاع الصحيحة للحكم العادل وتكي 
الفــرد العادي من مزاولة حقوقه الطبيعية. ولا كنا منذ أن تولينا الســلطنة ونحن 
ندف إىل هتيئة الشعب ليقوم برسالته، ونبذل اجلهد فيم يعود عل البلد بالصالح 
العام واخلري الوافر وبناء عل ما رفعتــه إلينا اللجنة التمهيدية، ثم اجلمعية العامة 
)الؤسستان لدراسة مرشوع الدســتور العروض علينا وإقراره( وموافقتهم عل 

ذلك مع اللحظات التي قد أدرجت فيه بناء عل توصياهتم.

ولا كنا نؤمن بــأن البلد لن تتطور تطورا مفيدا ذا أثر فعال منتج ولن تنهض 
نضة راســخة القواعد ما مل تظفر بنظام أسايس تســجل فيه احلقوق والواجبات 
وتدد االختصاصات ويتساوى به الناس ف الفرص التاحة، ولا كنا نقدر المانة 
التــي وضعها اهلل ف أعناقنا، ونحب كل عمل يعود خريه عل العباد والبلد, أمرنا 

بم هو آت:

الباب األول: السلطنة اللحجية ونظام احلكم فيها

الادة  ): سلطنة حلج: سلطنة عربية إسلمية، ويطلق عليها "سلطنة حلج"
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الادة  ): دين السلطنة الرسمي )االسلم ( وعل هداه تسن القواني .

الادة  ): اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسلطنة.

الباب الثاين: احلقوق والواجبات.

الادة  4: اللحجيون لدى الرشيعة والقانون سواســية ال فرق بينهم ف التمتع 
بكافة احلقوق وفيم عليهم من التكاليف.

الادة  5: احلرية الشــخصية مكفولة, ولكل إنسان أن يعرب عن فكره بالقول أو 
الكتابة أو غري ذلك ف حدود الرشيعة والقانون.

الادة  6: الصحافة حرة ف حدود القانون, والرقابة عل الصحف حمظورة، وإنذار 
الصحف، أو وقفها، أو إلغاؤها بالطريق اإلداري حمظور كذلك.

يا لوقاية النظام اإلسلمي أو االجتمعي. ? إال إذا كان ذلك رضور.

الادة  7 : ال جيوز القبض عل أي إنســان وال حبسه إال وفق أحكام الرشيعة 
والقواني.

الــادة  8 : للمنازل حرمة فل جيوز دخوهلــا إال ف الحوال البينة ف القانون 
وبالكيفية النصوص عليها فيه.

الــادة  9 : ال جريمة وال عقوبــة إال بناء عل قانون أو نص رشعي, وال عقاب إال 
عل الفعال اللحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

الادة 0): للملكية حرمة فل ينزع عن أحد ملكه إال بســبب النفعة العامة ف 
الحوال البينة ف القانون وبالكيفية النصوص عليها فيه، ويشــتط تعويضه عنه 

تعويضا عادال .
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الادة  )): تمي الســلطنة حرية القيام بشعائر الديان والعقائد عل أال خيل 
ذلك بالنظام العام وال يناف اآلداب.

الادة  )): حرية التعليم ما مل خيل بالنظام العام واآلداب العامة.

الــادة  )): للحجيي احلق ف تكويــن اجلمعيات والنديــة بتخيص بعد 
معرفة الهداف, وتنع هذه اجلمعيات إذا تبّ  ين إخلهلا باآلداب والمن والعام 

وسلمة السلطنة.

الادة  4): لكل فرد يرى أنه نزل به ظلم أن يرفع شكواه لدى االدارة السؤولة.

الباب الثالث: السلطات – أحكام عامة

الادة  5): مجيع السلطات مصدرها الشعب, واستعمهلا يكون عل النحو البي 
هبذا الدستور.

الــادة  6): الســلطة الترشيعية يتوالها الســلطان باالشــتاك مع الجلس 
الترشيعي.

الــادة  7): ال يصدر قانــون إال إذا أقره الجلس الترشيعــي وصدق عليه 
السلطان.

الــادة 8): تكــون القواني نافذة ف مجيع الســلطنة بإصدارهــا من جانب 
الســلطان، ويســتفاد اإلصدار من حي نرشها، ويعترب القانون نافذ ا بعد ثلثي 

يوما من حي إصداره. وجيوز قص هذه الدة بنص رصيح ف تلك القواني.
الادة  9): أحــكام هذه القواني ال تسي إال عل ما يقــع بعد تاريخ النفاذ وال 

يتتب عليها أثر فيم وقع قبله.
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الادة 0): القواني الصادرة والعمول هبا ســابقا تكون ســارية حتى صدور 
قانون وأحكام عامة بإلغائها.

الادة  )): للسلطان والجلس الترشيعي حق اقتاح القواني.

الادة  )): السلطة التنفيذية يتوالها السلطان.

الادة  )): السلطة القضائية تتوالها الحاكم عل اختلف أنواعها ودرجاهتا 
وتنفذ مجيع الحكام باسم السلطان.
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الفصل الثاين:الفرع الول: السلطان

الادة  4): السلطان هو رئيس السلطنة العل, وذاته مصونة ال تس.
الادة  5): السلطان يصدق عل القواني ويصدرها.

الــادة  6): إذا مل يرى الســلطان التصديق عل مــرشوع قانون أقره الجلس 
الترشيعي أعاده ف مدى شهر إلعادة النظر فيه, فإن وافق عليه ثلثة أرباع أعضاء 
الجلس الترشيعــي مرة أخرى صار له حكم القانون, وأصدر, وإن كانت الغلبية 
أقــل من ثلثة أربــاع العضاء امتنع النظــر فيه ف دور االنعقاد نفســه فإن عاد 
الجلس ف دور انعقــاد آخر إىل إقرار ذلك الرشوع بأغلبية اآلراء الطلقة صار له 

حكم القانون وأصدر

 الادة  7): السلطان يضع اللوائح اللزمة لوضع القواني بم ليس فيه تعديل 
أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها.

الادة  8): للســلطان احلق ف حل الجلس الترشيعي مع بيان أســباب احلل 
بالتفصيل. 

 الادة  9): للســلطان, عند الرضورة, أن يدعو الجلس الترشيعي الجتمع غري 
عادي, وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تقدمها القلية, وليس للمجلس 
أن يبحث ف الدورة غري العاديــة إال المور التي صدرت الدعوة لجلها, ويعلن 

السلطان فض االجتمع غري العادي .

الادة  0): إذا حــدث فيم بي أدوار انعقاد الجلــس ما يوجب اإلرساع إىل 
اختاذ تدابري ال تتمل التأخري, فللســلطان أن يصدر ف شأنا مراسيم تكون هلا قوة 
القانون, برشط أال تكون خمالفة للدســتور, وتعرض عل الجلس عند أول اجتمع 

له.
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الادة  )): السلطان يفتتح دورة االنعقاد العادي للمجلس الترشيعي.

الادة  )): الســلطان يرتب الصالح العامة, ويول ويعزل الوظفي عل الوجه 
البي ف القواني.

الادة  )): السلطان هو القائد العل للجيش.

الادة  4): السلطان يتوىل سلطته بواسطة رؤساء إداراته.

الادة  5): السلطان يعي الديرين ويقيلهم.

الادة  6): قبل أن يبارش الســلطان ســلطته حيلف أمــام الجلس الترشيعي 
احللف اآلت: )أقســم باهلل العظيم أن أحتم الدستور, وقواني الشعب اللحجي 

وأحافظ عل استقلل الوطن، وسلمة أرضه(.

الادة  7):

أ( ليس للسلطان وال لحد من أوالد حمسن فضل حق تعيي ول عهد للسلطنة, 
وإنم ذلك من اختصاص الجلس الترشيعي وحده الذي هو ممثل للشعب.

ب( ف حالة عدم وجود من خيلف السلطان جيتمع الجلس الترشيعي بحكم 
القانون فورا الختيار السلطان, ويشتط لصحته حضور ثلثة أرباع أعضائه فإذا مل 
يتسن له االختيار عقد جلسة أخرى خلل أربع وعرشين ساعة، ويكون االجتمع 

صحيحا أيًا كان عدد العضاء  احلارضين، ويكون االختيار بالغلبية النسبية .

الــادة  8): من وقت وفاة الســلطان إىل أن يؤدي من خيلفــه اليمي تكون 
ســلطات السلطان الدســتورية ف يد نائبه أثناء مرضه, وف حالة عدم تعيي نائب 

تكون بيد رئيس الديرين. 
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الفرع الثاين: املديرون

الادة  9) : جملــس الديرين هو الهيمن عل مصالح الســلطنة ويطلق عليه 
)جملس الديرين( .

الادة  40: الديرون مسؤولون متضامنون لدى السلطان والجلس  الترشيعي 
عن عمل إدارة البلد العامة، وكل مدير مسؤول عن أعمل إدارته.

الادة  )4: أوامر الســلطان شــفهية أو كتابية ال ختيل الديرين من السؤولية 
بحال.

الادة  )4: للمديرين أن حيرضوا جلســات الجلس الترشيعي، وهلم احلق ف 
الــكلم إذا طلبوا ذلك  وال يكــون هلم رأي ف التصويــت  إال إذا كانوا أعضاء 
فيــه، وهلم أن ينيبوا عنهم من خيتارونه من كبار موظفيهم وللمجلس أن حيتم عل 

الديرين حضور جلساته.

الادة  )4: للمجلس الترشيعي حق اهتام الديرين فيم يقع منهم من اجلرائم ف 
تأديــة واجبهم، وال يصدر قرار االهتام إال بأغلبية ثلثي العضاء، ويعي الجلس 

الترشيعي من أعضائه من يتوىل تأييد االهتام أمام حمكمة خاصة.

الادة  44: الحكمة اخلاصة هي التي هلا احلق ف حماكمة الديرين فقط وتتكون 
من تسعة أعضاء يرأسهم أحدهم وهم:

 الستشــار القضائي، رئيس الحكمة الكلية، اثنان من قضاة الحكمة الكلية ، 
ومخســة من أعيان البلد ورجاالهتا ومن غري أعضاء الجلس الترشيعي، وتصدر 

الحكام فيه بأغلبية ستة أصوات.

الــادة  45 : الدير الذي يتهمه الجلس الترشيعــي يوقف عن العمل إىل أن 
يقيض الجلس التأديبي ف أمره.
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الادة  46: ف حالة صــدور حكم برباءة الدير التهــم, فللمذكور احلق ف تقديم 
دعوى رد اعتبار وتعويض أمام الحكمة اخلاصة

الفصل الثالث: املجلس الترشيعي

الــادة  47: نظرا لعدم تعــود البلد عل النظام النيــايب, فإن عضوية الجلس 
الترشيعــي تكون بالتعيي من قبل الســلطان لدة ســنتي, وإذا ما رؤي بعد ذلك 
صلحية التحول إىل نظام االنتخاب, يضاف إىل الدستور ما يفيد ذلك عل الوجه 

الصالح.

الــادة  48: يتكون الجلس الترشيعي من واحد وعرشين عضوا, ويلحظ ف 
التعيي تثيل كافة طبقات الشعب, من أمراء وأعيان, وقبائل, وعامة الشعب.

الادة  49: يعي الســلطان رئيسا للمجلس لكل سنة, وينتخب الجلس وكيل 
للرئيس, وف حالة غياب الرئيس والوكيل ينتخب رئيس للجلسة.

الــادة  50: مدة الجلس الترشيعي ســنتان من حي صدور أمر الســلطان 
بالتعيي.

الــادة  )5: إذا أمر الســلطان بحل الجلس الترشيعــي جيب تعيي الجلس 
اجلديد ف مدة ال تزيد عن شهر.

الادة  )5: تبدأ الدورة الترشيعية للمجلس ف أول مخيس من شهر رجب من 
كل عام, فإن وافق عطلة رسمية ففي اخلميس التال.

الادة  )5: جيتمع الجلس الترشيعي كل شهر مرتي.

الادة  54: تعطى اآلراء بالتصويت الشفوي.
الادة  55: ال جيوز حل الجلس اجلديد من أجل أمر, قد حل الجلس الترشيعي 

السابق من أجله.
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الادة  56: مركز الجلس الترشيعي )احلوطة(.

الادة  57: عضو الجلس الترشيعي ينوب عن المة كلها, فل جيوز لن يمثلهم 
وال السلطة التي تعينه توكيله بأمر عل سبيل اإللزام.

الــادة  58: قبل أن يتوىل أعضــاء الجلس الترشيعي عملهم، يقســمون أن 
يكونوا خملصي للوطن وللســلطان، ومطيعي للدســتور ولقواني البلد، وأن 
يؤدوا عملهم بالذمة والصدق, وتكون تأدية اليمي ف الجلس علنا بقاعة اجللسة.

الادة  59: جلسات الجلس الترشيعي علنية، وعل أن ينعقد هبيئة رّس ية بناء 
عل طلب الجلس اإلداري، أو مخسة من أعضاء الجلس الترشيعي.

الادة  60: ال جيوز للمجلس أن يقرر قرارًا إال إذا حرض اجللسة أغلبية أعضائه.

الادة  )6 : ف غري الحوال الشــتط فيها أغلبية خاصــة، تصدر القرارات 
بالغلبية الطلقة، وعند تساوي اآلراء فللرئيس صوت التجيح.

الــادة  )6: ال جيوز للمجلس تقرير مرشوع قانــون إال بعد أخذ الرأي مادة 
مادة, وللمجلس حق التعديل، والتجزئة ف الواد، وفيم يعرض من التعديلت.

الــادة  )6: لكل عضو مــن أعضاء الجلس أن يوجه إىل الديرين أســئلة أو 
اســتجوابات، وذلك عل الوجه الذي يبي ف اللئحــة الداخلية، وذلك ف غري 

حالة االستعجال وموافقة الدير.

الادة  64: للمجلس الترشيعي أن يسحب الثقة بمدير من الديرين أو بالجلس 
اإلداري كله, وعل الدير أو الجلس اإلداري ف هذه احلالة تقديم استقالته.

الادة  65 : للمجلس حق إجراء التحقيق ليســتنري ف مسائل معينة داخلة ف 
حدود اختصاصه.
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الادة  66: ال جيوز مؤاخذة أعضــاء الجلس الترشيعي، بم يبدون من أفكار 
وآراء ف الجلس.

الادة  67: ال جيوز أثناء دور االنعقاد اختاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من 
أعضاء الجلس الترشيعــي, وال القبض عليه إال بإذن الجلس التابع هو له, وذلك 

فيم عدا حالة التلبس باجلناية.

الادة  68: ال جيوز فصل أحد من عضوية الجلس الترشيعي إال بقرار صادر 
من الجلس بأغلبية ثلثة أرباع العضاء.

الادة  69: إذا خل حمل أحد أعضاء الجلس بالوفاة, أو االستقالة, أو غري ذلك 
من السباب, يعي الســلطان من يقوم مقامه ف مدة شهر, من يوم إشعار الجلس 

الترشيعي للحكومة بخلو الحل.

الــادة  70: ليس لحد خماطبة الجلس الترشيعي بشــخصه، وللمجلس أن 
حييــل إىل الديرين ما يقــدم إليه من العرائض، وعليهــم أن يقدموا اإليضاحات 

اخلاصة إذا طلب الجلس ذلك منهم.

الــادة  )7: عل رئيس الجلس الحافظة وحده عــل النظام ف داخله, أو من 
يقوم مقامه ف حالة غيابه.

الادة  )7: يضع الجلس الئحته الداخلية مبينا هبا طريقة السري ف تأدية أعمله.

الادة  )7: يتناول كل عضو من أعضاء الجلس الترشيعي مكافأة سنوية تدد 
بقانون.
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الفصل الرابع: السلطة القضائية

الادة  74: القضاة مستقلون ال سلطان عليهم ف قضائهم لغري الرشعوالقواني.

الادة  75: ترتيب جهات القضاء وتديد اختصاصها يكون بالقانون.

الادة  76: جلسات الحكمة علنية إال إذا أمرت الحكمة بجعلها رسية مراعاة 
للنظام العام، أو للمحافظة عل اآلداب.

الادة  77: كل متهم بجناية جيب أن يكون له من يدافع عنه.

الادة  78: قضاة الحاكم يعينون بمرسوم، وال يعزلون إال وفق أحكام قانون 
يعي حدود العزل وكيفيته.

الباب الرابع: مالية السلطنة

الادة  79: ال جيوز إنشاء رضيبة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إال بقانون، وال جيوز 
تكليف الهال بتأدية شء من الموال أو الرسوم إال ف حدود القانون.

الادة 80: ال جيــوز إعفاء أحد من أداء الرضائب ف غــري الحوال البينة ف 
القانون.

الادة  )8: ال جيوز تقدير معاش عل خزانة السلطانة، أو تعويض، أو مكافأة، 
أو إعانة إال ف حدود القانون.

الــادة  )8: كل التزام موضوعه اســتغلل مورد من مــوارد الثروة الطبيعية 
للبلد، أو مصلحة من مصالح اجلمهــور العامة، وكل احتكار ال جيوز منحه إال 

بقانون وإىل زمن حمدود.

الادة  )8: اليزانية الشــاملة إليرادات الدولة ومصوفاهتا جيب تقديمها إىل 
الجلس الترشيعي قبل ابتداء الســنة الالية بثلثة شهور لفحصها واعتمدها. وف 
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معرض مناقشة اليزانية ال يقبل اقتاح بإلغاء رضيبة موجودة أو تعديل الرضائب 
احلارضة بزيادة أو نقصان. والسنة الالية يعينها القانون، وتقر اليزانية بابًا بابًا.

الــادة  84 : ال جيوز فــض دورة االنعقاد العادي للمجلــس الترشيعي قبل 
الفراغ من تقرير اليزانية.

الادة 85: إذا مل يصدر القانون باليزانية قبل ابتداء الســنة الالية اجلديدة يعمل 
باليزانية القديمة، حتى يصدر القانون باليزانية اجلديدة.

الــادة  86: كل مصوف طارئ غري وارد ف اليزانية، أو زائد عل التقديرات 
الواردة هبا، جيب أن يوافق عليه الجلس الترشيعي ويصدق عليه السلطان.

الادة  87: احلســاب اخلاص إلدارة الالية من العام النقيض يقدم إىل الجلس 
الترشيعي ف مبدأ كل دور عادي لطلب اعتمده.

الادة  88: ال يقبل أي اقتاح بتعديل النفقات أو الواردات الربوطة بعقود.

الباب اخلامس: أحكام عامة

الادة  89: للسلطان احلق ف العفو الشامل.

الادة  90: ال خيل تطبيق هذا الدستور بتعهدات حلج السابقة لي دولة أخرى  

 الادة  )9: ال جيوز للسلطان عقد أية معاهدة مع أية دولة أخر إال بعد عرضها 
عل الجلــس الترشيعي, وموافقته عل ذلك, وعل أال ختل تلك العاهدة بنصوص 

هذا الدستور.

الــادة )9: ال جيوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام الدســتور إال أن يا, وف 
زمن احلرب، أو قيام حالة الطوارئ.  يكون وقت

الــادة  )9: للســلطان والجلس الترشيعي اقتاح تنقيــح أو تعديل أو ومع 
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حذف حكــم أو أكثر من أحكام هذا الدســتور، أو إضافة أحكام أخر ذلك فإن 
الحكام اخلاصة بمبادئ احلرية والســاواة ف احلقوق والواجبات, والباب الول 

من هذا الدستور، ال يمكن اقتاح تنقيحها بحال من الحوال.

الادة  94: يعمل هبذا الدستور من تاريخ انعقاد الجلس الترشيعي.

الادة  95: عل رؤساء إدارتنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيم خيصه.

صدر بلحج ف 70)) ه الوافق )95) م
سلطان حلج

                                                



                                                
                                                الفصل األول

NLF تكوين اجلبهة القومية للتحرير
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تشكلت اجلبهة القومية لتحرير اجلنوب اليمني الحتل ف أغسطس  )96)م وقد 
ضمــت ف صفوفها حركة القوميي العرب و اجلبهــة النارصية و النظمة الثورية 
جلنوب اليمــن الحتل و اجلبهة الوطنية  والتشــكيل الــسي للضباط واجلنود 
الحرار وجبهة اإلصلح اليافعية وتشــكيل القبائل. والتحقت منظمت أخرى 
باجلبهة ، من بينها منظمة شــباب الهــرة ومنظمة الطلئع الثورية للشــباب ف 
جنوب اليمن الحتل  وقد تشــكلت جلنة من ))عضوا إلقامة هذا التنظيم، هم: 
قحطان الشعبي و نارص السقاف وعبداهلل الجعيل. وحممد عيل الصومات و ثابت 
عــيل النصوري وحممد أمحد الدقم وبخيت مليــط  وأمحد عبداهلل العولقي  وعيل 
حممد الكازمي وعبداهلل حممد الصلحي. وعيدروس حسي القايض )من حزب 

الشعب االشتاكي بعد خلفه معهم(.

الحظ عدم وجود عبد الفتاح إســمعيل وعيل نارص وعيل سامل البيض وعيل 
عنت وســامل ربّيع عيل وهؤالء هم قادة اجلبهة القومية فيم بعد .والحظ ايضا عدم 
وجود اســم فيصل الشــعبي لنه كان موجودا ف عدن ومشغوال بتكوين اجلبهة 
القومية وما حوهلا . حتى منتصف عام 965)م حيث انتقل اىل تعز بناء عل طلب 

قيادة اجلبهة القومية لتول مسؤولية العمل الركزي من هناك  .

وقد تم تكوين اجلبهة بموافقة الســلل والقوات الصية الوجودة ف اليمن 
منذ فتة مبكرة .

صعود اجلبهة القومية للتحرير NLF وثورة ردفان 14 اكتوبر 1963م

وقامت ثورة الســلل ضــد الئمة ف 6) ســبتمرب )96)م ودعمتها مص 
بارسال جيشها لواجهة القوات اللكية التي كانت تارهبا.

يقول تريفاسكس الندوب الســامي الربيطاين وحاكم عدن وصانع مرشوع 
دولة اجلنوب العريب ف كتابــه )Shades of Amber ص 5))) :" أن ردفان 
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رغم أنا تابعة للضالع اســميا إال أنا حمكومة بقبائلها وجاء إّل شيخ قبيلة قطيب 
غالب بن راجح بن لبوزة وابنه بليل الذي يرى أن من حقه أن يكون وزيرا. 

" وكان الــرأي عند الوزراء وخاصــة وزير الدفاع اللحجــي ووزير المن 
العــوذل أن نؤدبه بالطائــرات. وأنا أعرف أن هذا أقل كلفــة من مجيع النواحي 
وســُيخضع هذه القبيلة التمردة بسعة. ولكن الغارات اجلوية ستثري علينا العامل 
بأكمله ) مــص واليمن والمم التحدة وحزب العمل الربيطاين وأجهزة اإلعلم 
الربيطانية(.  وقلت للوزراء:  أقــتح أن يتحرك اجليش االتادي مدعوما بفرقة 
من الشاة الربيطانيي وكان ردهم قويا واضحا : إن هذا سيؤدي إىل ضحايا وهذا 
ســيدفع القبائل إىل مزيد من التعنّت وســتصور صنعاء والقاهرة أن هذا انتصار 
عل اجليش االتادي والربيطاين ف النطقة ، ولكن تريفاسكس قال إن احلملت 

اإلعلمية واهلياج العالي باستخدام الطريان اللكي الربيطاين.

ســيؤدي إىل إضعاف ســمعة بريطانيا. فردَّ الوزراء: نحن سمعتنا ف الرغام 
بسببكم والشتائم تنهال علينا من كل جهة ، حتى من الصحافة الربيطانية ، ونحن 
مع هذا مســتمرون ف تأييدكــم وبإمكاننا أن نفعل كم فعــل الفضيل وحممد بن 
عيدروس ونفر إىل عبد النارص حيث سنتحول إىل أبطال القاومة ورجال الثورة، 
ويكال لنا الديح من كل جهه. ولكن تريفاســكس مع إقراره بوجهة نظرهم قام 
باهلجوم الربي.  وحتى ال هتامجه الصحافة الربيطانية قرر دعوة اإلعلم الربيطاين 
للحضور وهيأ هلم كل وســائل الوصــول إىل ميدان العركــة وطائرة هليكوبت 
ووســائل انتقال برية.  وحدث بالنســبة له ما مل يكن ف احلســبان. إذ إن العارك 
طالت وُقتل وجرح أعداد من الربيطانيي أنفســهم..  وأصبحت ردفان عل كل 

لسان.  وتدثت الصحافة الربيطانية عن ذئاب ردفان احلمر..

وأصبحت احلملة العسكرية ذات مردود يسء.  واضطر ف النهاية الستخدام 
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سلح اجلو الربيطاين بعد فقدان العديد من الضحايا واخلسارة اإلعلمية العالية 
وف بريطانيا ذاهتا.

واشــتكى رشيف بيحان بأن القوات الصية أغارت عــل القرى ف منطقته 
واحتلت احــدى القرى بالفعــل وكان ال بد من الرد عليها بغــارات جوية من 
القــوات اجلوية اللكية الربيطانية.  وبعد تردد وافق تريفاســكس ، وانســحبت 

القوات الصية من القرية.   

 واســتمرت ثورة ردفان التي قامــت  ف 4) اكتوبــر )96)م فقد دعمتها 
القــوات الصية الضخمة الوجودة ف اليمن ، ومدهتم بالســلح احلديث وهلذا 
مل تســتطع القوات الربيطانية ان تقيض عليها بســبب الدعم الستمر من القوات 
الصية هلذه الثورة بالســلح والرجال والال. وانترشت هذه الثورة واصبحت 
رمزا للكفاح الســلح ضد بريطانيا واعتف االعلم الربيطاين بالذئاب احلمر ف 
ردفان )Red Wolves of Radfan( واستشــهد غالــب بن راجح لبوزة ف 
احــدى العارك وقام ابنه بليل بقيادة الثورة التي اســتطاعت ان تنترش اىل الناطق 
االخرى ف اجلنوب ، ممــا جعل بريطانيا تتفاوض مع اجلبهة القومية وخاصة بعد 
ان ســاءت العلقة بي اجلبهة القومية وحكومة عبد النارص واجليش الصي ف 
اليمن وهذه اهم النقاط التي جعلت بريطانيــا تتفاهم مع اجلبهة القومية وحثت 

اجليش النظامي التاد اجلنوب العريب بأن ينضم اىل اجلبهة القومية.

وقــد توجه الدعم الصي جلبهة ترير جنــوب اليمن الحتل وحدها وذلك 
لن مص وجدت أنا تتوافق مع توجهاهتا السياســية ، بينم كانت اجلبهة القومية 

ختتلف معها ف عدة نقاط جوهرية. 

وأخذت اجلبهة القومية للتحرير تبتعد قليًل عن القاهرة غري أنا حرصت عل 
عدم قطع علقتها مع مص وعل عدم مهامجتها.
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وقد أدى تبــدل التحالفات إىل إضعاف وضعية اجلبهــة القومية للتحرير ف 
اخلارج حيث تتع خصمها بشهرة واسعة ودعم احلكومة الصية. 

واســتطاعت اجلبهة القومية للتحرير أن تعوض هذه اخلسارة بتقوية وضعها 
ف الداخــل بعد ان قامت بالتفاهم مع احلكومــة الربيطانية التي كانت تقد عل 
نظام عبد النارص الذي ســبب هلا هزيمة السويس الشــهورة ف العدوان الثلثي 
ســنة956) عندما وقفت الواليــات التحدة واالتاد الســوفيتي ضد بريطانيا 
وطلب الرئيس ايزن هاور )رئيــس الواليات التحدة ( والرئيس برجنيف )أمي 
عــام احلزب الشــيوعي ف االتاد الســوفيتي ( من بريطانيا وفرنســا وارسائيل 

االنسحاب الفوري من قناة السويس.   

ومنذ عام 965)، نجحت اجلبهــة القومية ف التغلغل ف احلركة النقابية وف 
اجليش االتادي باتفاق مع الســلطات الربيطانية التــي ضاقت ذرعا بتدخلت 
عبد النارص الســتمرة وبانحياز جبهة التحرير التــام اىل مص وانصياعها لوامر 

وتوجيهات عبد النارص ، بينم كانت اجلبهة القومية عل خلف مع عبد النارص.

FLOSY جبهة التحرير الوطنية  جلنوب اليمن

تكونت ف مدينة تعز عــام 966)م بمباركة اجلامعة العربية ومص واليمن ، 
ووقع وثيقة االندماج زعيم حزب الشــعب عبــداهلل الصنج والقيادي البارز ف 
اجلبهة القومية عيل أمحد الســلمي ، ورفض االجتاه اليســاري ف اجلبهة القومية 

ذلك االتفاق.

واختذ االندماج صفة رســمية ف أغســطس966)م ف اجتمع رسمي باركه 
قادة مركزيون ف حركة القوميي العرب وحزب الشــعب االشتاكي ، وتكونت 
جبهة ترير جنوب اليمن الحتلFLOSY  من: سيف أمحد الضالعي ، عيل أمحد 
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السلمي ، طه مقبل ، سامل زين، عبداهلل الجعيل وعبد الفتاح إسمعيل عن اجلبهة 
القومية. 

وعن منظمة التحرير: عبداهلل الصنج وحممد ســامل باســندوه وعبداهلل عبيد 
والســلطانان أمحد الفضيل وجعبل بن حسي العوزل ، وعي عبد القوي مكاوي 

أمينا عاما للجبهة.

وقــد كان عبد القوي مكاوي قد اصطدم مع الندوب الســامي الربيطاين ف 
عدن بعد توليه منصب رئيس الوزراء وذلك بعد استقالة السيد زين باهارون من 

الوزارة سنة 965)م.

ولكن االستاذ عبد القوي مكاوي كان شديدا ف تعامله مع الندوب السامي 
كم رفض ان يدين اغتيال الســت تشــارلز رئيس الجلــس الترشيعي والقايض 
السابق ف حمكمة عدن ، وهذا كله ادى اىل اقالة عبد القوي مكاوي الذي ذهب اىل 
القاهرة والذي استقبلته استقباال حافل، وجعلته أمينا عاما جلبهة التحرير الوطنية 
للجنوب اليمني FLOSY وزادت االضطرابات ف عدن بخروج الســيد عبد 

القوي مكاوي اىل مص.

اجلبهة القومية تعاين التمزق وبريطانيا تساندها  

وف خلل ذلك كانــت اجلبهة القوميــة تعاين من التمزق الشــديد ونقص 
المــوال .. وفقدوا حتى دعم االتاد الســوفييتي الذي توطدت علقته مع عبد 
النارص، وبالتال مل  يكن يمدهم بالال والســلح. وهلذا اضطر بعض قادة القبائل 
الذين كانوا يقاتلون مع اجلبهة القومية اىل تركها واالنضمم اىل جبهة التحرير التي 
كانت تؤيدها القاهرة وتدها بالال والرجال والسلح ومن هؤالء بليل بن غالب 

بن راجح بن لبوزة.
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ويقول االستاذ حممد حسن العوبيل ) أخر رئيس وزراء ف حكومة اجلنوب العريب 
الــذي كان عل علقة وطيدة وخمابراتية مع بريطانيا (  ف كتابه )اغتيال بريطانيا لعدن 
واجلنوب العريب ، ص 60-)6(:  إن قحطان الشــعبي ف هذه الظروف السيئة طلب 
العــودة إىل عدن أو الحميات ، وف تلك الثناء أعلن اللورد بيزيك عزم بريطانيا عل 
رفع القاعدة العســكرية من عــدن واكد ذلك رئيــس وزراء بريطانيا العمل الرئيس 

ويلسن .

وســيطرت جبهة التحرير عل كافة الراكز الشــعبية وعل الؤتر العمل بواسطة 
رئيس الؤتر العمل الســيد عيل حسي قايض.  وهلذا قرر عبد الفتاح اسمعيل اغتياله 

بعد أن قام بزيارته باتفاق مع بريطانيا.

واستقبله عيل حســي قايض. وعندما خرج لتوديعه أرداه عبد الفتاح قتيل. وقد 
ذكر ل الشيخ عيل باعزب )القائد العسكري جلبهة التحرير( ان الذي قتل عيل حسي 

قايض هو أمحد سامل طوحل عباس( من رجال عبد الفتاح إسمعيل(. 

ويقول العوبيل ف كتابه )الذكور اعله( : " وتم االتصال فعل بقحطان الشــعبي 
وفيصل عبد اللطيف الشعبي وعبد الفتاح إســمعيل وسيف الضالعي.. إلخ وقبلوا 

الرشوع اجلديد" القائم عل التعاون وتبادل الصالح.

وقد شكا قحطان حممد الشعبي من أن قاعدته الشعبية قد أخذت تتفكك «بعد أن 
أوقفت حكومة صنعاء وحكومة القاهرة مســاعدهتا الالية والعسكرية له.. وأن هناك 
عائلت جيب إغاثتها. وفعل وبدون تســويف دفعــت بريطانيا لتلك العائلت مبلغ 
ثمني ألف جنيه إســتليني ،  وزعها قحطان مع أعضاء جملســه وأخذ يستد بعض 
الســلطة التي فقدها وزودت بريطانيا اجلبهة القومية بالســلحة والعتاد اللزم من 

القاعدة العسكرية ف عدن برشط أن يتحول القتال إىل رجال جبهة التحرير.
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ويقول العوبيل: " أن السري ريتشارد ترنبول ) الندوب السامي اجلديد ( كان ضد 
هــذا االجتاه، وكان حيــاول التفاهم مع عبداهلل الصنج وعبــد القوي مكاوي بكافة 
الســبل ، ولكنهم رفضا التفاهم إال برشط تســليم الســلطة جلبهة التحرير وإعلن 
اســتقلل النطقة وأن يكون عبــد القوي مكاوي أول رئيــس للجمهورية. وكانت 
بريطانيا تقتح إدخال السلطي بشكل ما ولو حمدود ف السلطة ، كم وافقت بريطانيا 
عل قيام حكومة ائتلفية عريضة تشــمل وزراء مــن حكومة االتاد وجبهة التحرير 

والرابطة والتنظيم الشعبي.. ولكن الكاوي رفض ذلك أيضا.

ولذلــك رأت الخابــرات الربيطانية أنا ستســتعمل وســيلتها.  وترك ترنبول 
الندوب الســامي هذه الهمة القذرة لستشــاره  )رئيس الخابرات ف عدن( أنطوين 
أشوورت وهو رجل ال يتورع عن عمل أي شء، ومعه الكولونيل ريتشموند، رئيس 

االستخبارات العسكرية الربيطانية ف النطقة" .

 ويقول العوبيل : " وأخربين الشيخ حممد بن عجرومة أن ريتشموند هذا اتصل به 
وعرض عليه الدعم الكامل برشط أن حيارب جبهة التحرير وأن ال خيرب قادة الرابطة 

بذلك. وقد رفض قادة الرابطة هذا العرض.

وكان االتفاق عل أن ال تشــتك اجلبهة القومية بعــد اآلن ف اغتيال أي مواطن 
بريطاين ف عدن ، بل تركز جهودها عل اغتيال العضاء واإلرهابيي ف جبهة التحرير 

حتى تعود اجلبهة إىل رشدها.

وبــدأ القتال العنيف بي اجلبهتي بتدبري من بريطانيا!! وســقط العديد من القتل 
يوميا بي اجلانبي.  وال شــك أن اجلبهة القوميــة كانت هي البادئة ، وهي التي قامت 
باغتيال العدد الكرب من كوادر جبهة التحرير وأقارهبا مثل الشيخ سامل العمودي الذي 
كان رجل مسالا ووديعا ولكنه زوج ابنته لحمد سامل باسندوه ، فكان نصيبه القتل" .
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اغتيال أوالد املكاوي من قبل اجلبهة القومية 

حسب كلم الكاوي ف كتابه شهادت للتاريخ حيث قال :" أن اجلبهة القومية 
دبرت اغتيال اوالده الثلثة جلل وعادل وســمري ف 8) فرباير 967)م ونفت 
اجلبهة القومية ذلك االهتام. وقد ادى ذلــك اىل ازدياد العداء بي اجلبهة القومية 

وجبهة التحرير الوطنية اىل أن وصلت اىل احلرب الكاملة بي الفريقي".

حماوالت رأب الصدع بني اجلبهتني

ويقول الســتاذ عبد القوي مكاوي ف كتابه )شــهادت للتاريخ ص 47 وما 
بعدهــا (:  " تدخلت اجلامعة العربية وأصدرت نداءها بأن تتوىل حكم اجلنوب ، 
حكومة مكونة من كافة القوى الوطنية. ثم عقد ف أكتوبر 967)م مؤتر القاهرة، 
إال إن اإلنجليــز رأوا مصلحتهم ف إذكاء احلرب بــي الفريقي )اجلبهة القومية 
وجبهة التحرير( فاســتخدموا كافة قواهتم الربية واجلويــة خلدمة عنارص اجلبهة 
القومية لتجيح كفتهم.  وقصفت مقاتلت سلح الطريان الربيطاين الناطق التي 

حررهتا جبهة التحرير ف الصبيحة وحلج.

ورغم ذلك فقد استمرت اجلبهتان ف القاهرة برعاية الرئيس مجال عبدالنارص 
ف الباحثات ، وتت صياغة مشتكة للحكم،  أبرز ملحمها:

)− تشكيل جملس رئاســة يضم عضوين أحدمها من اجلبهة القومية واآلخر 
من جبهة التحرير، وتكون رئاســة الجلس جلبهة التحرير )ورئيســه عبد القوي 

مكاوي(.

)− حكومة برئاسة عضو من اجلبهة القومية مع نائبي لرئيس الوزراء أحدمها 
من جبهة التحريــر واآلخر من اجلبهة القومية. كم اتُّفق أن يكون وزير المن من 

اجلبهة القومية ووزير الدفاع من جبهة التحرير.
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)− عل أن جتري انتخابات عامة فيم بعد. 

ويقول الكاوي:" عندما وصلنا إىل موضوع تشــكيل الوفد الذي سيفاوض 
بريطانيا ازداد اخللف وانفضت اجللسة".

عبــد اهلل اجلابري يذكــر االوامر الربيطانية لضباط جيــش االتاد للنضمم 
للجبهة القومية ومساعدهتا .

يقول عبد اهلل اجلابري ف كتابه " اجلنوب العريب ف سنوات الشدة ص : 0)) 
وما بعدها " أن بريطانيا دفعت مائتي ألف شــلن ُســلمت للعقيد حسي عثمن 
عشــال ليصفها ف منطقة بيحان حيث تتمركز كتيبــة من جيش اجلنوب العريب 

تت قيادته ليتحول والئهم اىل اجلبهة القومية.

ودفعت االدارة الربيطانية مائتي ألف شــلن للمقدم ســامل القطيبي حلساب 
منطقتي الضالع وردفان ، ومائتي الف شــلن ســلمت للمقدم مهدي عشــيش 
حلســاب منطقة عتق ونصاب والصعيد، ومائتي ألف شلن سلمت للمقدم حممد 
أمحد بلعيد حلساب منطقة حلج والفضيل، وســلمت ستمئة الف شلن لثلثة من 
كبار الضباط االمن هم عبد اهلادي شــهاب وصالح سبعة وصّديق لكسب والء 

بوليس والية عدن ورشطة االتاد حلساب اجلبهة القومية.

ومن أهم الشخصيات ف اجليش ثلثة ضباط انضموا اىل اجلبهة القومية وهم: 
العقيد حسي عثمن عشال والرائد حممد أمحد السياري والقدم أمحد حممد بلعيد. 

وقد قام هؤالء الثلثة بدعم اجلبهة القومية داخل جيش االتاد اجلنويب وأيدوا 
قحطان الشعبي وحكومته " انتهى كلم اجلابري.
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تسليم بريطانيا اجلنوب للجبهة القومية

وف اليوم التال النعقاد مؤتر القاهرة ف أكتوبر 967)م حدثت االشتباكات 
الدموية التي افتعلها االســتعمر ف النطقة، وقطعت اجلبهة القومية الفاوضات. 
وقام اجليش تــت قيادة اجلنرال الربيطاين )داي( بحملة مكثفة لتســليم الناطق 
ف اجلنوب للجبهة القومية وتســاقطت الواليات الواحدة تلو الخرى تســاقطا 

مسحيا مل يسبق له مثيل ف التاريخ.

 وقد أمجعت مجيع الصادر الربيطانيــة والعربية التي كتبت عن هذا الوضوع 
أن مجيع ما كان يســمى بالحميات الغربية تم إسقاطها ف أقل من أسبوعي ، وأن 
القوات الربيطانية كلها انســحبت من مجيع أرجاء االتاد قبل ذلك ببضعة أشهر 
وتم تسليم حرضموت والهرة للجبهة القومية ف أقل من أسبوع دون أي مقاومة 
تذكر.. وكان اجليش االتادي يتوىل تســهيل أمور التسليم للجبهة القومية ف ما 

كان يسمى الحميات الغربية.

اجليش االحتادي ينضم إىل اجلبهة القومية بأوامر بريطانيا

وف7 نوفمــرب 967)م أعلن اجليش االتادي رســميا انضممــه اىل  اجلبهة 
القومية وف يوم  9نوفمرب وجهت اجلبهة القومية نداء تدعو فيه بريطانيا للعتاف 

هبا والتفاوض معها لتسليم حكم اجلنوب.

وف 0) نوفمرب 967)م حذرت اللجنة اخلاصة التابعة لألمم التحدة من أن 
استلم أي من اجلبهة القومية أو جبهة التحرير احلكم ف اجلنوب بمفردها سيؤدي 

إىل عواقب وخيمة وحرب أهلية مدمرة.
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وبالفعل بدأت بريطانيا الفاوضات ف جنيف مع اجلبهة القومية ف )) نوفمرب 
967)م وانتهت ف 0) نوفمرب بإعلن استقلل اجلنوب اليمني.

واستطاعت بريطانيا أن تسحب مجيع معداهتا الثقيلة من القاعدة بسلم دون 
أن تفقد جنديا واحدا وامتألت الســجون بالعتقلي من جبهــة التحرير الناوئة 

للجبهة القومية.

ويقول العوبيل ف كتابه ) اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب العريب ص : 69)) : 

" ان بريطانيا مل تتفق مع اجلبهة القومية إال بعد أن فشلت مع كافة الطراف ، فهي 
قد حاولت منــذ قدوم حكومة العمل عل التفاهم مع عبداهلل الصنج ومكاوي. 
وتقرر عقد مؤتر دســتوري عن اجلنوب ف لندن ف  ديسمرب 965)م ودعي إليه 

الكاوي والصنج ، ولكنهم غريا موقفهم بعد أن مرا عل القاهرة..

وف)فرباير( 965)م وضع دســتور جديد يقيض بــأن تتحول دولة اجلنوب 
إىل مجهورية وأن يتخل الســلطي عن مناصبهم  وتبقــى هلم صفة رشفية فقط. 
وانتخب العضاء الرشيف حســي بن أمحد اهلبييل رئيســا للجمهورية اجلديدة ،  
ولكنه رفض ذلك بشدة واعتذر لكرب سنه.  والواقع أنه كان ال يثق ف بريطانيا بعد 
أفاعيلها ، وكان يعتقد اعتقادا جازما بأنا ستســلم السلطة إىل اجلبهة القومية بعد 

أن فشلت حمادثاهتا مع الصنج ومكاوي".

ويقــول العوبيل : "بعد دحر جبهة التحرير ومصع قائدها العســكري العام 
الجعــيل ف حادث تصادم ســيارة ف صنعــاء ، خل اجلو نائــا للجبهة القومية 

واستمرت احلرب الهلية بي الفريقي.

وامرت بريطانيا قوات اجليش االتادي باالنضمم اىل اجلبهة القومية ومقاتلة 
جبهة التحرير وذلك بناءا عل اوامر القائد الربيطاين فاينر والذي عارضه بشــدة 

نائب قائد اجليش االتادي العقيد نارص بريك العولقي" .
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الزعيم )العميد( نارص بريك العتيقي العولقي )توىف6) حمرم ))4)هـ/ 6) 
يوليو )99)م(.

ولد الزعيم نارص بريك العتيقــي ف منطقة الصعيد من العوالق العليا حوال 
عــام 0)9)م وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ف الكتاتيب ونزح اىل عدن ف أوائل 
شــبابه والتحق بأول جيش حميل كونته بريطانية العروف باســم الليوي )ليفيز ، 
القوات الجندة( وذلك عام 4)9)م وتدرج ف الرتب حتى وصل اىل رتبة زعيم 
)عميد( وهي اعل رتبة ف اجليش وال يســبقها اال رتبــة القائد العام االنجليزي 
وكان نائبا للقائد العام الربيطاين. وقد تلقى تعليم ف اجليش وبعث اىل بريطانيا ف 

دورات عسكرية استمرت سنة كاملة .

ويقــول نائب قائد اجليش االتادي الزعيم نــارص بريك العولقي الذي كان 
يؤيد رسا جبهــة التحرير ضد اجلبهة القومية )كم ينقلــه عنه عبد القوي مكاوي 

"شهادت للتاريخ") : 

أوال : كنا نجلس ف نادي الضبــاط بخورمكس ومعنا القائد العام الربيطاين 
الزعيم)اجلنــرال( دايDay  عندمــا أذاع الندوب الســامي الربيطاين بيانا عرب 
االذاعــة يقول فيه أن اجلبهــة القومية هي المثل الرشعي لشــعب اجلنوب وأن 
احلكومة الربيطانية ســتبدأ بالتفاوض معها. وطلبُت من الزعيم داي أن يؤمن لنا 
مقابلة عاجلة مع الندوب السامي وطلبت اليه أن يبلغ الندوب السامي استنكارنا 
هلذا االعلن الذي سوف يسبب حربا أهلية طاحنة  وانني باسم اجليش االتادي 
اطالب نفي بيان الندوب الســامي .. ف هذه االثناء كان قحطان الشعبي ولفيف 

من قيادات اجلبهة القومية داخل عدن يتفاوضون مع الندوب السامي.

 وتأكد لدينا أن بريطانيا أوعزت إىل بعض الضباط باالنضمم للجبهة القومية 
ومدها بالسلح والرجال.



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب63

ورفض داي تديد موعد لقابلة مع الندوب الســامي بسبب انشغاله وذهبنا 
اىل مقر الندوب الســامي فوجئنا بقائد احلرس يقول لنا ان الندوب الســامي لن 
يتمكن من مقابلتكم اآلن الن عنده ضيوفا. وســألته: من هم الضيوف؟ وكانت 
الفاجأة الثانية عندما قال ل: قحطان الشــعبي وفيصل الشعبي  وسيف الضالعي 
وآخرون.. وهنا أدركت اللعبة ، وقلت له: لقد جئنا للنضمم إليهم لن الوعد لنا 
مجيعا ، فقــال عل الفور: إذن تفضلوا.. وأثناء اجتيازنا للممر اتصل قائد احلرس 
من تليفون بالدخل بسكرتري السامي الذي فوجئنا به جيري نحونا قائل: انتظروا 
قليل. وخلل انتظارنا فوجئنا هبؤالء هيرعون إىل رشفة مكتب الندوب الســامي 
للختباء.. وعندما دخلنا للمندوب السامي بادرته قائل: أنت تعرف أن حكومة 
بريطانيا استعمرت بلدنا لدة 9)) عاما ، وكان من واجب بريطانيا وهي ترحل 
عن بلدنا أن ترص عل دماء هذا الشعب وأال تدخل ف متاهات احلرب الهلية، 
وأن تشكل حكومة ائتلفية من مجيع العنارص الوطنية ، حتى تظل الصداقة القائمة 
بيننا وبينكم.. إن بيانك الذي قلته اليوم ف اإلذاعة خيلق حربا أهلية.  وهنا فوجئنا 
برده االستفزازي حيث قال: لتكن.. نحن ال هيمنا أن تتقاتلوا.. أما نحن فقادرون 
عل محاية أنفسنا.. إن مرتباتكم تتقاضونا منا ومع ذلك تقاتلون قواتنا ف شوارع 

عدن. 

قلت له: هل هي عادتكم أال خترجوا من بلد إال وتتكون فيها الشاكل؟ قال: 
مثل ماذا؟ قلــت: الوقف اآلن خطري والوقت ال يتســع لمثلة.. ومع ذلك فإن 

خلق دولة إرسائيل مل يكن إال نتاج سياستكم.

قال: هكذا أنتــم العرب تريدون الدنيــا كلها لكم. كان يشــهد حديثنا مع 
الندوب الســامي بعض مســاعديه ، مثل الزعيم داي القائــد الربيطاين للجيش 
ومست ســمرفيلد ومســت هربر برس. وبدأ الندوب السامي يرفع صوته هبدف 
إسمع وفد اجلبهة القومية الذي كان جيلس ف رشفة احلجرة اخلاصة وهو يقول: ما 
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هذا الضجيج يا نارص بريك ، لاذا تقف هذا الوقف العدائي من اجلبهة القومية؟.

قلت له: يا سيدي تأكد أننا لن نكون كشمري أخر شديدا .

 رضب النضدة بيده وذهب إىل البار الجاور حلجرته ، وتركنا مع مســاعديه 
الذين هامجوين بعنف قائلي: كيف تسمح لنفسك باهتام مندوب صاحبة اجلللة 

باخليانة! ثم هل تنسى أن الندوب السامي هو الذي أوصلك إىل هذه الرتبة؟.

وقلت هلم: لقد نطقت احلق وال هيمني شء.. وف هذه الثناء دخل الندوب 
السامي وقال ل بحدة: إن السلطة بيدي وأستطيع حماكمتك عسكريا.

قلت لــه: نحــن اآلن ف حلظات تقرير مصري شــعب بأكملــه ، ومثل هذه 
الحاكمت ال هتمنا.

قال: ماذا تري ؟ قلت: إما تشكيل حكومة ائتلفية أو اإلعلن عن االعتاف 
بباقي العنارص الوطنية.

قــال: أنا ال أخاطب من يوجد ف القاهرة أو تعز.. أخاطب الثوار ف ســاحة 
القتال..

قلت لــه: الذين يوجدون ف القاهرة)وكان يقصد مــكاوي( هم قادة الثورة 
وهم التمتعون بتأييد الشــعب ولكنهم ال يســتطيعون احلضور لنكم تفرضون 

عليهم احلصار.

وهنا أدرك الندوب الســامي إرصارنا عل رفض بيانه فحاول هتدئتنا ولكن 
دون جدوى.

ثانيــا : من المثلة الصارخة كذلك ، عل تواطــؤ بريطانيا مع اجلبهة القومية 
الوامــر التي أصدرهتا لقوات المن والقــوات النظامية بعدم التعرض لعنارص 
اجلبهة القومية وهي تدخل السلح إىل النطقة بينم صادروا أي سلح كان يضبط 
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مــع عنارص جبهة التحرير ،  بــل لقد أمدت بريطانيا اجلبهة القومية بالســلحة 
الصادرة وبذخائــر بل وأمدهتم عن طريق ضابط ف اجليش كان ينتمي إىل اجلبهة 
القومية واسمه القدم أمحد حممد بلعيد بأجهزة السلكية ف منطقة حلج.. بل وطلبوا 
إىل بعض الضباط أال خيربوين بالدعم الذي يقدم هلم من أســلحة اجليش.. ولقد 
قامت بريطانيا باالنتقام من جبهة التحرير التي كانت تســيطر سيطرة كاملة عل 
منطقة العوالق والحافظة الرابعة وعل منطقة  الواحدي، وقد أمرت الســلطات 
الربيطانية بإعداد بطاقات لكي حيملها عنــارص اجلبهة القومية حتى ال يتعرضوا 

لضايقات من نقاط التفتيش من اجلنود الربيطانيي.

ولقد كان من الطبيعي أن أترك اخلدمــة ف اجليش بعد أن رأيت إرصارا عل 
تســليم احلكم للجبهة القوميــة.  وقدمت اســتقالتي ف 4 نوفمرب 967) م قبل 
االســتقلل بأيام.. ولقد جــاءين مندوب وكالة رويت ف مكتبي لعرفة أســباب 
اســتقالتي، وعندما انتهى من تسجيل حديث نزعوا منه جهاز التسجيل وهددوه 

بالقتل إذا عاود االتصال يب.

 ومنذ ذلك التاريخ ذهبت إىل منطقة العوالق وبقيت هبا.  وعندما اســتولت 
اجلبهة القومية نسفوا منزل واغتالوا ابني بريك نارص وقتلوا شقيقي أمحد بريك ، 

وكان االهتام الوجه ل هو أن زيارات أفراد القبائل ل ال تتوقف.  

ورغم كل ما مارســوه ضدي فقد عجزوا عن منع أبنــاء القبائل من زيارت.  
وهنا أرســل ل قحطان الشعبي شخصا اســمه فريد أمحد جمور وطلب إل ايقاف 

نشاطي السيايس واستعداد احلكومة لتعوييض عن كل ما فقدته. 

فقلت له: إنني ال أقوم بنشاط سيايس وإنني تركت كل شء ، وإذا كان هناك 
من حيتاج إىل تعويض فهم أبناء شعبنا.. فصخ قائل : وما لك باآلخرين!! وغادر 
منزل مهددا بأنني إذا مل أتوقف عن ممارســة أي نشاط سيايس ف منطقة الواحدي 
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والعوالق فلن أبقى عل قيد احلياة.. ثم توالت هتديداهتم ل.. وعندما أيقنت أنم 
يدبرون ضدي شيئا ما.. اجتمعت مع القبائل لخذ رأهيم فأكدوا وقوفهم معي، 
بل ونظموا مظاهــرات للمطالبة بالوحدة الوطنية لكل شــعب اجلنوب ، المر 
الذي دفع حكومة اجلبهة لحارصتنا واالنتقام منا..  وأرسلنا 45 ألف قبيل لقابلة 
احلصار، وعندما عجزوا عن الســيطرة عل الوقف أرسلوا وفدا للتفاوض معي 
مكونا من فيصل الشــعبي وحممد صالح عولقي ومنصور الشــعبي.. وكانوا قد 
أخذوا تعهدا منا بعدم اخلداع.  وقالوا ل: نحن مســتعدون لتلبية مجيع مطالبكم 
إال مطلــب الوحدة الوطنية.  فقلنا هلم إن هذا مطلبنا الوحيد ، فرفضوا ، وانفض 

االجتمع ، وجهزوا قوات مهامجتنا من جديد.

وكانت أول معركة تنتص فيها القبائل ضد جيش نظامي.. وبعد ذلك جهزوا 
قوات جديدة وحاولوا تأليب القبائل ضدنا بحجة أننا نريد السيطرة عليهم, وكانوا 
يــرددون, كذبا, أّنا نحن العوالق نمرس التعذيــب الوحيش ضد القبائل االخرى. 
وانتهت العركة باحتلهلم بواســطة الدبابات والدافع واللغام للمنطقة. وكان 
أول عمل هلم بعد احتلل النطقة نسف منزل بالديناميت, وبعد ذلك توجهت إىل 

اجلبال ومنها اىل خارج الوطن اىل السعودية ف جدة.

والتــي عاش فيها اال ان تــوف رمحه اهلل ف 6) حمرم ))4)هـــ /6) يويلو 
)99)م ، وله ثلثة من االبناء وابنه االكرب عيل اليزال يعيش )حاليا ف شــبوة ( 
وابنه الثاين بريك الــذي قتل ف اثناء هجوم اجلبهة القومية عل منطقته وهدم بيته 
والثالث حســن ويعيش ف جدة ولنارص بريك ســبع من البنات كلهن يعشن ف 
جدة . وكانت شــقته الصغرية والتواضعة ف جدة بجوار شقتي وعاش أهله من 

بعده )زوجته واوالده( عيشة متواضعة.

ثالثا : من صــور التواطؤ الربيطاين أيضا مع اجلبهــة القومية, موافقة بريطانيا 
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عل أن يشــتك احلرس الوطنــي الذي كان يتألف من عــدد قوامه 800 جندي 
بقيادة الضابط الربيطاين جيمس  باالشــتاك مع اجلبهــة القومية ف قتال رجال 
جبهة التحرير . وقامت  بريطانيا بتســليم اجلبهة القومية أسلحة ثقيلة لقتال جبهة 
التحريــر وامرت بريطانيا بتجهيز قوات االمن وارســلتها بقيادة العقيد الصديق 

أمحد لقتال جبهة التحرير.

وقد تكرر نفس اليشء ف منطقة العوالق العليا وف بيحان والضالع .. وكانت 
جبهة التحرير قد اســتولت عل مركز كرش)مركز حدودي بي اليمن الشــمل 
واجلنــويب( حيث قامت الطائرات الربيطانية القاتلة بقصفها وتســليمها للجبهة 

القومية. 

وذهب قحطان الشعبي مع وفد إىل جنيف الجراء مفاوضات االستقلل من 
بريطانيا مع اللورد شاكلتون لتسليم الســلطة.. وقامت بريطانيا بتسليم السلطة 
للجبهة القومية التــي تم االتفاق معها عل التنازل عن الدعم الربيطاين للجنوب 
لدة ثلث ســنوات ماليا وعسكريا واكتفت اجلبهة باســتلم ثلثة مليي جنيه 

استليني فقط الدارة شؤون الدولة ف تلك الفتة. 

وقد ذكر ل الشــيخ حممد بن عجرومــة )من العوالق أيضــا( وقائد اجلناح 
العســكري لرابطة اجلنوب العريب ، عدة حماوالت إلغرائــه للنضمم إىل اجلبهة 
القوميــة.  وُعرض عليه عــدة مناصب هامة له ولتباعــه ، ولكنه رفض ذلك. 
فهجمت عليه قوات اجليــش االتادي بدعم كامل مــن بريطانيا ودكت معقله 
ف الصعيد ، واضطر إىل االنســحاب إىل الشــمل ومن ثم إىل القاهرة. ثم عاد إىل 

السعودية التي استقر هبا ، والتي آوت مجيع الترضرين من تلك احلروب.

 والغريــب حقا أن قبائل ردفان والقطيب ثاروا ضــد اجلبهة القومية ، بل إن 
غالب )بليل( بن راجح بن لبــوزة الذي فجر ثورة ردفان ف 4) أكتوبر )96)م 
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وانضم إىل جبهــة التحرير وحارب اجلبهة القوميــة ، الن عبد النارص كان يمده 
بالال والســلح ،  بينم توقفت االمدادات من اجلبهة القومية ، وواجهت ف تلك 
الفتة أزمة مالية شــديد ، واستشهد  بعدها.  وكذلك فعل الشيخ ثابت بن قاسم 

من كبار مشايخ قطيب. 

وثارت العوالق بقيادة حممد بن عجرومة وفريد بن بو بكر بن فريد وبن عشيم 
الطوســيل وعبداهلل أمحد عتيقي وحممد بن أمحد العبدل. وثارت الصّبيحة وطور 
الباحة ومنها قبائل ُعّزيبة مثل الشيخ سيف والشيخ عبداهلل العزيبي.. وثارت كثري 
من الناطق فيم يسمى الحافظة الثالثة والرابعة ، ووصل المر إىل الحافظة الثانية 
وذلك ف يوليه و–أغســطس 968)م ، مما جعل قحطان يفرج عن الشــيوعيي 
الذين اعتقلتهم جمموعة عشال ف حركة 0) مارس 968)م  لتساهم اليليشيات 

ف الدفاع عن اجلبهة القومية والدولة.

ختيل بريطانيا عن حكومة االحتاد

ختلــت بريطانيا عن حكومة االتاد واتفقت مع اجلبهــة القومية اتفاقا تاما  وقِدم 
اللورد شاكلتون وزير الدولة للشؤون اخلارجية اىل عدن واجتمع مع حممد حسن 
عوبيل آخر رئيس وزراء ف عدن وقال له : انه من غري المكن اســتمرار احلكومة 
االتادية وقال له انه ليس له اخليار سوى اجلبهة القومية. الن جبهة التحرير مرتبطة 

بالقاهرة  ورفضت كل الحاوالت التي قامت هبا بريطانيا الرشاكها باحلكم .

وقال : إنه اجتمع بالفعل مع فيصل الشــعبي وعبد الفتاح إســمعيل وسيف 
الضالعي وأنور خالد ف مكتب الندوب السامي، وإنه قد وصل إىل  تفاهم معهم.
واقتضت الرحلة اجلديدة إقالة الســري ريتشــارلذ ترنبولن منصب احلاكم العام 
الربيطاين ف عــدن وتعيي مهفري تريفليان لينهي قضية اجلنوب ويصفيها )الذي 

كان سفريا لربيطانيا ف العراق وهو الذي دبر انقلب عبد الكريم قاسم( .
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احلرب األهلية واالنضامم الكامل للجيش االحتادي للجبهة القومية 

يقول العوبيل :ف  4)أغســطس 967)م  غادرنا عدن إىل جنيف « للتفاوض 
مع المم التحدة.. وف حي كان الوزراء االتاديون قد وصلوا إىل تفاهم مشتك 
مع وفد المم التحدة ، كان السري مهفري تريفيليان قد قام بتنفيذ وتسليم السلطة 
للجبهة القومية ، مقابل تنازهلا عن مبلغ ســتي مليونا من اجلنيهات − حســب 
االتفــاق بي بريطانيا واحلكومــة االتادية − ومقابل وقوفهــا ف وجه حكومة 

صنعاء والقاهرة.

وبدأت احلرب الهلية بي اجلبهة القومية وجبهة التحرير ف عدن ، وانزمت 
اجلبهة القومية، ولكن قوات من اجليش االتادي تركت بأوامر الندوب السامي 
ورضبت جبهة التحرير باستعمل الدبابات والصفحات وأعلن اجليش االتادي 
تضامنه مع اجلبهــة القوميــة. وكان القتل واجلرحى بــاآلالف وكثري منهم من 

الدنيي، وكانت أشد العارك ف النصورة والشيخ عثمن ودار سعد.

وقال العوبيل :"أما نحن ، فقد عدنا مــن جنيف إىل بريوت لنواصل الرحلة 
إىل عدن.  وف بريوت أبلغنا الســفري الربيطاين بعدم رغبة بريطانيا ف عودتنا.  وف 
حالة رفضنا ستتخذ إجراءات ضدنا ف مطار عدن وف نفس اليوم أعلن الندوب 
الســامي الســري مهفري تريفيليان أن احلكومة  االتادية قد انارت وتوقفت عن 

العمل".

ويقول : "لقد تنازلت اجلبهة القومية عن التزام بريطانيا بدفع 60 مليون جنيه 
مقابل حوالة مصفية بثلثة مليي جنيه فقط  لعضاء اجلبهة القومية الرئيســيي 
وطلــب منهم التنازل عن جزر كوريا موريا وإرجاعها لســلطنة مســقط وعمن 

فقبلوا ذلك.  وطلب منهم إبادة البقية الباقية من أعضاء جبهة التحرير ف عدن.

واحتــل أعضاء اجلبهة القوميــة " زارا  و  لودر " ف ســلطنة العواذل بدون 
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مقاومــة لن فرقة اجليش االتادي هناك هددت بقصف أي مجاعة تاول مقاومة 
اجلبهة القومية. 

وقد اصدر اجلنرال داي اوامره للتصدي لقوات جبهة التحرير ف حلج والشيخ 
عثمن لنصة اجلبهة القومية!! وأعلن اجليش والءه للجبهة القومية رسميا.

وغادر حكام اجلنوب السابقي مناطقهم وفروا اىل السعودية بأوامر بريطانية 
التي سلمت مناطقهم اىل اجلبهة القومية والتي تعاون معها اجليش االتادي تعاونا 

تاما بأوامر رصحية من اجلنرال داي القائد العام للجيش االتادي.

ويرجع الكثري من الكتاب والباحثي اسباب ختيل بريطانيا عن عدن وحكومة 
اتاد اجلنوب العريب واتفاقها مع اجلبهة القومية لألسباب التالية: 

)-  ظهــور أزمة اقتصادية حادة ف بريطانيا جعلتها تبحث عمن يســمح هلا 
بالتخلص من التزاماهتا الالية.

أن اجلبهة القومية هي الوحيدة التي أبدت استعدادا ف الفاوضات  السية   -(
عل أن خُتيل بريطانيا من مسؤولياهتا الالية.

أن احلقــد والطفولة اليســارية التي تتميز هبا كــوادر اجلبهة القومية مها   -(
خري ضمن لقيام سياســة فوىض وإرهاب توقع بالشعب االنتقام جزاء لا واجهته 

بريطانيا من رضبات.

ان وجود نظام يسء للغاية من احلكم اليســاري خيدم الصالح الربيطانية   -4
ف اخلليج. 

قررت حكومة العمل أخريا أن تتخل عن القاعدة العســكرية ف عدن ،   -5
وهي نقطة اخللف الساسية بينها وبي الجموعات الوطنية.

ويقول الرئيس عيل نارص حممد ف كتابه "ذاكرة وطن " )ج) صفحة 6))): 



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب71

الربيطانيــون يرحلون ويتكون خلفهم عنارص غري مرئيي يرفعون الشــعارات، 
تارة باســم اليســار ، وتارة باســم اليمي , كبار ضباط اجليش والمن ينقسمون 
بي مؤيد ومعارض للســلطة اجلديدة ، واصــوات ترفع وتطالب بتسيح بعض 
الضبــاط وتصفية البعض االخر ، وتويل مجامجهم اىل منافض للســجائر ، ومن 
عظامهم ســمدا ، كم ورد ف نرشة " العنف الثوري " وما يسمى اليسار ف اجلبهة 

القومية يعلن التمرد عل نظام الرئيس قحطان الشعبي . 

وقد ذكر االســتاذ حممد سامل باســندوه ف كتابه " اجلنوب اليمني الحتل ف 
المم التحدة ص 509-4)5" أن من أســباب تسليم بريطانيا للجبهة القومية، 
كــون اجلبهة القومية أكثر انضباطا من جبهة التحريــر. وهي منظمة رّسّية قامت 
عل إطاعة الوامر "نفذ ثم اســأل" وأن التعامل مع اجلبهة القومية أســهل من 
مجيع النواحي من التعامل مع جبهة التحرير. ومن أهم العوامل أن جبهة التحرير 
ختضع لتأثري مص بينم كانت اجلبهة القومية قد ساءت علقتها بمص.. وبريطانيا 
مل تغفر لص عبد النارص إذالهلا ف السويس 956)م وإخراجها من النطقة العربية 

بأرسها.

وإليك بعض احلوادث ف هذه الفتة التي هزت اجلبهة القومية هزا عنيفا: 

ف )) يوليه 968) م: تركت مســرية شعبية مسلحة ف العوالق ف الصعيد 
ويشــبم  ومصينعة )قرى ومدن ف العوالق( وعقدوا مؤترا شعبيا. وف 5) يوليو 
اجتمع فيصل الشــعبيب وحممد صالح عولقي وأمحــد بلحمر بالثوار،  وحاولوا 
إغراءهــم بالناصب ولكن الثــوار رفضوا. بــل وانضم إليهم قبائــل الباكازم 
والربيزي. واقتحم الثوار ســجن نصاب وأطلقوا رساح السجوني السياسيي، 
وأعلنت قبائل ردفان واحلواشب ف الحافظة الثانية الثورة واحتلوا منطقة احلبيلي 

واستسلمت رسّية من اجليش ف النقبة وأخرى ف الصعيد.
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وف 8) يوليه 968) م: سقطت عتق ونصاب وأيدت قبائل الواحدي الثورة. 
وقــام أبطال ردفان والصبيحة والضالع بقيادة الشــيخ ثابت بن قاســم القطيبي 
وغالــب )بليل( بن راجح لبوزة وحممد صالح الزرقي وغريهم بالســيطرة عل 

مجيع الطرق الؤدية إىل عدن ، واستولوا عل السلحة الوجودة هناك. 

وف 0) يوليه 968) م: أسقط الثوار طائرة ف عتق، واستسلمت حامية عرقة 
ف الواحدي للثوار. وف )) يوليه قامت مظاهرات ف ميفعة )الواحدي( وقطعوا 
الطريــق الوصل إىل عدن وانضم عدد من اجلنود الرابطي ف بيحان إىل الثوار مع 
جهازهم اللسلكي. وسقطت احلبيلي والثمري ف منطقة ردفان ، وسقطت معظم 

مناطق الصبيحة وحورصت طور الباحة.

وف ) أغسطس: أسقط الثوار طائرة ف قوبان وُقتل من كان فيها 4) عسكريا 
بم فيهم اثنان من التشيكيي ، قائدا الطائرة وسقطت رضوم واحلوطة ف الحافظة 
الرابعة بيد الثوار وف 6 أغســطس أصيب القائد مهدي عشــيش رئيس الركان 
بجروح خطرية ف معركة أرض باكازم ف العوالق الســفل ، ونقل إىل الستشفى 

العسكري ف عدن.

وف 7 أغسطس: زحف الثوار ف منطقة احلواشب وقطعوا الطريق إىل عدن. 
وأوقعت قبيلة باعوضة ف الواحدي وحدة عســكرية كاملة ف كمي. وأســقط 

الثوار طائرة ثالثة. وُقتِل الضابط عبداهلل حممد اليسي ابن خال القائد بلعيد

وف )) أغسطس: ناشــد الثوار ف حلج ودار سعد ســائقي السيارات عدم 
الرور عل الطرق الؤدية إىل الصبيحة واحلواشب لنا ملغمة.

وف 7) أغسطس: قام الثوار بقذف منزل العقيد حسي عثمن عشال بالقنابل 
اليدوية ف دثينة وقتل ف احلادث شــقيقه. وانترشت العارك ف مجيع الناطق التي 

كانت تعرف باسم الحميات الغربية.
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عودة املاركسيني يف30 أغسطس 1968م

هلذا كله اضطر قحطان وفيصل الشــعبي اىل االفراج عل الجموعة الاركسية 
ليصدوا العدوان عل اجلمهورية. كم قام قحطان الشعبي باالتصال بربيطانيا التي 
وعدته باحلفاظ عل اجلمهورية مدة ثلث سنوات من أي عدوان خارجي وطلب 
منها ان تقوم بمســاعيها السياسية احلميدة اليقاف هذا الغزو لرايض اجلمهورية 
اليمنية اجلنوبية. وبالفعل قامت بريطانيا بذلك وأقنعت الدولة التي كانت تقاوم 
الد الشــيوعي ف  اليمن اجلنويب وتم ســحب هذه القوات الختلفة التي هامجت 
اجلمهورية )أخربين هبذه التفاصيل االســتاذ حممد حســن عوبيل )رمحه اهلل (أخر 

رئيس وزراء ف عدن (.

موقف اجلبهة القومية للتحرير NLF من الرابطة :

كانت اجلبهة القومية للتحرير بعد تكوينها )96)م تركز عل الكفاح السلح 
ضد الســتعمرين االنجليز وضد أتباعهم من السلطي وخاصة بعد ثورة ردفان 
ف4) اكتوبر )96)م واعتربت اجلبهة القومية أن الرابطة منظمة رجعية واشــتد 
اخللف معها باعتبارها تنادي باقامة دولة مســتقلة للجنوب العريب ، وتدعوا اىل 

الوحدة العربية بصورة عامة ولكنها تتجاهل وحدة اليمن ككل .

وف هــذه النقطة اتفقت مع حزب الشــعب االشــتاكي الــذي تكون عام 
)96)م والؤتر العمل والذي كان يضم نقابــات العملية كلها وأغلب أعضاءه 
من العمل من منطقة تعز وما حوهلا )من الشمل( وبالتال اعتربوا الرابطة انفصالية 
وحاربوها حربا شــعواء ، حتى وصل المر اىل اهلجوم عل مقرات الرابطة وقتل 
وسحل أعضاءها الوجودين آنذاك باعتبارهم خونة ويدعون اىل حكومة اجلنوب 

العريب الستقلة والنفصلة عن الشمل .



74 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

والغريب حقا ان اجلبهة القومية والفئات الوحدوية تولت بعد عام994)م 
اىل جمموعات انفصالية تنادي بفصل اجلنوب عن الشمل ويتأس هذه الجموعات 
عيل ســامل البيض رئيس احلزب االشــتاكي آنذاك والذي قــام بحرب 994) 

االنفصالية .

ولكن الرئيس عيل نارص حممد الذي توىل رئاســة الوزارة ثم منصب سكرتري 
احلزب االشــتاكي )أعل من رئيس اجلمهورية ( قــال  ف ذكرياته " ذاكرة وطن 
عــدن" صفحة)9 تت عنــوان رابطة ابناء اجلنوب العــريب : أن الرابطة منظمة 
وطنية خملصة ومن أعضاءها قحطان الشعبي  وفيصل الشعبي الؤسسي االوائل 
للجبهــة القومية ، كم أن من أعضاءها البارزين عبد اهلل عبد الرزاق باذيب )وهو 
الؤســس للحزب الشــيوعي بعد انفصاله عن الرابطة بعدة ســنوات( ف عدن 
وهــؤوالء ُيعتربون من أعمدة النضال الوطنــي الكبار واعترب الرئيس عيل نارص 
حممــد أن الرابطة قامت بــدور وطني هام ودعمت كثري من ثــورات أبناء قبائل 
اجلنــوب وخاصة قبائل العوالق وبالذات ثــورة الربيزي وأيدت الرابطة ثورات 
بعض الســلطي التي قامت ضد االنجليز ومنهم سلطان حلج عيل عبد الكريم 

الذي قاوم بريطانية وعزلته عن السلطنة . 

واخللصة ان الرئيس عيل نارص دافع بقــوة عن رابطة أبناء اجلنوب ودورها 
الوطني اهلام ف الكفاح ضد االستعمر والســعي لتوحيد اجلنوب العريب بأكمله 
المزق عرب جمموعة من الســلطنات والشيخات الصغرية والتي كان يتحكم فيها 

الستعمر الربيطاين ويفصلها عن عدن الستعمرة الساسية لربيطانيا .

وأشــاد الرئيس عيل نارص ف مذكراته ص 548 ، بجهاد العوالق بقيادة سامل 
أمحد العتيقي ونارص بريك وأمحد صالح بن حلمر ، وهؤوالء كانوا منتمي للرابطة 

.FLOSY ثم بعد ذلك جلبهة التحرير الوطنية
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الثورات املتعددة يف اجلنوب ضد بريطانيا 

بدأت أول انتفاضة عسكرية ضد احلكم الربيطاين ف حرضموت عل يد حممد 
بن عبدات الــذي كان حيكم منطقة الغرفة ف حرضموت وذلك ســنة 4)9)م 
وقد ســاندته قبائل احلموم القوية والشــهورة ف حرضموت واضطرت بريطانيا 
اىل رضهبا بالطائرات حتى أخضعتها . ثم قــام بعد ذلك عبيد صالح بن عبدات 
ضد االســتعمر من عام 9)9) حتى مــارس 945) )أي ف فتة احلرب العالية 
الثانيــة( وأدت هذه احلرب باالضافــة اىل ما حدثته احلــرب العالية من ايقاف 
استرياد احلبوب واالطعمة مع ندرة االمطار ف تلك السني أدت كلها اىل الجاعة 
الشــهورة ف حرضموت والتي مات فيهــا عدد كبري من الســكان وخاصة من 
الطفال والنســاء  ولكن حُيمد لربيطانيا انا قامت بعد احلرب منذ ســنة 946) 
وما بعدها بمحاولة انقاذ الســكان وارسال كميات من الطعام واحلبوب اىل كافة 

الناطق الصابة بالجاعة  .

وقام بن رشــيد بثورة ف سلطنة الواحدي ضد االنجليز عام 6)9)م ولكنها 
أمخدت مثل غريها من الثورات بواسطة الطائرات الربيطانية .

وقامت ثورة كبرية ف حرضموت التي تزعمتها قبائل احلموم وساندهتا قبائل 
أخرى 8)9)م وانتهت كالعتاد ورضهبا بسلح اجلو اللكي الربيطاين .

وقد قامت ثورة سامل ســعيد احلمريي ف الطهاف عام 948)م ضد بريطانيا 
ولكن سلح اجلو اللكي الربيطاين امخدها بسعة .

ثم قامت ثورة الدماين عام 956)م وثورة الربيزي 957)م وثورة ســلطان 
حممد بن عيدروس )ســلطان يافع الســفل( ف )) ابريل سنة 958)م وساندت 
هذه الثورات  االخرية رابطة ابناء اجلنوب وقد استمرت هذه الثورات فتة ليست 
بالقصرية  ولكن سلح اجلو اللكي الربيطاين استطاع بعد جهد جهيد القضاء عل 
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تلك الثــورات التعددة وكلها كانت ف مناطق الحميات الغربية عل عكس الثورات 
الســابقة التي كانت ف حرضموت والواحدي ف  الحميــات الرشقية  . وبعد ذلك 
قامت ثورات العديد من القبائل وخاصة آل بن فريد من العوالق والتي كانت مرتبطة 
برابطة ابناء اجلنوب . كم قامت عدة ثورات أخرى ف الحميات الغربية وكان بعضها 

تابعا جلبهة التحرير )وحزب الشعب االشتاكي ( .

وهذا كله يدل عــل ان ثورة ردفان ف 4) أكتوبــر )96) التي تتغنى هبا اجلبهة 
القومية قد سبقتها عرشات الثورات التعددة ف كافة أرجاء اجلنوب العريب .

والفــرق الوحيد بي هذه الثورات وثورة ردفان ان تلك الثورات مل تكن مدعومة 
بأي سلح حديث بل كان الثوار يقاتلون ببنادقهم القديمة فتأت الطائرات الربيطانية 
فتســحقهم ف بضعة أيام عل الكثر أما ف ثورة ردفان فقد كانت االســلحة الصية 
تأت بكميات وافرة مع االموال وتدعم هذه الثورة بالدافع والقنابل وبالتال مل تستطع 

بريطانيا امخادها كم هو معتاد وسيأت ذكر ثورة ردفان بتفصيل فيم يأت .

وســاندت الرابطة عدة ثورات قبلية مثل ثورة الربيــزي وثورات العوالق وثورة 
الســلطان حممد بن عيدروس )العفيفــي اليافعي(  وثورة العــواذل )العوذل (ضد 
احلكم الربيطاين ولكن لعدم وجود ســلح حديث استطاعت بريطانيا أن تقيض عل 
كل هذه احلركات الثورية عل عكس ما حدث بعد قيام ثورة الســلل ف اليمن سنة 
)96) ودخول اجليش الصي اىل اليمن ودعمه من حركات الثورية مثل ثورة ردفان 
واجلبهة القومية وجبهة التحرير  ف السلح احلديث مما ازعج بريطانيا وجعلها تفشل 

ف القضاء عل هذه احلركات الثورية .

وقد اشــاد الرئيس عيل نارص حممــد ف كتابه " ذاكرة وطــن " صفحة )76-7 
بالثورات التعددة التي قامت ضد االنجليز قبل ثورة اكتوبر )96)م ، وأشــاد بدور 
الرابطة ف تلك الثورات التعددة وخاصة ثورات العوالق والربيزي ، وقد قال ما نصه: 
" شــهدت منطقة حلج انتفاضة واســعة لقبائل الصبيحة ، ردا عل الفتنة االنجليزية 
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بإثارة االقتتال وفرض تنصيب فضل بن عيل ســلطانا ، رغم عن ارادة الســكان بعد 
نفي السلطان عيل عبد الكريم اىل مص وهروب قائد حرسه حييى حريس اىل صنعاء.

 كذلك هبت ضد االنجليز ف الســنوات الوىل لعقد اخلمسينيات قبيلة الربيزي 
بمشــيخة العوالــق العليا للتخلص من نظام االستشــارة ... لكنهــا كانت انتفاضة 
"مغدورة" لن نصيبها من احلديث والتســجيل ف وثائقنــا التارخيية العارصة قليل 
ونادر ، وال اعتقد أن ذلك يعود اىل قلة الصادر والعطيات ولكنها لألســف الشديد 
بســبب ضيق الفق الذي ورثناه عن بعض الفريق القيــادي الول حيث كان يعتمد 
جتاهل االنتفاضة لنا حظيت بدعم وتأييد حــزب رابطة أبناء اجلنوب وتأييده ماال 
يصح معه حســب ذلك النطق اجلائر انصاف االنتفاضة خمافة أن يشــمل االنصاف 

للرابطة نفسها ".

وأشــاد الرئيس عيل نارص ف ذكرياته : " بالثائر الوطني الشيخ عيل معور الربيزي 
الذي قام ضد االنجليزي عام )95)م مع قبائله من العوالق والذين ساندهتم الرابطة 
آنذاك وقد أشــاد الرئيس عيل نارص بجهود الرابطة ف مقاومة االستعمر وانتقد حزبه 
ومجاعته التي تتجاهل وتتنكر جهاد الجموعات االخرى التي سبقت اجلبهة القومية 
ف مكافحة االســتعمر والتي ضحى رجاهلا بالعديد من البطال رغم قلة االمكانيات 
الادية وُندرة السلح احلديث معهم ... والذين كانوا يعتمدون عل اسلحتهم القديمة 
ضد االسلحة الربيطانية القوية والطائرات احلربية التي تدّك معاقلهم كلم اشتد القتال 

وال جيدون هلا صدا .

بيانات الرابطة 

واصدرت الرابطة عدة بيانات وخلصتها : 

ايمن احلزب بوحدة اجلنوب العريب . وشجبه للنقسام واالنفصالية والقبلية  -(
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االيمن بالقومية العربية والوحدة العربية الشاملة   -(

العدالة االجتمعية   -(

مالحظات عىل أهداف وبرامج الرابطة 

)-ومــن الواضح ان الرابطة كانت هتدف اىل وحــدة اجلنوب العريب وازالة 
نظام الســلطنات والشــيخات ف دولة واحدة تكون فيها السلطة العليا للشعب 
الذي ينتخب الربلــان )الجلس الترشيعي( وهو الذي يصــدر قواني الدولة . 

ويتكون جملس الرؤساء من السلطي والشيوخ  رمزا للدولة فقط  . 

)- كانت هتدف اىل ازالة االستعمر وترفض بقاء القاعدة العسكرية الربيطانية 
ف عدن. 

)- وافقــت بريطانيا ف أيام هيكنبوتم )956)م( وتريفاســكس ))96)-
965)م( عل قيام االتاد الفيدرال للجنوب العريب اال انا اشــتطت بقاء عدن 
تت ســيطرهتا مع وجود قاعدة عســكرية كبرية فيها ، وجعلــت االتاد تت 

استشاراهتا وبالتال تت سيطرهتا .

هلــذا كان الصدام بي الرابطة وحكومة بريطانيــة التمثلة بحكومة عدن امرا 
حتميا، وهكــذا قامت بريطانية بالغــاء ترخيص الرابطة واعتقــال من بقي من 
رجاالهتا واضطرار الباقي اىل اهلروب . ومنعت الســلطان عيل عبد الكريم الذي 
كان يتفاوض ف لندن مع احلكومة الربيطانية عل اســتقلل اجلنوب ، ومنعته من 

العودة اىل وطنه وعزلته من السلطنة .

وهرب الســلطان عيل عبد الكريم ورجاالت الرابطة اىل مص التي آوت كل 
احلركات الثورية ضد بريطانيا .

مجعت الرابطة بي مبادئ احلركة القومية وحزب البعث العريب االشتاكي   -4
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واالجتاه االســلمي وذلك ان مؤسس الرابطة ذوي مشارب خمتلفة فمثل : نجد 
أن السيد حممد عيل اجلفري )خريج االزهر( والسيد سامل عمر الصاف)خريج كلية 
دار العلوم ف القاهرة( ورشــيد احلريري والسيد أمحد عمر بافقيه ذوي اجتاهات 
اسلمية . بينم تأثر قحطان الشعبي بحركة القوميي العرب )بواسطة قريبه فيصل 
الشــعبي( . وتأثر شــيخان احلبيش وعيل بن عقيل بحركة حــزب البعث العريب 
االشــتاكي  ، وقد انضم اىل الرابطة ايضا حممد ســامل عيل وحممد سامل باسندوة 
وكلمها متأثر بحزب البعث العريب االشــتاكي . أمــا عبد اهلل باذيب الذي كان 
عضوا ف الرابطة فقد اختذ بعد ذلك النهج الاركس الشــيوعي . وهلذا انقسمت 
الرابطة بي هذه االحزاب واالجتاهات الختلفة . وانفصلت هذه الشــخصيات 

الختلفة وكونت احزابا جديدة .

وكان اجتــاه النــارصي يمثل االجتاه القومــي العريب وبنفــس الوقت التأثر 
باالشتاكية السوفيتية 

وبم ان مجــال عبد النارص معبــود اجلمهري) وخاصة بعد معركة الســويس 
ســنة 956)( أدى ذلك اىل ظهور االجتاه القومي واالشتاكي وانحسار االجتاه 

االسلمي ف الرابطة وغريها.

بــم ان احلركة العملية ف عدن كانت تعتمــد عل وجود آالف العمل من   -5
الشمل واغلبهم من منطقة تعز وما حوهلا فان هذه النقابات وقادهتا جعلوا وحدة 
اليمن شــمال وجنوبا من أهم أهدافها بعد االستقلل . بينم كانت الرابطة هتدف 
اىل الوحدة العربية العامة وال تريد االرتباط البارش بالشــمل . وهذا جعل احلركة 
الوطنيــة التمثلة ف "اجلبهة الوطنية التحدة " و"حزب الشــعب االشــتاكي" 
و"اجلبهة القومية" تارب الرابطة وتتهمها باالنفصالية ومعادات الوحدة اليمنية 

والتي اصبحت مطلبا شعبيا قويا . 
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وكان عــل الرابطة ان تنتبه اىل هذا التيار القوي الكاســح وان تنادي بصورة 
عامة بوحدة اليمن ولكن التطبيق السيايس خيتلف بعد ذلك ، فكم ان هناك كوريا 
الشملية وكوريا اجلنوبية والانيا الرشقية والانيا الغربية بسبب االختلف السيايس 
وااليديوجلــي ونظام احلكم فمن المكن ايضا أن تكون هناك حكومتان ف اليمن 

. حتى تأت الفرصة للتاد   .

وقد ادى موقف الرابطة من موضــوع الوحدة اليمنية اىل معاداة اجلمهري للرابطة 
وبالتال االعتداء عليها وعل اعضاءها باعتبارهم خونة يستحقون القتل والسحل 

وهذا ما تم بالفعل فيم بعد )965)-967))
وقد كانت الرابطة ف مص تؤيد االجتاه العريب االشتاكي النارصي ، ولكنها بعد 
ذلك اضطرت اىل ترك القاهرة والذهاب اىل الملكة العربية السعودية والبقاء فيها 
مع حماولة االطاحة بجمهورية اليمن الديمقراطية الشــعبية )االشــتاكية والتي 

تولت اىل شيوعية ( .
وسنذكر ف الفصول التالية القادة البارزين ف اجلبهة القومية والذين تولوا رئاسة 
الدولة منذ فتة االســتقلل 0) نوفمرب 968) اىل مذبحة )) يناير 986)م وما 
تلها من استلم عيل سامل البيض للسلطة بالوحدة االندماجية مع الشمل ف )) 
مايو 990) ثم بعد ذلك اعلن االنفصــال ف )) مايو 994) وما ادى اليه من 

نكبات وحروب استفاد منها بصورة خاصة عيل سامل البيض .

                
            

                                                  
                                                                



                               الفصل الثاين

         قحطان حممد الشعبي) 1923م- 1981م( 
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أول رئيس جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية ف الفتة  0) نوفمرب967)م إىل 
)) يونيو 969)م.

ولد ف وادي شــعب، أحد أودية طــور الباحة عــام ))9)م ومل يَر أباه قط 
فقد ولد يتيًم حيث توف والده قبل أشــهر من والدته. كفله بالرعاية قريبه الشيخ 
عبد اللطيف عبد القوي الشــعبي شيخ "وادي شعب" وهو والد الناضل فيصل 

الشعبي . 

وحفظ بعض أجــزاء من القرآن الكريم وتعلم مبــادئ القراءةوالكتابة . ثم 
ارسله قريبه الشــيخ عبد اللطيف القوي الشعبي اىل مدرسة جبل حديد ف عدن 
والتي يدرس فيها ابناء الشــايخ والســلطي ف الحميات الغربيــة. وف بداية 
االربعينات توجه قحطان اىل السودان للدراسة ف كلية الزراعة جامعة جوردون 

)التي تولت فيم بعد اىل جامعة اخلرطوم (.

 وبعــد خترجه منها عمل كمهندس زراعــي  ف وزارة الزراعة ف حرضموت 
وأبي وحلج .

وانضم اىل رابطــة ابناء اجلنوب 950)م التي تكونت من الســيد حممد عيل 
اجلفري والســيد ســامل عمر الصاف والسيد شــيخان احلبيش وقحطان الشعبي 
ورشــيد احلريري وأمحد عبده محزة وعبداهلل أمحد الفضيل وحسي هادي العولقي 
وعيل غانم كليب والســيد عبداهلل بن صالح الحضار والســيد أمحد عمر بافقيه 
وعبد الرمحن جرجرة وعبداهلل باذيب والسيد عيل بن عقيل ، وكان السلطان عيل 

عبد الكريم فضل سلطان حلج أهم أعضائها وان مل يعلن عن اسمه انذاك .

وكانت تنادي باســتقلل اجلنوب العريب ووحدته واقامــة نظام ديمقراطي 
عادل لــكل أبناء اجلنــوب. وحاربتها بريطانيا بشــدة وقامــت باعتقال بعض 



84 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

أعضاءها ولكن قادهتا تكنوا من اهلرب اىل الشــمل ومنها اىل مص عام 958)م 
ومنهم قحطان الشعبي .

وف مص بقي قحطان الشــعبي عضوا بالرابطة حتى عام 960)م وقد رأيته 
هناك عندما كنت ازور مقر الرابطة وكنت آنذاك أدرس الطب ف جامعة القاهرة، 

وكان يبدو أحيانا شديد التوتر ورسيع االنفعال. 

وانضم اىل حركة القوميي العرب ف نفس العام 960)م بواسطة قريبه فيصل 
عبد اللطيف الشعبي الذي تيز بالذكاء والدهاء والتنظيم اجليد للمور. 

وعنم قام السلل بثورة 6) سبتمرب )96)م دعمتها مص بكل قوهتا وتوجه 
قحطــان وفيصل الشــعبي اىل اليمن ، ودعم الرئيس عبــد النارص جهود اجلبهة 
القومية واتاح هلم الال والســلح واالعلم واســتفادت من ذلك اجلبهة القومية 
اســتفادة تامة وارسلت الال والســلح للمقاتلي ف الناطق الختلفة وخاصة ف 

ردفان )الضالع( .

ونجحت اجلبهة القومية ف استقطاب العديد من الفئات الشعبية ومن القبائل 
بل ومن بعض افراد القوات السلحة نفسها . 

ولكن للســف حصل خلف بي حركة القوميي العرب وبي الرئيس مجال 
عبد النارص وأدى ذلك اىل اخللف مع اجلبهــة القومية والتي حاول عبد النارص 
ان يضمهم اىل ما يســمى جبهة التحرير الوطنية ولكن قحطان وفيصل الشــعبي 
واغلب قادة اجلبهة القومية رفضوا ذلك االندماج مما ادى اىل ايقاف الســاعدات 
الصية القوية التمثلة بالال والســلح ، وتويل ذلــك الدعم الصي اىل جبهة 

التحرير .

وهذا ادى اىل مشــاكل كبرية مع رجال القبائل والثــوار الذين توقف عنهم 
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الدعم الال والعسكري وانضم بعضهم بالفعل اىل جبهة التحرير ومنهم بليل بن 
غالب بن راجح )لبوزة( الذي كان يعترب من مؤســس جبهة ردفان القومية ، وقد 

اوضحنا ذلك ف فصل السابق.

وقد قامت بريطانيا بمساندة اجلبهة القومية ضد جبهة التحرير FLOSY التي 
يساندها مجال عبد النارص وشجعت كثريا من ضباط اجليش باالنضمم اىل اجلبهة 
القومية ممــا جعل اجلبهة القومية تنتص بعد معارك طاحنــة عل جبهة التحرير ، 
ومن َثَم بدأت الفاوضات مع بريطانيا باســتلم احلكــم وذلك ما تم بالفعل ف 
حمادثــات جنيف بي اجلبهة القومية وبريطانيا واعلن اســتقلل اجلنوب ف 0) 

نوفمرب 967)م .

وتوىل قحطان الشعبي رئاسة اجلمهورية وتوىل فيصل الشعبي وزراة االقتصاد 
والتجارة ثم وزارة اخلارجية ثم بعد ذلك رئاسة الوزراء.

ف 7) مارس 968)م, صدر قرار مجهوري عن رئيس اجلمهورية آنذاك بفصل 
وحرمان خرية الكــوادر من أبناء عدن من وظائفهم بحجة عملتهم للســتعمر 
الربيطاين وبذلك خس الوطن أحسن الكفاءات االدارية التي تدربت عل يد كبار 
االداريي الربيطانيي والتي حصلت عل دراســات جامعية ودورات خاصة ف 
االدارة ف بريطانيــا وغريها وادى ذلك اىل تطيم النظام االداري ف عدن وتول 
ادارته اىل جمموعة من الغوغاء الذين تولوا الناصب اهلامة رغم جهلهم بالشؤون 
االداريــة واحلكوميــة وكثري منهم ال حيمل ســوى الشــهادة االبتدائية وميزهتم 
الوحيدة هي انتمءهم للحزب وقيامهم بعمليات اغتياالت متعددة للمناوئي هلذا 

احلزب وخاصة من جبهة التحرير والؤتر العمل  .
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واليك نص القرار : 
مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية 

قرار مجهوري رقم )0)( لعام 968)م 

باسم الشعب 

رئيس اجلمهورية 

بعد التمعن الدســتوري الصادر ف 0) نوفمــرب 967)م وبعد احلصول عل 
موافقة القيادة العامة للجبهة القومية قررت التال : 

). إناء خدمات الذكورين أدناه وحرمانم من أي حقوق ومستحقات ناية 
اخلدمة .

). يعمل هبذا القرار من تاريخ صدوره. 

). يعلن عن هذا القرار ف اجلريدة الرسمية . 

قحطان حممد الشعبي 

رئيس اجلمهورية 

صادر بتاريخ 8) ذو احلجة 77))هـ 7) مارس 968)م. 

والشــمولون بالقرار 54) شــخصا هم من خرية شباب ورجال عدن ذوي 
اخلربات العالية ف ادارة مؤسسات الدولة ومنهم: 

). إبراهيم حممد عيل لقمن 

). عيل غانم كليب 

). حممد صالح عفارة 
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4. حسي هادي عوض 

5. حمسن حسن خليفة 

6. خليل حممد خليل 

7. عبداهلل محيد )حامد( خليفة

8. عيل قاسم عيل  

9. عيل حممد صالح مهرشي 

0). إبراهيم روبله )أول عدين توىل ادراة كلية عدن(

وف 0) مارس 968)م قام لفيف من ضباط اجليش يرأســهم العقيد حسي 
عثمن عشال والعقيد السبعة ومعهم القدم أمحد حممد بلعيد والقدم مهدي عشيش 
والرائد أمحد حممد السياري قاموا بالقبض عل الجموعة الشيوعية باجلبهة القومية 
ومن بينهم عبد الفتاح اسمعيل وزمرته وايداعهم السجن ولكن قحطان الشعبي 
رئيس اجلمهورية وفيصل الشــعبي رئيس الوزراء اعتضا عل ذلك بشدة وقررا 
ان هؤوالء الشــيوعي الاركسيي هم من قادة النضال ضد االستعمر وزملئنا ف 
الكفاح الوطني ومهم اختلفنا معهم فإننا ال نســمح باعتقاهلم وبالتال تم اطلق 

رساحهم .

ثم قام الشيوعيون بحركة بارعة حيث أقنعوا بعض الضباط بأنم سيولونم 
احلكم واوجدوا حزازات بي القبائل التــي ينتمي اليها هؤالء الضباط وتكنت 
الجموعة الشــيوعية من اثارة النعرات القبلية واســتملت جمموعة من الضباط 
الناوئي لجموعة عشــال مثل  حممد عيل اليسي وحممــد عيل هيثم الذين قاموا 
بالتعاون مع الاركســيي وفرضــوا عل قحطان ان يطرد جمموعة عشــال الذين 
غادروا بالفعل اىل القاهرة ف اغســطس 968)، وقد قابلــت ف القاهرة العقيد 
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حسي عثمن عشــال والقدم أمحد حممد بلعيد والرائد أمحد حممد السياري ، وقد 
وجدت العقيد حســي عثمن عشــال ذو شخصية متزنة وشــديدة التدين ، أما 
القدم أمحد حممد بلعيد فكانت عيناه تشــع بالذكاء والكر ، واما الرائد حممد أمحد 
السياري فقد كان آية ف اللطف والعقل واالطلع والثقافة الواسعة وسألني هل 
قرأت كتاب فلسفتنا وكتاب اقتصادنا للعلمة حممد باقر الصدر اللذان صدرا ف 
ذلك الشهر ؟ فقلت مل اطلع عليهم بعد وذهبت فورا لرشاءمها ورأيتهم أحسن ما 

قرأت ف ذلك الوضوع . 

حركة 14 مايو 1968م 

قام الشيوعيون وعل رأسهم عبد الفتاح اسمعيل الذي كان له علقات سابقة 
مع الخابرات الربيطانية وكيفية االستفادة من التناقضات القبلية لصاحله وبالفعل 
اســتطاع عبد الفتاح وجمموعته أن يكسب جمموعة من ضباط اجليش ومن بينهم 
القدم حممد عيل اليسي كم استفاد من اقالة  قحطان الشعبي لحمد عيل هيثم من 
وزارة الداخليــة ... وقد قام القدم اليسي وحممد عيل هيثم وجمموعتهم  بحركة 
ضد الضباط التديني) جمموعة عشــال( وفرضوا عل قحطان وفيصل الشــعبي 
ان يطردوا جمموعة عشــال من اجليش والذين غادروا بالفعل اىل القاهرة ف شهر 

اغسطس 968)م .

وقامت حركة اجليش ضد االجتاه اليســاري الشيوعي واستطاعوا ان يشتتوا 
كثريا من افراد التيار اليساري الشيوعي الذين هرب بعضهم اىل الناطق الداخلية 

ف اجلبال وبعضهم ذهب اىل الشمل.

 ويقــول الرئيس عيل نارص حممد ف كتابــه )ذاكرة وطن ج) صفحة 5))) : 
وكان الصاع بي جمموعة قحطان الشــعبي وفيصل الشعبي من جهة مع جمموعة 
اجليش وضد االجتاه اليساري ف منطقة أبي والتي يقودها سامل ربيع عيل وف 4) 



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب89

مايــو عام 968)م اصــدر الرئيس قحطان أمرا بملحقة انصار ســامل ربيع عيل 
وطوق اجليش جمموعة ســامل ربيع عيل بحركة كمشة من الرشق والغرب ومل يكن 
أمامه اال االجتاه شــمال وعندما وصلت قوة سالي الندحرة اىل يافع بعد يوم من 
القتــال الرير ، أبرق اليه عيل عنت بدعــوة اىل الضالع فتحرك بقوته اىل هناك وف 
الطريق وقعوا ف كمي بالقرب مــن وادي بنا فإنالت عليهم النريان الكثيفة من 
كل صوب وكادت القوة العسكرية الكامنة أن تقيض عل الجموعة ، لوال صلبة 
مقاتليها وجماهدهتم . نجا ســالي باعجوبة فيم سقط حسي عبد اهلل ناجي شهيدا 
مع الشــهداء ويبدو ان عيل عنت اتفق مع الرئيس قحطان وذهب اليه وكانت هذه 
مكيدة لليقاع بســالي . وواصل سالي رحلته اىل الشمل حتى وصل اىل قعطبة 
وهناك التقى عبد اهلل احلمدي الســؤل العسكري الشمل الذي آواه التفاقهم عل 
الفكر اليساري ثم قام عبد اهلل احلمدي بارسال سالي اىل تعز لقابلة أخيه ابراهيم 
احلمدي الذي اســتقبل سامل ربيع عيل اســتقباال اخويا وديا واسكنه ف منزله هو 
ومن كان معه من الرفاق . وظلت العلقة تنمو بينهم كم سنوضحه ف فصل سامل 

ربيع عيل وابراهيم احلمدي .

ونوضــح ما جرى ف هذه احلادثة اخلطرية عشــية اجتياح اجليش لدن وقرى 
أبي ف 4) مايو 968)م سننقل ما ذكره موقع الثورة نت 0)/0)/))0) الذي 

رشح ملبسات هذا الوضوع كاملة بحوار اجراه مع الرفيق سامل بامجيل .

س : يا أســتاذ ســامل بامجيل ..كثريون يذكرون – ومنهم أمحد عطية الصي 
ف كتابــه "جتربة اليمــن الديمقراطية – "أن اجلناح اليســاري ف اجلبهة القومية 
تعرض للعتقاالت والطــاردات والرضب واالهتامات. وهلــذا كانت "حركة 
4) مايو968)م".. البعض رآها "تردا "وآخر اعتربها "انتفاضة" ..فم هي من 

وجهة نظرك؟ وما تفاصيل الحداث التي قد ال يعرفها كثريون؟.
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اجاب الرفيق ســامل بامجيــل: أن ما جرى من أحــداث ف 4) مايو 968)م 
كانت بحق انتفاضة عل ممارسات عقداء اجليش والمن العام الذين يعدون أبرز 

تركات اإلدارة الربيطانية وحكومة اتاد اجلنوب العريب .

حيث مارســت تلك الشــلة اعتداءات عل مناضيل اجلبهــة القومية.. وهلذا 
مثلت انتفاضــة 4)مايو968) رداٍ طبيعياٍ عل حركة 0) مارس 968) الرجعية 
التي اســتهدفت الصف القيادي الول والثاين ف يســار اجلبهة القومية وكانت 
االنتفاضة خطوة تهيدية البد منها عل درب الوصول إىل اخلطوة التصحيحية يوم 
)) يونيو969) التي أطاحت بطغيان عقداء اجليــش والمن العام والتواطئي 

معهم من اجلبهة القومية )تيار اليمي(.

 ومن تفاصيل مــا حدث أن الرئيس قحطان حممد الشــعبي وعقداء اجليش 
والمن كانوا يريدون سامل ربيع عيل )ســالي( حياٍ أو ميتاٍ لسبب أو آلخر.. وف 
تلك الثناء شــهدت قرية "القرو" التي تقع ف الطرف الشمل لدينة زنجبار عقد 
اجتمع تنظيمي ترأســه الناضل "ســالي" الذي خاطب احلضــور بقوله: " إن 

عقداء اجليش والمن يقتبون من النجاح ف تفجري اجلبهة القومية. 

وإنم يعتدون عل اليســار وهيــددون اليمي ومرادهــم أن يطيحوا باجلبهة 
القومية وأنتم كم ترون هنــا تثلون أغلبية القيادة العامــة .. والرفيق عبدالفتاح 
إســمعيل ف بلغاريا يتعالج جراء جراحاته ف 0) مــارس.. وقحطان يريدين أن 
أصل إىل عدن للتفاهم وأنا أحببت أن أتشاور معكم هبذا…" فرفض التواجدون 
من أغلبية القيادة وقيادات الليشــيات باإلمجاع ذلك ..فاقتحت أن يشكل وفد 
إلقناع الرئيس قحطان بالكف عن مطالبته بمجيء"ســالي" إىل دار الرئاسة ف 
عدن لســباب تتعلق بموقف عقداء اجليش والمــن.. ووافق احلارضون عل 
القتح وتشكل الوفد برئاسة نارص عيل صدح وعضوية كل من: سامل حممد بامجيل 
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وحســي عبداهلل ناجي والشــيخ حممد نارص جعدين واخلرض الصوف.. وذهب 
الوفد إىل عدن والتقى الرئيس قحطان حيث تدث الرفيق نارص عيل صدح الذي 
لديه صفة رســمية ، )مأمور زنجبار( فقال لقحطان: " نحن واسطة خري تنظيمية 
وأهلية بينك وبي سالي ونطمع ف استجابتك لنا حتى نكف اخللف بينكم عل 
أن تعطى للرفيق فيصل عبداللطيف فرصة للحــوار التنظيمي والتفاهم وتعزيز 

حلمة التنظيم بعد أن كاد عقداء اجليش والمن يقتبون من تزيقنا.

ما رأي ســيادتكم بعرض رغبة سالي عليكم؟ " فأجاب قحطان: "إذا كنتم 
تبونه لديكم 48 ســاعة أقنعوه بتسليم نفسه ل وأنا أعمل فيه ما بدا ل “.. قلت: 
" ال نســتطيع أن نقول له ذلك ولكن بعد إذنك ســنقول له إنــك مل تتمكن من 
مقابلتنــا.. " قــال : " ال.. قولوا له : أن يأت إىل دار الرئاســة وهو ف وجهي.. " 
ثم ســاد صمت بيننا برهة من الزمن ..ولكن قحطان بدده قائٍل : " ذلك أقىص ما 

أستطيع والسلم عليكم" ثم قام وقمنا معه إىل عتبة باب مكتبه .

فســلمنا عليه ثم عدنا ف الساعة الثالثة والنصف فجرا إىل زنجبار.. ووصلنا 
إىل" حصن القرو" الساعة الرابعة واستقبلنا سامل ربيع عيل- رمحة اهلل عليه- قائل: 
" نس أم غراب؟ ". فرد الشيخ حممد نارص جعدين: " غراب واهلل الساتر" ..وزاد 
نارص عيل صدح بقوله : " قحطان يريدنا أن نضع أمرنا ف يد غرينا”. فأخذ سالي 

يد نارص وقال: اذهبوا للصلة والراحة واتركوا لنا متابعة التطورات.

س:  اجتياح أبي  وكيف تطور الوقف بعد انتهاء مهلة الـــ 48 ساعة؟

ج: حدث ما مل نكن نتوقعه ..فبعد ميض 48 ســاعة من إنذار الرئيس قحطان 
فوجئنــا باجتياح اجليش والمن لدن وقرى دلتــا أبي وزنجبار وخنفر وذلك ف 
حماولة غاشــمة لطرد وترشيد مناضيل اجلبهة القومية عندما استعىص عل عقداء 
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اجليش والمن وســلطة اليمي خطة إلقاء القبض عل قائد الليشيا )سالي( بكل 
الوسائل والطرق. 

وف يوليو 968)م المر الذي دفع قيادات اليســار واليمي ف اجلبهة القومية 
إىل أن تتواصل لتدارس ذاك اخلطر الستجد ..فجاء فيصل عبداللطيف عل رأس 
وفــد تنظيمي إىل مدينة الضالع وجاء ســالي عل رأس الوفــد اآلخر من مدينة 
قعطبــة..وكان اللقاء تهيدا للمصاحلة .. وأنــا أرى أن تفهم رضورة الدفاع عن 
حكومة االســتقلل برغم وجود اخللفات مع من يديرونا عل الفضل النافع 
للشعب والوطن قد أوجد ف الستقبل خطوط عريضة للتقارب والتعاون وحّجم 
فكرة تطور رصاع مسلح وهكذا استطاع اليســار القفز إىل السلطة بطرق سلمية 

تنظيمية. لقاء الصاحلة ف تعز.

س:  ولكــن .. أمي حممد رضوان قــال ل ف حوار أجريته معه ف القاهرة ف 
أغســطس )99) )نرش جزء منه ف “صحيفة الثورة” ف سبتمرب من نفس العام(: 
إن عبدالفتاح إســمعيل عاد من بلغاريــا إىل تعز وحدث لقــاء مجعه مع فيصل 
عبداللطيف الشعبي وســيف أمحد الضالعي وعيل أمحد عنت .. وقال “رضوان” 
أنه كان معهم ف ذاك االجتمع الذي انتهى باالتفاق عل وضع خمرج لزمة مارس 
968)م تضمــن عودة الذين ذهبوا إىل اجلبل ف أبي إىل الســلطة ف عدن والبدء 
بتنفيذ الربنامج الوطني الســتكمل مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الذي تت 

صياغته من قبل اليسار.

فكيــف عادت الزمة من جديد لتؤدي ف نايــة الطاف إىل أن يقدم الرئيس 
قحطان استقالته يوم )) يونيو 969)م؟.

ج: الرفيق عبدالفتاح إســمعيل عاد إىل تعز بدعوة مــن رفاقه أغلبية القيادة 
العامة للجبهة القومية التي وصلت إىل شــمل الوطن بعد اجتياح اجليش والمن 
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لبي يوم 4) مايو 968)م كم أسلفت ف اإلجابة السابقة وف نفس العام حدثت 
أزمة أغســطس  968)م ف صنعاء ف شمل الوطن ..أما برنامج استكمل مرحلة 
الثورة الوطنيــة الديمقراطية ف جنوب الوطن فقد احتــوى عل مبادئ وقواعد 
سياســية واقتصادية تثل حدوداٍ ُدنيا لتلقي اليسار واليمي داخل اجلبهة القومية 
عل أســاس من توجهاهتا.. لكن اليمي بعد عودة عبدالفتاح إىل عدن عمل كل 
ما ف اســتطاعته لعرقلة العمل به وحرك مثقفيه للدعايــة والتحريض بأن البلد 
والعباد مل يتجاوزوا بعد نصوص اليثــاق الوطني.. وتكن اليمي من االنقلب 
الصامت عل كل ما اتفق عليه ف مدينة تعز.. وهلذا بقيت بواعث وأسباب الزمة 

حتى )) يونيو 969)م.

س:  كتاب "أزمة الثورة" أســمح ل أستاذ ســامل بامجيل أن نبقى أمام ما قاله 
أمــي رضوان من أن كتــاب "أزمة الثورة ف اجلنوب اليمنــي" الذي كتبه نايف 
حواتة رئيس اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلســطي ف بريوت ناية 968)م كان 
الســبب ف تفجري أزمة داخل القيادة العامة للجبهة القومية حيث انقســمت إىل 

تيارين: "يميني ويساري".. فم هي معلوماتك؟. 

ج:  الصاع النظري ف حركة القوميي العرب كان منذ مطلع الستينيات وجتل 
داخل اجلبهة القومية خلل الؤتر العام الول ووجدت له انعكاســات ف أدبياته 
ووثائقه عــام 965)م..ففي اليثاق الوطني والقرارات ملمح لتكوين اليســار 
واليمي.. ومــن وجهة نظري اخلاصة.. أن كتاب نايف حواتة مل يوجد اليســار 
واليمي داخل اجلبهة وإنم ســاعد عل تأطريمها.. وظل حكمء اجلبهة القومية ف 

اليسار واليمي يتحكمون ف مساراته الختلفة. 

وكان عقداء اجليش والمن داخــل اجلبهة القومية يلعبون عل ذلك اخللف 
وحياولون الدفع به إىل أن يصري انقســاماٍ هائٍل يفجر كيان اجلبهة القومية ويطيح 
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بتجربتها الفذة ف قيادة وريادة الكفاح السلح وإحراز االستقلل الوطني الناجز 
وبناء دولة الستقبل ذات اآلفاق التقدمية والوطنية ف ذلك الوقت ولكن اهلل سلم 

وكتب للجبهة القومية أن تيض ف مسار االستقلل السيايس واالقتصادي .

 وكان فيصل الشــعبي قد واجه نايف حواتة واهتمه رصاحة بتفجري اجلبهة.
وهلذا فقد خطط إلجياد رد مجاعي موضوعي عل كتاب نايف حواتم : أزمة الثورة 
ف اجلنــوب..« كان أبرز الكلفي من اللجنة »التنفيذية: فيصل عبداللطيف وعبد 

الفتاح إسمعيل.

س : لــاذا برأيك تم وضع الرئيس قحطان تــت اإلقامة اجلربية وقد قبلت 
اللجنة العامة استقالته؟. 

ج: لن الرئيس قحطان حاول اســتغفال أعضاء اللجنة العامة وأراد أن يمرر 
استقالته إىل الشــعب لكي خيلق هبا حالة من اجلدل الصاخب والفوىض العارمة 
بي صفوف اجلبهة القومية وف وسط الشارع السيايس واجلمهريي..العتقاده بأن 

اللجنة العامة مارست عليه شيئاٍ ما من اإلرغام.

س : تصفية "فيصل "جريمة يقول عبداللك إسمعيل ف مذكراته النشورة ف 
صحيفة "اليام" يوم 5) سبتمرب)99)م أن" فيصل عبداللطيف الشعبي رفض 
بقناعة تامة توىل منصب رئاسة الدولة بعد قحطان باعتبار أن ما تم من تغيري كان 
ف جوهره بعيداٍ عن الرشعية والســلوب التنظيمي الــذي تعودت عليه اجلبهة 

القومية.. "فلمذا تم التخلص من فيصل عبداللطيف؟.

ج: الناضل عبد اللك إسمعيل كان من الحبي للمناضل فيصل عبد اللطيف 
الشعبي وقد كلفه هذا احلب معاناة ال حدود هلا أثناء استيلء اليسار عل احلكم.. 
وهو إنسان لديه شجاعة للتعبري عن رأيه ف القضايا العروضة عليه وأنا ال أعتقد 
إال أنه صادق ف ما قاله عن رفض فيصل لنصب رئاسة الدولة.. لن فيصل ليس 
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من السهل أن يمرر عليه تلميذه لعبة من لعب احلكم والسياسة.. وكانت مأساة 
الناضــل فيصل عبداللطيف ف نظري دفاعه الداعــم عن الناضل قحطان الذي 
كانت له زالت وعثرات مع بعض رفاقه كونه يتصف مع اجلميع كأخ أكرب.. وف 

رأيي أن التخلص التنظيمي من فيصل كان خطأ كبرياٍ. 

أما أخذه وهو ف إقامة جربية إىل الســجن ومن ثــم تصفيته فإنني أرى ذلك 
جريمة بكل القاييس الرفاقية واإلنسانية.

حركة 20 يونيو 1969م

قامت هذه احلركة من جمموعة اليســار ضد اليمي وبالذات قحطان وفيصل 
الشعبي .

وقد نرشت الثورة نت تقيقا 0)/0)/))0) وســأل احد الثوار اليساريي 
عن هذه احلادثة للرفيق سامل بامجيل )اقرب الناس لسالي(:

س : لــاذا برأيك تم وضع الرئيس قحطان تــت اإلقامة اجلربية وقد قبلت 
اللجنة العامة استقالته؟. 

ج: لن الرئيس قحطان حاول اســتغفال أعضاء اللجنة العامة وأراد أن يمرر 
استقالته إىل الشــعب لكي خيلق هبا حالة من اجلدل الصاخب والفوىض العارمة 
بي صفوف اجلبهة القومية وف وسط الشارع السيايس واجلمهريي..العتقاده بأن 

اللجنة العامة مارست عليه شيئاٍ ما من اإلرغام.

س : تصفية “فيصل “جريمة < يقول عبداللك إسمعيل ف مذكراته النشورة 
ف صحيفة “اليام” يوم 5) ســبتمرب)99)م أن” فيصل عبداللطيف الشــعبي 
رفض بقناعة تامة توىل منصب رئاســة الدولة بعد قحطــان باعتبار أن ما تم من 
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تغيري كان ف جوهره بعيداٍ عن الرشعية والسلوب التنظيمي الذي تعودت عليه 
اجلبهة القومية..”فلمذا تم التخلص من فيصل عبداللطيف؟

ج: الناضل عبد اللك إسمعيل كان من الحبي للمناضل فيصل عبد اللطيف 
الشعبي وقد كلفه هذا احلب معاناة ال حدود هلا أثناء استيلء اليسار عل احلكم.. 
وهو إنسان لديه شجاعة للتعبري عن رأيه ف القضايا العروضة عليه وأنا ال أعتقد 
إال أنه صادق ف ما قاله عن رفض فيصل لنصب رئاسة الدولة.. لن فيصل ليس 
من السهل أن يمرر عليه تلميذه لعبة من لعب احلكم والسياسة.. وكانت مأساة 
الناضــل فيصل عبداللطيف ف نظري دفاعه الداعــم عن الناضل قحطان الذي 
كانت له زالت وعثرات مع بعض رفاقه كونه يتصف مع اجلميع كأخ أكرب.. وف 
رأيي أن التخلص التنظيمي من فيصــل كان خطأ كبرياٍ.. أما أخذه وهو ف إقامة 
جربية إىل الســجن ومن ثم تصفيته فإنني أرى ذلك جريمة بكل القاييس الرفاقية 

واإلنسانية."

وقد انقلب عل قحطان وفيصل الشعبي جمموعة الشيوعيي الذين استطاعوا 
ان يقنعوا حممد عيل هيثم ذو االجتاهات التلونة )والذي ارسل اىل روسيا فيم بعد 
ليتعلم الاركســية باعتباره جاهل ف االمور الاركسية ومتطفل عليها ( باالنضمم 
اليهم واجبار قحطان الشــعبي رئيس اجلمهورية وفيصل عبد اللطيف الشــعبي 
رئيس الــوزراء بالتخيل عن مجيع مناصبهم ف احلزب والدولة وتوىل ســامل ربيع 
عيل رئاســة اجلمهورية كم توىل حممد عيل هيثم رئاســة الوزراء وتوىل عبد الفتاح 

اسمعيل االمانة العامة للحزب.

واحتجز قحطان وفيصل ف منزليهم لفتة قصرية ثم نقل إىل "معتقل الفتح" 
بحي التواهي بعدن ف أواخر مارس 970) حيث جرى ف مطلع ) أبريل 970) 

اغتيال فيصل ف زنزانته فيم نقل قحطان إىل كوخ خشبي بمنطقة دار الرئاسة 
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وحاول عدد من رؤســاء الدول العربية واليمن الشــمل التوســط الطلق 
رساح قحطان وفيصل الشعبي واخراجهم اىل احد البلد العربية مثل مص ولكن 
التنظيم الاركس رفض ذلك رفضا باتا وظل قحطان معتقل انفراديا بدون حماكمة 
أو تقيق أو حتى هتمة حتى أعلنت السلطة ف عدن عن وفاته ف )7/7/)98)) 

)عن 57 عامًا( 

فيصل  الشعبي 1935م-1970م

ولد فيصل عبداللطيف ف قرية شعب ،مديرية طور الباحة، حمافظة حلج ،عام 
5)9)م ، والده الشــيخ عبداللطيف الشعبي شيخ مشايخ شعب وهو الذي قام 
بتبية قريبه قحطان الشعبي الذي ولد يتيم فرباه كم سبق أن ذكرنا .... وكان جده 

عبدالقوي نارص من الذين نالوا حظا من التعليم ف تركيا . 

كان لوالده عبداللطيف دور وطني ف حماولته توحيد قبائل الصبيحه ، ووحدة 
موقفهم  وهو ما ازعج االنجليز وسلطنة حلج ..وقد اغتيل والده ف مدينة احلوطه 

عاصمة حلج.

نشأ فيصل يتيم وكفله عمه الشيخ حممد عبدالقوي الشعبي الذي تزوج والدة 
فيصل الشــعبي والتي انجبت له عبد القوي الشعبي وبالتال )صار أخا من االم 

لفيصل الشعبي( .

وتلقي فيصل الشعبي تعليمه االبتدائي ف مدرسة جبل حديد ف عدن )مدرسة 
أوالد الشايخ وبعض السلطي(.

وبعدها انتقل اىل الدرســه الحســنيه العبدليه ف احلوطة الرحلة االعداديه، 
وبعد ذلك تقرر ارســاله ال مــص حيث درس الثانوية ثــم التحق بجامعة عي 
شمس كلية االقتصاد والتجارة وحصل عل شهادة البكالوريوس عام 956)م .
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والتحق بحركة القوميي العرب  وحرض معهم عدة دورات ف دمشــق ثم ُكلف 
بمهمة تأسيس فرع احلركة ف اليمن .

منذ بداية 959)م استطاع فيصل تشكيل أوىل اخلليا التنظيمية ف اليمن ، وساعده 
ف ذلك ســلطان أمحد عمر ، وعبد احلافظ قايد ،وسيف الضالعي ، وطه أمحد مقبل ، 
وعيل أمحد نارص الســلمي ،  وأصبح فيصل السؤول الول عن قيادة فرع احلركة ف 

اليمن منذ عام 959)م.

بعد خترجه عاد اىل عدن والتحق بالعمــل ف وزارة التجارة التابعة حلكومة عدن 
لدة مخســة أشــهر ..تفرغ بعدها للعمل التنظيمي واالعداد النطلقة الكفاح السلح 
الذي اتسع ليشمل الواليات اجلنوبية ، وكان له فضل االعداد والتحضري لفتح جبهة 
عدن ، كونه الســؤول الول عن فرع احلركة ف اقليم اليمن ، واســتمر ف ذلك حتى 
منتصف العــام 965)م ، حيث اضطر للنتقال اىل تعز بنــاء عل طلب قيادة اجلبهة 

القومية لتول مسؤولية العمل الركزي من هناك  .

وقد عارض مــع جمموعة للجبهة القومية الدمج القــسي ف جبهة التحرير )) 
يناير 966)م التي فرضها النظام الصي ورأسها عبد القوي مكاوي .

وقد أسهم مع خرية الناضلي ف اجلبهة القومية ف االنسحاب من جبهة التحرير .

وســاهم ف قيام وقيادة حركــة 0) يونيو 967)م ) قبل االســتقلل( حيث تم 
االستيلء عل مدينة كريت ف عدن بواسطة البوليس السلح الذي انضم قادته اىل حركة 
القوميي العرب ومنع دخول االنجليز اليها وقامت بريطانيا بجلب فرقة اسكوتلندية 
عنيفة يرأســها من عرف باســم الجنون ميتشــل Mad Mitch الذي استطاع ان 
يســتول عل كريت مرة أخرى وأن يطرد قوات البوليس الســلح الذي استوىل عليها 

مع اجلبهة القومية . وبقي االمر كذلك حتى تم االستقلل ف 0) نوفمرب 967)م. 
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وف تلك الفتة التي اســتوىل عليها الجنون ميتشــل عل كريت عدن طلبني خال 
أبــو بكر الصاف الخراجه من كريت ليســافر اىل مص فجئت اليــه واخذته وخالتي 
نفيسة بســيارت الصح هلا بالدخول واخلروج باعتباري طبيبا ف الستشفى الركزي 
وعند وصولنا اىل بوابة عدن ف العقبة حيث كانت هناك نقطة تفتيش بريطانية انارت 
عليهم قذائف من اجلبل الجاور من الســلحي الجاهدين فانبطحنا ارضا بي اكياس 
الرمل الذي وضعها االنجليز وكانت خالتي ترفع رأســها بي الفينة والفينة لتشاهد 
العركة ، واجلندي يصيح داون داون وانا  امســك راسها اىل االرض وبعد ان انتهت 

العركة سمحوا لنا باخلروج واوصلتهم اىل الطار وركبوا الطائرة اىل مص.

كان فيصل الشــعبي حريصا عل وحدة الصف الوطني وبرشوط عادلة مع جبهة 
التحرير واجلبهة القومية وكان أكثر حرصا عل وقف نزيف الدم .

وشارك ف مفاوضات وحمادثات االستقلل الوطني مع بريطانيا .

وتسلم وزارة االقتصاد والتجارة والتخطيط ف أول حكومة بعد االستقلل  وكان 
يرى رضورة تركيز الدولة عل االستفادة من الرأسمل الوطني ورضورة مسامهته من 
الداخل واخلارج ف عملية التنمية وارشاك الرأسمل الوطني ف الهجر ف هذا اجلانب.

كم كان يري االســتناد عل مرتكزات االقتصــاد الوطني وأمهها الزراعة والثروة 
الســمكية والغتبي اليمنيي مع التخطيط الســليم للســتفادة من ثروات الوطن 

البتولية والعدنية . وقوبل ذلك االجتاه بحرب شعواء من التيار الاركس اللينيني 

وكان يرى رضورة التعايش مع االخرين، رغم االختلفات القائدية والتكتيكية.

وقــدم فيصل اســتقالته مــن وزارة االقتصاد نتيجــة للمزايدات التــي افتعلها 
الاركسيون وعي وزيرا للخارجيه فتة قصرية ثم رئيسا للوزراء عام 969)م.
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حركة 30 مارس 1968م 

وف 0) مارس 968)م قام لفيف من ضباط اجليش يرأســهم العقيد حسي 
عثمن عشــال باعتقال الجموعة الشيوعية باجلبهة القومية ومن بينهم عبد الفتاح 
اســمعيل وزمرته وايداعهم السجن ولكن قحطان الشــعبي رئيس اجلمهورية 
وفيصل الشعبي اعتضا عل ذلك بشدة وقررا ان هؤوالء الشيوعيي الاركسيي 
هم من قادة النضال ضد االســتعمر وزملئهم ف الكفاح الوطني ومهم اختلفنا 
معهم فإننا ال نســمح باعتقاهلم وبالتال تم اطلق رساحهم . وكانت تلك غلطة 
العمر ، كم يقول الخ العزيز وزميل الدراســة الستاذ عبد اهلل عقبة والذي كان 
أحــد العضاء الهمي والتديني ف اجلبهة القومية كــم كان وزيرا للثقافة ف أيام 

قحطان الشعبي . 

ويذكر الكاتب والصديق حممد بالفخر ان حمسن بن شملن الذي كان عضوا 
هاما ف اجلبهة القومية انه ذهب مع ســعيد العكربي وزير االدارة الحلية وخالد 
عبد العزيز )الذي كان ل زميل ف كلية عدن وهو ايضا شاعر باللغة االنجليزية( 
اىل فيصل عبد اللطيف الشــعبي وحذروه من اليســاريي بانم سيقتلوننا ، فرد 

فيصل الشعبي قائل : يقتلوننا وال نقتلهم . وهذا ما تم بالفعل . 

حركة 14 مايو 1968م

حدثت بتوجه اجليش ضد اليسار بقوة ف الناطق الريفية وخاصة ف منطقة أبي 
وما حوهلا وقد سبق ذكرها ف الفصل السابق )عند حديثنا عن قحطان الشعبي (

ويقولون أن فيصل الشــعبي استطاع ان يعيد اليسار مرة اخرى عل اعتبار ان 
اليساريي هلم تاريخ نضال ضد االنجليز واعوانه وأن هناك اعتداء عسكري عل 
الثورة من جبهة التحريــر ورابطة اجلنوب العريب وجمموعة العوالق حتى وصلوا 
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اىل قرب حلج والصبيحة وهلذا اتضطر فيصل الشــعبي ان يقابل اليسار التطرف 
ويتفاهم معه كم تم ذكره فيم سبق ف الفصل الول.

حركة 22 يونيو 1969م 

ف 6) يونيــو 969)، قام قحطان بفصــل وزير الداخليــة حممد عيل هيثم 
ولكــن الخري بعلقاته مع القبائل واجليش تكن مــن التحالف مع حممد صالح 
العولقي)وزير اخلارجية بعد ذلك(  وأعادوا جتميع القوى اليســارية التي فرقها 
الرئيس قحطان الشــعبي وقد اســتطاع حممد عيل هيثم باالتفاق مع عبد الفتاح 
اســمعيل وحممود عشيش وصالح مصلح وســامل ربيع عيل عل االنقضاض عل 
حكومة قحطان الشعبي وازالته هو وفيصل الشعبي من احلكم ومن كل الوظائف 

ف الدولة واحلزب 

وتكنوا من اعتقال كل من قحطان وفيصل الشــعبي ووضعهم رهن اإلقامة 
اجلربية ف )) يونيو  969)م وف مارس 970) تم نقلهم اىل سجن فتح الرهيب 

بذلــت جهود حثيثه من قبل الرئيس مجال عبدالنارص ،ومن الزعيم بومدين ، 
ودولة الكويت، لدى عدن للفراج عنهم واقامتهم ف القاهرة. لكن هذه اجلهود 

ذهبت عبثا .

ردود الفعل الداخلية ضد حركة 22 يونيو 

 أثارت حركــة )) يونيو 969)م  الكثري من ردود الفعل الغاضبه لدى كثري 
من قيادات وكوادر اجلبهه القوميه  وف أوساط الشعب.

وعندما تم اعتقال قحطان وفيصل الشعبي ثارت ثائرة الكثري من الكوادر ف 
اجلبهه وحتى ف الســلطه وطرح هؤالء عل االنقلبيي : تذكروا مواقف فيصل 
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منكم ف كل مؤامراتكم وتذكروه ف مؤامرة الدمج ))يناير 966)م وسعيه معكم 
لتجاوزمواقعكم فيها. تذكروا 0)مارس 968)م ودوره جتاهكم وجتاه عائلتكم 
وأطفالكم وأحداث مدينة الشــعب  و4)مايــو968)م وتردكم وهروبكم اىل 

الشمل وسعيه اىل ارجاعكم اىل الداخل أو علجكم ف اخلارج...الخ

اشــتدت هذه الضغوط من كوادر اجلبهه القوميه ومن بعض عنارص السلطه 
وبذلــت حماوالت للمصاحله بي الطرفي االنقلبيــي و الطاح هبم. وكادت أن 

تؤدي اىل نتائج كم كانت عليه العاده .

وهلــذا وانطلقا من أمهية شــخصية فيصل وأثره عل التنظيم والســلطه ف 
حالة نجاح مســعى الصاحله وعودته وخطورهتــا ، أي العودة عل اجلناح التآمر  
كان البد من قرار جانبي بافشــال الصاحله وكان القرار باغتيال فيصل الشــعبي 
بمشاركة رؤســاء ومؤســس حركة القوميي العرب ف بريوت وبالذات نايف 
حواتة وحمســن ابراهيم الذين عرفوا بمجموعة )صحيفة احلريه( والذين توال 
من القومية العربية والثأر وفلســطي اىل الاركسية والعنف الثوري ورتبوا تويل 

اليمن اجلنويب اىل بؤرة الشيوعية ف العامل العريب .

قتل فيصل الشعبي 2 ابريل 1970م

وقد قامت جمموعة الاركســيي ف عدن باصدار قرار اعدام فيصل الشــعبي 
بعيدا عن اللجنه التنفيذيه والقياده العامه . وف ) أبريل 970)م تم اغتيال فيصل 
الشــعبي ف ســجن فتح ، وقد  جاء ف البيان الذي أذيع من إذاعة عدن أن فيصل 
حاول اهلرب من الســجن وأطلق عليه جندي النــار ..وقتله من غري قصد. وف 
رواية اخرى زعموا ان فيصل كان لديه ســيف حاول بــه ان يقتل احلارس فقتله 
احلارس . وهذه قصة مكذوبة وال يقبلها العقل الن سجن فتح من أشد السجون 
رهبة وتعذيبا ومســاحة الغرفة صغرية جدا وتنع  فيه الزيارة وال يمكن الحد ان 

يدخل لفيصل سيفا اومسدسا او حتى سكينا .
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وكان جمموعة من أصدقاء فيصل قد عرضوا عليه هتريبه من السجن. فرفض 
ذلك وقال هلم : سلمناهم السلطه فاذا استطاعوا قيادة البلد اىل اخلرينحن معهم  
..واذا مل يســتطيعوا سيعودوا لطلب مســاعدتنا ونحن جاهزون .  انا قدت ثورة 

وهؤالء رفقاء النضال والسلح  وهؤالء هم من اغتالوه داخل سجنه.

وقد تيزفيصل رمحه اهلل بقيادة حكيمة ، وطول البال ، وكان اليؤمن بالدم .

وكان فيصل متزوجا وله ولدان وبنت .

سامل ربيع عيل 1935-26 يونيو 1978

ترمجة خمتصة ســامِل ُرَبيِّع َعيل يعرف باسم سالي ولد ف مدينة  جعار) أبي ( 
وهو ابن أحد الصيادين ف أبي  ويقال ان جده كان قاضيا حمليا وله معرفة ال بأس 

هبا بالرشيعة االسلمية 

درس ســامل ربيع عيل االبتدائية والتوسطة ف عدن  ثم درس ف مدرسة اعداد 
العلمي للمناطق الريفية . ورجع اىل بلده أبي حيث اشــتغل مدرســا للمرحلة 
االبتدائية .ثم اســتقال من مهنة التدريس ومارس مهنــة الحاماة ف أبي التي ال 
تتطلب دراسة قانونية بل ُيكتفى هبا لعرفة بسيطة الحكام الرشيعة االسلمية كم 
فعــل جده . ثم عمل كموظف ف ســكرتارية الســلطان الفضيل ف أبي ف ذلك 

الوقت )وخدم فيم يسموه فيم بعد السلطي والربجوازية واالمربيالية!!! (.

وانضم ف اواخر اخلمسينيات إىل منظمة الشباب القومي التي اسسها  ف تلك  
الناطق فيصل الشــعبي ، ثم شارك ف نشــاطات اجلبهة القومية لتحرير اجلنوب 
اليمني الحتل ف منطقة أبي وردفان ثم صار مسؤال قياديا عن منطقة أبي ثم صار 

عضوًا ف القيادة العامة للجبهة القومية .

وقــد انضــم اىل اجلنــاح اليســاري ف اجلبهــة القوميــة لتحريــر اجلنوب 
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اليمني)NLF(  والتي اســتطاعت ان تقق استقلل اجلنوب اليمني كم سبق ان 
رشحناه عند استعراض تاريخ اجلبهة القومية وقحطان الشعبي .

تكوين اجلبهة القومية للتحرير NLF واالحداث بعدها اىل االســتقلل ثم 
االنقلب عل قحطان )باختصار( .

تشــكلت اجلبهة القومية لتحرير اجلنوب اليمني الحتل ف أغسطس  )96) 
وقد ضمــت ف صفوفها حركة القوميــي العرب و اجلبهــة النارصية و النظمة 
الثوريــة جلنوب اليمــن الحتل و اجلبهــة الوطنية  والتشــكيل السي للضباط 
واجلنود الحرار وجبهة اإلصلح اليافعية وتشكيل القبائل.  والتحقت منظمت 
أخرى باجلبهة ، من بينها منظمة شباب الهرة ومنظمة الطلئع الثورية للشباب ف 
جنوب اليمن الحتل  وقد تشــكلت جلنة من ))عضوا إلقامة هذا التنظيم، هم: 
قحطان الشعبي و نارص السقاف وعبداهلل الجعيل ، وحممد عيل الصومات و ثابت 
عــيل النصوري وحممد أمحد الدقم وبخيت مليــط  وأمحد عبداهلل العولقي  وعيل 
حممد الكازمي وعبداهلل حممد الصلحي. وعيدروس حسي القايض )من حزب 

الشعب االشتاكي بعد خلفه معهم(.

الحظ عدم وجود عبد الفتاح إســمعيل وعيل نارص وعيل سامل البيض وعيل 
عنت وســامل ربّيع عيل وهؤالء هم قادة اجلبهة القومية فيم بعد .والحظ هنا ايضا 
عدم وجود اســم فيصل الشــعبي النه كان موجودا ف عدن ومشــغوال بتكوين 
اجلبهــة القومية وما حوهلا . حتى منتصف عــام 965)م حيث انتقل اىل تعز بناء 

عل طلب قيادة اجلبهة القومية لتول مسؤولية العمل الركزي من هناك  .

وقد تم تكوين اجلبهة بموافقة الســلل والقوات الصية الوجودة ف اليمن 
منذ فتة مبكرة .

واستطاعت اجلبهة القومية أن تستول عل احلكم بعد أن هزمت جبهة التحرير 
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ف معــارك عنيفة عام 967)م وقد أيدهتا ف ذلك بريطانية التي امرت اجليش بأن 
ينضم اىل اجلبهة القومية وذلك بعد فشــل الفاوضات مع جبهة التحرير وغريها 

من النظمت.

وبالفعل استطاع قحطان وجمموعته أن يقنعوا بريطانيا تسليمهم  احلكم مقابل 
تنازهلم عن البالغ الطائلة التي كانت ســتدفعها بريطانيا اىل حكومة اتاد اجلنوب 

العريب بعد انسحاهبا من عدن ولدة ثلث سنوات .

وبم ان بريطانيا كانت قد قررت من قبل االنسحاب من عدن ف تاريخ ) يناير 
968)م فإنا قد رحبت بم قدمه قحطان الشــعبي واجلبهة القومية من تنازالت 
مالية ضخمة كانت ســتكون عبئا عل حكومة بريطانيا الُعملية بقيادة ولسن،  ف 
وقــت كانت تعاين فيه من ضائقــة مالية . وبالتال قامــت الفاوضات ف جنيف 
وتنازلــت بريطانيا عن عــدن واجلنوب بأكمله للجبهة القوميــة وقدمت تاريخ 
االســتقلل اىل 0) نوفمرب 967)م بدال من ) ينايــر 968) )اي قدمت الوعد 

شهرا ( .

وقد تيزت اجلبهة القومية بوجــود أجنحة خمتلفة فمنها اجلناح اليميني الذي 
كان يرأسه قحطان وفيصل الشعبي ومنها اجلناح اليساري الذي كان فيه جمموعة 
عبد الفتاح اســمعيل وســامل ربيع عيل وحممد صالح العولقي وعيل سامل البيض 

وعيل عنت وعيل نارص حممد... الخ.

وقد لعب نايف حواتة الســؤول اليســار االول ف حركــة القوميي العرب 
والنظــر هلا والذي لعب دورا كبريا ف التأثري عل اجلبهة القومية ف اليمن اجلنوبية 
الشعبية وهو الذي دعم الجموعة اليســارية وأمدها بأفكاره وتنظيمته ، وساهم 
بالقضاء عــل قحطان وفيصل الشــعبي  وقد ذكر نايف حواتــة ف مقابلته ف 
التلفزيون الرويس )روســيا اليوRT ( أنه ســاهم بإعداد برنامــج الؤتر الرابع 



106 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

لســلطة اليمن اجلنويب بكامله الذي عقد ف جعار ف أبي بعد االستقلل مبارشة 
968)م والذي ســارت عل هدي تعاليمه اجلبهة القوميــة وبالذات الجموعة 
اليسارية التي ترأســها سامل ربيع عيل وعبد الفتاح اســمعيل وعيل نارص حممد ، 
وهذه هــي الجموعة التي قامت بحركة )) يونيــو 969)م والتي ادت اىل قتل 
فيصل الشعبي الؤســس االول حلركة القوميي العرب ف اليمن وسجن قحطان 

الشعبي أول رئيس جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية حتى وفاته . 

وهناك جمموعة متدينة منذ بدء حركة اجلهاد ، وكان يرأســها ف عدن أبو بكر 
شفيق وحممد أمحد باشــمخ وكان شعارهم ف بياناهتم  "رجال صدقوا ما عاهدوا 

اهلل عليه " وكانت بياناهتم تبدأ بالبسملة .

وف اجليش كانت جمموعة العقيد حسي عثمن عشال والعقيد السبعة ومعهم 
القــدم أمحد حممد بلعيــد والقدم مهدي عشــيش والرائد أمحد حممد الســياري 
وغريهم كثــري الذين قامــوا ف حركة 0) مــارس واعتقلوا اجلناح الشــيوعي 
)اليساري( بأكمله ، ولكن قحطان وفيصل الشعبي أفرجوا عن هؤالء الشيوعيي 
وردوهم اىل مناصبهم كم تقدم بالفصل الســابق . فقام هؤالء بااللتفاف عليهم 
وطردهــم من اجليش ف 4) مايو 968)م   ثم قام اليســار بحركة انقلبية كاملة 
ف ))يونيــو 968)م واعتقلوا قحطان وفيصل الشــعبي ورضبوا الجموعات 
اليمينية وختلصوا منها .  وقد اســتطاع حممد عيل هيثــم باالتفاق مع عبد الفتاح 
اســمعيل وحممود عشيش وصالح مصلح وســامل ربيع عيل عل االنقضاض عل 
حكومة قحطان الشعبي وازالته هو وفيصل الشعبي من احلكم ومن كل الوظائف 

ف الدولة واحلزب 

وتكنوا من اعتقال كل من قحطان وفيصل الشــعبي ووضعهم رهن اإلقامة 
اجلربية ف )) يونيــو  969)م وف 0) مارس 970) تم نقلهم اىل ســجن فتح 

الرهيب .
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وتم اغتيال فيصل الشعبي ) ابريل 970)م وبذلك بدأت الرحلة االشتاكية 
الشيوعية 

توىل جملس الرئاســة ســامل ربيع عيل وتوىل االمانة العامة للحزب عبد الفتاح 
اسمعيل وتوىل عيل نارص حممد رئاسة اجلمهورية ) بعد ازاحة حممد عيل هيثم( 

و تكون جملس الرئاسة عل هذا النحو التال : )- سامل ربيع عيل: رئيس جملس 
الرئاسة )- عبد الفتاح إسمعيل: عضو جملس الرئاسة المي العام لتنظيم اجلبهة 
القومية )- حممد عيل هيثم :عضو جملس الرئاسة رئيس جملس الوزراء 4- حممد 
صالــح عولقي :عضو جملس الرئاســة  ووزيرا للخارجيــة  5- عيل عنت وزيرا 

للدفاع  6- عيل نارص حممد عضو جملس الرئاسة  

وصار رئيس الوزراء حممد عيل هيثم لفتة بســيطة ثم تم ارســاله اىل روسيا 
ليتعلم الاركسية وتوىل بدال عنه هذا النصب عيل نارص حممد 

وتوىل عبد الفتاح اســمعيل منصب االمي العام للحزب )وهو منصب اعل 
من منصب رئيس اجلمهورية عند االحزاب االشتاكية( .

وبم ان الرئيس ســامل ربيع عيل توىل منصب رئاســة مجهوريــة فإن ما حدث 
مــن مآيس ونكبات ف هذه الفتة فقد نســب اليه ، وهلذا ذكرنا معظم هذه الآيس 
من التأميم والســحل .. الخ ، ف هذا الفصل ولكن جملس الرئاسة وقيادة اجلبهة 

القومية بكاملها كلها مسؤولة عن ذلك .

االجتاه الشيوعي املاركيس يسيطر عىل اجلبهة القومية  :

ان االجتاه الاركس أوجده كارل ماركس اليهودي اللاين وســانده ف ذللك 
اليهود وخاصة أصحاب الثروات الضخمة من اليهود من أمثال عائلة روتشــيلد 
االســطورية واالخطبوطية وهلذا سنســتعرض كيف بدأ كارل ماركس اليهودي 
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بفلســفته الشيوعية وتأثرياهتا وكيف قام ليني بتأسيس اول ثورة شيوعية ف العامل 
وذلك ف روســيا القيصية والتي كانــت ال تزال اقطاعيــة ومل تبلغ بعد مرحلة 
الرأســملية التي أكد عليها ماركــس ف نظريته ، والتي خيرج مــن رمحها الطبقة 
العملية الربوليتارية التي تؤدي اىل الشيوعية وهذا ما يناقض نظرية ماركس نفسها 

الشيوعية واليهود:

كارل ماركس 1818-1883م

ولــد ف مدينة ترتر ف الانيا وكان والده من عائلة احلاخامات اليهودية المتدة 
اىل ما يقرب ألف ســنة ومع هذا فقد تول ابوه اىل النصانية الربوتستانتيةعندما 
وجد مضايقة من اللان لليهود وبالتال صار مســيحيا لوثريا وغري اسمه العربي 
اىل اســم ألاين باالسم بينم هو ف الواقع هيودي أصيل مثل ما يعمل معظم اليهود 
ف معظم االزمنــة والمكنة ، وتعمد أوالده مجيعا ف الكنيســة اللوثرية بم فيهم 
كارل ماركس واصبــح والده من كبار رجال الال واالثريــاء بينم كانت امه من 

عائلة حاخامات هيودية هولندية .

ودرس ف الثانوية ف مدينته . وعندما كان عمره 7) سنة دخل اىل جامعة بون 
ولكنــه اتصل بمجموعة راديكالية ف تلك اجلامعــة وكانوا حيبون رشب اخلمور 
وانشــؤوا ناديا لذلك ودخلو ف معارك متعددة مع جمموعات أخرى من الشباب 
وطردته اجلامعة فنقله والده اىل جامعة برلي وهناك بدأ يدرس لول مرة دراســة 

جامعية جيدة ودرس الفلسفة والقانون . 

وتزوج ببارونة متعلمة ثرية مليونرية من الطبقة احلاكمة الرّبوسية )موطن اهم 
القيادات االلانية ( واسمها بيجيني فون ، وهكذا ارتبط بالطبقة الربجوازية العليا 

ف ألانيا .
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واهتم بدراسة الفلسفة وبالذات فلسفة هيجل الذي جاء بمنطق الديالكتيك 
)أي النقيــض يولد النقيض ( وحتى نفهم هذا النطق نرضب مثاال بســيطا فالاء 
مكون من غاز االوكسجي وهو غاز يساعد عل االشتعال وغاز اهليدروجي هو 
غاز مشتعل واجتمعهم يؤدي اىل النقيض وهو الاء الذي يطفئ النار،  ومثال اخر 
ملح الطعام مكون من مادة الصوديوم وهي مادة كاوية والكلور وهو غاز ســام 
واجتمعهم يؤدي اىل النقيض وهو ملح الطعام )الفيد اذا اخذ باعتدال( . وبذلك 
قام هيجل بتحطيم النطق االروســطي واجياد منطق جديد مبني عل ان النقيض 

يؤدي اىل نقيضه .

ورغم ان هيجل كان متدينا واســتخدم فلســفته باثبــات الدين اال ان كارل 
ماركس وصديقه انجلز اســتخدما هذا النطق ف ما يســمى االشتاكية العلمية 

احلتمية .

 وخلصة هــذه النظرية ان االنســانية عندما بدأت كانــت ذوات االنتاج ، 
حمصورة ف صيد احليوانات ، كلها مشــاعة وبالتال كان الجتمع الشيوعي االول 
وعندما بــدأ آالت االنتاج تتطور اىل الفاس والحــراث تكون الجتمع الزراعي 
وتــول اىل الجتمع االقطاعي ، وادى الجتمــع االقطاعي اىل وجود جمموعات 

االقطاعي االثرياء وملك االرض والفقراء العدمي من الفلحي .

وعندما تطورت آالت االنتاج وظهرت الصناعة التي بدأت ف انجلتا والانيا 
ذهــب آالف الفلحي اىل الصانع هربا من الطبقة االقطاعية واســتفاد صاحب 
الصنع ورأسالال اســتفادة كاملة من هؤالء العمل الذين يصنعون الواد الطلوبة 
ف الســوق وقامت االلة بتحويل الجتمع من جمتمع زراعــي اقطاعي اىل جمتمع 
صناعي وتيز هــذا الجتمع بوجود طبقتي طبقة الربوتاليــا )العمل الكادحي( 
وطبقــة الربجوازية )االثرياء وأصحاب رأس الال( وبــم أن العامل حيول الواد 
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الولية اىل سلعة هلا قيمة كربى فإن فائض هذه القيمة هي بسبب جهد هذا العامل 
والذي يسقه منه صاحب الصنع الربجوازي الرأسمل.

وهلذا تكونت الجتمعات الربجوازية الرأســملية والتي سيطرت عل وسائل 
االنتاج ، وعل العمل السحوقي الساكي الذين تستغلهم هذه الطبقة . 

كم قامت هذه الربجوازية بالتحول اىل االستعمل للحصول عل الواد االولية 
الرخيصة من البلد الستعمرة وبالتال كانت ســندا قويا لزيادة ثروة هذه الطبقة 

اجلشعة البشعة

 وجتمــع العمل ف نقابات عملية يطالبوا بحقوقهــم وازدادت هذه احلركات 
النقابية اتساعا ف كل من بريطانيا وألانيا وفرنسا وغريها من الدول االوربية التي 

اعتمدت عل النظام الرأسمل واالستعمر...

 وكان ماركس وانجلز يتوقعان ان تكون أول دولة اشــتاكية هي بريطانيا ثم 
تتلوها الانيا وبعدها الدول الوربية التي فيها صناعات وطبقة عملية .

وانتقل ماركس بعد ان طردته ألانيا اىل بريطانيا حيث احلركة العملية الواسعة 
التي يمكن ان تكون وقودا للثورة  وحيث دعمه جمموعة من الرأســمليي اليهود 
وعل رأســهم عائلة روتشلد الغنية الراسملية االخطبوطية وهي التي تسيطر عل 

البنوك وعل النظام الرأسمل واالمربيال.

والغريــب حقا ان كل احلركات االشــتاكية التي قامــت ف الانيا وبريطانيا 
واوربــا وحتى ف الواليــات التحدة كانوا مؤسســوها من اليهــود الرداكاليي 
الثوريي وكانت تدعمهم العائلت الثرية اليهودية ف اوروبا والواليات التحدة 

مثل عائلة روتشلد وعائلة روكفلر ؟؟!!. 

ومل يكن ماركس وانجلز يتصوران ان اول ثورة شــيوعية ف العامل ســتحدث 
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ف روســيا االقطاعية التخلفــة حيث ال توجد فيها صناعــات متقدمة وال طبقة 
برجوازية وانــم هناك طبقة اللك االقطاعيي والنظــام القيصي االمرباطوري 
الســتبد الطاغية . وبالتال فإن قيام الثورة ف روســيا االقطاعيــة يناقض نظرية 

ماركس السمة االشتاكية العلمية مناقضة تامة .

والسبب ف وجود الثورة الشيوعية ف روسيا هو ان القيارصة كانوا ضد اليهود 
الذين ســيطروا عل التجارة وأرضوا رضرا بالغا باالقتصاد الرويس وافسدوا ف 
االرض افسادا كبريا ، وكان القيص نيكوال الثاين من أشد الناس عداوة لليهود وف 
عهده ظهرت برتــوكلت حكمء صهيون وتآمر اليهود عل هذا النظام القيصي 

االقطاعي وازالته من الوجود باعتباره العدو الول لليهود ف تلك البقاع .

وعندما بدأت الثورة ضد النظام القيصي استغلها هؤالء اليهود الذين كونوا 
احلركات الثورية الشيوعية 

 فالديمري لينني )1870 – 1924م(

عندما أعدم شقيق ليني الكرب, كان ليني ف رشخ شبابه, وانجرف بعدها نحو 
الفكار الثورية التطرفة التي تلقاها من زملئه اليهود ف الدرســة  اشتد البحث 
عن الثوريي دبر له اليهود الســفر إىل ســويسا عــام 895)م )وكان عمره 5) 
عاما(. وهناك ارتقى السلم ف التنظيم الشيوعي الذي ضم ليودوتش, وإكسلرود، 
وجوليوس تسيد رياوم وفريازا ســوليش.. وكلهم من َّ اليهود. وكان بليخانوف 
وليني مهــا الوحيدين ف تنظيم كامــل من اليهود)ومها من غــري اليهود( والتي 
ضمت تسيد رياوم الذي عرف فيم بعد باســم مورتوف الذي تزعم الونشفيك 

فيم بعد, بينم تزعم ليني البولشفيك.

 وعاد ليني إىل روســيا وبارش نشــاطه مع مورتوف وغريه ولكن السلطات 
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تنبهت له ودخل الســجن عام 897)م وخرج منه عام 900)م )أي بعد ثلث 
سنوات قىض معظمها ف ســيبرييا(. وكان قد تزوج من اليهودية احلسناء الثورية 
نادجيدا كروبسكايا. وعندما أطلق رساحه، توجه إىل سويسا مرة أخرى وأصدر 
مع بليخانوف وإكســلرود ويوتريســوف وتروتســكي صحيفة باللانية اسمها 
)إيســكارا( أي  الرشارة. وتولت زوجته اليهودية ســكرتارية التحرير. وكانت 

الصحيفة هُتَرب إىل روسيا وتتجم إىل الروسية. 

وُعقــدت مؤتــرات عــدة − مــن عــام )90)-907)م − اختلف فيها 
الرفاق الشيوعيون وانقســموا إىل مونشفيك وبولشفيك, وكان ليني وتروتسكي 
)اليهودي( من جناح البولشــفيك ومورتوف )اليهودي( من جناح الونشفيك. 
وأصدر البولشفيك عام 908)م جريدة بروليتاريا )أي العمل( وعهد بتحريرها 
إىل ليني وزينوفيف اليهودي. ومجيع الحررين هلذه الجموعات الشيوعية هم من 

اليهود ما عدا ليني .

واستطاع الونشفيك والبولشفيك ف تقويض الروح العنوية للشعب الرويس 
ونرش فضائح القصــور والطبقة التفة والنبلء وتضخيمها. واندفعت روســيا 
عــام4)9)م إىل احلرب العالية الوىل ف صف بريطانيا وفرنســا )احللفاء( ضد 
ألانيا وتركيا )العــدو التقليدي لروســيا(. وازدادت االضطرابات أثناء احلرب 
وخاصة ف مطلع عام 7)9)م واســتطاع اليهود أن يلعبــوا باالقتصاد وأنّ  يقل 

التموين ف العاصمة بطرسربج )مدينة بطرس( نفسها. 

واختــل المن وأطلق اجلنود النــار بأمر ضابط واحد أهتــم بأنه عل علقة 
وطيدة بالتنظيمت السية اليهودية فهاجت اجلمهري. وبدأ اجليش يعاين من اهلزائم 

بفقدان الروح الوطنية. 

وف )) مارس )آذار( 7)9)م اشتدت الزمة, وَفتك اجلنود) الذين ّ انضموا 
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للخليا الثورية ( بضباطهم وانفلَت المن تاما. وتم إطلق رساح الســجوني 
والجرمي وُســمح هلم بالنهب والقتل وإثارة الذعر. وطوال هذه الدة كان ليني 
ال يزال ف ســويسا ينعم مع زوجته اليهودية وجمموعة مــن قادة احلزب باحلياة 
الرغيدة ف ســويسا، واهتمه كثري من الرفاق بأنه ينفق ببذخ ويعيش حياة النبلء 

وأنه يشتي بأمواله التي يعطيه اياها اليهود من يريد.من االنصار.

 وقد استطاع اليهود التغلغلون ف الدولة اللانية أن يقيموا  اتفاقًا بي روسيا 
وألانيا يعود بموجبه اهلاربون والنفيون من الروس إىل بلدهم. وُرتبت هلم قطا ًرا 
ت خاصا, عاد فيه ليني ورفاقُه وآالف الثوريي. ومل يكنً  قطاراً  واحدا بل سلسلة 
من الرحلت التي نقلت تســعي ألف فوضوي إرهايب وشيوعي، ومعظمهم من 

البولشفيك من ألانيا إىل روسيا. 

واســتطاع ليني ف بطرسربج أن يكسب جمموعة من ضباط البحرية الروسية 
فاســتولوا عليها ومع جمموعاته الداخلية والتي أتت من ألانيا, واستطاع أن حيول 
الثــورة ضد القيص إىل صاحله, ودخل بطبيعة احلال مع كراينســكي وكولشــاك 
ودينكي )القادة الــروس للثورة البيضاء والتي قامت ضــد القيص باقامة نظام 
ديمقراطي غريب ،( الذين اســتولوا عــل الدولة وبدعم من احللفــاء )بريطانيا  

أساسًا( ف حروب طاحنة.

 واســتطاع لينــي أن يتغلب عل كراينســكي وجمموعته )الثــورة البيضاء ( 
بمســاعدة القليات الوجودة ف روســيا التي عانت من الظلم والتي مل يستطع 
نظام كراينســكي أن يقنعها بإجياد نظام جديد عادل فتقدم ليني بخطاباته النارية 
اىل الســلمي يعدهم بالؤازرة ويطلب منهم الثورة ضد االستعمر والطغيان وأن 
حيتم دينهم وقرآنم وحريتهم الدينيــة والدنية كاملة وكان بيان ليني ف نوفمرب 

7)9) م إىل السلمي :
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بيان لينني يف نوفمرب 1917 م إىل املسلمني 

:) يا مسلمي روسيا.. يا مسلمي الرشق.. أهيا الرفاق أهيا اإلخوة. ثوروا من أجل 
دينكم وقرآنكم وحريتكم ف العبادة.. إننا هنا نعلن احتامنا لدينكم ومســاجدكم.. 
وإن عاداتكم وتقاليدكم حرة ال يمكن الســاس هبا.. ابنــوا حياتكم احلرة الكريمة 
الستقلة دون أي معوقات.. ولكم احلق ف ذلك.. واعلموا أن مجيع حقوقكم الدينية 

والدنية مصونة بقوة الثورة.  

وأعلــن لينــي أن االتفاقيات السيــة العقودة بي روســيا وبريطانيا وفرنســا 
القتســام العامل اإلســلمي باطلة والغية.. وأن روســيا الثورة ال ترغب ف احتلل 
القسطنطينية)اســطنبول (  بل ســتظل القســطنطينية عاصمة للخلفة اإلسلمية. 

وكذلك أعلن أن اتفاق بريطانيا وروسيا القتسام إيران اتفاقا باطل والغيا.

وقام ليني بتســليم مصحف عثــمن الذي كان ف حــوزة القيارصة إىل ممثيل 
مســلمي روســيا ف مؤتر بتوجراد.. وكذلك ســلمهم جمموعة كبرية من الوثائق 

التارخيية واآلثاراالسلمية.

 ويبدو أن سياســة ليني الدعائية بلغت حدا من النجاح جعل بعض الســلمي 
يعتقدون أن ثورة أكتوبر البلشــفية هي منحة من السمء إلنقاذ السلمي من االستعمر 
الوريب.. بل وصلت دعاية ليني إىل درجة الزعم بأن نظام ليني البلشــفي إنم يقوم 
عل مبادئ القرآن ورشيعة اإلســلم!! لذلك وقف كثري من مسلمي روسيا ف صف 
ليني منذ اللحظة الوىل.. وتبعهم اآلخرون مثل زكي فيلدي طوقان − قائد البشكري 
ورئيس أول دولة فيها − عندما وجد أن روسيا البيضاء وقائدها كولشاك يرفضون أن 
يعتفوا للمسلمي بأي حق ف االستقلل الذات.. وكذلك فعل حزب )اآلش أوردا( 
ف قازاخستان الذي قاتل ف صف كولشاك ضد ليني ف أول المر إال أنه حول مجيع 
رجاله إىل خندق ليني عندما رفض كولشــاك االعــتاف هلم بحقهم ف تكوين دولة 
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إسلمية ذات اســتقلل ذات والوحيدون الذين ارتابوا ف وعود ليني هم رجال 
اُلــل )علمء الدين( ومريدو الطرق الصوفية الذيــن كانوا يعتربون اجلميع كفاًرا 
جتــب حماربتهم، وأن الطريق الصحيح هو إجياد حكومة إســلمية مســتقلة غري 

مرتبطة ال بالبيض وال باحلمر.. فالكل أعداء اهلل وأعداء الؤمني.

وهكذا قامت دولة القوقاس الستقلة بقيادة اإلمام الرباين الصوف نجم الدين 
غوتســو الذي لقبه الروس غوتسنســكي وذلك ف صيــف 7)9)م .... وكان 
حيارب قوات ليني بنفس القوة التي حارب هبا قوات كولشــاك.. وقد اشتهرت 

بطوالته وبطوالت رفيقه الشيخ الصوف أوزن حجي.

ورغم قواته الضئيلة وســلحه البسيط إال أن هذا الشيخ الصوف استطاع أن 
يواجه قوات البلشفة حتى عام  5)9) م عندما انزمت قواته أمام قوات الشيوعية 

واستشهد هذا الشيخ الجاهد ورفيقه وكثري من رجال الطريقة النقشبندية.

وف التكستان قام العلمء وشــيوخ الطرق الصوفية بالدعوة إىل إقامة الدولة 
اإلسلمية الستقلة ف التكستان. وبالفعل تكونت هذه الدولة ف خوقند وامتدت 
لتشــمل معظم أرايض التكستان ما عدا طشــقند التي كانت فيها حامية روسية 
قوية انضمت بكاملها إىل صف ليني وتبعها مجيع الستوطني الروس.. ورغم أن 
انتمءات هؤالء الستوطني كانت إقطاعية وبورجوازية واستعمرية إال أنم وجدوا 
أن الروس احلمر خري هلم من الســلمي وهكذا اتفقت اإلقطاعيةوالبورجوازية 
والنظام االســتعمري القيصي مع ليني الشيوعي للوقوف ف وجه السلمي ف 

التكستان .

اســتطاع ليني وزمرته من اليهود أن يستولوا عل روسيا بأكملها خلل بضع 
ســنوات. وكان الكتب الســيايس بوليتبيورو )buro Polit (وهو الذي حيكم 
روســيا مكونا من ليني وزينوفيف وكامنيف وتروتســكي وبوخارين وستالي. 
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وكانوا مجيعهم من اليهود ما عدا ليني وســتالي اللذين كانت زوجتيهم هيوديتان 
بل إن ســتالي زوج ابنته فيم بعد إىل هيودي وكان ارتباطه باليهود قويا ثم اختلف 
مع بعض زعمئهم وبالذات ترتسكي ) 879) -940)م( وقد اشتهر تروتسكي 
بدعوته اىل الثورة العالية وان تقودها الطبقة الثورية من الثقفي والطبقة الوسطى 
وبالتــال تقود طبقة البولتاريا حتى يوجد نظام شــيوعي روليتاري ف العامل أمجع 
وكانت كتابات تروتســكي ختالف اىل حد بعيد فلســفة ماركس وليني ف طرائق 

التنفيذ هلذه الثورة البلشفية وهلذا اختلف تروتسكي مع ستالي .

ويقال ان تروتسكي اســتوىل عل كميات هائلة من الذهب الوجود ف خمازن 
الدولــة القيصية وهرهبا اىل أوروبا والكســيك والواليــات التحدة بارتباطاته 
مع بيــوت الال اليهودية الكربى وباعتباره احد اقطــاب اليهود ف العامل الثوري 
البلشــفي ، وعندما زاد اخللف بي تروتسكي وستالي اضطر تروتسكي لغادرة 

روسيا سنة 9)9)م بعد هجرته منها  اىل اوروبا اوال ثم اىل الكسيك ثانيا .

وواصل نشاطه الثوري ف الكســيك بحيث أصبح يشكل خطرا عل سلطة 
ستالي ف روســيا ذاهتا مما جعل ســتالي يدبر مؤامرات عدة لقتله وقد نجح ف 
ذلــك ف الحاولة الثالثة حيث قام بقتله احد عملء ســتالي الذي اســتطاع ان 
يكتســب ثقة تروتسكي وان يدخل بيته وان يقتله بفأس كان خيبأه ف معطفه ، 0) 
اغسطس940)م ، وحكم عل القاتل بالســجن عرشين سنة ثم تم االفراج عنه 

بضغط من موسكو وعاد اىل روسيا مرة اخرى باعتباره بطل للتاد السوفيتي .

 واســتطاع ســتالي أن يزيح بعض قادة اليهود ذوي السلطة العليا ف االتاد 
السوفيتي بعد وفاة ليني عام 4)9)م. )الذي توىف نتيجة اصابته بمرض الزهري 

نتيجة الزنا( ولكن ارتباط استالي باليهودية العالية بقي ً ثابتا. 

وكان اليهود يشــكلون 70 إىل 80 بالئة مــن أعضاء اللجنة الركزية للحزب 



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب117

الشــيوعي الرويس. وقد اشتهر قول ليني إنه مســتعد لقتل 80 بالئة من سكان 
العامل ليستمتع الباقون باحلياة ف ظل الاركسية اللينينية. 

وقــد قتل ليني ف ثورته )7)9) −4)9)م( أكثر من مخســة مليي رويس 
)وكثري منهم مســلمي( )انظر كتابنا الســلمون ف االتاد السوفيتي اصدار دار 
الــرشوق جدة ( ..  وأما ســتالي فقد قتل 5) مليــون رويس خلل فتة حكمه 

الطويلة .

مل تقم أي دولة ماركســية بدون جمازر ومل تقم أي دولة ماركسية بدون مذابح, 
ســواء أكانت ف أوربا )روســيا وبولندا وبلغاريا وهنغاريا وتشيكوســلوفاكيا 
ويوغوســلفيا.. إلخ( أو ف آسيا )الصي ومذابحها بعرشات الليي( وكمبوديا 
)أكثر من مليونــي( والوس )مئات اآلالف( وفيتنــام )بضعة مليي(. وحتى 
الحاولة الاركســية ف أندونيســيا قتلت أكثــر من مليون, ولكن ســوهارتو)ف 

اندنوسيا( استطاع القضاء عليها. 

واليشء ذاته يقال ف الكونغو والصومال )سياد بري( واحلبشة )منجستوهييل 
ماريام( وأمريكا اللتينية )كوبا ( والحاوالت ف الرجنتي وغريمها.

 وال غرابة إذن ، أن يقوم احلزب الطليعي الشيوعي ف اليمن اجلنوبية بالجازر, 
فهذا دأهبم. وقتلهــم للعلمء وترشيد أكثر من مائتي ألف من ســكان عدن )أي 
أكثر من نصف السكان, وقدّ حلّ حملهم و ضعفهم من الرياف النكوبة( وفقدت 
عدن واليمن اجلنوبية كوادرها.. ثم انطلقت الجازر فيم بي الزمرة والطغمة,  بعد 
أن ختلصوا من قحطان الشــعبي وابن عمه فيصل الشــعبي )الؤسسي الوائل 
للجبهــة( عام 969)م ختلصوا من جمموعة أخرى من الدبلوماســيي ف الطائرة 
النكوبة. ثم ختلصوا من سالي )ســامل ربيع عيل( بمجزرة حصدت بضعة آالف 

)عام 978)م(.
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 ثم وقعت الجزرة الكربى ف يناير  986)م بي الزمرة والطغمة وجمموعات 
عيل نارصحممد وجمموعات البيض وعبد الفتاح إسمعيل وعيل عنت. وكان القتل 
ف خلل أســبوعي من القتال أكثر من عرشة آالف شخص. ثم استمر القتل عل 
اهلوية وبلغت اخلســائر البرشية ف مجلتها أربعي ألف أو تزيد, وأغلبهم من أنصار 
عيل نارص بعد هزيمته وخروجه إىل اليمن الشــمل مــع ثلثي ألف من أنصاره 
الذين اســتقطبهم عــيل عبدااهلل صالح واســتفاد منهم اســتفادة هائلة, وخاصة 
عندمــا أراد البيض أن يقوم باالنفصال عام 994)م بعد أن قام بالوحدةّ  الفورية 
االندماجية عام 990)م. وف كل احلالتي أدىى ذلك بالبلد إىل نكبات مستمرة  
قتل فيها اآلالف ورشد عرشات اآلالف ومل يســتفد إال هو وجمموعة صغرية من 
أتباعه حصلت عل المــوال الضخمة التي أتت إليه مــن جهات مؤيدة حلرب 
االنفصال عام 994)م، وعل إثرها ارتفع رصيده ف البنوك الســويسية ليصل 

اىل مليارات الدوالرات.

 وهكذا تول الناضل الشــيوعي الربوليتاري إىل أحد أكرب الرأســمليي ف 
اليمن. وبلغ من إرسافه وبذخه أن كانت تكاليف خطبة ابنته أكثرمن مليون دوالر 
ف فنادق ديب!! واهلل ف خلقه شــؤون. وتكاليف الزواج مخسة مليي دوالر. ثمّ  

تم االنفصال ويطالب الزوج بالليي حتى يوافق عل الطلق.

األحزاب الشيوعية يف البالد العربية ودوراليهود فيها

نشأت الحزاب الشــيوعية ف البلد العربية ف أوقات خمتلفة وأزمنة متباينة 
وبعضهــاّ  تكون ف بداية العرشينــات من القرن العرشيــن، وبعضها ف مرحلة 
متأخرة, مثل حزب االتاد الشعبي الديمقراطي )الشيوعي اليمني( عام 960)م 
وبعده احلزب االشتاكي اليمني )باتاد جمموعات عبد الفتاح من اجلبهة القومية 
وحزب باذيب وحزب البعث االشــتاكي برئاســة أنيس حســن حييى وحزب 

سلطان أمحد عمر ف الشمل( .
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احلزب الشيوعي الفلسطيني

تأسس عام 9)9)م ف فلسطي »حزب العمل االشتاكي« من أعضاء هيود، 
أغلبهم من الشيوعيي والباقي من يسار مستوطنة بوعال تسيون . واشتهر احلزب 

الشيوعي باسمه الختص)مويس(.

 وولد احلزب الشيوعي الفلســطيني هبذا االسم ف خريف ))9)م بغرض 
االندماج ف الكومنــتن )الممية الثالثــة( أو الؤتر الصهيــوين. واختار غالبية 
العضاء جانب الصهيونية، وأصبحوا قادة حزب الاباي بينم اختار الباقون )نحو 
50) عضوًا( احلزب الشيوعي الفلسطيني )اليهودي( واعتف الكومنتن رسميا 

باحلزب ف فرباير 4)9)م. 

وبدأ ظهور شــعارتعريب احلزب  أي إدخال أعضاء عرب فلســطي فيه ف 
يوليه 4)9)م ومنذ عام 7)9)م بدأ العضاء العرب ف السفر إىل موسكو لتلقي 
مبادئ الاركســية واالشتاكية العلمية. وأيد احلزب ف أغلبيته احلركة الصهيونية 

وأن فلسطي تعترب وطنا لكل هيودي سواء ولد فيها أم هاجرإليها. 

وف ثورة الرباق االســلمية الشهورة ف أغســطس 9)9)م التي قامت ضد 
الصهاينة الذين بدأوا يتوســعون ف احتلهلم فلســطي وينشئون الستوطنات ف 
كل مكان وينادون بحائط البكى )الرباق( حائطا هلم رغم أن التحكيم الدول أقر 
بأن حائط الــرباق تابع للعرب وال علقة له باليهود. ورغم ذلك وقف العضاء 
من الفلسطينيي العرب مع إخوهتم اليهود الصهاينة وأيدوا موقفهم. ومل ترقيادة 
احلزب ف ثورة الرباق سوى أنا مذابح عنصية ضد اليهود من العرب التعصبي 

الرجعيي!!.

وبدأت خطوات أقوىى ف تعريب احلزب الشــيوعي اليهودي الفلسطيني، 
لن قيادة احلزب كانت ف غالبيتها بيد اليهود, وذلك إثر الؤتر الســابع النعقد ف 



120 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

ديسمرب 0)9)م. وتولت صحيفة احلزب من اللغة اليهودية)اليديش( إىل اللغة 
العربية منذ عام ))9)م.

 وعند ظهور النازية عاد التعاون الوثيق بي احلزب الشــيوعي الفلســطيني 
والصهاينة باعتبارهم ً مجيعا ف خندق واحد ضد النازي. 

ومل يشتك احلزب الشيوعي الفلســطيني ف أي حركة مقاومة ضد الصهاينة 
سوىى البيانات اجلوفاء التي تشجب إبادة الفلسطينيي العرب من قبل الصهاينة. 

وبعد نكبة 948)م تبعثر الشــيوعيون الفلســطينيون . ولكن من بقي منهم 
انضم إىل احلزب الشــيوعي اإلرسائييل. وأما من كانوا ف الضفة الغربية فانضموا 
إىل احلزب الشيوعي الردين. وكانت قيادة احلزب الفلسطيني هتاجم الرئيس عبد 
النارص بسبب معاداته إلرسائيل!! ولكنه ّغري موقفه بعد حرب أكتوبر 956)م. 
وحدثت أزمة ف صفوف احلزب  واهتم بالعملة إلرسائيل ســنة 957)م وانشق 
إىل حزبي أوهلم »حزب الطليعة الثورية الشــيوعية ، والثاين »احلزب الشيوعي« 

وكلمها ف قطاع غزة التابع اىل مص ف ذلك الوقت .

وف أواخر عام 958)م وجهت أنظمــة المن ف اجلمهورية العربية التحدة 
رضبات متلحقة للشــيوعيي ف مصوسوريا وقطاع غزة. وانتهى احلزب لفتة 
بعد عام 967)م)هزيمة يونيه الدوية( وتكن احلزب الشيوعي الردين ف الضفة 

الغربية من أن يعيد تشكيل احلزب الشيوعي الفلسطيني.

احلزب الشيوعي األردين

تشكل احلزب الشيوعي الردين ف مايو )95) م باندماج احللقات  الاركسية 
برشق الردن مع عصبة القرار الوطني ف فلســطي  والتي اســتمرت ف ممارسة 
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نشــاطها ف الضفة الغربية بينم انضم احلزب الشيوعي الفلسطيني ف الداخل)أي 
الذي تول إىل إرسائيل( إىل احلزب الشيوعي اإلرسائييل .

ومنذ بدايته قرر احلزبالشــيوعي االردين االعتاف بإرسائيل والتعامل معها 
والقبول بقرار التقســيم وركز عل قضايا النضال ضد اإلمربيالية وضد اإلقطاع 
وطالب بتوزيع الرايض عل الفلحي مع أن الردن صحراء والساحة الزروعة 
فيهــا صغرية واللكيــات الزراعية موزعة أصل عل القبائل والســكان الحليي 

والتوجد إقطاعيات كبرية عل اإلطلق .

وف ديســمرب 970) م انشقت جمموعة يرأســها فهمي السلفيتي وأميل نفاع 
وفؤاد قسيس)من النصارى االردن( وكونوا حزبا جديدا باسم احلزب الشيوعي 

االردين  والذي يرفض الكفاح السلح وينادي باحللول السلمية. 

 وتكون تنظيم جديد هو التنظيم الشــيوعي الفلســطيني من الضفة الغربية 
عام 975) م وتنظيم آخر ف لبنان للفلســطينيي عام 980) م وأصدر صحيفة  

القاومة الشعبية وكلمها بتوجيه اللجنة الركزية للحزب الشيوعي الردين.

وف عــام 984) م انشــقت جمموعة عن احلزب الشــيوعي الردين وكونوا 
النظمة الشعبية لتحرير فلسطي ورفض احلزب الشيوعي الردين العمل الفدائي 

الفلسطيني وطالب باالعتاف بإرسائيل والتسوية السلمية.

احلزب الشيوعي السوري اللبناين

تكون ف نوفمرب 4)9)م وكان أعضاء اللجنة الركزية فؤاد شــمل  ويوسف 
إبراهيم يزبك وفريد طعمة تت اســم »حزب الشعب اللبناين« وإصدار جريدة 
»اإلنســانية« باســم احلزب. وانضم إليهم بعد بضعة أشــهر عصبة سبارتكوس 
الرمنية التي أسســها آرتي مادويان وهيكازون بودياجيان عام 0)9)م وحرض 
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جوزيف برجر اليهودي االجتمع التأســيس مندوبا عن الكومنتن. وتم إدخال 
جاكــوب تيرب اليهودي الرويس عضــوا قياديا ف اللجنةً  . وهو ال ســوري وال 
لبناين. وبطبيعة احلال اختذ له اســم حركيا هو الرفيق شــامي عريب وال مسلم وال 
نصاين, بل هيودي رويس. وكان أحد اليهود الهاجرين إىل فلســطي وأحد أركان 

االستيطان اليهودي.

وهكذا يتضح من أول حلظة دور احلزب الشيوعي اللبناين بحيث يتوىل قيادته 
الفعلية هيودي رويس صهيوين هاجر إىل فلسطي. وال حيتاج المر إىل ذكاء لعرفة 
دور اليهود الصهاينة الاركسيي ف نرش الاركسية ف الوطن العريب والتمهيد لقيام 
إرسائيل والعلقات الوطيدة بي هذه الحزاب الشــيوعية والحزاب اليسارية 
واليهودية. مما جعل حركة القوميي العرب عند تكوينها بعد النكبة عام 948)م 
تقوم بإدانة الحزاب الشــيوعية الســورية واللبنانية والفلسطينية وتعتربهم قمة 

اخلونة .

وف عــام 0)9)م أصدر احلزب الشــيوعي اللبناين باالشــتاك مع احلزب 
الشيوعي الفلســطيني وثيقة هامة بعنوان: واجبات الشيوعيي ف احلركة القومية 

العربية.

وظل اليهودي الرويس الصهيوين الهاجر إىل فلســطي جاكوب تيرب )الرفيق 
الشــامي( أحد أركان احلزب, واســتمر فؤاد شــمل )هيودي( أمينا عاما للحزب 
حتــى عام ))9)م. وكان احلزب يوجه نشــاطه بصــورة خاصة ضد الحزاب 
البورجوازيــة اإلصلحية والتي كانــت تقود النضال ضــد االنتداب الفرنس 

والربيطاين. 

وهكذا يظهر دور هؤالء اخلونة ف مســاندهتم للســتعمر والصهيونية بكل 
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وقاحة وحماربتهم ليس لإلســلم فقط بل وللقومية العربيــة ، وللحركة الوطنية 
االستقللية فهم عملء حتى النخاع.

 وف عام ))9)م حل خالد بكداش السوري حمل فؤاد شمل بعد أن مكث ف 
موســكو فتة يتثقف ويترشب مبادئ احلزب ورسائله!! )ً  تاما كم فعل عبدااهلل 

باذيب بعد ذلك بأكثرمن 0) عام(.

 وبدأ احلزب يفك ارتباطه رويداً  رويدًا باحلزب الشيوعي اليهودي السائييل  
وارتبــط بصورة قوية جدا باحلزب الشــيوعي اليهودي الفرنس ووقف ضد كل 
الحزاب الحاربة لفرنسا ف الوطن العريب وف سوريا ولبنان بوجه خاص وحتى 
ابناء االســتقلل . )يا له من حزب يعلن خيانته عــل الأل بكل بجاحة(.. وكان 
يطالب العمل والثوار باهلدوء والتزام النظام وفرنسا هي الم الرؤوم )للشيوعيي 
والارونيــي( وينبغي أن توجه جهودناً  مجيعا ضد الفاشــية والنازية التي أطلت 

برأسها ف أوربا)ألانيا وإيطاليا(.

وقد أعلن خالد بكداش ورفيق رضا وفرج ااهلل احللو ونقوال الشاوي تطوعهم 
ف اجليش الفرنس ودعوا الشعب اللبناين والسوري للنخراط ف اجليش الفرنس 

دفاعا عن الديمقراطية والليربالية والتقدم وجمدوا دور ستالي العظيم.

 وف عام 944)م جتمع 90) مندوبا للحزب الشــيوعي ف ســوريا ولبنان, 
وقالوا إنم يمثلون سبعة آالف عضوا وكونوا قيادة جديدة يرأسها خالد بكداش 
وف قيادهتا فرج ااهلل احللو ونقوال الشــاوي ورشاد عيسى وأعلنواً  ميثاقاً  جديدا 
ليس للشيوعيي فحسب ولكنه يضم كل التقدميي والخلصي والوطنيي الذين 
ينادون ببقاء فرنسا ف بلدهم!! ويا هلم من أحرار يطلبون بقاء الستعمر وتبلغ هبم 

الوقاحة أن يعلنواذلك ّ ويّدعوا الوطنية.

لقد كان موقف االتاد الســوفييتي ف البادرة باالعتاف بإرسائيل بعد دقائق 
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من اعتاف الواليات التحدة المريكية هبا عام 948)م يوضح التقاء العسكرين 
الرأسمل والشــيوعي ف دعم اليهود والصهيونية ودولة إرسائيل.  لعملة واحدة 

يستخدمها اليهود .

وقــد كان ف مقدور الواليــات التحدة القضاء عل االتاد الســوفييتي بعد 
احلرب العالية الثانية مبارشة, حيث كانت روسيا منهكة أشد اإلناك. وكان القائد 
العام المريكي ف أوربا يدعو إىل االنتهاء من الشــيوعية ويطلب من حكومته أن 
تسمح له بالقضاء عل روســيا, ولكن حكومته الرتبطة باليهود رفضت ذلك. ثم 
قام أوبنهايمر أبو القنبلة الذرية )وهو هيودي من أصل ألاين كان عل رأس الفريق 
الذي صنع القنبلة الذرية ف أمريكا( قام أوبنهايمر اليهودي هو وزوجته بتسيب 
أرسار القنبلة الذرية وكيفية صنعها إىل ســتالي, وبالفعل قام االتاد السوفييتي ف 
فتة وجيزة بصنــع القنبلة الذرية.. وبدأ أوبنهايمــر وزوجتهّ  توازن الرعب بي 
العملقي روســيا وأمريكا. وثبتت التهمة عل اوبنهايمر وزوجته وتم إعدامهم 

عام )95)م )وهو أمر نادر ف لواليات التحدة ان يتم اعدام هيودي (.

وقد شــعرت الحزاب الشيوعية ف سوريا ولبنان وفلسطي والعراق ومص 
باحلرج الشــديد عند اعتاف أســيادهم بإرسائيل, ولكنهم حاولوا تربير موقف 
أســيادهم. وأن البــلد العربية ّ رجعية ّ ومتخلفة وتســري ف ركب االســتعمر 
واإلمربياليــة, وأن إرسائيل أكثر تقدمية منهم,ّ  وتنفذ الربامج االشــتاكية )حزب 
الابام ووجود الكميونات دليــل عندهم عل تقدميته( وبالتال فإن دعم إرسائيل 
هو دعم للتقدمية واالشــتاكية العلمية وحماربة للنظام الكمربادوري اإلمربيال 

الرأسمل.. إلخ.

وأدانت الحزاب الشيوعية سياســة احلياد اإلجيايب التي نادىى هبا الرئيس 
عبدالنارص ونرو وتيتو وســوكارنو, ودعوا رصاحة للنضمم إىل اجلبهة التقدمية 

الشيوعية وااللتحاق بركب الكومنتون واالتاد السوفييتي. 
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هنــاك أتباع لمريكا, وهناك أتباع لروســيا, وكلمها عميــل يبيع وطنه ودينه 
وعندما انتهت الشيوعية انتقل الشــيوعيون العرب اىل معسكر امريكا الراسملية 

االمربيالية التي كانوا حياربونا واصبحوا عملء هلا .

احلزب الشيوعي العراقي

تكون احلزب الشــيوعي العراقي ف بغداد عام 4)9) م وأمينه العام عاصم 
فليح وأبرز أعضائه يوسف سلمن وزكي خريي ونوري روفائيل. وأصدورا عام 
5)9) م نرشة باســم كفاح الشــعب صدر منها مخسة أعداد ثم عطلتها احلكومة 
واعتقلت عاصــم فليح وغريه. وترك كثري منهم العــراق بعد إطلق رساحهم. 
)وكلهم من اليهود( وترك مهدي هاشم)شــيعي عراقي( العراق إىل إيران حيث 

انتسب إىل حزب توده )الشيوعي االيراين ( وتبوأ فيه منصبا رفيعا. 

وجلأ عبد القادر إســمعيل إىل سورية ومنها إىل فرنسا حيث انضم إىل احلزب 
الشــيوعي الفرنس, ثم عاد إىل ســوريا ليصبح عضوا ف اللجنة الركزية للحزب 
الشــيوعي الســوري. وكذلك فعل يوسف ســلمن اللقب بفهد حيث صار من 
قيادات احلزب الشيوعي الســوري ثم ذهب إىل فرنسا ومنها إىل روسيا لزيد من 

دراسة الشيوعية واالشتاكية العلمية. 

وف عام 8)9) م عاد يوسف سلمن )فهد( إىل العراق وأعاد تأسيس احلزب 
الشيوعي العراقي. وحدثت انقسامات ف احلزب الشيوعي العراقي, كم هو معتاد 
ف الحزاب الشــيوعية ومنها منظمة احلزب الشيوعي العراقي)وحدة النضال( 
عام 944) م والذي ســيطر عليه اليهود العراقيي ســيطرة تامة بزعامة يوسف 

هارون زخلة .

ووقف الشيوعيون ضد ثورة رشــيد عال الكيلين ضد االستعمر الربيطاين 
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عــام )94) م. وبطبيعة احلال كانوا مع الســتعمر الربيطاين ضد احلركة الوطنية 
بحجة أن رشيد عال أقام محلت دعائية ضد اليهود, فلم رفض رشيد عال إيقاف 
محلته ضد اليهود شــنّوا عليه أقــذر احلملت وانضموا إىل معســكر بريطانيا. 

وهامجوا رشيد عال الكيلين الشوفيني القومي النازي.. إلخ.

وكسب احلزب الشــيوعي بتأييده لربيطانيا االستعمرية وسمحوا له بالنشاط 
الواســع, وخاصــة أن كثريا من أعضــاء احلزب هم من اليهــود. ولعب احلزب 
الشيوعي العراقي دورا ف هجرة اليهود العراقيي إىل فلسطي وقدم دعمه الكامل 

للصهيونية. وهو أمر متوقع عل أي حال من هؤالء اخلونة. 

واســتفادوا من احلملت التي أقامها عبد النارص ضد حلف بغداد اإلمربيال 
المريكي وأدانوا بشــدة هذا احللف الذي حيارب االتاد السوفييتي وبعد هجرة 
أغلب هيــود العراق توىل الكراد الناصب القياديــة ف احلزب 949)-950)م 
ولكن بحلول عــام 955) م قام احلزب باحلد من ســيطرة الكراد إلجياد جبهة 

وطنية عريضة تثل كافة رشائح الشعب العراقي. 

ودعم احلزب الشــيوعي العراقي عبد الكريم قاســم الذي  دعمته بريطانية 
ايضا وقد قام عبد الكريم قاسم بااالنقلب بتوجيه ودعم كامل من سفري بريطانيا 

بالعراق السري مهفري تريفليان )وهو اخر مندوب سامي بريطاين ف عدن ( . 

وقد قام عبد الكريم قاسم بالجازر للرسة احلاكمة ف العراق ونوري السعيد 
رئيس الوزراء ومجلة من انصاره كم قام بمجازر للقوميي والبعثيي واشــتهرت 
حماكــمت الهداوي السحية الضحكة اجلاهزة الحــكام.. بعثي عفلقي جمرم.. 
إعدام.  قومي شــوفيني خائــن.. إعدام . وانعكس الوضــع بعد ذلك ثورة عبد 

السلم عار)النارصي( ثم حزب البعث االشتاكي  . 
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احلزب الشيوعي املرصي

أسس احلزب الشيوعي الصي عام ))9)م ف اإلسكندرية عل يد اليهودي 
جوزيف روزنثال وحســني العرايب وأنطون مــارون وبحضور عدد من موفدي 
الكومنتن أمثال أفيجدور وناداب وكلهم من الشيوعيي اليهود. وقد بدأ التمهيد 
هلذا احلزب منذ عام 8)9)م وانضمت الكثرية إىل الكومنتن.. وف عام ))9)م 
اعتفت قيادة الكومنتن باحلزب الشيوعي الصي بعد أن قبل رشوطها الواحد 

والعرشين.

والكومنتن هي منظمة شيوعية أممية كل رجاهلا الهمي هم من اليهود. وقام 
أنطون مارون أحد الؤسسي للحزب الشــيوعي الصي بتكوين أول اتاد عام 

للعمل ف مصوكان ّ مقره االسكندرية.

وشــهد احلزب الشيوعي الصي ما ال مثيل له من االنقسامات والصاعات 
والتطهريات. وأعلن حســني العــرايب ف مارس 4)9)م قيــام »دولة العمل ف 
مص« بعد سلســلة إرضابات عملية, واســتوىل عل مصانع النسيج وأممها, وعي 
جمالس عملية إلدارهتا. ولكن دولته مل تستمر سوىى يوم واحد لن حكومة سعد 
زغلول مل تتدد ف قمعها فــورًا إلخلهلا بالمن وإقامة دولة داخل الدولة وتت 
حماكمتهم واحلكم بالســجن عل زعمئهم مثل أنطون مارون )حكم عليه بثلث 

سنوات سجن فقط(.

وتشــكلت من بقايا احلزب الشــيوعي ف مص »عصبة الاركسيي العرب« 
قيادة الدكتور عبد الفهيم رايض وشــن محلة عنيفــة عل الوفد وتصور أن الزمة 
االقتصادية العالية لعام 9)9) – 0)9)م ســتعجل بقيام الثورة ف مص ولكنّ  

ذلك مل حيصل وتم سجنه وأصحابه.

 وقبلها كان ســتالي غري منهجه وهاجم الوفد والطبقات البورجوازية ف كل 
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مكان. وأمرهم ف الؤتر الســادس لألممية الثالثة )8)9)م( برفع شــعار: طبقة 
ضد طبقة. وبالتال انصاعت مجيع الحزاب الشيوعية هلذه التوجيهات اجلديدة. 
وانقسم الشيوعيون الصيون إىل جمموعات متناحرةّ  وظلوا عل ذلك حتى مطلع 
احلرب العالية الثانية. وتأسســت مجاعة . تروتسكية عام 8)9)م بقيادة جورج 

حني وأنور كامل.

وف أثناء احلــرب العالية الثانية ))94)م( ظهــرت احلركة الصية للتحرر 
الوطني الشــيوعية, التي أسســها وأنفق عليها الليونري اليهــودي هنري كورييل 
صاحب اجلنســيات التعددة )فهو إيطال وبريطاين ومصي.. إلخ(, وسمى نفسه 

)يونس(.

 ومن أعجب العجب أن نجد الليونريات اليهود يؤسسون احلركات الشيوعية 
ليس ف العامل العريب فقط, بل ف العامل أمجع. وإذا كان ليني نفســه قد حظي بدعم 
البليونريات اليهود مثل روتشيلد ويعقوب شيف ممثل جمموعة كوهي لوب الالية. 
وقبلــه حظي ماركس اليهودي وصديقه أنجلز بدعم هــؤالء اليهود الليونريات 

الذين أتاحوا هلم العيش الرغيد ف لندن مع نرش أفكارهم عل نطاق عالي.

وهكذا تكونت أثناء احلرب العالية الثانية ثلث منظمت شــيوعية أسســها 
وتزعمها هيود, وذلك كله من أجل التمهيد لقيام دولة إرسائيل والتعاون معها. 

وف عام )94) – 944)م تكونت مجاعات شــيوعية جديدة أبرزها »مجاعة 
الطليعة« التي تشــكلت من جمموعة من الثقفي والطــلب.. ومجاعة »العصبة 
الاركســية« ومجاعة »القلعة« ومجاعــة »الفجر اجلديــد«. وف كل هذه النظمت 

الشيوعية جتد يدا هيودية ظاهرة أو خفية 

ورغم هذه العــداد الكبرية من النظــمت الشــيوعية إال أن أعضاءها من  
الصيي الســلميي قليلون جدا ومل يكن هلا تأثري حقيقي ف حياة الناس. ولكنها 
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استطاعت أن تغري جمموعة من الشباب ّ الغض بالشعارات, ثم بالنساء واخلمور 
ف دخول تنظيمهتم. 

وف عام 947)م اتدت مجاعة اليسكارا )الرشارة( ومجاعة )احلركة الصية 
للتحــرر الوطنــي( ف تنظيم جديد هــو )احلركة الديمقراطيــة للتحرر الوطني 
»حدتو«( والتي ترأســها ً أيضا اليهودي الليونري هنري كورييل. ثم انضم إليهم 

جمموعة من الجموعات الشيوعية الصغرية مثل »الطليعة« و(تريرالشعب.) 

وعندما قامت دولــة إرسائيل واعتف هبا االتاد الســوفييتي عام 948)م 
أيد الشــيوعيون الصيون تلك اخلطوة. وهو أمر متوقع من حركة أسسها اليهود 
وأنفق عليها اليهود.. واحلركة كلها هيودية وتعمل لصالح اليهود من أول يوم من 

تكوينها ومن أصلها.

وقد ذكر فيلبو ســباتو اإليطال الشيوعي الســؤول عن شؤون شمل إفريقيا 
ف صحيفة احلزب الشــيوعي اإليطال )اليونيتا( الرسمية عام 958)م: »إن أبرز 
قياديي احلركة الشــيوعية الصية هم من الجانب )وأغلبهم هيود( الذين ليسوا 
فقــط غري مرتبطي باجلمهري, بلً  أيضا ال يرتبطون بأي رابطّ جدي وعميق بالمة 

الصية«.

كانت احلكومات الصية التتالية تضّيق عل الشــيوعيي بــم فيها ثورة )) 
يوليــه )95)م بقيادة عبد النارص. ولكن الوقف تغري بعد تأميم قناة الســويس 
وحرب 956)م والتي وقفت فيها روسيا مع مجال عبد النارص فوقف الشيوعيون 
معه وتم إطلق رساح العتقلي وفســحت هلم الدولة منابر اإلعلم كلها فتولوا 

شؤونا وسمح هلم بمناصب كثرية ف اإلعلم واجلامعات.

 وتكون عام 956) ف روما جتمع للمجموعات الشــيوعية الصية الختلفة 
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ف حزب جديد هو »احلزب الشــيوعي الصي الوحد« بزعامة كمل عبد احلليم 
وحممود أمي العامل وعبد العظيم أنيس.

وعندما تدهورت العلقة بي مص واالتاد الســوفييتي عام 959)م تول 
الشــيوعيون العملء إىل معاداة النظــام الصي الذي كانــوا يؤيدونه بقوة. ثم 
تسنت العلقات مع روســيا عام )96)م فانطلق الشيوعيون العملء ف مدح 
عبد النارص واســتغلوا الفرصة التي أتاحها هلم عبد النارص ف قراراته االشتاكية, 
فدعموه وانضموا إىل االتاد االشتاكي العريب ف أبريل ومايو 964)م, ووصفوا 
نظام عبد النارص بأنه تقدمي وطني يســري ف الطريق اللرأســمل وضد الرجعية 
واإلمربيالية ف الرشق الوسط, وتولوا مرة أخرى اإلعلم )الصحافة والتلفيزيون 
واإلذاعة(, وبعض الناصب ف اجلامعات وف االتاد االشــتاكي العريب واستمر 
ذلــك إىل وفاة عبد النارص عام 970)م . ثم تغري الوضع تاما ف أيام الســادات 
وعــادوا إىل التنظيمت السية . واندثروا بعد أن انارت الشــيوعية ف روســيا 

وانضموا إىل العسكر المريكي اإلمربيال الليربال العلمين!

احلزب الشيوعي السوداين

تكون احلزب الشيوعي السوداين عام 946) م تت اسم احلركة الديمقراطية 
لتحريــر الوطني عل غرار التنظيم الصي )حدتو( الذي أسســه هنري كورييل 
اليهودي الليونري. وقد تربى معظم قادة )حســتو( الســودانية ف أحضان حدتو 
الصية  وقد تيزت)حســتو( بأنا احلزب الشيوعي الوحيد ف العامل العريب الذي 
كان يفتتح ندواته ومؤتراته الشعبية بالقرآن الكريم. وتيزت مواقف هذا احلزب 

السوداين الشوعي بالرونة والتفهم جتاه القومية العربية واإلسلم.

وهو موقف شــبيه بالواقف التي ظهرت ف االتاد السوفييتي عند بدء الثورة 
عام7)9)م وعندما تكونت الحزاب الشــيوعية ف التكســتان )أوزبكســتان 
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وقرغيزيا وقازاخســتان وتركمنستان( وف بشكرييا وف أرايض تتار الغول وتتار 
القرم كانت كلها ف بدايتها ال تعادي اإلسلم, وشجعها ليني عل ذلك أول المر 

ثم بدأت الذابح.

 ونرى نفس الوقف ف أندونيســيا عندما مجع سوكارنو ف البانشيل )البادئ 
اخلمسة اإلسلم والقومية والشيوعية ف تنظيم واحد. وهو فهم خاطئ لإلسلم 
وللشيوعية, ولكن الشــيوعيي شجعوا هذا االجتاه كمرحلة حتى يتم تويلهم إىل 

الاركسية اللينينية واإلحلاد الكامل وحماربة الدين.

احلزب الشيوعي التونيس

تأسس عام 9)9)م كفرع للحزب الشــيوعي الفرنس. ومل ينفصل عن هذا 
احلزب الم إىل عام 4)9)م وهو انفكاك شــكيل وبقــي االرتباطً  وثيقا مما أدى 
إىل عزلة احلزب واعتباره ً حزبا ً عميل لفرنســا ينادي بااللتحام هبا والبقاء تت 
ســيطرهتا. ودور العملة أصيل لدى مجيع الحزاب الشــيوعية ف العامل العريب. 
ونــادى بصاحة بمعارضته اســتقلل تونس!! لن احلزب الشــيوعي الفرنس 
يعارض اســتقلل تونس. وهكذا فلتحيا اخليانة!! ومل يكن للحزب ســوى دور 
اخليانة ف احلركة الوطنيةاالســتقللية وكان من اعضــاءه وقيادته عدد من هيود 

تونس .

حزب التقدم واالشرتاكية املغريب)حزب الشيوعي املغريب(

تأسس ســنة )94) م عل يد جمموعة من الشيوعيي الفرنسيي عل رأسهم 
ليون ســلطان اليهودي. وهذا ما جعل احلزب منــذ البداية مكروها من اجلمهري 
التي كانت تناضل من أجل االستقلل والتحرر بينم يرى احلزب الشويعي الغريب 
وجوب حماربة النازية واالرتباط بفرنســا . واستمر عل ذلك حتى نبذته اجلمهري 
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واضطر احلزب بعد ذلــك  إىل التظاهر بالطالبة باالســتقلل بينم كانت صلته 
مستمرة مع احلكومة الفرنسية واحلزب الشيوعي الفرنس وطيدة .  

 وحّدت احلكومة الغربية من نشاط احلزب بعد انتفاضة الشعب الغريب  ضد 
فرنسا )95)م   .. وف عام 960) م صدر قرار بحل احلزب قانونيا ورسميا .

وعندما  قام اللك احلســن عام 974) م بحركته إلعــادة توحيد الصحراء 
الغربية التي كانت تتلها أســبانيا أ يد عــيل يعتة )رئيس احلزب(  خطوات اللك 
مما سمح هلم بالعودة, وإصدار الصحف مثل: حياة الشعب  المل المة  اجلمهري, 

الكافح, الكفاح الوطني والبادئ.

ورغم نشاطهم الصحفي منذ عام )94) م إىل السبعينات من القرن العرشين 
إال أنــم ظلوا حمدودي االنتشــار جــدا  الرتباطهم الوثيق بالســتعمرالفرنس 

وتارخيهم الطويل مع هيود فرنسا الشيوعيي .

القرامطة الشيوعيون األوائل يف التاريخ االسالمي

االســتاذ عبد اهلل باذيب وزير التعليم وأول شيوعي ف اليمن يشيد بالقرامطة 
وعيل بن الفضل .

نرشت جريدة السياســة الكويتية ف تاريخ )5)/)/)97)م( تصحيا لعبد 
اهلل باذيب  )اول شيوعي ف عدن واليمن ( الذي شغل عدة وزارات ومسؤوليات 
ف احلزب االشــتاكي ف مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية .والذي قام بالغاء 
العهد العلمي وتويله اىل ادارة حكومية مما أدى بالشــيخ البيحاين اىل ان يصاب 
بالصدمة والكآبة مما جعله يسعى اىل اخلروج من عدن بواسطة الرئيس عبد الرمحن 
االرياين الذي طلب من الرئيس سامل ربيع عيل بالسمح له باخلروج منها اىل تعز . 

وقد اشاد االســتاذ عبد اهلل باذيب بالثورة الشــيوعية االوىل التي قادها  عيل 
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ابن الفضل القرمطي كم اشــاد بدور القرامطة ف تقيق الثورة االشــتاكية عل 
يد القرامطة ف العراق واالحســاء واليمن حيث قال : " نعتز بأصلنا القرمطي ، 

القرامطة عربوا منذ القدم عن طموح شعبنا العريب لجتمع اشتاكي " . 

وهذا يوضح اىل أي مستنقع وصل اليه هؤالء الشيوعي الذين حكموا البلد 
والعباد ف اليمــن اجلنويب ومل يقّلوا ف الرش والكفر واالنحلل والقتل وســفك 
الدماء عن ســادهتم وأئمتهم القرامطة واختاروا بالفعل عيل ابن الفضل السبأي 

اخلنفري اماما هلم وقائدا يفتخرون باالنتساب اليه ويفعلون مثل ما فعل .

القرامطة يف التاريخ االسالمي .

لقد اشــتهر القرامطة ف التاريخ االســلمي أنم فرقة من غلة االسمعيلية 
الذيــن يّدعون انم يتبعون االمام حممد ابن اســمعيل ابــن جعفر الصادق وهو 

عندهم االمام الهدي واالمام السابع .

وال شــك ان القرامطة قد ظهروا ف التاريخ االســلمي وعاثوا ف االرض 
فسادا وقد كتب عنهم أشهر مؤرخي االسلم ومثال ذلك : 

 )- االمام حممد بن جرير الطربي )4))-0))هـ ( صاحب التفسري الشهور 
وكتابه ف التاريخ العروف باسم " تاريخ ابن جرير الطربي" 

)- عيل بن أيب الكرم الشيباين العروف بابن االثري اجلزري )555-0)6هـ (
ف كتابه "الكامل ف التاريخ" .

)-االمام اســمعيل بن عمر ابن كثري الدمشــقي ))70-774هـ( ف كتابه 
"البداية والنهاية ".

وبم ان هذه الكتب الرجعية الســابقة كتبت بطريقة احلوليات )كتاب يكتب 
ما حيدث ف كل ســنة من السنة اهلجرية فيأت الكلم عن القرامطة ف جمموعة من 
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الســني وف صفحات خمتلفة جدا والكلم فيها غري متواصل ويصعب مجعها اال 
عل أهل االختصاص ( 

4-االمام حممد بن حممــد الغزال )وفاته 505هـ ( كتابه الشــهور "فضائح 
الباطنية " الذي ناقش فيه عقائد الباطنية ومن ضمنهم القرامطة.

وال يكاد يوجد كتاب ف التاريخ االسلمي مل يتعرض هلؤالء القرامطة .

وقــد قام الؤرخ الباحث الدكتور ســهيل زكار بوضع كتاب بعنوان " أخبار 
القرامطة ف االحساء والشام واليمن والعراق " )ط )  دار حسان )98)م(  وقد 
خلص الؤلف الفاضل تاريــخ القرامطة ف القدمة الضافية وحقق )) كتابا كتبها 

ثلة من العلمء والؤرخي عن القرامطة ف التاريخ االسلمي وهي : 

ثابت بن ســنان بن قرة الصابئ )65)هـ( وكان ابوه سنان اشهر االطباء   -(
ف زمنه وتوىل االرشاف عل االطباء وامتحانم حتى يعطيهم التخيص ف العمل 
وله كتب ف الطب وغريها أما ثابت فقد مجع بي عدد كبري من العلوم اإلنســانية 
والتطبيقية، فكان مؤرخا فيلسوفا وأديبا، كم كان طبيبا وفلكيا ورياضيا، وكانت 
له بصمت واضحة ف تلك العلوم والفنون وقد نقل الدكتور سهيل زكار كتابه ف 

تاريخ القرامطة وجاء ف القدمة: 

بســم اهلل الرمحن الرحيم : وقال بعد ان محد اهلل واثنى عليه وصل عل رسوله 
وبعــد فهذا كتــاب توخيت ف تدبيجة أخبــار طائفة مما مىض مــن البرش تدعى 
القرامطة وأوضحت فيه ما كانوا عليه من النحلة والعقيدة مما كانوا عليه اىل زمن 
انقراضهــم، واضحلل امرهم وهلكهم وقطع دابرهم معتمدا ف ذلك عل أراء 

معارصهيم من الؤرخي احلجة الثقة ، واهلل ول التوفيق .

وذكر بــدء ظهور القرامطــة ف الكوفة عــل يدي رجل جاء مــن االهواز 
)خوزستان= عربستان( تظاهر بالتدين الشــديد والزهد حتى اجتذب كثريا من 
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العامة وبعد ان وثقوا فيه أخربهم انه مندوب االمام الهدي صاحب الزمان حممد 
بن اســمعيل ابن جعفر الصــادق الذي قرب آوان ظهــوره وأخربهم أن عليهم 
مخســي صلة ف اليوم والليلة ، ثم بعد فتة اخربهــم ان االمام قد خفف عنهم 
الصلة فصارت صلتي فقــط ف اليوم والليلة : ركعتان ف الصباح وركعتان ف 

الساء .

ثــم التقى بحمدان قرمــط ، وكلمة قرمط )هلا عدة معــاين منها محرة العيني 
ومنها قص الرجلــي وجنف وتقارب ف اليش ( ، وصار محدان احد دعاته وكثر 
انصــاره فأخربهم هذا الداعي ان عليهم ان يدفعــوا دينارا تذهب للمام الهدي 
واختــذ منهم اثني عرش نقيبا ، وامرهم ان يدعــو الناس اىل نحلته وقال هلم : انتم 
كحواريي عيســى ...  وتبــع الناس محدان بعد أن أظهر أنــه ذو كرامات وأنه ال 
يمكن لحدا أن يمسه ف ســوء النه حمفوظ ف حفظ الهدي له ، وقال هلم انه قد 
جاء بكتاب من عند الهدي وهو حممد ابن اسمعيل ابن جعفر الصادق ولكنه هو 
ايضا عيسى وهو الكلمة وهو الهدي وهو جربيل " ، وغري القبلة اىل بيت القدس 

وامر ف الصلة ركعتي ف الصباح وركعتي ف الساء .

ثم ذكر ظهور ابو سعيد اجلنايب القرمطي ف البحرين )ليس القصود هبا جزيرة 
البحريــن ولكن القصود هبا االرض المتدة من الكويت شــمال اىل حدود عمن 
جنوبا شاملة بذلك ما يســمى اليوم النطقة الرشقية للمملكة العربية السعودية( 
وكان اول ظهوره ف قريته جناب من منطقة االحساء وهلذا ينسب اليها ابو سعيد 
اجلنايب وانضم اليه عدد كبري من االعراب والقرامطة واعلمهم بأن كل ما يكسبونه 
يقسم بينهم بالســوية وكل ما يغنمونه من العدو هو هلم فتؤخذ االموال والنساء 
وتقســم بي هؤالء القاتلي بالســوية ولكن يؤخذ منها اخلُمس باســم الهدي 
ُسوِل  ٍء َفَأنَّ هللَِِّ مُخَُســُه َولِلرَّ ن َشْ َم َغنِْمُتم مِّ معتمدين عل قوله تعاىل: زت َواْعَلُموا َأنَّ

بِيِل رت  ] النفال :)4[   َولِِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلََساِكِي َواْبِن السَّ
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وسمح هلم بنهب احلجاج فازدادت بذلك ثروهتم وانضم اليهم كثري من قبائل 
العرب مثل قبيلة كلب وطيء وفزارة وأسد وعقيل ونمري وتيم وعنيزة)فرع من 

تيم( وسواهم كثري . 

ثم قام بغزو البصة والكوفة وعاث فيهم فسادا ونب االموال وقتل الرجال 
وسبى النســاء واالطفال ، وهزم جيش اخلليفة عدة مرات وارتعبت منه الدن لا 
حيدث فيها من سفك الدماء وقتل االبرياء وسبيي النساء واالطفال واخذ االموال 
وهم مع ذلك يقســمون االموال والغنائم بالســوية عل مجيع من حرض العركة ، 
فازدادت بذلك قوته وانضم اليه كل من يســتطيع محل السلح وكان يأخذ منهم 

فقط مخس الغنائم كم تقدم . 

وتوســع حكمه ف منطقة االحساء ومل يستطع ان ينتص عل أهل هجر الذين 
قاوموه ، ولكنه حارصهم حصارا شــديدا ومنع عنهم الاء فاستســلموا فأبادهم 

ابادة تامة ما عدا من وافقه .

ونرَش الفساد ف االرض وأباح النســاء والغلمن ورشب اخلمور وراود احد 
غلمنه واســتطاع الشاب ان يكمن له ويقتله وبذلك ختلصوا من ايب سعيد اجلنايب 
الذي ارعب البلد والعباد ولكنه خلف ولدا يدعى ابو طاهر وكان شــجاعا ذكيا 
رغم صغر سنه فاستطاع ان يســتول عل قلوهبم ثم قام بحملت قوية عل مجيع 
الناطق الحيطة به واســتوىل عليها وانضم اليه الزيد مــن القبائل البدوية العربية 
حتى وصل اىل نجد وعاصمتها اليممة )الرياض( وازداد رشه وعاود اهلجوم عل 
الكوفة والبصة ونب مدن العراق وانضم اليه كل من يستطيع ان حيمل السلح 

من االعراب والبادية والسواد )الفلحي (.

كتاب ســرية اهلادي اىل احلق حييى بن احلسي عليه السلم والؤلف عيل   -(
بن حممد عبيد اهلل العلوي من ابناء عم اهلادي )احلسني ( ورفاقه وقد ذكر الؤلف 
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ما حدث ســنة 94)هـ من ظهــور القرامطة ف اليمن واجتمعهــم مع قبائل يام 
وباحلارث )وكل القبيلتي من االسمعيلية ف اليمن ( .

وقد أمــر اهلادي نائبه حممد بن عبيد اهلل ف تلك النطقة ان يشــن احلرب عل 
القرامطة ف كل الناطق التي يوجدون فيها ومن ضمنهم عيل ابن الفضل.

وقــد وجدنا ان كتاب القايض حســي بن امحد العرش " بلــوغ الرام" نبذة 
جيدة عن عيل ابن الفضل ومرتبا ترتيبا افضل مما ذكره صاحب سرية اهلادي وهلذا 

سننقل ما كتبه العرش عن عيل ابن الفضل ها هنا : 

قــال القايض حســي بن أمحد العــرش ف كتابــه »بلوغ الــرام« )بتصف 
يســري(:"وإين لتعجب من أناس أعمى اهلل بصائرهم، يرفعون من شأن عيل بن 
الفضل، وقد أظهر مــا أظهر من الكفر البواح، وقتل اليمنيي قتل ذريعا . واعلْم 

أن الباطنية أخزاهم اهلل تعاىل أرض عل اإلسلم من عبدة الوثان .

وهلم قضايا شنيعة، وأعمل فظيعة، كاإلباحية وغريها، وقد تابعهم عل ذلك 
من ذهب عنه النور اإليمين، واســتوىل عل قلبه اهلوى الشــيطاين، وهم مع ذلك 
ينكرون القرآن والنبوة، واجلنة والنار، وتراهم إذا وجدوا لنفســهم قوة أظهروا 
أمرهــم، وأعلنوا كفرهم، وابتدأ أمرهم ف ســنة )77)هـــ( وذلك بأن عيل بن 
الفضل رجل مــن خنفر)منطقة من يافع ف جنوب اليمن( ذهب اىل العراق وزار 
قرب احلســي ابن عيل  فوجد عنده ميمون القــداح رئيس هذه الطائفة الجرمة 
فأرســله فســتمله وعلمه مذهبهم ثم امره بالذهاب اىل اليمن لنرش هذه الدعوة 
الفاســدة الباطنية وارسل معه ايضا  منصور بن احلسن بن جوشب واستوليا عل 

مناطق كثرية من اليمن . 

فأما منصور بن  احلسن بن جوشب فقد ذهب اىل عدن العة )وهي غري مدينة 
عدن الشهورة( فاستوىل عل نواحي مسور.
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وأما عيل بن الفضل فقصد )يافع( فوجدهم رعاعا فأقام يتعبد بينهم حتى اعتقدوه 
دينا، ثم قصد هبم ابن أيب العل الضاحيي وهو يومئذ ســلطان )حلج( فهزمه ابن 
أيب العل فلم رجع من هزيمته تلك قال لصحابه: قد وجدت شــيئا فيه النجاح 
فتعاودوا إليه )اهجموا عليه( حــاال ، فأخذ )حلج( وصاحبها ... وكان صاحب 
)حلج( ذا مال فاستقوى به عيل بن الفضل، واستفحل أمره فقصد جعفر بن أمحد 
الناخي إىل حاكــم الذخيرة  )وهي منطقة حصينة ف جبال تعز(، فهزم الناخي ثم 
عــاوده فأخذها وقتل الناخي ، وجعل )الذخيرة( حمطة ملكه، وفتح البلد وقصد 
صنعــاء وأخرب مناطق كثرية وملك صنعاء ف ســنة )99)( فأظهر مذهبه ثم مل 

يكفه حتى ادعى النبوة، وأحل البنات مع المهات وف ذلك يقول شاعره :

خذي الُدفَّ يا هذه وارضيب       ***        وغني هزاريـِك ثم اطـريب

تــوىل نبــُي بنــي هــاشـٍم       ***        وهـذا نبـي بنــي يعـرِب

لكـل نــبي مضـى شـرعــٌة      ***         وهات رشيعـة هـذا النبي

فقد حط عنا فروض الصلة      ***          وحـط الصيام فل تتعبي

إذا الناس صـلوا فل تنهـيض     ***        وإن أمسكوا فكيل وارشيب

وال تطلبي السعي عند الصفا     ***         وال زورة القـرب ف يثـرب

وال تنعي نفسِك العـرسـي      ***         من القربي أو الجـنبي

لاذا حــللِت هلذا الغـريـب       ***          وصـرِت حمـرمـًة لألب

أليـــس الـِغراس لـن رَبـّه       ***         وسقاه ف الزمن الجدب

وما اخلـمر إال كمء الســمء       ***       حلالً ُفُقّدست من مذهِب

وســبى النســاء وقتل الرجــال واالطفال وقويت شــوكته ثــم قصد زبيد 
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وهبا)حاكمها( اســحاق بن ابراهيم )مــن أحفاد ابن زياد مؤســس مدينة زبيد 
والدولة الزيادية( ، فهزمه وقتله واحتل ارضه . 

ودعى عيل ابن الفضل إىل نفسه بدال عن اخلليفة الفاطمي عبيد اهلل ابن الهدي، 
بينم بقي منصور بن حســن جوشــب مواليا للخليفة الفاطمي عبيد اهلل الهدي ، 
فتحصن جوشــب بمنطقة مسور التي حيكمها . ومل يســتطع عيل ابن الفضل ان 
هيزمه فاصطلحا وعاد عيل ابن الفضل إىل مقره ف الذخيرة، واســتعمل أسعد بن 

أيب يعفر عل صنعاء كنائب له عليها .

وكان عيل ابن الفضل اذا كتب لحد جوابا بدأ هكذا :" من باســط الرض 
وداحيها ومزلزل اجلبال ومرسيها عيل بن الفضل اىل عبده فلن" 

وجاء رجل رشيف )من نســل االمام احلســن ابن عيل ابــن ايب طالب( من 
العراق يزعم انه طبيب اشتهر بالفصد ولا مرض عيل ابن الفضل ومل يستطع احد 
من االطباء ان يداويه زعم هذا الرشيف انه يســتطيع مداواته ويشفيه من مرضه 
ووضع الســم ف كمه  ) وقيل ف ذؤابة شــعره الطويل( ، ثم فصد العرق لعيل بن 
الفضل ومســح النصل ف ذلك الكم فأدخله اىل العرق ثم فصده ، ثم قام بربطه 
وانســل بسعة هاربا . وبدأ عيل ابن الفضل يشعر بالسم وقال اطلبوا هذا الجرم 
الــذي يزعم انه طبيب  وحلق اتباع عيل ابن الفضل بالطبيب فقاتلهم حتى قتل ف 

منطقة السحول )القريبة من تعز(. 

ومات عيل ابن الفضل بالسم فضعف أمر أصحابه من بعده وقتلهم أسعد بن 
يعفر احلوال .. وكان قتل ابن الفضل سنة )0)هـ وخلصت بذلك البلد والعباد 

من رشه .

والكتاب الثالث : كتاب اســتتار االمام عليه الســلم وتفرقة الدعاة ف   -(
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اجلزائر لطلبه والؤلف امحد بن ابراهيم )وقيل بن حممد( النيسابوري من رجاالت 
البلط الفاطمي ايام العز لدين اهلل الفاطمي 

وقــد ذكر احلروب التي قامت بي القرامطة واتباع العز لدين اهلل الفاطمي ف 
سوريا وفلسطي اىل حدود مص 

كتاب التاتيب وهي ســبع تراتيب عل التمم والكمل ، داعية اســمعييل   -4
قديم جمهول وهو كتاب خمطوط وجده الدكتور ســهيل زكار مع جمموعة اخرى 
من الرسائل االسمعيلية ف احدى الكتبات اخلاصة الوجودة ف مدينة القدموس 
)بالقرب من طرطوس( ف ســوريا  وقــد رشح الكتاب النزاعــات العنيفة بي 

القرامطة )االسمعيلة( التي وقعت ف مدينة السلمية ف سوريا .

كتاب قايض القضاة عبد اجلبار بن امحد اهلمزاين العتزل)59)-5)4هـ (    -5
صاحب الصنفات الكثرية ومنها كتابه دالئل تثبيت النبوة الذي ذكر فيه القرامطة 

االسمعيلية ف عدة فصول من كتابه 

والقايض عبد اجلبار من مواليد افغانستان ولكنه عاش معظم حياته ف مهزان 
)ومهزان بالزال النقوطة ف ايران وأما مهدان فهي قبيلة يمنية كبرية ( وتوىل منصب 
قايض القضاة واشتهر بكتبه التي تدافع عن السنة النبوية وعن عقائد العتزلة وكان 
يعتمد ف القضاء عل الذهب الشافعي وكانت خراسان كلها بم فيها ايران مركزا 
للعلوم وخاصة للعلوم الرشعية واللغة العربية واالغلبية الســاحقة فيهم كانت 
من الســنة بينم كانت فيهم جمموعات صغرية من االسمعيلية وقليل من االمامية 

اجلعفرية )االثني عرشية( 

 وقال الدكتور سهيل زكار : ان كتاب تثبيت دالئل النبوة " من أعظم ما كتبه 
القايض عبد اجلبار شيخ العتزلة ف وقته حيث حوى مادة ال نكاد نجد هلا نظريا ف 

كتاب اخر ، فيم جتل سعة ثقافة القايض عبد اجلبار ، وعقله ومنطقه .
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 وذكر القايض عبد اجلبار اهلمزاين فضائح القرامطة وعقائدهم واحلروب التي 
خاضوها من بدء تكونم اىل ناية دولتهم وذكر بالتفصيل احلروب التي خاضوها 
وخاصة ما فعله ابو ســعيد اجلنايب وابنه الجرم االكرب ابو طاهر اجلنايب الذي غزا 
مكــة ف يوم التويــة 8 احلجة عام 7))هـ . وقتل 0) الفــا من حجاج بيت اهلل 
ورمــى جثثهم ف بئر زمزم وف جوار الكعبة واعلن كفره الصيح حيث نادى: " 
ايــن الطري االبابيل" ويقصد بذلك طري االبابيل التي هامجت جيش ابرهة احلبيش 
عندما هم بغزو الكعبة ومحاية اهلل هلا ، وســخر من تلك القصة واعتربها اكذوبة 
وانــه ال اله وأنه يتحــدى رب العالي وها هو يقوم بغــزو الكعبة وقتل احلجاج 
وينتزع احلجر االســود ويأخذ اســتار الكعبة )من احلرير اخلاص(  ويقسمها بي 
اصحابه واخذ كنوز الكعبة بعد ان دخلها بم فيها من الذهب وغريه وقســمه بي 
اتباعه واخذ احلجر االسود اىل موطنه ف االحساء ف مدينة هجر حيث بقي معهم 
)) ســنة حتى عام 9))هـ وذلك تت ضغط شــديد من اخلليفة الفاطمي كم 
تقول اكثر الصادر ، وكان يقول وهــو يذبح الؤمني :"خيلق اخللق وافنيهم انا " 
وكان يكتب التباعه: " من خالق االرض وداحيها ورب السمء وبانيها أبو طاهر 

القرمطي اىل عبده فلن " مدعيا االلوهية والكفر البواح .

وقد كانت جريمته هذه اكرب جرائم القرامطة عل االطلق وافحشــها ف دين 
اهلل ولكن اهلل سبحانه وتعاىل امهله بضع سنوات عانى بعدها من مرض تقطع فيه 
حلمه وجلده ووصفه بعض الؤرخي بانه اشــد انواع اجلدري فمت بذلك ميتتة 

شنيعة سنة ))) . 

كتاب سفر نامة لنارص خسو الرحالة االيراين الشهور الذي كان سنيا ثم   -6
صار شــيعيا جعفريا ثم تول ف االخر اىل الذهب االسمعييل الفاطمي )94)-    

هـ(
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كتاب كشــف أرسار الباطنية واخبار القرامطة ، مــن تصنيف حممد بن   -7
مالــك بن ايب الفضائل احلمدي ، والصنف من اهل الفقه والعرفة عاش ف اوائل 
القرن اخلامس وعارص قيــام الدولة الصليحية ف اليمن وتأثر بالدعوة الصليحية 
االسمعيلية وصار واحدا من رجاالهتا ثم ما لبث ان انقلب عليها ، فصنف كتابه 

ف الرد عل االسمعيلية وجاء هذا الرد تارخييا عل درجة كبرية من االمهية 

فصل من فصول كتاب النتظم البــن اجلوزي  وخصصه  للحديث عن   -8
القرامطة من اجلانب العقائدي وابن اجلوزي هو االمام ابو الفرج عبد الرمحن بن 
عــيل بن حممد بن جعفر اجلوزي ، ولد ف بغداد حوال ســنة )0)5هـ-597هـ( 

وفيها نال ثقافته عل كبار علمء عصه .

كان ابن اجلوزي قرش النسب تيمي القبيلة ، بكري النسبة يعتز بذلك ويفاخر 
بأنه حفيد الصديق اخلليفة الول ف تاريخ االســلم وقد تأثر بفقه مدرسة االمام 

أمحد بن حنبل وصار واحدا من اعلمها ف عصه .

من اهم ما كتبه ف التاريخ كتــاب " النتظم ف تاريخ اللوك والمم " جاء ف 
عرش جملدات ُنرش منها مخس ف حيدر أباد الدكن ف اهلند .

 اعتمد ابــن اجلوزي ف الفصل الذي وقفه عــل القرامطة اعتمدا مطلقا عل 
كتــاب " فضائح الباطنية " للمام الغــزال ، ويمكن اعتبار عمله خمتصا لكتاب 

الغزال .

كتاب " أخبار الدول النقطعة " لعيل بن ظافر الزدي وذلك اعتمدا عل   -9
خمطوطتي التحف الربيطاين ف لندن ومكتبة غوتة ف ألانيا الرشقية ولد ف القاهرة 

عام )567-))6هـ ( 

ومعلومات هذا الكتاب مفيدة ف كثري من اجلوانب وهي تدل عل أن مؤلفها 
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قليل التعصب ، وهذا الكتاب اليزال خمطوطا ، توجد منه أكثر من نسخة جيدة ، 
وهو جدير بالنرش . 

0)-ابن العديم كمل الدين عمر بن امحد ) 588-666هـ ( ذكر القرامطة ف 
الفصل العارش من  كتابه " بغية الطلب ف تاريخ حلب " 

))-أمحد بن عبد الوهاب القرش التيمي البكري الشــهور باســم النويري 
)677-))7هـ ( ذكر ف كتابه الشهور " ناية الرب ف فنون الدب " وضع ف 
كتابه الشــهور ناية الرب جملدة ) عدة فصول ( عن الدولة الفاطمية وذكر فيها 

القرامطة وحروهبا . 

اجلبهة القومية تنفذ الربنامج الشيوعي 

تغيري اسم اجلمهورية ) ) ديسمرب 970)م(  -(

ف ) ديسمرب 970)م تغري اســم الدولة من مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية 
إىل مجهوريــة اليمن الديمقراطية الشــعبية ايذانا بافتتاح العهــد الاركس لعدن 
واجلنوب. وتوثقت العلقات مع دول العســكر االشتاكي. ودخلت الدولة ف 
مرحلة بناء الجتمع االشــتاكي − كم يسمونه − وذلك بعد التخلص من حممد 

عيل هيثم اليساري التلون .

وكان سامل ربيع عيل ينتهج الاركســية الاوية الصينية بينم كان رفاقه وخاصة 
عبد الفتاح اسمعيل يميلون اىل الاركسية اللينينيه الروسية .

وتسلسلت الوقائع وانقسم الرفاق إىل فريقي: أحدمها مع سالي )سامل ربّيع 
عيل( الذي كان يؤيد الصي الشــيوعية بقيادة ماوتسيتونج والثاين مع عبد الفتاح 

اسمعيل الذي يؤيد االتاد السوفيتي. واستعد كل فريق للنزال والقتال.

مذبحة شيوخ قبائل خوالن وعبيدة ف )) فرباير)97)م .  -(
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هذه الذبحة الرهيبة دبرها ســامل ربيع عيل وحزبه باتفــاق مع القدم ابراهيم 
احلمدي الذي كان الستشار العســكري لرئيس اجلمهورية  القايض عبد الرمحن 

االرياين وكان للحمدي نفوذ كبري  عل القايض عبد الرمحن االرياين

 والعلقة بي سامل ربيع عيل وابراهيم احلمدي ترجع اىل مارس 968)م عندما 
كان سامل ربيع عيل مطاردا من قادة اجليش )حركة 0) مارس( وقد جعل من مدينة 
قعطبة ف الشــمل ملجأ له ولرفاقه . وف قعطبة تعرف عل الرائد عبداهلل احلمدي 
مديــر أمن تعز ،  وتوثقت العلقة بينهم ثم انتقل اىل تعز حيت تعرف عل ابراهيم 
احلمدي وتوطدت بينهم الصداقة  وســكن ف منزلــه  ، وبينم كان يعيش ف تعز 
صدرت الوامر إىل مدير أمن تعز بأن يلقي القبض عل سالي بتهمة مشاركته ف 
أحداث أغسطس 968)م الدامية التي حدثت ف صنعاء ،  إال أن عبداهلل احلمدي 
أبلغ سالي بأن يتك تعز حتى يتجنب عملية االعتقال  وذهب اىل منطقة التبة .

وف منطقة التبة تت حماولة الغتياله فنجا منها .

وذكر ســالي صداقته الوثيقة مع ابراهيم احلمدي وأنا ليســت فقط صداقة 
شــخصية بل هي تتد اىل فكر متشابه وفكر يساري واحد وكان بينهم تعاون عل 
مدى السني وتعاونا عل جمزرة شيوخ قبائل خوالن التي دبرها سالي مع احلمدي 

ف مديرية مقصة بتاريخ )) فرباير )97)م   . 

الجزرة الكربى التي قامت هبا حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية ضد زعمء 
قبائل خوالن وعبيدة من اليمن الشمل )قصة مقتل الشيخ ناجي الغادر وزملئه( 
ف بيحان )الحافظة الرابعة(  التي دبرها النظام الاركس الشــيوعي بقيادة ســامل 

ربيع عيل وعبد الفتاح اسمعيل :

اصدرت حكومة عدن الشيوعية البيان التال ف )) فرباير )97):

أصدر جملس الدفاع الوطني ف مجهورية  اليمن لديمقراطية الشعبية بيانا جاء 
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فيه" اليوم من جديد تشهد الثورة اليمنية ف الشطر اجلنويب من الوطن مؤامرة من 
أخطر الؤامرات التسلسلة ضدها، حيث رمت الدوائر الرجعية واالمربيالية بآخر 
رصيد هلا ف هجوم عســكري شــنته جمموعة من الرتزقة صباح يوم )) شباط/

فرباير )97) عل اخلطوط االمامية ف الديرية الشملية من الحافظة الرابعة يقدر 
عدد أفرادها بم يزيد عل الفي مرتزق يقودهم العميل الشيخ ناجي بن عيل الغادر 
والشيخ اهليال والشيخ حنتش، ولقد تصدت هلا قواتنا السلحة والليشيا الشعبية 
والرشطة ومجاهري شعبنا ف بيحان وانزلت هبم خسائر جسيمة وفادحة باالرواح 
والعدات. وقد اســتمرت العركة بي قواتنا وقوات الرتزقة التي يقودها العميل 
الشــيخ ناجي الغادر، ومنذ الصباح الباكر وحتى ظهر اليوم نفسه. وكانت نتائج 
العركة كم ييل: االســتيلء عيل عدد كبري من الســيارات االمريكية الصنع وعدد 
كبري من االســلحة الثقيلة واخلفيفة ووثائق غاية ف اخلطورة، وقد استشــهد من 

قواتنا أحد عرش شهيدا واصيب أربعة بجروح طفيفة".

وهذا كله كذب وهبتان وافتاء ووقاحة ال جيرؤ عل مثلها اال هؤالء الجرمي 
من امثال الرئيس ســامل ربيع عيل وعبد الفتاح اســمعيل وزمرهتم من الشيوعي 
الكذبــة ، الفجرة حيــث أنه مل تدث أي معركة عل االطــلق ، وانم قام هؤالء 
الغدرة الفجرة بدعوة شيوخ قبائل خوالن وعبيدة وعل رأسهم الشيخ ناجي بن 
عيل الغادر والشــيخ اهليال والشيخ حنتش واستقبلوهم ف بيحان استقباال حافل 
ووضعوا هلم خميم كامل وقدموا هلم القهوة ثم بدأو ف ترتيب الغداء وفجأة انفجر 
العســكر بكامله وقتل هؤالء االبطال من شــيوخ القبائل غدرا حيث تم تلغيم 
الخيم بالتفجرات ، ومل يكتفوا بذلك وانــم اطلقوا النريان عل من جرح او بقي 
من هؤالء القبائل حيا ، وبذلك تم التخلص من 74 شــخصا من شيوخ القبائل 

اليمنية الجاهدة ضد الشيوعية .

وقد قدمت هذه الدعوة الرسمية  من الرئيس سامل ربيع عيل اىل رؤساء القبائل 
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عن طريق رئيس اجلمهورية اليمنية القايض عبد الرمحن االرياين وكان مستشــاره 
العســكري انذاك ابراهيم احلمدي الذي شــجعه عل قبول هذه الدعوة وارسال 
مشايخ القبائل اىل اجلنوب سعيا وراء الوحدة ، وهكذا تم التآمر بي الرئيس سامل 
ربيع عيل وحكومته للتخلص من شيوخ قبائل خوالن وعبيدة وبالتآمر مع ابراهيم 
احلمدي الذي كان الستشــار العســكري لرئيس اجلمهورية اليمنية القايض عبد 
الرمحن االرياين ، والذي كان عــل صلة وثيقة هو وأخوه القدم عبد اهلل احلمدي 
بســامل ربيع عيل منذ أحداث مارس 968)م التي تم فيها اعتقال الشــيوعيي ف 
اليمن اجلنويب بواســطة اجليش )مجاعة عشــال( وعندما هرب سامل ربيع عيل اىل 
قعطبة فآواه عبد اهلل احلمدي واســتضافه بعدهــا ابراهيم احلمدي مرات عديدة 

ورفضوا اعادته اىل اليمن اجلنويب حتى تم التخلص من مجاعة عشال اليمينية .

وكم ذكرنا فرواية حكومة عدن الشيوعية آنذاك كذب وهبتان والواقع كم جاء 
ف موقع يمنــا بعنوان : قصة اغتيال زعمء قبائل خوالن وعبيدة وعل راســمهم 
الشــيخ ناجي بن عيل الغادر والشيخ اهليال والشــيخ حنتش ف بيحان )الحافظة 

الرابعة اليمن اجلنوبية ( بتاريخ )) فرباير )97)م حيث قال الوقع :

اهتمــت القبائل ف بيانا نظام صنعاء بالتآمر مع نظام مجهورية اليمن الديمقراطية 
الشــعبية ف اجلنوب لتصفية شيوخها. وكم هو معروف عن تلك اجلريمة البشعة 
التي أقدم عليهــا النظام احلاكم جلمهورية اليمــن الديمقراطية بحق الوجاهات 
والشــخصيات االجتمعية آنــذاك، والذي كان عددهم يزيد عن 74 شــخصية 
من خوالن ومــن معهم من قبائل عبيدة، حيث وجهــت هلم عدد من الدعوات 
الرسمية للحضور إىل عدن بحجة إجراء بعض الشاورات والتفاوض حول عدد 

من القضايا الوطنية التي كانت هتم الوطن شمله وجنوبه ف ذلك التاريخ.
 وعل هذا الساس سافر الوفد تلبية لتلك الدعوات الوجهة من أعل الستويات 
كرسل سلم، ف الوقت الذي كانت الدولة الضيفة قد أعدت خمططا غادرا لقتل 
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وتصفية كل أعضــاء الوفد، وكانت تلك الدعوات جــزأ من اخلطة التي أعدت 
بإحكام ، وعند وصول الضيوف إىل مضارب الضيف )الخيم( ف منطقة القصة 
- مديرية بيحان - حمافظة شبوة تديدا ف يوم االثني الوافق )) فرباير )97)م، 
تم تصفية الضيوف وقتلهم بشــكل مجاعي وبطريقة وحشية مل يسبق هلا مثيل من 
قبــل، حيث تم تلغيم الخيم الذي كان قد ُأعد خصيصا الســتقباهلم، ومن تبقى 
عل قيد احلياة بعد ذلك التفجري الهول من مصابي وجرحى حصدت أرواحهم 
الرشاشات التي كانت قد أعدت لذلك عل مشارف الخيم، وحدث ذلك حوال 

الساعة )) من ظهر ذلك اليوم الشئوم.

)-اليام السبعة الجيدة )أغسطس أب )97)م( والسحل .

تيز عهد الرئيس ســامل ربيع عيل باالجراءات االشتاكية العنيفة والتأميم كل 
المتلكات الفردية ابتداء من قارب الصيــد واللكيات الزراعية الصغرية وانتهاء 
بالرشكات االجنبية والحلية كم تييز بمحاربة االســلم والدين وتســمية علمء 
الدين بالكهنــوت اللذين تم ســحلهم وقتلهم ، وتم اخراج الرأة وما يســمى 
تريرها والغاء احلجاب )ورمي العباءات ( واشــتغال الرأة ف كافة الناصب بم 

فيها اجليش والبوليس واعتمد التعليم الختلط ومنع احلجاب منعا باتا .
وظهرت ف عهد ســالي جمموعة من االجراءات العنيفة وتأميم كل انواع اللكية 

الفردية بم فيها الساكن ف سبتمرب )97)م كالتال : 
9600) مسكنا

0)) بيوت جتارية 
))) رشكات اجنبية واهلية 

55 وكاالت اجنبية 
)) مؤسسات خاصة 

9 معارض 
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8) صيدلية 
)) مصنعا 

9 دورا سينمئية
))مطعم

97 مستودعا 
)) فندقا 

وف أغسطس ) آب( )97)، طالبت هذه اليام السبعة الجيدة التي شهدت 
تظاهر آالف الريفيي ف شــوارع عــدن، طالبت الرئيس ســامل ربيع عيل بتأميم 
الســاكن وبتخفيض رواتب الوظفي، ونّظم هذه الظاهرات التنظيم الســيايس 
للجبهة الوطنية الذي حــل حمل اجلبهة القومية أثناء الؤتــر اخلامس الذي ُعقد 
ف آذار )مــارس( )97)، والذي نفذ التعاليــم والتوجيهات التي اعطاهم اياها 
الشــيوعي القومي نايف حواتة والتــي اوضحها هلم ف برناجمــه الكامل الذي 
اعطاهم اياه ف الؤتر الرابع النعقد ف جعار أبي 968)م والتي وضح تفاصيلها 
هلم بلقاءاته العديدة معه وأصدر بعد ذلك كتابه الشــهري " أزمة الثورة ف اجلنوب 
العريب " ... والذي اختذ منحى ماركســيًا. وحرك هذه الظاهرات الرئيس ســامل 

ربيع عيل ليضغط عل سكان الدن وخصومه السياسيي ف آن واحد .

 وقّدم الكاتب العدين حبيب عبد الرب )بتصف( وْصفًا هلا بتهكم ، قال:

»كان صخــب الصوات اهلادرة واحلادة والراقصة هيــّز أركان مدينة وادعة 
وراضخــة، ويغمرها خلفًا للعادة، فنــزل التظاهرون، الذيــن هيجهم احلبور 
الثوري، إىل عدن من بطاح اليمن اجلنويب بشــاحنات احلزب، فُشدهت العاصمة 
هبذه السرية الوىل والطويلة . ووصل إليها متظاهرو الوجات الوىل قبل أسبوع، 
فأسكرهتم احلمّية. وهدرت احلناجر مطلقة عبارات مسجوعة، وقرر التظاهرون 
ف شــعاراهتم أن حرق اللءات النسائية كان واجبًا وطنيًا ، وأن ختفيض الرواتب 
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كان واجبا . وطلبوا من »الزعمء التارخييي« الثلثة)ســامل ربيع عيل وعبد الفتاح 
اســمعيل وعيل نارص( التشــّدد ف اخلط العادي للرجعية، لن الشعب »برّمته« 

ماركس، ثم أطلقوا اهلتافات التالية:

ال نبغي ال اهليبي .

ال نريد اخلونة والرجعية.

شعبنا برّمته ماركس.

انكفأت عدن عل منطقتها اخللفية، فــأدارت ظهرها للبحر، ومل يعد ميناؤها 
يستقبل ســوى بواخر البلدان الشــيوعية الشــقيقة، فانطوت الدينة عل نفسها 

وانقطعت عن باقي العامل، ولكنها أصبحت معقًل للشتاكية ف بيئة معادية. 

لقــد غادر الجانــب البــلد، وكذلك غادرهــا العســكريون والوظفون 
الربيطانيــون، ولكن غادرها أيضــًا كبار التجار من أوروبــا واهلند الذين وقعوا 
ضحيــة قوانــي التأميم التي صــدرت عــام 969)م ، فحلَّ حملهــم القاتلون 
والناضلون التابعون للجبهة القومية، ومعظمهــم أتوا من مناطق القبائل وأخذ 
الســؤولون ف احلزب الفلل الفخمة  الطلة عل الشــاطئ  التي تركها االنجليز  
ف حي أن الريفيي أقاموا ف مباين وعمرات العل الشــهرية والتي كانت ســكنا 
للجنود والضباط الصغار من  االنجليــز ، وراحوا يتخلصون تدرجييًا من ثياهبم 

الريفية البسيطة.

 وفــرض الرئيس ســامل ربيع عيل  ف الدارس كافة نظامــا جديدا بأن يوضع 
التلميذ مع التلميــذة ف مجيع الراحل بم فيها الثانوية ، وتنع أي فتاة من لبس أي 
منديل يغطي الرأس ، ومع تشجيع رصيح عل اقامة علقات جنسية بي الصبيان 
والبنات  مما اضطر العائلت الحتمة أن تســحب بناهتــا من الدارس وخاصة 

الثانوية.
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ومن عجائب الزمن أن تقوم مظاهرات شــعبية  بعرشات اللوف شــعارها 
خفض الرواتب واجب.

وبالفعل قام سامل ربيع عيل بخفض الرواتب استجابة لطلبات الشعب !!.

ثم قام بتأميــم قوارب الصيد الصغرية للصيادين الفقــراء وجعلها للدولة ، 
فذهــب بعض أهل عدن )شــبه جزيرة حميط هبا البحر مــن كل جهة ( اىل البحر 
يصطــادون  ، فمنعهم الرئيس اهلمم والبطل الغوار ، لن البحر كله ملك للدولة 

والشعب ، فل أحد يستطيع أن يصطاد إال بإذن الدولة.

وقــام بتأميم مجيع وســائل الواصلت البســيطة الوجــودة وتأميم مؤجر 
العجلت )الدراجات اهلوائية باسكليتة( كم منع اي امرأة تبيع اخلضار او الفواكة 
التي تأت من الريف ولو ف عشــه أو صندقة فل بــد أن تذهب كل هذه الواد اىل 

التعاونيات .

وكان عــل رب االرسة أو من ينــوب عنه مــن أوالده أن يذهب اىل طابور 
اجلمعية التعاونية من قبل الفجر ، ويســجل اســمه من طابور اىل طابور ويدفع 
النقود الطلوبة لا يريد ان يشــتيه مثل اخلضار والســمك او الدجاج .. الخ ثم 
يذهــب اىل الطابور االخري ليســتلمهم فيفاجأ أن هذه الواد قد بيعت وليســت 
موجودة االن والوجود مثل صناديق من البرية او بطاطس او موز فيطالب باعادة 
نقوده فيقال له هذا مال الدولة وقد عاد للدولة ولكن خذ بدال منه كرتون برية أو 

ما بقي من خضار أو فاكهة.

وكتب ذلك االســتاذ الصحفي القدير الســاخر فضل النقيب ف كتابه دفاتر 
االيام )ذكرياته اليومية ف فتة التأميم ف عدن ( وقد ذكر ما عاناه الشاعر الوطني 
حممد سعيد جرادة وهو حيكي قصته لعمر اجلاوي عن جتربته ف  اجلمعية التعاونية 

:
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"يــا اخوان .. أنتم مجيعا مدعون عندي عل صانونة موز )ادام( ومل يكن احد 
ف ذلك الصقع اليمين قد سمع بصانونة الوز !.

هرش اجلاوي صلعته وقال : بطل مزاح يا جرادة .. اآلن معانا شغل فأجاب 
اجلرادة اهلل يلعنك انته وشــغلك .. عامل الزعيــم وال أنت داري ايش جيرى ف 

البلد فرد اجلاوي : انا ابن عبد اهلل ايش الوضوع ؟ 

جلــس جرادة عل الكريس ومازال يلهث ، وروى القصة التالية : شــوف يا 
سيدي .. خرجت بعد صلة الفجر حسب توصيات الزوجة لكون أول الواقفي 
ف طابور رشاء اخلرضة من هذه البلوة التي ســموها مجعية تعاونية ومع ذلك كان 
حول عرشين شخصا قد سبقوين وحوال 5) حجرا مصفوفة ضمن الطابور وال 
يتجرأ أحد عــل زحزحتها النه قد ال يعود اىل بيته أبــدا .. الهم فتحت اجلمعية 
أبواهبا ف الثامنة ووصلت الشــباك ف التاســعة والنصف فسجل الكاتب طلبات 
وطلب مني الوقوف ف طابور شــباك الدفع ووصلت ف احلادية عرشة والنصف 
وارشدين أمي الصندوق اىل طابور استلم اخلرضة ووصلت ف الواحدة مع اذان 
الظهــر .. قرأ الوظف الورقة : بامية مافيش .. خذ موز .. طمطم مافيش خذ موز  
وهكذا تولت طلبات اىل موز .. طيب اريــد فلويس .. ال ممنوع عدت اىل البيت 
عل رعود الزوجة التي ال تدري شــيئا مثلك يا جــاوي عم يدور ف البلد وكان 
الوالد قد عادوا من الدرســة يبكون من اجلوع .. رميت الوز ف وجهها وقلت : 

اعميل صانونة موز .. وجيت أعزمكم" .

وقد قامت الدولة االشتاكية ببناء أول مصنع للبرية )اخلمر( بمساعدة سخية 
من ألانيا الرشقية التي ارشفت عل بنــاء الصنع وادارته ، واعتربت الدولة ذلك 

من اهم انجازاهتا الثورية لكي يرتاح الشعب من اهلم والغم والتأميمت الثورية
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تاريخ من الســحل واإلخفاء ف االيام الســبعة الجيدة اغسطس )97)م . 
وديمقراطية و حقوق إنسان احلزب االشتاكي !!.

وقد قام الرئيس سالي وجمموعته االجرامية ف حرضموت بسحل وقتل عدد 
من السادة العلمء من آل البيت النبوي الرشيف.

وجمموعة من الشايخ )مشايخ القبائل ومشــايخ الدين ( وقاموا بمظاهرات 
عنيفة واخرجوا النســاء ورموا العبايات وكل ما يغطي الرأس أو الوجه وكانت 

الشعارات رمي الشيادر )العباءات( واجب .

تاريخ تأميم املساكن )بسط اليد عىل املساكن ( يف عدن واجلنوب.

الثلثاء 08 يونيو ))0) الساعة )):)0 صباحًا.

كتب صالح احلنيش عل صفحات الفيس بوك والتلجرام وتويت قصة االستيلء 
وتأميم عل الساكن ف عدن ف ايام السبعة الجدية وما بعدها )مارس)97)) .

"طبعــا كان تارخيا حافل  ويمكن ان يؤرخ لبدايته من العام)97) ودشــنته 

دولة احلزب االشــتاكي بميســمي قانــون التأميم.. حي بســطت عل البنوك 
ورشكات الطريان والحلت التجاريــة  والنازل والبقاالت واالرايض الزراعية 

التي كانت ملك لصحاهبا.

صادرت هذه احلقوق الشــخصية. وقامت بتوزيعها عل اخرين.. ورشعت 
هلم البسط عل املك االخرين.

ومادام الدولة  هي التي مكنته وامنته وهو باســط فلن يشــعر بانه قد ارتكب 
فعل خاطئ.

هنا بدأ البســط فعل مرشوع . والخيجل الباسط من تلكه حلق شخص غريه   
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ويسح ويمــرح امام صاحب احلق وال احد جيرؤ ان يقــول له انت اخذت حق 
غريك وف احيان كثرية . اذا كان العقار الؤمم عمره. يمنح الالك شــقه واحدة . 

وتنح باقي الشقق لباسطي .

وكان مالــك العمرة الذي اصبح ال يملك غري شــقة  واحــده فيها مثله مثل 
غريه. هو االقل حقوقا من بي الساكني  واالضعف وخيشى الباسطي الساكني 
معه بنفس العمرة. واصبح يعايره الباســطي صباح مســاء بانه برجوازي. وانه 
الوحيد الشــاذ بي ســكان العمرة.. فاجلميع هنا فلحي وعــمل من اصحاب 

الصلحة احلقيقية من الثورة.

بينم هو الربجوازي الوحيد. وينتمي للقــوى التي تتبص بالثورة والتجربة 
الوليدة.

هذا الوضع جعل هــذا الالك يتمنى ينام الليل. ويصحو الصباح وقد اصبح 
باسط مثلهم. ومن اصحاب الصلحة احلقيقية من الثورة.

هنا اختلت الفاهيم وانقلبت . واصبح الباســط هو القوي  بينم الالك اصبح 
الستضعف  . واليتمنى اال ان يتساوى مع هذا الباسط .

اســتمر هذا الوضع لايزيد عن عرشين عام. كانت قد ترسخت ثقافه احلق ف 
االستيلء عل حق الغري.. وان ال قداسة للملكية الشخصية.

عند صدور قانــون التأميم ف العام )7.ظهر احد الســئولي عل التلفزيون 
يرشح للشــعب قانون التأميم ويســتقبل اتصاالت الواطنــي. فجاء اتصال من 
مواطن. قــال: )انا اقتضت قرض من البنك. وبنيــت منزل مكون من دورين. 
واسكن ف الدور االول. بينم قمت بتأجري الدور الثاين ليساعدين االجيار ف سداد 

القرض.  فمهوا وضعي االن..(.



154 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

كان رد الســئول ان الدور الؤجر قد اصبح مؤمم.. امــا قرض البنك. فهو 
مشكلة شخصيه بينك وبي البنك. الدخل لنا هبا..

ف حافة حسي كان احلاج عثمن البدجيي يملك مقهايه صغري وهبا ثلثة عمل. 
يعملوا معه هبا.. وما ان ســمعوا بقانون التأميم. حتى اعلن الشقاه الثلثة الثورة 
ضد احلاج عثمن.  واعلنوا تأميم القهاية. وطرح احلاج عثمن منها. فغادرها عائدا 
اىل بيته. بينم تفرغ الشقاة )العمل( الثوار الثلثة ليزينوه جدران القهاية بصور ليني 
وجيفارا وعلم اجلبهة القومية.  معلني سقوط القهاية ف يد الثوار. وانتزاعها من 

براثن الربجوازيه الصغرية التمثلة ف احلاج عثمن البدجيي..

كانت القهاية الصغرية هي مصدر الدخل الوحيد لعائلة احلاج عثمن البدجيي.

ففي احد الرات مرت سيارة قيادي كبري ف الدولة بحافة حسي وخرج زوجة 
احلاج عثمن ورمت نفســها امام سيارة القيادي هذا. وبعد توقف سيارته سأهلا ما 

قضيتها فأخربته.

فوجه ان يعود احلاج عثــمن اىل مقهايته ويكون رشيكا للثوار الثلثة..هلذا ال 
تستغربوا ان رايتوا اليوم صلف بعض الباسطي اجلدد.. ورايتوا تواطؤ بعض قادة 
السلطات االمنية مع الباسطي. وحتى تربير بعض الربرين.. فهذه رواسب ثقافة 

احلق ف نب ملكيات االخرين اقرأ الزيد :

https://adengad.net/public/ar__/https://urldefense.com/v3

AQgfVJqf!qou9yjJFX-_fEJZ5IAolQZDm1iP3!!;__546414/ticles

.$JxY_TNAzkSnsSLAtHS6SX5D2K6BpwFJ6kw2

تابعونا عرب قناتنا بالتليجرام
t.me/adenalghad_news



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب155

صفحتنا عل الفيس بوك
http://www.facebook.com/__/https://urldefense.com/v3

ADENALGHAD.NET__;!!AQgfVJqf!qou9yjJFX-_fEJZ5IAolQZD

$m1iP3TNAzkSnsSLAtHS6SX5D2K6BpwFJ6H51i8Mw

صفحتنا عل تويت
http://www.twitter.com/adena__/https://urldefense.com/v3

lghad__;!!AQgfVJqf!qou9yjJFX-_fEJZ5IAolQZDm1iP3TNAzkS

.$nsSLAtHS6SX5D2K6BpwFJ66Q42LCI

أي واجب وطني فرضه الرئيس املجرم.

نقل عن شــبوة برس- خاص - تريم - وادي حرضموت كتب حممد سقاف 
الكاف )بتصف واختصار بسيط( :

 اســمحوا ل أهيا اإلخــوة أن أورد لكم بعضًا من صــور ديمقراطية احلزب 
االشتاكي اليمني بعد أن غري أسمه من اجلبهة القومية.

 ف اغسطس )97)م فيم يعرف باليام السبعة السوداء أيام االنتفاضة اللعينة 
والتي تســميها أدبيات احلزب االشتاكي اليمني ومن قبل اجلبهة القومية باليام 
الســبع الجيدة والتي أرتكبت فيها أفضع اجلرائــم بحق علمء اجلنوب ومناصبه 
ومشائخه ومقادمته) القدم هو رئس القبيلة( عل أيدي القتله من أعضاء احلزب .

 ففي أحد أيام السبع السوداء  انطلقت مسرية "ترير الرأة" ف شوارع مدينة 
نصاب ف شــبوة ، التي كانت تســمى )بالحافظة الرابعة( و مرت من أمام بيت 
العلمة الســيد/ أمحد بن صالح احلداد )70 عاما( ، حيث ُطلب منه النزول من 
داره للشــتاك ف الســرية ولبى الدعوة "رهبة من البطــش"، وما إن فتح باب 
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منزله حتى )أوثقوه باحلبال وربطوا قدميه باحلبال اىل ســيارة الند روفر وسحلوه 
ف طرقات الدينة، واشــتك الغوغاء ف تعذيبــه و تناوبوا عل رضبه عل الرأس 
بفأس، ورشــقه باحلجارة، و الركل، حتى فارق احلياة وترك ف العراء ليوم كامل 
حتى مات، ومنعت أرسته من أخذ جثته ودفنها، لنم أخذوها اىل الصحراء!!!

وكان عل رأس ســلطة االجرام ف الحافظة الرابعة حينها : عيل شائع هادي 
الضالعي وحســن أمحد باعوم)حرضموت مندوبا عن عيل سامل البيض السؤول 
السيايس والعسكري عن حرضموت( وأمحد مساعد حسي الشبواين )من شبوة( 

وعدد كبري من قيادة اجلبهة القومية والفلحي .

بعدها بســاعتي فقط ،تم سحل السيد أمحد بن عبد اهلل الحضار كعيتي ))7 
عامًا( ف مظاهرات مماثلة لـ " ترير الرأة" بشوارع مدينة حّبان)شبوة( ثم رميت 

جثته بالعراء!

 قــام العديد مــن منفذي عمليات القتل والســحل أعضــاء اجلبهة القومية 
والفلحي بالرقص طربا عل جثث ضحاياهم

أشــهر العلمء و الوجاهات و شيوخ القبائل ف حرضموت الوادي )الحافظة 
اخلامسة( كم كانت تســمى قبل الوحدة ،الذين اختطفوا و أعدموا و سحلوا من 

ِقبل عنارص اجلبهة القومية ف حمافظة حرضموت.

أوالً : يف منطقة وادي بن عيل يف وادي حرضموت:

قامت العصابة بقتل و سحل جثث و استخدام الفؤوس لتهشيم مجاجم التالية 
أسمءهم:

و  	 دين  عامل   - العلوي  احلامد  حممد  بن  عل  احلبيب  )النصب(  السيد 
منصب السادة آل احلامد - سحل وقتل باحلجارة والفؤوس.
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احلبيب السيد/ قدري بن حممد العلوي - عامل دين- 	
احلبيب العّلمة/ شيخ بن أمحد العطاس العلوي - عامل دين- 	
الشيخ / عبيد الزبيدى الكثريى - من شيوخ قبائل آل كثري. 	
بدر بن أمحد الكسادى - النائب السابق وعامل ف علوم البحار وله مؤلفات  	

البحر واللحة وكان من  العلوم وقاموس مصطلحات  عديدة ف هذه 
يسلم  اللواء  قتل  عل  أرص  أيضا  الذي  البيض  سامل  عيل  قتله  عل  أرص 
الرئيس  رفض  رغم   ، الشهري  احلرضمي  العسكري  سميدع  بن  صالح 
سميدع  بن  أرسة  أعطاه  بذلك  خلطاب  وتوجيهه  للعدام  ربيع  سامل 
للبيض قبل تنفيذ االعدام .. ولكن عيل البيض علم من حمسن الرشجبي 
بأمر سالي فنفذ االعدام قبل استلمه لرسالة سالي ... وغريهم كثري .

وقد أمر عيل سامل البيض وأرشف عل اعدام عدد من رجال حرضموت

 ثانيًا : يف منطقة جفل يف حرض موت:

قامت العصابة ورجال اليليشيا بقتل و سحل جثث التالية أسمؤهم:

الشيخ عون بن عامر بن طالب الكثريى 	
الشيخ يسلم بن عامر بن طالب الكثريى 	
الشيخ عوض بن جعفر بن طالب الكثريى 	
الشيخ صالح رباعي بن طالب الكثريى 	
الشيخ كرامه بن مرعي بن طالب الكثريى 	



158 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

ثالثًا مديرية القطن:

ف عــام )97)م  تــم اختطاف ،ُمقــدم قبائل )ند( احلرضميــة أي كبريهم 
ورئيســهم ربيع بن عّجاج النهدي - كبري حكمن )الذي حيكم بي افراد القبيلة( 

ند ، بعدها ُأعدم ف معسكر االعتقال و تم التمثيل بجثته. 

رابعًا مديرية تريم:

تــم اختطاف و قتل و تعذيــب عرشات علمء الدين فيهــا ، أبرزهم احلبيب 
العّلمة حممد بن حفيظ بن الشيخ أيب بكر )والد العلمة والداعية عمر بن حفيظ 
الــذي كان طفل صغريا ف ذلك الوقت ( ، الــذي اختطفته عنارص فرع احلزب، 
عقــَب انتهاءه من القاء خطبتي صلة اجلمعة و ما زال مصريه جمهوالً حتى اليوم. 

كم تم فرار أرسته اىل "البيضاء".

تنفيذ جمزرة السحل يف مديرية شبام:

 وتم قتل وســحل مخسه من أبناء قبيلة آل كثري والسيد العيدروس وهم  عامر 
بن صالح بن طالب وبن سند و صالح بن سامل عامر وحممد بن سعيد وغالب بن 
عوض بن عبدات وقد كانوا مجيعا ف ســجن الكل وجيئ هبم اىل ســجن مدينة 
شــبام قبل التنفيذ بيومي ثم أخذ كل واحد منهم اىل امام منزله لتشــاهده عائلته 
وهو يســحل ويرضب بالفؤوس ويــركل باالقدام حتى الــوت وقبلها مبارشة 
خرجــوا بمجموعة من البدويــات اللت انضممن اىل اجلبهة القومية وشــكلن 
جمموعة عســكرية تطوف ف الدينة مع جمموعة من الرعاع الذين هيتفون بالوت 

لرجال الكهنوت واخلونة واالقطاعيي .

وتم السحل والقتل والغوغاء هتتف لقتل هؤالء الساكي وسحلهم ورضهبم 
بالفؤوس حتى الوت .
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تنفيذ جمزرة السحل ف مديرية شبام، ف اخلمسه من ابناء قبيلة ال كثري والسيد 
العيدروس.

 اغتيال علامء الدين يف عدن :

اغتيال الشيخ حممد عيل بامحيش :

 وقد كان أقوى العلمء واشهرهم ف الرد عل الشيوعي وخترصاهتم وحماربتهم 
للسلم ، وهددوه مرارا ومنعوه من اخلطابة تاما ف مسجد العيدروس ، وانتقل 
اىل مسجد أبان يلقي دروسا ويتحدث عن الوضاع السياسية واالجتمعية بدون 
تصيح ، مما أغضب احلكومة الشــيوعية فأرســلت من يصدمه بالســيارة عند 
خروجه من بيته ذاهبا اىل مســجد أبان وأصابوه اصابات بالغة فنقل اىل الستشفى 
حيث توف بتاريخ/))/0)/977)م رمحه اهلل رمحة البرار فقد كان شــجاعا ال 

خياف ف اهلل لومة الئم .

حماولة اغتيال العالمة السيد سامل الشاطري 

وازداد نشــاط السيد سامل الشــاطري ف الدعوة إىل اهلل ف عدن وأقبل الناس 
عليه وخاصة بعد خروج العلمة الشيخ حممد سامل البيحاين وسفره اىل تعز بعد ان 
قام رئيس جملس اجلمهوري القايض االرياين بطلب خاص اىل الرئيس سامل ربيع 

عيل ليسمحوا له باخلروج من عدن بعد ان ضاق به احلال فسمحوا له بذلك 

وبقي الشــيخ بامحيش الذي تم التخلص منه بصدمه بالســيارة كم تم سجن 
جمموعة من العلمء من بينهم الشــيخ حممد جابر ومل يكن ف اليدان سوى قلة من 
العلمء من ابرزهم السيد سامل الشاطري فتم انذاك حماولة قتله بنفس الطريقة التي 
تم هبا قتل الشيخ عيل بامحيش اي بصدمه بالسيارة ولكن بفضل اهلل كان قريبا منه 
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جمموعة من تلميذه استطاعوا انقاذه والذهاب به للمستشفى وفرت السيارة التي 
حاولت االغتيال عام 977)م واصيب السيد الشاطري اصابات بالغة ف عاموده 
الفقري مما ادى اىل عدم قدرته عل اليش فيم بعد واضطراراه اىل استخدام الكريس 

التحرك باستمرار اىل حي وفاته  .

وحماوالت االغتيال وســجن العلمء تت كلها ف عهد الرئيس سامل ربيع عيل 
الذي قام باالعدامات والســحل ف حرضموت وشبوة وبيحان للعلمء ورؤساء 

القبائل . 

تفجري طائرة الدبلوماســيي النكوبة ومؤتــر 5)- )) ابريل )97)م   -4
بمدينة الشعب بعدن.

بعد أن تــم القضاء عل الجموعــة التدينة ف اجليش )جمموعة عشــال( ثم 
القضاء عل الجموعة اليمينية التمثلة ف قحطان وفيصل الشــعبي حيث تم قتل 
فيصل الشــعبي ف )ابريل 970)م . التفتت الجموعة اليسارية اىل حممد صالح 
عولقي وزير اخلارجية وجمموعة الدبلوماســيي الذين يتبعونه ويشكلون بالنسبة 
للمركســيي جمموعة يمينية تاول اقامة علقات جيــدة ومتوازنة مع كافة دول 

النطقة بم فيها دول اخلليج.

وهلذا تقرر جتميع هؤالء الدبلوماسيي واقامة مؤتر لتثقيفهم وتويل اجتاهاهتم 
وبعد ذلك قررت القيادة الاركســية التخلص منهم حيث أنم سيشكلون خطرا 

ولو ف الستقبل.

واليــك نبذة عن الوزيــر حممد صالح عولقي وعن بعــض من رافقه ف هذه 
الرحلة الشؤومة :
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الوزير حممد صالح عولقي:

من مواليد عام )94)م ف قرية الصينعة بمشيخة العوالق العليا، التي غادرها 
طفًل اىل عدن ليعيش ف كنف أخواله عيل ســامل حصامة وعوض ســامل حصامة 

وهادي سامل حصامة ف مدينة الشيخ عثمن. 

والتحــق حممد صالح عولقي بالدرســة احلكومية االبتدائيــة للبني بمدينة 
الشيخ عثمن وكان مدير الدرسة آنذاك الســيد حممد الباقر )الذي كان قبل ذلك 
مديرا لدرسة السيلة كريت عدن والذي كنت احد تلميذها ف ذلك الوقت( وهو 

والد التبويي عيل وابوبكر رمحهم اهلل مجيعًا .

ومن مدرسيه الســيد عبداهلل حممد إبراهيم وحممد أمحد يابيل والستاذ أفضل 
والشيخ عبداهلل حممد حاتم.

 ومن زملئه فضل حسن حييى وطه أمحد غانم وأمحد حممد قعطبي .

التحق بعد ذلك بالدرسة احلكومية التوســطة للبني ف كريت )ثانوية لطفي 
أمان حاليًا( وبعد إكمل دراسته التوسطة التحق بكلية عدن ف الشيخ عثمن لتلقي 

دراسته الثانوية..

وبعد خترجه منهــا التحق برشكة الصاف )رشكة الزيــت الربيطانية( بمدينة 
الربيقــة ، والتحق بحركــة القوميي العرب وانضم اىل صفــوف اجلبهة القومية 
وانخرط ف العمل النقايب فصار مسؤوال ف نقابة البتول والصاف ، وأحد قياديي 

النقابات الست وهي :

))النقابة العامة لعمل البتول، )- نقابة عمل وموظفي البنوك الحليي، )- 
نقابة عمل وموظفــي أمانة اليناء، 4- النقابة العامــة للمعلمي ، 5- نقابة عمل 
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وموظفي اتاد الطريان الدين، 6- نقابة عمل وموظفي البناء واالنشاء والتعمري(.

وكان من زملئه ف العمل النقايب حممود عشــيش وحسن فرحان وحممد سامل 
عبداهلل وحممد عبداهلل الطيطي وعبدالقادر أمي وأبوبكر شــفيق وحســي دقمي 

وعبداهلل عبدالجيد السلفي .

وانتخب حممد صالح عولقــي ف مؤتر زنجبــار 968)م كعضو ف القيادة 
العامة مع  قحطان الشــعبي وفيصل عبداللطيف وعبدالفتاح اســمعيل وحممد 
عيل هيثم وســامل ربيع عيل وعبداهلل اخلامري وعيل نارص حممد وعيل عنت وصالح 

مصلح وعيل شائع هادي ، وغريهم .

العولقي وزيرًا يف حكومتي قحطان وعيل نارص :

صدر القرار اجلمهــوري رقم )0)( لعام 968)م بتاريخ 0) أبريل 968)م 
للرئيس قحطان حممد الشــعبي والذي قىض بتعيي حممد صالــح عولقي وزيرًا 
للدفاع )بدالً من عيل ســامل البيض(، وقىض القرار نفسه بتعيي عبداهلل عيل عقبة، 
وزيرًا للثقافة واإلرشاد وشؤون الوحدة )بدالً من عبدالفتاح اسمعيل(. واحتفظ 
حممــد صالح عولقي بمهام منصبه وزيرًا للدفــاع ف حكومة فيصل عبداللطيف 

الشعبي التي شكلت ف ابريل 969)م

واصدر الرئيس سامل ربيع عيل القانون رقم ))4( ف اغسطس )97)م قرارا 
بتشــكيل جملس الوزراء برئاســة عيل نارص حممد، وكانت حقيبــة اخلارجية من 

نصيب حممد صالح عولقي.

مؤمتر الدبلوماسيني بمدينة الشعب بعدن 15-22 ابريل 1973م

وتقــول وثائق الؤتر : عقد الؤتر إنطلقًا من البادئ والهداف الساســية 
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للسياســية ف برنامج مرحلة الثورة الوطنيــة الديمقراطية ومقررات الؤتر العام 
اخلامس للتنظيم السيايس للجبهة القومية وحرصًا عل تطوير فعالية ونشاط وزارة 
اخلارجية بم يواكب النجزات الثورية عل الصعيد الداخيل ،بقرار سيايس ثوري ، 
لجل ربط  أعضاء البعثات اخلارجية بم يدور بالداخل خاصة االنجازات الثورية 

مثل مصادرة الرايض وإقامة مزارع الدولة والتعاونيات والشاريع الخرى .

وف الؤتر العــام اخلامس )مارس )97)م( تم اإلفصــاح عن نج التنظيم 
والدولة وهو استمرار الفعل الثوري الديمقراطي )الشيوعي(. إذن هدف الؤتر 
كان واضحا ، وهو  إحداث تغيري ثوري ف وزارة اخلارجية والبعثات الدبلوماسية.

أهم ما جاء يف توصيات املؤمتر للدبلوماسيني .

وجــاء ف التوصية رقم )4) : "يويص الؤتر بأن تقــوم  اجلهات الختصة ف 
الدولــة بتطهري وزارة اخلارجيــة بديوانا وبعثاهتا من تلــك العنارص التي تتخذ 
من الوظيفة الدبلوماسية وسيلة للســتخاء واالنتفاع نظرًا لقصورها السيايس 
وعجزها اإلداري ولعدم اســتيعاهبا وترمجتها للتطــورات الثورية .. أو التي ال 

تعمل من اجل الصلحة العليا للجمهري اليمنية الفقرية " . 

وتقول التوصية رقم )8): "بعد أن تكّشــفت المور عن الضعف ف العمل 
الســيايس بي موظفي وزارة اخلارجيــة )الديوان والبعثــات ( يؤكد الؤتر عل 
رضورة تطعيم الوزارة بشخصيات تتلك القدرة السياسية ، عل أن يبث ف ذلك 

رسيعًا " .

وعــربت التوصية عن الغتبي عــن عدم رضاها عن العمل الســيايس بي 
أوســاط اجلاليات ف اخلارج ورأت إعطائه المهية البالغة لنه يعد من الســائل 
الساســية والبارشة من خلل تنظيمها وتربيتها بالثقافة الوطنية ورصد تركات 
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الثورة الضادة وسط اجلاليات  وطالبت التوصيات بإتباع أساليب كفيلة ف إقناع 
الرأسمل الوطني الغتب بالسامهة االجيابية ف تنمية البلد اقتصاديًا من خلل فتح 
صناديق التربعات للدولة .كتب حممد يســلم العولقي )بتصف يسري واختصار( 
ف موقع عدن احلدث  5)0)تقريرا عن حادثة الطائرة الشؤومة جاء فيه : ف ناية 
شــهر ابريل )97)م حلت بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كارثة عظيمة 
بســقوط طائرة الدبلوماســيي اجلنوبيي والتي راح ضحيتها عدد من خرية أبناء 
اجلنوب كوزير اخلارجية حممد صالح عولقي و سيف الضالعي وعبدالباري قاسم 
مؤســس ورئيس ترير صحيفة 4) اكتوبر وايمن حممد نارص مؤسس وكالة انباء 

عدن وصحيفة الطريق وغريهم

وقد نقل حممد يســلم العولقي عن العميد متقاعد/ فتح اهلل نارص الرشيدي 
كبري الهندســي انه قــام بتجهيز طائرة االنتنوف العســكرية التــي قامت بنقل 
الدبلوماسيي اىل مطار عتق )شبوة( ثم جاءه امر من الرئاسة بتجهيز طائرة أخرى 
مدنية "داكوتا" للمشــاركة ف نقل الدبلوماســيي من مطار عتق اىل حرضموت 
وخطها ســيكون عدن -عتــق- الُغرف-بحــران ) الغرف وبحــران ف وادي 
حرضموت ( وقال ان قائد طائرة الداكوتا يدعى حممد حســي البحه ومعه اثني 

آخرين هم طاقم الطائرة ومجيعهم من اجلنسية السعودية؟!. 

وتدث العميد فتح اهلل نارص الرشــيدي انه كان ينتابه شعور ان هناك مؤامرة 
ما ف هذه القضية . 

وجــرت ف عتق يوم احلادثة الشــئومة عمليــة فرز لن يــراد تصفيتهم من 
الدبلوماسيي الذين قدموا من عدن . وتت عملية فرز للركاب من الدبلوماسيي 
وفقا لقائمة حيملها مســئول بعلم قيادة الحافظة الرابعة احلزبية والسياسية بحيث 
تم توجيه الركاب الراد قتلهم اىل طائرة الوت اللغومة )الداكوتا( والرىض عنهم 
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اىل الطائرة )االنتينوف ( غري ملغمة وأرشف عل العملية مسئولوا الحافظة الرابعة 
) شــبوه حاليا ( وهم الحافظ عيل شائع هادي وســكرتري الحافظة امحد مساعد 
حسي )من أكرب أنصار عيل نارص حممد فيم بعد ( وحسن باعوم السئول التنظيمي 
للمحافظة بتدبري حممد ســعيد عبداهلل الرشجبي والسوئل عن قتل وتغييب آالف 

من رجال اجلنوب بل ووصلت جرائمه اىل النساء ف جرائم أخلقية .

وقــال العميد فتح اهلل نــارص الرشــيدي : "أقلعت أوالً الطائــرة الصغرية 
)الداكوتا( من مطــار عتق باجتاه مطار الغرف وبعد فــتة زمنيه وأثناء التواصل 
اللســلكي كنا نتلقى نحن ف غرفة العمليات بعــدن بلغ من برج مطار الغرف 
بســيئون إنه فقد )الداكوتا( من الرادار وانقطع االتصال بالطاقم وتبع ذلك بلغ 
آخر من برج مطار بحران عن فقدانم للطائرة من الرادار .وعرفنا ذلك من خلل 
بلغ من رشطة وادي عمد - حرضموت- بناء عل بلغات تلقوها من الواطنيي 
ف النطقة بأنم شــاهدوا انفجارا قويا فوق اجلبــل ..فأعطت العمليات الركزية 
توجيهــات لطار بحران بتحريــك الروحية الناوبة ف الطار الســتطلع النطقة 
والتأكد من البلغات الســتلمة .. توجهت الروحيــة إىل نفس النطقة التي أبلغ 
الواطنــي عن حدوث انفجار فوقها وتم التأكد من صحة تلك البلغات بعد أن 
تم مشاهدة احلطام التناثر . وتوجهت مروحية إىل موقع احلدث وكانت تقوم بنقل 
اجلثث والشلء حتى أنم مل يتمكنوا من انتشال جثة واحده كاملة لكون اجلثث 
قد تولت إىل أشــلء متناثرة عل مسافات متباعدة ف الوديان فكانوا ينقلوهم إىل 

) النتينوف( قطعة قطعة والدماء التزال تسيل ".

وقال العميد :"   من خلل دراســتي وختصــي العلمي وخربت العملية ف 
جمال الطريان أعرف إن حوادث الطريان تنقســم إىل ثلث درجات تسمى مقدمة 
حادثة وحادثة وكارثــة والدرجة الخرية أي الكارثة عندما يســفر احلدث عن 
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إبــادة كاملة أو كبرية لرواح الــركاب.. وما حدث لطائرة الدبلوماســيي هي 
كارثة بكل العنــى العلمي والعميل هلذه احلادثة وما أســفرت عنه من قضاء تام 
عل ركاهبا الدبلوماسيي والطاقم وكذلك الطائرة نفسها، أما عن سبب حدوث 
هذه الكارثة ف ما إذا كان عطل فني أو خطاء برشي أو االنفجار فأين ومن خلل 
خــربت ومعرفتي ف هذه اجلوانب أذهب إىل القول بأن الطائرة تعرضت النفجار 

من داخلها.."

 بعض اسامء طائرة الدبلوماسيني

حممد صالح عولقي، وزير اخلارجية منهم ســيف امحد ضالعي وعبدالباري 
قاســم ونورالدين قاســم وعبداهلل حممد بن ســلمن وأمحد صالح الشاعر وأمحد 
بــن دمحان ومهدي صالــح جعفر وحممد هيثم وحممد أمحــد البييش وفضل أمحد 
الســلمي وعبدالقادر الســلمي والقــاص )الديب مؤلــف القصص( حممد 
عبدالــول ) والذي مل يكن مطلوبا ضمن اللئحة ولكنه قرر بنفســه الذهاب مع 

الدبلوماسيي( وغريهم.

احلكم الاركس ف عدن يستضيف النظمت االرهابية الشيوعية   -5

واستفادت احلكومة الاركسية ف عدن من اســتتقطاب الاركسيي من العامل 
أمجع وصارت بؤرة للمؤامرات الاركسية التي هتدد أمن الدول العربية الجاورة، 
وقام سالي والجموعة اليســارية بافتتاح جمموعة من الفنادق اجليدة الفخمة ف 
ساحة جولد مور)الساحل الذهبي( الستضافة قادة اليساريي االرهابيي ف العامل 
وتوفري االقامة واخلمور الحلية والســتوردة وتوفري النســاء اجلميلت من بنات 
عدن والبلدان االشــتاكية ، والذين كانوا يسبحون شبه عرايا )البيكيني ( وكان 
من انجازات سالي حصوله عل مصنع البرية السمى برية صرية التي تربعت هبا 
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الانيا الرشقيــة . مقال متجم عن جملة ترانس يوروبينس من موقع شــبوة برس 
(0(5/((/(8

32332/https://shabwaah-press.info/news

شبوه برس - متابعات – عدن :

كانت مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية النظام الوحيد الذي انضوى فعًل 
تت لواء الاركســية ف العامل العريب، وطيلة وجودها القصري الذي امتد من عام 
967) إىل عــام 990)، أصبحت قاعدة للنفوذ الســوفيتي ف النطقة وعاصمة 
لا يســمى حركات التحرير العريب اليســاري : ترير فلســطي )عرب تطيم كل 
االنظمة العربية الوجودة ثم بعد ذلك الوصول اىل فلسطي ( وترير شبه اجلزيرة 
العربية )من ما يسمى احلكم الرجعي التمثل باحلكم اللكي والسلطاين وجمموعة 
االمارات( ، كم أصبحت ملذًا للتنظيمت الشيوعية ف الرشق الوسط ومناطق 
كثرية من العامل . وكانت عاصمُتها عدن، التي كتب عنها الفكر الفرنس بول نيزان 
ف كتابه »عدن - شــبه اجلزيرة العربية«: " لقــد ختّلت عدن عن وضعها كمنطقة 
حّرة، وأضحت خمربًا للتجربة االشــتاكية ف أفقر بلد ف شــبه اجلزيرة العربية. 
أجل، لقد وىّل زمن البضائع والرّحالة التهافتي عل الرصفة البحرية الكتظة ف 

حي »التواهي« حيث تنتظم الدكاكي الليئة بالواد العفّية من الرضائب.

 لقد أتى زمن التأميمت واليليشيات الشعبية وترر الرأة والساواة الظاهرية؛ 
وبوجيز العبارة أتى زمن النجمة احلمراء التي ترشف عل ســاحة اللكة فكتوريا 
)ف التواهي( ســابقًا، وجعل شــعار »ال صوت يعلو فوق صوت احلزب«، )أي 

احلزب االشتاكي اليمني(، جعل أذان الؤذني خيفت .

وفجأة َخَبْت نريان الدينة العالية النفتحة عدن ، وُعّتم عل جمتمع تّيز هبرميته 
وتعدد االديان واجلنســيات فيه وبقــي الوروبيون غارقــي ف كابوس الدينة 
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الناخي وقبعوا ف نوادهيم. وبعد رحيل اإلنكليز اســتمر بعضهم هناك، منضوين 
ف النوادي التي كانت تفتح أبواهبا ابتداًء من الســاعة 8) )6 مساءا(، وتقّدم برية 
حملية اسمها »صرية« وُيصنّعها معمل يديره اللان الرشقيون مع اخلمور الستوردة 

مثل الفودكا ".  

وواصل بول نيــزان كلمه قائل : "خلل الســبعينات من القرن العرشين، 
أصاب جو التحرر العالي عدن عرب الاركســية التي تبنتهــا الدولة والتي قامت 
كنمــوذج معاكس للتيار الحافظ االجتمعي والدينــي جليل اآلباء، وكان إعلن 
الوقف الناوئ للدين يتجل دون أيــة مواربة من خلل ترك قناين البرية الفارغة 

تتكاثر ف كل مكان".

"وهكذا منــع قانون الرسة الصادر عام 974) تعــّدد الزوجات )ومل يمنع 

تعدد العشيقات والعاشقي( ، وُأعُترب ذلك تقدما ومنح الرأة حريتها.

وكانت النساء يرتدين القمصان والبناطيل ويضعن السدسات ف أحزمتهن، 
وشعورهن متطايرة يقمن بتفتيش احلقائب ف الطارات . وظهرت التنورة القصرية 
والبنطــال ف عدن، وانزاح النديل عن الشــعر، وشــوهدت الفتيات مرتديات 
البيكيني مع الرجال ف شاطئ »جولد مور« )الساحل الذهبي ف التواهي (، حيث 
رين من البلدان الصديقة، بينم كانت مكربات  كانــت تلتقي كوادُر احلزب والهجَّ

الصوت تبّث الناشيد السوفيتية.

وكانت النقاشات داخل خليا احلزب االشــتاكي اليمني توّفر انفتاحًا غري 
مســبوق عل العامل الاركس . وكان الكتاب القدس لدى الناضلي الشــباب ف 
اليمــن كتاب جورج بوليتــزر »البادئ الولية للفلســفة«، ولكن بتمجة عربية. 
وكانت دور النرش اليســارية ف بــريوت تتجم إىل العربية أدبيــات هذه الثقافة 

الوروبية الاركسية . 
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ويذكر فواز طرابلس ف مذكراته )الســؤول عن منظمة العمل الشيوعي ف 
لبنان( :"أن فرعًا من جبهة التحرير الوطني ف حرضموت، ذات االجتاه الاركس 
خّصص جزءًا من الموال السوقة بقوة الســلح من أحد الصارف الربيطانية، 
لرشاء كتب ماركســية لينينية ُكّلف طرابلس برشائها من بريوت. وكانت الممية 
الشــيوعية ُتعاش ثقافيًا ف اجتمعات احلزب، وتناقش فيها قضايا أفريقيا وآســيا 

والمريكتيي. 

وبفضل النح الدراسية التي كانت تعطيها شتى البلدان االشتاكية، مثل كوبا 
واالتاد الســوفييتي والانيا الرشقية ، درس عدد من الطلب الشــباب وُأعّدوا 
لتأهيــل النخبة اجلديدة ف البــلد. وكانت مكافحة المية هــي القضية الوطنية 
الكربى ف البلد والتي حرص عل مكافحتها ســالي الذي افتتح مئات الدارس 
لحو االمية لدى البدو الرحل )مدارس البدو الرحل( ثم مدارس النجمة احلمراء 
ليتعلموا الشــيوعية عل أصوهلا . وكانت تعتمد عل متطوعي شــباب انخرطوا 
بحمس ف محلت نقلتهم إىل الناطق النائية ف البلد. وكانت الشــاركة الشــعبية 
والتعبئة الســتمرة، خــلل الســنوات الوىل للنظام )حكم ســالي(، ناجتًا من 
نتاجات اليديولوجيا االشتاكية ورشعنًة لنظام احلكم اجلديد، كم كانت وسيلة 
جلميع التيارات التنافسة ف احلزب االشتاكي اليمني كي تشّكل قّوة داعمة هلا".

)انتهى كلم الكاتب الفرنس بول نيزان(.

فواز طرابليس 

وكان من ضمن من استقبلتهم عدن من الشــيوعي اللبناين فواز طرابلس ، 
الذي كان مسؤال عن ترمجة ونرش الكتب الشــيوعية وتوزيعها ف البلد العربية، 
وقــد ذهب اىل عدن لتوزيع الكتب الشــيوعية وأخذ مقابل ذلك أمواال طائلة مما 
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ســبق ان اخذته اليلشات الشــيوعية ف عدن وحرضموت من أموال رسقتها من 
البنوك وغريها .

 وقد تعرف عل الرئيس ســامل ربيع عيل وعبد الفتاح اســمعيل وعيل نارص 
وكتب ذلك ف مذكراته حيث وصف كل منهم كاالت : 

"ســالي ريفي، حاد الذكاء، وشجاع وعنيد وقائد مجاهريي بل منازع. كنت 

ألتقيه عدة مرات .... وذات مرة، أخذين ف دورة عل ســاحل أبي، ومررنا عل 
أحد العشش، فتّجل من الســيارة، وجلس بعض الوقت مع امرأة مسنٍّة، تقعى 
قرب تلك العّشــة. ثم دعــاين وعّرفني عل الرأة: هذه أمــي. وقيل ل الحقًا إن 
والدته من الحجور، وهم قوم متحدرون من أصل إفريقي، سكنوا ساحل أبي 
بنوع خاص، وتولوا الزراعة والصيد، ومها مهنتان يأنفهم أبناء القبائل. وف اليام 
التي كنت أزور فيها اليمن، كانت نســاء الحجور خيدمن ف دور الضيافة، وقد 
علمت منهن بعض الشياء عن قومهن. وقد اشتغل سامل ربيع عيل ف بداية حياته 

صيادا".

"واما عبد الفتاح اســمعيل فيختلف عن ســالي اختلفا بّينًا. فتاح يشبهنا، 

أقصد، نحن مجاعة اليسار العريب اجلديد. لغته لغة اليسار التي نعرفها ف الرشق، 
يقرأ الكتب التي نقرأ، جيهر بتبني الاركسية-اللينينية".

"وأما عيل نارص حممد فهو إداري بالدرجة الوىل ورجل اللفات واخلدمات، 

يسهرعل مهوم اإلدارة ومشكلهتا ويقبل من الناس ملفاهتم وشكاوهيم بابتسامة 
وبكلمة مرحبا التي اشــتهر هبــا بعد ذلك والتي اصبحت مرادفة الســمه )عيل 

مرحبا( ". 
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وديع حداد وكارلوس واختطاف الطائرات 

وف عهد ســالي زارت قيادات حركة القوميــي العرب عدن باعتبارها اول 
دولة شــيوعية ماركسية ف العامل العريب وكان من اهم هذه القيادات نايف حواتة 
وجورج حبش وحمسن ابراهيم ووديع حداد الذي اشتهر بتتيب خطف الطائرات 
والعمليات االرهابية ف العامل والذي استجلب جمموعة من االرهابيي اليساريي 
أمثال اجليش االمحر الياباين )هي منّظمة دولية أسســتها فوســاكو شيغينوبو  ف 
فرباير )97) بعد انشــقاقها عن اجليش المحر التابع النتخب الشــيوعي الياباين 
كان حجــم الجموعة حوال 40 شــخصا ف قمة نشــاطها وكانــت ف فتة من 

الفتات أكثر احلركات الفدائية إثارة للخوف.

كان للجيــش المحــر الياباين علقات وطيــدة مع اجلبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطي.)من ويكبيديا(.

 ومنظمة بادر مانوف االلانية )فصيل ثوري شــيوعي نشط ف ألانيا ف فتة 
الســبعينات حتى عــام )99)م . وتيزت هذه اجلمعة بتبنيها القاومة الســلحة 
كم كانت هذه النظمة عل علقة قوية و وثيقة باجلبهة الشــعبية لتحرير فلسطي 
وخاصة بالقائد وديع حــداد ، وكارلوس الفنزوييل ، وكان يتم تدريب هؤالء ف 

جعار )أبي( عل عمليات خطف الطائرات .

وقد نظــم وديع حداد عمليــات جريئة وذلك بتتيــب جمموعة من اجليش 
االمحــر الياباين حلضور مباراة كرة قدم ف الانيا ليلعب فيها فريق كرة من ارسائيل 
واســتطاعت هذه الجموعة ان تقتل عددا من الفريــق االرسائييل مما اثار ضجة 

عالية كم دبر اختتطاف طائرة فرنسية اىل عنتايب ف يوغاندا .

وقام كارلوس الفنزول بعمليات ارهابيــة ف بريطانيا ضد احد اثرياء اليهود 
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الكبار الذين يدعمون ارسائيــل وفجر احد متاجره ، كم قام بعمليات متعددة ف 
فرنسا الغتيال من يساندون ارسائيل .

واخريا قام كارلوس 975)م بعملية جريئة جدا وهي اختطاف أحدى عرش 
وزيرا من وزراء البــتول ف منظمة أوبك الذين كانــوا يعقدون اجتمعا ف مقر 
النظمة ف فينا وكانت اخلطة قتل الشــيخ امحد زكي يمين وزير البتول ف الملكة 
العربية السعودية وقتل وزير البتول ف ايران )ايام الشاه( ، وبم أن وزير البتول 
اجلزائري كان ضمن هؤالء الختطفي فإنه اســتطاع ان يقنع كارلوس ان يذهب 
بالطائرة اىل اجلزائر أوال وان يذهب بعــد ذلك اىل مطار طرابلس ف ليبيا ويطلق 
رصاح بقية الوزراء ، واخريا اتفق معه عل فدية مالية كبرية تدفع من قبل السعودية 

وايران وبذلك نجحت اجلزائر ف انقاذ وزراء البتول ف منظمة أوبك .

واســتفاد كارلوس مــن هذه احلادثــة دعاية ضخمة حتى ســموه ابن أوى 
)jackle( وكم اســتفاد من احلصول عل جزء من الفدية الضخمة أما هو فيقول 
إنه اعتنق اإلسلم عام 975) عشــية عيد ميلده 6) ف معسكر للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطي التابعة جلورج حبش ف عدن باليمن اجلنويب، ".واستقر بعدها ف 

دمشق وتزوج امرأة انجبت له ابنا .

وبعد ان قامت ثورة البشــري والتايب االســلمية ف الســودان عام 989)م 
تأثر كارلوس حي عرف كارلوس ان أســامة بن الدن التجأ للســودان وهامجته 
الصواريــخ االمريكية من البحر االمحر وهدمت مصنع االدوية الذي أقامه حيث 

قتل عدد من العاملي فيه واضطر بن الدن للذهاب اىل افغانستان .

فتأثر كارلــوس هبذه احلادثة وقرر الذهاب اىل الســودان عام 994)م  لكي 
يلتحق ببن الدن فيم بعد ف افغانستان ولكن حكومة السودان اعتقلته لدة ثلث 

سنوات ثم سلمته اىل فرنسا 
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وقد وافق التايب عل تسليم كارلوس اىل الخابرات الفرنسية بعد ان استلمت 
الســودان دعم ماليا وسياسيا من فرنسا التي قامت بمحاكمته بتهمة قتل رشطيي 

فرنسيي عام 975)م وحكمت عليه بالسجن مدى احلياة منذ عام 997)م .

حماوالت الوحدة اليمنية 

تعريف اليمن :  بمعناه الواسع هو ما كان يمي الكعبة أي جنوب الكعبة وما 
كان شــمهلا يسمى الشــام قال االمام احلافظ ابن حجر العسقلين ف كتابه ) فتح 
الباري، رشح صحيح البخاري( أن مبدأ اليمن من مكة ، ومكة من هتامة، وهتامة 
من اليمــن وذلك ف اثناء تعليقه عل احلديث الصحيــح " االيمن يمن واحلكمة 
اليمنّية " وأما يثرب )الدينة النورة ( قد ســكنتها قبيلتا الوس واخلزرج ومها من 
قبيلة االزد التي هاجرت بعد خراب سد مأرب ووصلت جمموعات منها اىل الشام 
وهم قد عرفوا هناك باسم الغساسنة وهلذا تعترب يثرب )الدينة النورة( من اليمن .

الدول التارخيية يف اليمن  

حكمــت اليمن منذ تارخيها القديم ممالك متعددة وعندما تقوى تلك الملكة 
قد يصل حكمها اىل حرضموت واىل صللة واذا ضعفت تلك الدولة اســتقلت 

منها القبائل القوية .

وقد حكمت اليمن عدة دول ف التاريخ القديم منها :

الدولة العينية التي قامت ف منطقة اجلوفاىل نجران ف الشــمل الغريب من   -(
اليمن وكانت عاصمتها معي . من سنة 400) اىل سنة 850 قبل اليلد .

دولة قتبان مــن 700 قبل اليلد اىل 00) بعــد اليلد وقامت ف وادي   -(
بيحان وعاصمتها تنع .
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دولة حرضموت وكانت عاصمتها االوىل ميفعة والثانية شــبوة وتسمى   -(
احيانا دولة شــبوة وامتد حكمها اىل عدن وحرضموت واجزاء واسعة من اليمن 
الشمل وقامت بينها وبي مملكة سبأ حروب شديدة وانتهت دولة حرضموت عل 

يد سمر يرعش من ملوك سبأ.

دولة سبأ وهي أشهر هذه الدول من عام 000) قبل اليلد اىل 5)5 بعد   -4
اليلد وعاصمتها رصواح ثم انتقلت اىل مآرب واشــتهرت بسد مآرب التارخيي 

وانتهت الدولة بتحطيم سد مأرب .

واشــتهرت ملكة ســبأ )بلقيس ( التي ذكر قصتها القرآن الكريم مع سيدنا 
ســليمن ف سورة النمل وقد اســلمت عل يديه وبذلك دخلت أجزاء من اليمن 

الول مرة ف الدين اليهودي . وانتهت بتفرقها واندام السد الشهور .

5-الدولة احلمريية )من 0)) قبل اليلد اىل 7)5بعد اليلد( والتي استولت 
عل مناطق واسعة من اليمن واجلزيرة العربية حتى وصلت اىل مكة الكرمة ويثرب 
)الدينة النورة( ودخل بعض ملوكها ف الدين اليهودي واضطهدوا النصارى ف 
نجران مما ادى اىل تدخل الدولة البيزنطية الرومانية بواسطة احلبشة النصانية التي 
احتلت اليمن . ثم قام ســيف بن ذي يزن احلمريي باالستعانة بالفرس الخراج 
احلبشــة وقد نجح ف ذلك وحرر ووحد اليمن بأكملها وقــد بدأ بتحرير بعض 

مناطق ف حرضموت ثم عدن ثم وصل اىل صنعاء .

وعندما اســلمت قبائل اليمن أرسل الرســول حممد ع أبو موسى االشعري 
)أصله من هتامة ( عل هتامة اليمن ومعــاذ بن جبل عل منطقة تعز وما حوهلا اىل 

عدن ، وزياد بن لبيد االنصاري الهاجري عل حرضموت .

وف العهود االســلمية مل ُتكم اليمن بكاملها من دولة واحدة اال ف فتات 
قصرية حيث يقوى احلاكم حتى يصل حكمه من نجران اىل عدن واىل حرضموت 
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بــل واىل صللة ) ف عمن االن( واثناء احلكم الزيدي الذي اســتمر ما يقرب من 
ألف سنة مل يســتطع االمام الزيدي ان حيكم اليمن بأكملها قط اال فتات قصرية 
وف معظــم الوقت كانت هناك عدة دويلت وحكومات بم فيها اليمن الشــمل 
نفســه وكانت صنعاء تسقط ف يد دول خمتلفة ومل تتمكن االرسة اهلاشمية الزيدية 

من حكمها اال ف فتات متقطعة .

وف القرن التاســع عرش اليلدي ظهرت ارسة محيد الدين والتي استطاعت 
ف بداية القرن العرشين ان تكم اليمن الشــمل ولكنها مل تستطع ان تكم اليمن 

اجلنويب الذي احتلته بريطانيا منذ عام 9)9) عندما بدأت باحتلل عدن

ومع هذا فقد خاض االمــام حييى محيد الدين حروبــا عديدة ضد االنجليز 
ف ترير عدن والحميات الغربيــة ، واما الحميات الرشقية )حرضموت والهرة 

الواحدي ( فلم حياول قط تريرها لبعدها عن مركز حكمه .

وف عــام 0)9)م عرضت بريطانيا عل االمام حييــى ان يعتف هلا بعدن ف 
مقابل ان تتنازل له عــن بعض الناطق ف الحميات الغربيــة ولكن االمام حييى 

رفض ذلك العرض رفضا باتا وأرص عل مطالبته بعدن.

 االجتاه الوحدوي مع بداية حركات التحرر من االستعامر 

ف عام 954)م حدثت تطورات هامة ف عدن جعلتها اليناء الثالث االهم ف 
العامل )بعد نييويورك ولندن ( وهي : 

)-خروج اجليش الربيطاين من منطقة قناة الســويس بعد اتفاقهم مع الرئيس 
مجال عبد النارص عل جلء القوات الربيطانية من السويس والتي تولت بكاملها 
اىل عدن وكان عدد هذه القــوات وأرسهم ما  يقرب من 60 الفا وهلذا اضطرت 
لبناء الســاكن اجلميلة التعددة ف خورمكس وف التواهي فوق اجلبال الطلة عل 
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بحار عدن كم بنت العمئر الضخمة ف شــارع العل الشهري بعد ان ردمت البحر 
ف تلك النطقة وهو امجل شارع ف اجلزيرة العربية ف ذلك الوقت  وكلها مبنية من 

عمئر متمثلة من مخسة اىل ستة ادوار لسكنى اجلنود وأرسهم .

)-قام مصدق ف ايران بتأميــم رشكة البتول الربيطانية PB وتأميم مصاف 
البــتول ف عبدان ، فاضطرت بريطانية لبناء اكرب مصاف ف الرشق االوســط ف 

منطقة الربيقة ف عدن ف ذلك الوقت.

واحتاجت بريطانية جللب آالف العمل من الناطق القريبة من عدن وبالذات 
مــن منطقة احلجرية وتعز )وهي مناطق تت احلكم االمامي آنذاك(  حيث دخل 
ما يقــرب 4) الف يمني شــمل اىل عدن كعمل للبناء وعــمل ف رشكة الصاف 

والرشكات العديدة التي قدمت اىل عدن 

وقد كانت احلركــة الوطنية ف ذلك العهد حمصــورة ف مدينة عدن بالعديد 
من اجلمعيات واالحزاب وامهها : اجلمعية العدنية التي كانت تطالب باســتقلل 
عدن من بريطانيا واعطائها احلكم الذات حيث تبقى ف الكومنولث الربيطاين وال 
تعطى اجلنســية اال من كان مولودا ف عدن فقط . وكان يشمل اهلندوس وغريهم 

من اجلنسيات االخرى .

رابطة ابناء اجلنوب التي كانت تطالب باســتقلل اجلنــوب العريب والكون 
من عدن ومجيع الحميات الغربيــة )حلج وابي والضالع ويافع وبيحان ... الخ( 
والحميــات الرشقية )الدولة الكثريية والدولــة القعيطية والهرة والواحدي( ف 
دولــة واحدة ديمقراطية منتخبة ، وبعد ذلك يمكــن ان تنظر ف مرشوع الوحدة 

العربية بمختلف درجاهتا .

وكان للنقابات العملية التي تكونت ف عدن نشــاط كبــري ف الجال النقايب 
والعــمل ثم بعد ذلك ف الجال الوطني . وبــم ان أكثر من نصف العمل هم من 
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الشــمل فإن كثريا من القيادات العملية كانوا ايضا من الشــمل ، وبالتال طالبت 
هذه النقابات بأن كل يمني )شــمل أو جنويب( هو مواطن ف الدولة التي ستقوم 

ف اليمن اجلنويب

وتوىل هذه الدعوة السياســية احلركــة العملية النقابية ، ثم حزب الشــعب 
االشتاكي واجلبهة الوطنية للتحرير .

واضطــرت بريطانيا ف أواخر اخلمســينات اىل اقامة مــرشوع اتاد اجلنوب 
العريب الكون من السلطنات والشــيخات العديدة وضمت بريطانيا عدن اليهم 
بعــد ان ازدادت احلركات الوطنية قوة وازداد الضغــط العالي عل بريطانيا عل 

اناء االستعمر ف عدن وحممياهتا .

وعندما قامت االنتخابات الترشيعية ف عدن سمحت  بريطانيا البناء اجلنوب 
الول مرة باالشتاك ف هذه االنتخابات ورأت الرابطة أن هذه فرصة هلا لتدخل 
االنتخابات بينــم قاطعتها كل النظمت االخرى مثــل النقابات العملية وحزب 

الشعب االشتاكي واجلبهة القومية للتحرير .

وبذلك خست الرابطة كثريا من شعبيتها وانفصل عنها العديد من االعضاء 
ومن بينهم قحطان الشعبي وفيصل الشعبي وعبد اهلل باذيب وعبد الرمحن جرجرة  

وغريهم كثري  .

وازداد العداء للرابطة حتى ُأهتمت باالنفصالية والرجعية وممالئة االســتعمر 
وواجهــت هجوما عنيفا من كافة الفئات الوطنية آنذاك . مما عّرض بعض أعضاء 

الرابطة الباقي ف عدن وحرضموت اىل اهلجوم عليهم وقتل بعضهم .

والغريب حقا ان النقابات العملية وحزب الشعب االشتاكي وحزب اجلبهة 
القومية رفعوا شــعارات الوحــدة الفورية مع اليمن عقب االســتقلل وعندما 
قامت ثورة 6) سبتمرب )96) ضد احلكم االمامي بقيادة الشري السلل ساندت 
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القــوات الصية هذه الثورة كم ســاندهتا القوى الوطنيــة التحررية الوجود ف 
اجلنوب وبالذات النقابات العملية واحلزب االشتاكي واجلبهة القومية وارسلوا 
آالف التطوعي ليحاربوا النظام اللكي )الذي تلقى دعم من السعودية وغريها( 

وعندما تم االستقلل ف 0) نوفمرب 967)م سميت هذه اجلمهورية مجهورية 
اليمن اجلنوبية الشعبية ، وارصت عل اقامة الوحدة بي الشمل واجلنوب وان كل 
شــمل موجود ف اجلنوب هو مواطن يمني وان كل جنويب موجود ف الشمل فهو 

مواطن يمني 

وضمت قيادات اجلبهة القومية جمموعة كبرية من الشمليي وخاصة ف التيار 
الاركس ويرأسهم عبد الفتاح اسمعيل وحممود عشيش 

وتوىل االمن الداخيل ف مجهورية اليمن اجلنوبية الشــعبية حمســن الرشجبي 
الشمل الشهور بدمويته وقسوته البالغة 

وتت حماوالت عديدة للوحدة وهي كالتال :

وف عهد الرئيس ســامل ربيع عيل )سالي( قامت حماوالت الوحدة مع الشمل 
كاالت : 

نوفمرب 970) اتفاق تعز بي الشــمل واجلنوب، عل إقامة اتاد فيدرال   -(
بينهم ف القاهرة 

سبتمرب )97) نشوب نزاع مسلح بي القوات الشملية والقوات اجلنوبية   -(
ف مناطق احلدود، واتفاق عل وقف القتال وإقامة الوحدة بواسطة الكويت .

))سبتمربـ  8) أكتوبر )97) اجتمع وفدي الشطرين ف القاهرة، برئاسة   -(
كٍل من، عيل نارص حممد رئيس وزراء الشطر اجلنويب، وحمسن العيني رئيس جملس 
وزراء الشطر الشمل، مع جلنة التوفيق العربية الشكلة بقرار جملس جامعة الدول 
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العربية رقم )96)، بتاريخ )) ســبتمرب )97) م، لتســوية اخللفات واالتفاق 
عل قيام دولة الوحدة.

8)أكتوبر )97) توقيع اتفاقية القاهرة .  -4

8)نوفمــرب )97) لقاء القمة اليمنية بي "القايض عبد الرمحن اإلرياين،   -5
والرئيس ســامل ربيع عيل" النعقد بمدينة طرابلس )ليبيا( بحضور العقيد القذاف، 
لتأكيد اتفاق القاهرة، ووضع أسس دولة الوحدة، وانتهي االجتمع بصدور بيان 

طرابلس ف 8) نوفمرب )97).

8)فرباير )97) وقع الرئيســان بيان طرابلــس )الرئيس القايض عبد   -6
الرمحن االرياين رئيس اليمن الشــمل مع الرئيس ســامل ربيع عــيل رئيس اليمن 

اجلنويب( اتفاقيات الوحدة .

4سبتمرب )97) لقاء اجلزائر، بي رئيسا اليمن الشمل واجلنويب الرئيس   -7
القايض عبد الرمحن االرياين )رئيس اليمن الشــمل( مع الرئيس ســامل ربيع عيل 
)رئيس اليمن اجلنويب(  ، لتابعة، واســتعراض، أعمل اللجان الشــتكة النبثقة، 
عن اتفاقيــة القاهرة، وبيان طرابلس. واالتفاق عل وضع حد للعنف، وتســلل 

الخربي عرب احلدود ف كل أنحاء اليمن.

0) ـ )) نوفمــرب )97) لقاء تعز ـ احلديدة، لدفــع إجراءات الوحدة   -8
لألمام، واالتفــاق عل بعض الصيــغ الطروحة، خاصة فيــم يتعلق باالقتصاد 

الوطني.

9. فربايــر 974) إقالة عبد اهلل احلجري رئيس الوزراء، ف اليمن الشــمل، 
وتول رئاسة احلكومة حسن مكي.

)) يونيو 974) انقلب ف اليمن الشــمل، وعــل أثره، قدم اإليرياين،   -9
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و رئيس جملس النواب الشــيخ عبداهلل بن حسي المحر، والشيخ سنان أبو حلوم 
رئيس قبائل بكيل ، استقالتهم لنائب القائد العام للقوات السلحة القدم إبراهيم 
احلمدي، الذي مارس ســلطات رئيس الدولة. والذي ســنفصل فيم بعد دوره 

اهلام.

0)-))فرباير 977) التوقيع عل اتفاق قعطبة ، بي الشطرين من ِقَبل القدم 
الرئيس ابراهيم احلمدي والرئيس سامل ربيع عيل ، بحضور أمحد حسي الغشمي 
نائب القائد العام للقوات الســلحة إلقامة جملس أعل مشــتك، يضم الرئيسي 
ابراهيم احلمدي وســامل ربيع عــيل ، ووزراء الدفاع، واخلارجيــة، واالقتصاد، 
والتخطيط. تــم االتفاق عل تشــكيل جملس من الرئيســي ومســئول الّدفاع 
واالقتصاد والتجارة والتخطيط واخلارجية جيتمع مّرة كل ســتة أشهر بالتناوب 
ف صنعاء وعدن لبحث ومتابعة كاّفة القضايا احلدودية التي هتم الشــعب اليمني 

الواحد وتنسيق اجلهود ف كافة الجاالت بم ف ذلك السياسة اخلارجية.

979)م عقدت قمة ف الكويت بي وفدين الوفد الشمل برئاسة الرئيس عيل 
عبد اهلل صالح والوفد اجلنويب يرأسه عبد الفتاح اسمعيل .

990)م قام البيض باعلن الوحدة االندماجية مع اليمن الشمل برئاسة عيل 
عبد اهلل صالح ونائبه عيل سامل البيض 

وف )) مايو 994)م حرب االنفصال بي اليمن الشــمل واجلنويب وانزام 
اليمن اجلنويب وفرار البيض واستيلئه عل 5 مليار دوالر من دول اخلليج .

وفيم ســيأت سنســتعرض موضوع ابراهيم احلمدي واغتياله ثم تول القدم 
حسي الغشمي واغتياله ثم قتل سامل ربيع عيل .

ابراهيــم احلمــدي ف اليمــن 0)/9/)94)-))/0)/977)م وقصة 
اغتياله: 
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ولــد عام )94)م ف قعطبــة  وأصوله من منطقة ريــدة  ف عمران  فهو من 
بني السحيي من خــوالن  ، كان والده حممد بن صالــح احلمدي قاضيا وحاكم 
رشعيا ف قعطبة، وتعلم  ابراهيم احلمدي عل يدي والده مبادئ العلوم الرشعية 

واللغوية، حفظ من القرآن الكريم اجزاء متعددة ف سن مبكرة من عمره.

 ثم انتقل مع والده إىل مدينة ذمار وتعي والده حاكم هلا، ودرس ف مدارسها 
واكمل دراسته الثانوية ف صنعاء .

ثم دخل سنة 959) كلية الطريان ودرس العسكرية وصار ضابطا ف اجليش 
اليمني وتوىل قيادة قوات الصاعقة ف عهد الرئيس عبد اهلل السلل ، وبعدها توىل 
قيادة العاصفة واالحتياط العام  ثم ُعّي نائبا للقائد العام ســنة )97)م وعندما 
استقال رئيس جملس الرئاسة القايض عبد الرمحن الرياين ورئيس الوزراء حمسن 
العيني ورئيس جملس النواب الشيخ عبد اهلل بن حسي االمحر توىل القدم ابراهيم 
احلمدي قيادة الدولة ورئاستها ف )) يونيو 974)م وكون جملسا عسكريا حيكم 
البلد والعباد واستطاع أن يكســب شعبية باضعاف سلطات جمموعة من شيوخ 
القبائــل واعتقال بعضهم واعتمده عل توحيد الســلطات ف يــده ويد الجلس 

العسكري .

وأعاد بناء القوات السلحة اليمنية حيث تم دمج العديد من الوحدات وكان 
احلمدي معجبا بالنظام االشــتاكي ف عدن وله لقاءات قديمة ومتعددة مع سامل 
ربيع عيل منذ عام 968)م كم سبق ذكره )ف الفصل السابق( حيث ذكر سامل ربيع 

عيل اتفاقه التام مع ابراهيم احلمدي ف االجتاه اليساري الشيوعي . 

وتقارب احلمدي مع الرئيس ســامل ربيع عيل )سالي( والذي اشتهر بسحل 
العلمء وقتلهــم باعتبارهــم كهنوتا ، والذي قــام بتأميم قــوارب الصيد لدى 
الصياديــن الفقراء ، كم قــام بمنع الهال من الصيــد ف البحر وقام بمصادرت 
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االكشــاك الصغرية التي تبيع النتجات الزراعيــة وغريها ، وصادر كل االرايض 
الزراعية الصغرية فأصبحت خرابا ويبابا ، وحطم االقتصاد بالسريات والبادرات 
الشــعبية التي ال تنتهي والظاهرات التي تنادي بخفض الرواتب واجب . واتفق 
احلمدي وســامل ربيع عيل عل اقامة مذبحة لشــيوخ قبائل خوالن وعبيدة وعل 

رأسهم الشيخ ناجي الغادر ف )) فرباير )97)م .

وقام احلمدي الذي يميل اىل الفكر الشــيوعي )الاركس( بخطوات الســري 
نحــو الوحدة، وعقــدت اتفاقية قعطبــة  ف فربايــر 977)م  والتي نصت عل 
تشــكيل جملس من الرئيسي احلمدي والرئيس ســامل ربيع عيل  )سالي( لبحث 
ومتابعــة كاّفة القضايا احلدودية وتنســيق اجلهود ف كافــة الجاالت بم ف ذلك 
السياســة اخلارجية. وعمل عل توحيد اليمني الشمل واجلنويب بخطوات متتالية 
الجياد نظام )شــيوعي( واحد ، وبدأها بتوحيد مناهج التعليم وأمر بوضع كتاب 
لتاريخ اليمن قبل وبعد االســلم من خرباء ف التعليم من اجلنوب والشمل ، كم 
قام بتخفيض الواد الدينية ف مدارس اليمن الشــمل .  وسار ف خطوات متتالية 
للتقارب بي اليمني والتوحيد بينهم . مما أدى اىل معارضات شديدة داخل اليمن 
الشــمل من جمموعات  القبائل والتديني واهتامه بالتعامل مع الشيوعيي والسري 

باالجتاه االشتاكي مما أثار الجموعات التدينة باليمن ودول اجلوار .

اغتيال ابراهيم احلمدي 

علقة ابراهيم احلمدي القديمة والوطيدة مع سامل ربيع عيل .

ف مارس  968)م كان ســامل ربيع عيل مطــاردا من قادة اجليش حركة ) 0) 
مارس( وقد جعل من مدينة قعطبة ف الشمل ملجأ له ولرفاقه ، وف قعطبة تعرف 
عــل الرائد عبداهلل احلمدي مديــر أمن تعز وتوثقت العلقــة بينهم ثم انتقل اىل 
تعز حيت تعرف عل ابراهيم احلمدي وســكن ف منزلــه  ، وبينم كان يعيش ف 
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تعز صدرت الوامر إىل مديــر أمن تعز الرائد عبد اهلل احلمدي  بأن يلقي القبض 
عل سالي بتهمة مشــاركته ف أحداث أغسطس 968)م الدامية التي حدثت ف 
صنعاء إال أن عبداهلل احلمدي أبلغ سالي بأن يتك تعز حتى يتجنب عملية االعت

قال                                                         .

وهكــذا كانت التبــة هي الكان الذي نزل فيه ســالي بعــد أن قام عبداهلل 
احلمدي بتأمي عملية هروبه وكانت حماوالت العتقاله تت أيضًا بالتنســيق بي 
عــدن وصنعاء وتت حماوالت الغتياله ف منطقة التبــة أثناء وبعد انتفاضة 4) 
مايو مثل كمي بستان احلاج أمحد وكمي وادي بنا                                                     .

سالي وابراهيم احلمدي الواقع أن العلقة بي سالي وابراهيم احلمدي بدأت 
ف نفس العام 968)م وتم أول لقاء بينهم عل غداء ف منزل ابراهيم حرضه أيضًا 
عيل عنت وقد وصف ســالي منزل اخيه احلمدي بقوله : لقد كان خاليًا تاما من 
الثاث اللهم ما استطعنا أن نجلس عليه لألرض، وتكررت اللقاءات والنقاشات 
بي االثني وجاءت أحداث )97)م الدامية لتؤثر ف مشاعر الشعب اليمني كله 
وكانت لقاءات القايض االرياين وســالي ف طرابلس من أجل الصاحلة ومعاجلة 
القضيــة اليمنية وكان احلمدي يرافق االرياين ف الباحثات.         كان جو بنغازي 
باردا وقد شاهد احلمدي أخاه سالي متأثرا من الربد فخلع » االوفر كوت« الذي 
كان يرتديه وألبسه إياه وهو يقســم عل ذلك بالرغم من أنه كان مصابًا بالتهاب 
اللوزتي وف طريقه إىل ايطاليا من بنغازي للعلج يقول ســالي »ليست العلقة 
الشــخصية بيني وبي االخ ابراهيم احلمدي إال عامل مساعدا عل كل ما حدث 
من اجيابيات ف جو االستقرار والود بيننا كإخوة ولكن االقتناع الوطني والشعور 
بالسؤولية الوطنية لدى الشهيد احلمدي كانت هي الخرى العامل الساعد عل 

تقيق ما كان ف مصلحة الوطن اليمني عمومًا ) كلمها يساري(. 
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وف مؤتر القمة العريب السابع النعقد ف الرباط ف أكتوبر 974)م كان النقاش 
يدور حول ارتفاع اســعار البتول وتأثريها عل البلــدان الفقرية، وكذلك حالة 
اجلفاف ف الصومال وموريتانا، وقد اقتح احلمدي بأن يتحدث سالي عن قضايا 
اليمن عمومًا وبعد أن استعرض ســالي قضايا ومصاعب اليمن وبعد معارضة 
اللك فيصل – رمحه اهلل - ورد ســالي عليه هبدوء ومنطق نال رضاء الؤترين ، 
تدخل صدام حســي طالبا من اللك فيصل سحب اعتاضه عل مطالب اليمن 
وبعد إقرار مســاعدة للصومال وموريتانيا أعلن رئيس الؤتر اللك احلســن بأن 
عل اليمنيي أن يقوموا باتصاالت ثنائية مع الدول العربية ليحصلوا عل ما يمكن 

احلصول عليه.

 انفض االجتمع وترك سالي واحلمدي مقاعدمها وف نفسيهم آالم ال يمكن 
تديدها، وقبل مغادرة قاعة االجتمع توســطهم بصورة غري عادية أمري الكويت 
وقال هلم بلطف بعد أن أمســك بيســاره ســالي وبيمينه احلمــدي « يا أوالدي 
الكويت ســتقدم لكل واحد منكــم عرشة مليي دوالر لكــن عل رشط أن ال 
تشــتوا هبا سلح وتتقاتلوا » وشكره الرئيســان بحرارة ووعداه بالتصدي لية 

حماولة تريد زج الشعب اليمني ف مأساة دامية كم حدث ف )97)م .

يقول سالي : عندما ذهبنا إىل مؤتر القمة ف الرباط كان من االسباب الرئيسية 
لذهايب هو اللقاء مع الخ إبراهيم احلمدي التقينا وتفامهنا كإخوة تربطنا علقات 
النضال من أجل الشــعب اليمني ونشــعر أن الشــعب اليمني بحاجة ماسة أن 
يتطور وخيرج من دائرة العصيد والبسباس أو الكدرة والبسباس إىل أن يأكل أكل 
وصل إليه اآلخرون قبل مئات من الســني قبلنا، لقد أحسســت والخ احلمدي 
وبصورة عامة الوفد اليمني شــمله وجنوبه بالرارة عندما كنا موجودين ف مؤتر 
القمــة بالرباط كنا إذا خرجنا للراحة بعد اجتمعات القمة أنا أبحث عن احلمدي 
واحلمدي يبحث عني قلنا مســتحيل نحن الفقراء نجلس مع الغنياء ايش نقول 
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هلم الناس يتكلموا ف مئات الليي وف آالف الليي ونحن ايش نتكلم؟ نجلس 
نعض أصابعنا حسة وندمًا عل الواقع الردي الذي يعيشــه شعبنا، كم عشنا هذه 
الرارة وأحسسنا بالمل وشعرنا أن مهمتنا صعبة وأنا تتكز ف هذه الرحلة بالذات 
ف العمل من أجل اقتصاد متكامل للشــعب اليمني، وفعل نحن عشنا أيام الؤتر 
دون أن نفتق وقد لفت هذا النظر نظر كثري من القادة العرب وقالوا أن اليمنيي 
يعيشون مع بعض وفعل عشنا مع بعض فنحن أيضا نسعى جاهدين لتجاوز كل 
االشياء الصغرية التي ال تعترب شــيئا أمام تطوير وتدعيم اقتصاد الشعب اليمني 
كل ما هيمنا أن نبني يمنا متطورا وال يمكن أن يكون يمننا متطورا إال عل أساس 
االقتصــاد التطور )االشــتاكي الاركس( , وبالقابل وعــرب اختتام أعمل الؤتر 
وعودته إىل صنعاء بعث احلمدي رسالة إىل أخيه ربيع قال فيها «... وكان واضحا 
أن قمة الرباط مل تتمكن من اســتيعاب ابعــاد االرضار االقتصادية التي اصابت 
اليمن بشطريه نتيجة ارتفاع اسعار النفط ولذلك عاجلها الؤتر بطريقة غري كافية 
لن الساعدات التي كان يطالب هبا شطرا اليمن قد جاءت ف شكل هبات بسيطة 
من بعض الدول العربية الشقيقة التي يمكن أن ختفف بعض االرضار التي نزلت 
باالقتصــاد اليمني ف الشــطرين خلل عامــي )97)و 974)م ولكنها مل تراع 
حجم الشكلة ومل تأت ف شــكل قرار جيعل الساعدة مسؤولية قومية ثابتة إىل أن 

تزول السباب الداعية لذلك.

وعل ضوء هذا الوقف النسجم بي قادة الشطرين اتفق الرئيسان عل توجيه 
مذكرة مشتكة إىل جامعة الدول العربية ومحل حممد صالح مطيع مذكرة مقتحة 
من عدن إىل الرئيس احلمدي الذي شاطر أخاه سالي بأمهية االتصاالت الستمرة 
اهلادفة إىل اجياد ظروف أفضل تنفع اجلميع ثم وجهت الذكرة بشــكل رسمي إىل 
أمي جامعة الدول العربية تت توقيع مشتك لسالي واحلمدي وكان هذا العمل 
الوحدوي يســتهدف تقيق مصالح الشعب اليمني وأحدث ردود فعل طيبة عل 
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الســتوى العريب واصبح تقليدا ثابتا حيكم العلقات بي الشــطرين طوال فتة حكم 
الرئيسي احلمدي وســالي وكان البحث عن مصلحة اليمن وطرح القضايا بصورة 
مشتكة هو الطريق الصحيح والسليم الؤدي إىل تقيق مصالح الشعب اليمني وكان 
ســمة مميزة للعلقة بي الشطرين والقاسم الشــتك للعلقات وطرق العاجلة يتمثل 
ف تقيق موقف يمني منســجم وموحد بم يمكن من اجياد احللول لكثري من القضايا 
لصالح الشعب عل طريق تعزيز سيادته واستقلله الوطني وأدت هذه العلقات بي 
الرئيسي إىل االقتاب من فهم مشتك للعديد من القضايا ليس اليمنية وحدها ولكن 
حتى العربية غري أن تأثريها كان واضحًا تاما فيم يتعلق بحمية الســيادة الوطنية وف 

نشاط جلان الوحدة .

اغتيال احلمدي 

اغتيل إبراهيم احلمدي ليلــة )) اكتوبر 977)م قبل يومي من موعد زيارته إىل 
عدن التي كانت ستكون الوىل من نوعها لرئيس من اليمن الشمل ُقتل بخطة مدبرة، 
وجرت تصفيته ف منزل الغشمي وكان حينها عيل عبد اهلل صالح واحلاوري وآخرين 
عندما دعاه نائبه القدم أمحد حسي الغشمي لتناول وجبة الغداء فكان ذلك هو الغداء 

الخري. 

ويعود ســبب اغتياله إىل الصاع مع القوى القبلية التي أقصاها عن السلطة وإىل 
معارضة هذه القوى وحلفائها اإلقليميي خلطوات احلمدي التسارعة جتاه الوحدة مع 

اجلنوب الشيوعي.

 ُدبرت عملية االغتيال بعد فتة شــد وجذب طويلة بــي احلمدي وعبد اهلل بن 
حســي المحر، رئيس تالف قبائل  حاشــد . ومل جُترى أي تقيقات للكشــف عن 

جريمة القتل وُدفن إبراهيم ف مقربة الشهداء بالعاصمة اليمنية صنعاء.
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تت جريمة االغتيال بأســلوب مل يعهده اليمنيون، فقد استدرج فيها الرئيس 
إبراهيم احلمدي إىل وليمة غداء ف منزل نائبه ورئيس أركانه، القدم أمحد الغشمي، 

بحضور مجع غفري، وف الثناء، تت تصفيته. 

وثيقة أمريكية واغتيال احلمدي 

وقد ظهرت وثيقة أمريكية، أخريًا، يعود تارخيها إىل ما قبل استيلء عيل عبداهلل 
صالح عل الســلطة، وتعد بالغة المهية، بالنظر إىل أنا تذكر اســم القاتل النفذ، 

وأسمء بعض رشكائه، وشقت الوثيقة طريقها إىل موقع ويكيليكس المريكية.

وجاء ف الوثيقة أن الســفارة المريكية ف صنعاء أرسلت ف ) يناير/كانون 
الثــاين 978)م، تقريرًا رسيًا عن تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس اليمني، إبراهيم 
احلمدي، ورد فيه ذكر عيل عبداهلل صالح باالسم الكامل مشاركًا رئيسيًا ف إطلق 

النار بنفسه عل إبراهيم احلمدي، وأخيه عبداهلل احلمدي.

وجاء ف تقرير الســفارة المريكية ف صنعاء أنا أصبحت قادرة عل التأكيد 
كتابيًا أن الرئيس احلمدي اغتيل بأيدي ضباط مقربي منه.

وَســَمى التقرير الضباط النفذين: قائد لواء الجد ف تعز عيل عبداهلل صالح، 
قائد اللواء الســادس الدرع ف صنعاء أمحد فرج، وقائد قــوات االحتياط محود 
قطينة. واســتدرك التقرير أن مصادر استبدلت االسمي الخريين بغريمها، لكن 

عيل عبداهلل صالح ظل اسمه ثابتًا ف كل الروايات من الصادر كافة.

وأوضح التقرير أن مصادر أبلغت السفارة أن الكابتن حممد اآلنس، سكرتري 
الغشــمي، كان إىل جانب صالح عند تنفيذ اجلريمة، وأن اجلريمة جرى تنفيذها 
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عل هامش دعوة غداء ف منزل الغشمي عل رشف رئيس الوزراء عبد العزيز عبد 
الغني الذي استبعد التقرير أن يكون متواطئا مع القتلة.

فتاتان فرنسيتان
وتضمن التقرير معلومات يعرفها اليمنيــون أن التآمرين قتلوا كذلك فتاتي 
فرنســيتي، وأحرضوا جثتيهم إىل جانــب جثتي احلمدي وشــقيقه قائد قوات 

العملقة القدم عبداهلل احلمدي .

 وهنــاك قصة اخرى تقول ان بعض موظفي الســفارة اليمنية ف باريس أنم 
تلقــوا أوامر من الرئيس احلمدي بواســطة وزارة اخلارجية اليمنية باســتجلب 
فتاتي فرنســيتي التقى هبم الرئيس احلمدي وأخوه عند زيارهتم لباريس وطلب 
الرئيس احلمدي ارســاهلم اىل اليمن العجابه هبم ويقول موظفوا السفارة انم مل 
يعثــروا عل هاتي الفتاتي وقاموا باحضار فتاتي اخريي من أحد اللهي الليلية 

وتم ارساهلم اىل اليمن .

واستسل التقرير، ف هذه النقطة، موضحًا أن نائب الرئيس ورئيس الركان، 
القدم أمحد الغشمي، مل يكن  يظهر تربمه من تبعات تعاون احلمدي مع اجلنوب.

وبعــد مقتل الرئيس احلمدي، مل يتول النفذ الرئيس عيل عبد اهلل صالح حكم 
اليمــن مبارشة، بل توالها رئيس أركان اجليش، أمحد حســي الغشــمي الذي مل 
تستمر رئاسته سوى ثمنية أشهر، فقد ُقتل هو اآلخر ف تفجري انتحاري، وجهت 

صنعاء أصابع االهتام فيه للرئيس اجلنويب حينها، سامل ربيع عيل )سالي(.

قتل حسني الغشمي ثم القضاء عىل ساملني 1978م 

وبدأ عبد الفتاح إســمعيل وعبد اهلل اخلامري وعيل نارص حممد وعيل عنت ف 
التكتل ضد ســالي وكانت علقة احلمدي باحلزب االشتاكي ف اليمن اجلنويب 
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علقة جيدة وبــدأ التعاون بي الفريقي ضد الدول الجاورة وكســب احلمدي 
شعبية ف اليمن الشمل. 

وبعد مقتل احلمدي قامت بي الرئيس ســامل ربيع عيل وبي الرئيس الغشمي 
علقة جيدة وأخرب الرئيس ســامل ربيع عيل الرئيس الغشمي أنه سريسل له رسالة 
خاصة مع موفد خاص. وقيل أن فريق عيل نارص وعبد الفتاح اسمعيل عرفوا  بم 
يريد أن يقوم به الرئيس سامل ربيع عيل وأرادوا تفجري االزمة واحلرب بي الفريقي 
فقاموا باستبدال الرسول بشخص اخر واستبدال الشنطة بشنطة اخرى وبعثوه اىل 
الغشمي وكانت تلك الشــنطة مليئة بالتفجرات وأمروه أن ال يفتحها اال عندما 
يسلمها اىل الغشمي وبالفعل فتحها فانفجرت فقتلت الرسول كم قتلت الغشمي 
وذلك ف )) يونيو978)م ، وتوىل عيل عبد اهلل صالح رئاسة اجلمهورية ف اليمن 

الشمل  منذ ذلك التاريخ . 

اغتيال الرئيس سامل ربيع عيل 26 يونيو 1978م 

كتبــت قصة االغتيال جملة عوالق نت 6) يونيــو 0)0) عدن الغد ذكريات 
احلدث )بتصف واختصار( :

" اغتيل الرئيس اليمن اجلنويب سامل ربيع عيل العروف بسالي عل يد رفاقه ف 
تنظيم اجلبهة القومية الذي تول الحقا اىل احلزب االشتاكي اليمني. 

أكد الضابط الســابق ف أمن الدولة مهدي حممد صالح الكازمي الذي يعمل 
بقســم الرصد للمكالات الجاور للقص الدور الــذي يقيم فيه الرئيس الراحل 
ســامل ربيع عيل وكان من القربي للرئيس سالي أكد ان أغتيال الرئيس الغشمي 
هو خمطط تم بإرشاف الكتب الســيايس للحزب الشتاكي اليمني وتم بعلمهم 

ومتابعة دقيقة من اعضاء ف الكتب السيايس وعل رأسهم صالح مصلح .
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وقال الضابط مهدي حممد صالح الكازمي ف شهادته للتاريخ بحكم عمله ف 
قســم الرصد الجاور للقص الدور والتي راح ضحيتها الرئيس سامل ربيع عيل : 
"وبحكم أنني رجل عاش وتواجد ف قلب احلدث سوف اسجل شهادت للتاريخ 

ولكن قبل احلديــث عن أحداث يوم 6) يونيــو 978)م اريد احلديث عن 
مقتل الرئيس الغشــمي الذي حاول فريق عبد الفتاح ف الكتب السيايس تميل 
سالي السؤولية الكاملة عن مقتله ووجدوا ف ذلك فرصة وحجة للتخلص من 

الرئيس سالي .

ولكــن احلقيقة هي ان التخلص من الغشــمي كان أمرا متفًقا عليه ف الكتب 
السيايس وسوف اروي لكم هذه احلقيقة ... ففي يوم 4) يونيو 978)م وهو يوم 
مقتل الرئيس اليمني الغشمي وبينم نحن ف مقر عملنا قسم الرصد الواقع بجانب 
القص الدور ف الرئاسة مبارشة وعل غري العادة وصل إىل القسم كل من : صالح 
مصلح وعبد العزيز عبد الول وحممد سعيد عبداهلل وشخص رابع ال اتذكره جيدا  
اعتقد انه حســي اهلمزة من فرع احلزب وعندما دخلوا علينا إىل غرفة الجهزة . 
قــال صالح مصلح : هل ف خرب من صنعاء ! ثــم طلب مننا متابعة اخبار صنعاء 
لألمهية القصوى وبعد حلظات وبينم كان أحد الزملء يتنصت ســمع حمادثة بي 
عامل االتصال ف مقر القيادة العامة بصنعاء مع عامل اتصال ف قعطبة حيث كان 
صاحب قعطبة يريد من صاحب صنعاء أن يســتلم منه برقية اي رسالة فرد عليه 
صاحب صنعاء انم مشــغولي جدا ... وعندما ألح عليه قال له صاحب صنعاء 

نحن مشغولي : ) فلك ( انتهى ! .

وكلمة ) فلك ترمز لرئيس اجلمهورية ( فقال زميلنا الذي يتنصت ان صاحب 
صنعــاء يقول ان الرئيس انتهــى يعني مات ... وبعد تأكيد اخلــرب مرة ثانية اخذ 
الخ صالح مصلــح اهلاتف واتصل يبلغ القيادة : عبدالفتاح وســالي وغريمها 
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من أعضاء الكتب السيايس بان الغشمي انتهى وهذا دليل واضح من ان حضور 
هؤالء الوزراء من أعضاء الكتب الســيايس إىل مقر الرصد وقيام صالح مصلح 
باالتصال وإبلغ بقية القيادة ف الكتب السيايس بنجاح العملية ف اغتيال الرئيس 
الغشــمي ... دليل واضح ان عملية التخلص من الرئيس اليمني الغشــمي كان 

خمططا له ومتفًقا عليه من قبل الكتب السيايس . 

ولكن عبدالفتاح ومجاعته ف الكتب السيايس وجدوا من ذلك فرصة وذريعة 
وحجة للتخلص من الرئيس سالي وتميله السؤولية الكاملة عن مقتل الغشمي 

خاصة بعد ردود الفعل العربية والدولية النددة هلذه اجلريمة .

ويواصــل الكازمي رسد شــهادته للتاريــخ بقوله : "اتذكــر ف تلك الليلة 
الأساوية انني جلست ف الكتب ف قسم الرصد انجز بعض االعمل وقد علمت 
من زملئي ف حراســة الرئيس سالي ف تلك الليلة ان عيل عنت وصالح مصلح 
ومطيع كانوا قد ترددوا أكثر من مرة للتوســط بي سالي وعبدالفتاح وفريقه .. 
وكان صالح مصلح ومطيع مها آخر من غادرا من عند الرئيس سالي بعد الساعة 
)) ليل تقريبا صباح يوم 6) يونيو ومعهم استقالة سالي وتم االتفاق بينهم عل 
سفر سالي للخارج ف اليوم الثاين وفعل قام سالي بتجهيز شنط سفره استعدادًا 

للسفر .

وقــد علمت فيم بعد أنه وبعد مغادرة صالح مصلح ومطيع اعطيت تعليمت 
حلراســة بوابة الرشطة العســكرية )الفتح ( مدخل الرئاســة أنه إذا خرج سالي 

أطلقوا النار عليه". 

وأضــاف الكازمــي : "وقد علمنا أنه تــم ف نفس الليلة اعتقــال القيادات 
العسكرية الوالية لسالي وهناك عملية حشد وتعبئة لقرات اليليشيات ف مديرية 

عدن وأنه قد تم إفهام القوات بأن يتحركوا باجتاه الرئاسة .
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وبينم كان سالي ف غرفة نومه ف دار الرئاسة فوجئ بإطلق النار عل سكنه 
ف القص من الرشطة العســكرية ومن رأس مربط ومــن وزارة الدفاع ف حدود 
الســاعة الثانية صباحا تقريبا بعد تقديم اســتقالته وعند ســمعي إلطلق النار 
هرعت من مكتبي ف قســم الرصد بإجتاه دار الرئاسة فوجدت سالي وعيل سامل 
لعور وجاعم مع بعض أفراد من احلراســة خارجي من دار الرئاسة باجتاه القص 

الدور... وسمعته يقول عملوها فينا .

تركنا مع ســالي إىل القــص الدور ثم نزلنــا ف احد االخــوار ) خندق( 
القديمــة بجانب القص الدور نحتمي فيها حيث اســتمر تبادل إطلق النار بي 
الطرفي وتعرضت الرئاسة للرضب بمختلف انواع االسلحة بم ف ذلك الطريان 
والقوارب البحرية وجلسنا ف هذا اخلور إىل قبل الغرب والعركة مستمرة ونتيجة 
لنفاذ الذخرية عل احلراســة وعدم التكاىفء العســكري ف العركة واحلصار قرر 
ســالي االستســلم فكلف احد قادة حراستة ويدعى حممد ســعيد الكازمي ان 
ينادي عليهم النم كانوا تتنا مبارشة وعل مســافة قريبة جدا وفعل نادى عليهم 
بأننا سوف ُنّسلم ، ومن ثمَّ أرسل سالي رسالة خمتصة مع واحد من عمل الرصد 
أتذكر اســمه عبداهلل عوض من يرامس موجهة إىل عيل عنت يقول له فيها انه يريد 
ان يســلم نفسه إىل يده . لكن يبدو أن رسالة سالي مل تصل إىل عيل عنت وتم الرد 
عل سالي : جيب ان تسلم نفسك لقائد احلملة الباخيش وخرجنا مجيعًا من اخلور 
مع الغرب وكنا نمر فوق مأسورة الجاري حسب طلبهم إىل اجلهة الخرى التي 

فيها القوة الحارصة لنا بقيادة الباخيش . 

وف البداية اخذوا ســالي ولعور وجاعم ف ســيارة ثم تم فرز الضباط عيال 
امزربه حممد ونارص وصالح شيخ وهود وصالح وحممد سعيد امامنا بمسافة .

ثم اصطفينا بعدهم واخذونا مجيعًا مشــيا عل االقدام إىل الرشطة العسكرية 
معسكرالفتح .
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ثم وزعوا الناس ف غرف ، وبالنسبة ل انا وزملئي من عمل الرصد التابعي 
لمن الدولة كنا ف حدود مخســة أفراد كم أذكر منهم عيل عبادي عيل من الضالع 
وعبداهلل عوض من يرامس وال أتذكر بقية الســمء تــم ُأخذنا مجيعا اليوم الثاين 
للتحقيق إىل وزارة أمن الدولة ثم معســكر الصولبان ثم استقرينا ف سجن الفتح 

التابع لمن الدولة. 

وكتب االســتاذ حممــد اجلوادي )كاتــب مصي( ف جملة عــدن الغد )6) 
يونيو4)0)( تت عنوان "قصة مقتل سالي: اللحظات الخرية".

ماذا تم يف اليمن اجلنويب يف عهد ساملني؟

-تغري اســم الدولة من مجهورية اليمن اجلنوبية الشــعبية إىل مجهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية.. ومن العروف أن النص عل الديمقراطية ف اسم الدولة ال 
حيدث إال عندما تنحو الدولة إىل الشمولية الكاملة واحلزب الواحد وحكم الفرد.

-ومزيد من الركســة بكل الراهقات العروفة فيم يسمى الثورة الثقافية التي 
مل يكن هلا من مهمة إال أن تتحدى مشــاعر جمتمع متدين وأصيل ف حضارته وأن 

تاول توهي اإلسلم ف نفوس أبنائه.

ومزيد مــن اضطرابات الفكر فيم بــي طائفة من كوادر السياســة الؤهلي 
ماركســيا فحســب من دون أن يكونوا أصحاب مهن أو خــربة باحلياة النظمة 

واحلضارة.

كان الرئيس سامل ربيع قوي الشخصية قادرا عل التواصل وهكذا جلأ منافسوه 
أو أعداؤه إىل احليل الســوفييتية للنقضاض عليــه وإقالته وإعدامه، وقد اختذوا 
نقطــة صفر هلذا االنقلب كانــت ف غاية اإلثارة، وهي اغتيــال الرئيس اليمني 
)الشمل( أمحد حسن الغشــمي، وما إن أذاعت إذاعة صنعاء خرب اغتيال رئيسها 
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إال رفعت القوات اليمنية اجلنوبية درجة اســتعدادها لقىص درجة، مستجيبة لا 
صدر عن اجلامعة العربية من اهتام للرئيس ســالي وسلطته بالسئولية عن مصع 

رئيس اليمن .

وف اليوم التال اجتمعت اللجنة الركزية للحزب االشــتاكي اليمني برئاسة 
رجلها القوي الرئيس عبد الفتاح إســمعيل المي العام للجنة الركزية وقّررت، 
عل عــادة النظم )الديموقراطية( الرتبطة بالســوفييت، تميل الرئيس ســالي 
الســئولية عن اغتيال رئيس الدولة الشقيقة، ومن ثم راوغت الرئيس فدعت إىل 
اجتمع الكتب الســيايس فذهب ســالي ومل جيد أحدا فقد أجلوا موعد االجتمع 
دون إخطاره وكأنــم يوحون له بالقرار الذي اختذوه ثم أرســلوا إليه ثلثة من 
الوزراء هم وزير الدفاع عيل عنت ووزير الداخلية صالح مصلح ووزير اخلارجية 
حممــد صالح مطيع فحاوروه ما بي العارشة مســاء واحلاديــة والنصف صباحا 
وحاول حرس الرئيس أن ُيشجعه عل أخد الوزراء كرهائن لكن الرئيس قال إنه 

أعطاهم استقالته وطلب السفر إىل الصي .

ومع هــذا فقد كان البد لظاهر االنقلبات العســكرية أن تفرض حضورها 
الســينمئي ففي الثانية بعد منتصف الليل ُأطلقت النريان وُقطع التيار الكهربائي 
وُأطلقــت قذائــف الدفعية ومن باب اخلــداع نودي عل اجلنــود )الذين مجعوا 
للمشــاركة ف االنقلب من دون أن يعرفوا حقيقته كــم هي العادة ( أن هيجموا 
عل احلرس اجلمهوري عل أنم ُغزاة قدموا للهجوم عل الرئيس الرشعي بإنزال 
جوي. وبدأ القصف اجلوي ومن الزوارق البحرية . واستمرت العركة حتى ظهر 
اليوم التال فتغريت قيادة الهامجي واستأنفوا القصف وتفجري اخلزائن وكم استمر 
تنفيذ كل ما هو منقول عن الفلم المريكية السمة بأفلم الرعب.. وهكذا كانت 

ُمعظم االنقلبات العسكرية ف ذلك الوقت تتم من عسكر عل عسكر .
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وقد ُقتل عبد اهلل الصبيحي قائد احلرس وسبعة جنود ف هذه العركة وواصل 
احلرس اجلمهوري القاومة لكن الرئيس قرر االستسلم)بعد نفاذ الذخرية( ونزل 
بنفســه عرب نفق الجاري للقوات الهامجة وسمح هلم بتفتيشه وأخذوا معه بعض 
ضباطه كان منهم حممد سعيد عبد اهلل الرقيش اللقب باحلزب الذي روى التفاصيل 
ونقلتها عنه جملة عدن الغد )6) يونيو 4)0)( تت عنوان "قصة مقتل ســالي: 
اللحظــات الخرية"، وباإلضافة إىل هذا الراوي الذي نجا، فقد كان هناك أربعة 
ضباط أعدموا مع الرئيس سالي مبارشة بدون حماكمة وال مقابلة ........ ويقول 
الرقيش إن الذي نفذ حكم اإلعدام ف الرئيس كان هو عضو الكتب السيايس عيل 

شايع هادي الذي كان عل خلف مع الرئيس سالي منذ زمن. 

]ومن اجلدير بالذكر أن شــلل شايع عيل هادي هو اآلن )0)0)( مدير أمن 
عدن وأن أمحد ســامل ربيع عيل هو حمافظ عدن فأبنــاء القاتل والقتول مها االن ف 

السلطة وقريبا سيقتل أحدمها االخر[.

ويؤكد الرقيش أن كل أعضاء الكتب الســيايس مل حيرضوا حماكمة ومل يعقدوا 
حماكمــة وأنم مل يقابلوا الرئيس ســالي وال جرؤوا عل هــذا وإنم بقوا ف منزل 

الرئيس عيل نارص حممد حتى صباح 7) يونيو 978).

 وروى الرقــيش عن واحد من الضباط الذين حرضوا إعدام ســالي أن عيل 
شــايع هادي عندما صّوب بندقيته الكلشينكوف إىل صدر سالي قال له قبل أن 
يضغط عل الزناد: عرش ســنوات يا ربيع تأكلها بارد واليوم ســتأكلها حامي فرد 
عليه الرئيس بشجاعة نادرة قائل: اليوم صدورنا وغدا صدوركم فقد فتحتم بابا 

يصعب عليكم إغلقه، وُيشري الراوي أن هذا القاتل ُقتل ف )) يناير 986)م.

وف هذه الذكرى كتب الســيايس العدين عبدالكريم قاسم فرج ذكرياته عن 
احلــدث قائل: "ف مثل هذه الليلة من عام 978) كنت أعمل مســامهًا ف وكالة 
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انبــاء عدن و كان عميل طباعة النرشة اإلخباريــة للوكالة بالعربية إذ كنت ادرس 
ف الصف االول ثانوي فتة الظهرية و من اخلامســة بعد العص حتى الثانية بعد 
منتصف الليل عميل ف الوكالة.كان مدير عام الوكالة الرحوم عبدالواســع قاسم 
و كان مقربًا من عبدالفتاح إســمعيل و قبل مغادرته الوكالة عند الساعة الوحدة 
بعــد منتصف الليل طلب مني طباعة خرب يفيد ان الرئيس ســامل ربيع عيل يملك 
فندقا مخسة نجوم ف ســويسا.غادر و اخفيت اخلرب و مل أطبعه.أوصلتني سيارة 
الوكالة اىل بيتنا الواقع بجوار دار الرئاسة ف معسكر الفتح عند الساعة الثانية بعد 
منتصف الليل.ف الساعة الثانية و عرش دقائق سمعنا إطلق نار كثيف جدا و كان 
بعض الرصاص هيبط عل اسطح منازلنا. بعد ساعة تقريبا سمعنا قصف طريان.مل 
نتمكن من اخلروج من منازلنا اال عند الساعة الثانية بعد الظهر.عربنا اجلبل الذي 
يقع فيه مستشفى باصهيب)الستشفى العســكري( ثم انحدرنا نحو البنجسار و 
عند و كالة انباء عدن وجدت الخ فضل حمســن عضو الكتب السيايس للتنظيم 
السيايس الوحد- اجلبهة القومية ســألته عن ماذا حيدث فقال هناك إنزال بحري 
إرسائييل من جهة البحر بإجتاه قص الرئاســة و امرين بالتوجه اىل مقر الليشــيا ف 
التواهي لين كنت عضوا ف التنظيم الســيايس الواحد )اجلبهة القومية(. ف مقر 
الليشــيا سلموين قطعة سلح و اربعة خمازن ذخرية و بقيت ف القر حتى اخلامسة 
عصا حيث ســمعنا بيانا من اإلذاعة يقول فيه أنه تم إفشال حماولة إنقلبية قادها 
سامل ربيع عيل و معه جاعم صالح و عيل سامل لعور و قد حكم عليهم باإلعدام. 

أسباب التخلص من سامل ربيع عيل 

)-اتبع ســامل ربيع عيل النهج الصيني لوتســتونج والثورة الثقافية الكربى 
والزحف بالفلحي عل الدن وتدمريها وبم ان االتاد الســوفيتي كان خمتلفا مع 
منهج الصي فإن اتباع عبد الفتاح اسمعيل بالكتب السيايس كانوا ضد اجتاه سامل 
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ربيع عيل ف النهج الصيني فدبرت روســيا واتباعها التخلص من سامل ربيع عيل 
وكانت فرصة اغتيال الغشمي مناسبة جدا للتخلص من سامل ربيع عيل .

)-كان ســامل ربيع عيل بعد اتفاقه مع احلمدي اجته اىل تســي العلقات مع 
دول اخلليج للحصول عل الســاعدات الالية وكان رجله ف ذلك وزير اخلارجية 
مطيع الذي ختلص منه عبد الفتاح اســمعيل وزمرته فيم بعد. وقد قام سامل ربيع 
عيل بخطوة قوية جدا حيث اقام العلقة الول مرة مع الملكة العربية الســعودية 
وقام بزيارهتا واستقبله اللك خالد" رمحه اهلل" استقباال حسنا ووعده بالساعدات 
كم تم لقاء الرئيس سامل ربيع عيل مع جمموعة من احلضارم الذين حيملون اجلنسية 
السعودية والذين هلم دور بارز ف العمل اخلريي ف حرضموت ، وعندما اجتمعوا 
بالرئيس سالي انتقدوا بشدة االجراءات االشتاكية العنيفة وعل رأسهم الشيخ 
عمر بادحدح فوعدهم الرئيس باصلح االمور وتعديل التيار االشتاكي العنيف 

وكان هذا من اهم االسباب التي ادت اىل تعاون اليسار للتخلص من سالي .

)-قــام الرئيس ســالي بمنع اكل القــات ف مجيع ارجــاء مجهورية اليمن 
الديمقراطية الشــعبية وعندما كثرت االحتجاجات ف عدن سمح هلم ف يومي 
فقط اخلميس واجلمعــة وتأثر هبذه القرارات الانعة للقــات مزارعو القات تأثر 
شــديدا ، وهم ف الضالع ويافع ، وبالتال كان عيل عنت وجمموعة الضالع ويافع 
كانت ضد سالي النه خرب مصاحلهم االقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها ف 

بيع القات ف ارجاء اجلمهورية وكانت تدر عليهم دخل كبريا .

وهكذا اجتمعت االسباب السياسية واالقتصادية والقبلية للتخلص من سامل 
ربيع عيل فتم قتله بســند كامل ف روســيا السوفيتية واســتخدمت ف ذلك قصة 
اغتيال الغشــمي الذي ادانتها جامعة الدول العربية ومحلت الســؤولية حكومة 

اليمن الديمقراطية الشعبية .
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وكم اسلفنا فان قرار اغتيال الغشمي هو قرار اللجنة العليا للحزب االشتاكي 
ف اليمن الديمقراطية الشعبية والذي كان يرأسه الرئيس سامل ربيع عيل  .

عن أيب هريرة  قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )ســَيأت عَل النَّاِس ســنواٌت 
ُن  اِدُق وُيؤَتُن فيها اخلائُن وخُيوَّ ُب فيها الصَّ ُق فيها الــكاِذُب وُيَكذَّ اعاُت يصدَّ خدَّ
جُل التَّافُِه ف أمِر  َوْيبضُة قــاَل الرَّ َوْيبضُة قيَل وما الرُّ فيها المُي وينطُِق فيهــا الرُّ

ِة( ))). العامَّ

الرفيق عبد الفتاح اسامعيل 1939-1986م

عبد الفتاح إسمعيل رئيس مجهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ف الفتة من 
اكتوبر 978)م إىل 980)م ومنّظر احلزب االشتاكي احلاكم ف اليمن اجلنويب.

 ينتمي عبد الفتاح إسمعيل إىل أرسة انتقل عائلها من اجلوف)شمل اجلمهورية 
اليمنية بالقرب من احلدود مع السعودية( واستقر ف قرية الشعاب ناحية حيفان 
التابعة للواء تعز ، ولد عبد الفتاح اســمعيل هناك ف 8) يوليو 9)9)م وهو اخر 
ابناء والده اسمعيل بن عيل اجلوف ))) طفل( وتعلم عند والده القراءة والكتابة  
ثم ســافر الفتى الفقري عبد الفتاح إســمعيل إىل أخيه القاول حممد إســمعيل ف 
مدينة عدن ليواصل دراســته ف عدن، حيث واصل دراسته حتى أكمل االبتدائية 
والتوســطة ف الدرســة الهلية بحي التواهي ثم التحق بمدرسة تدريب العمل 

لصاف الزيت الربيطانية. واشتغل كأحد العمل ف هذه الرشكة 

وشارك ف إرضاب نفذه عمل الصاف عام 960)م ، وخلل اإلرضاب وزع 
منشــورًا بمطالب العمل )وهو امر حيدث يوميا للطلبة والعمل ف ذلك الوقت ( 

فتعرض للتحقيق وفصل من وظيفته

))) خرجه ابن ماجه وصححه االلباين ف كتاب اجلامع الصحيح. 
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وف تلك الفتة اشــتغل طباخا لدى منزل احلاكم العام الربيطاين بعد ان تعلم 
الطبــخ ف احد الطاعم ف عدن ، وهناك تعرف عل انطوين أشــووت الســؤول 

الربيطاين عن خمابرات عدن والذي جييد اللغة العربية اجيادة تامة .

ثم عمل مدرسا ف الدرسة االبتدائية ف قرية احلسوة وبعض الدارس االخرى، 
وقد اشتهر عبد الفتاح ف تلك الفتة بتمثيله دور الفتيات ف التمثليات التي كانت 
تقيمها الدارس ف ناية الفصول الدراسية ، وبم ان الجتمع ف ذلك الوقت مل يكن 
يســمح بتمثيل الفتيات مع الشــباب فانم كانوا خيتارون احد الفتيان الوسيمي 
والذي يمكن ان يمثل دور الفتاة  وكان عبد الفتاح  عل شء من الوسامة وقدرة 
كبرية عل تثيل دور الفتيات ويستطيع ان يمثل غنج الفتاة ودلعها وحركاهتا وكان 
ممثل بارعا ف تثيل دور الفتيات . وقد اهتم عبد الفتاح اسمعيل بالشذوذ اجلنس 

وهلذا كان ممثل قديرا لدور الفتاة .

  ثم نشط ف نشاطاته السياســية والنقابية حيث اشتك ف نقابة عمل الصاف 
وكانت له لقاءات مع احلركة النقابية التمثلة ف الؤتر العمل الذي تكون من )) 
نقابة عملية عام 959)م وكان من ابرز رجاالت الؤتر العمل : حممد عبده نعمن 
احلكمي ) شــمل من تعز( وعبده خليل سليمن )عدن التواهي( الذي تيز بقدرته 
عل تنظيم النقابــات بصورة علمية دقيقة حيث انه درس قواني تكوين النقابات 
ورشوطها واعمهلا ف بريطانيا وقد اســتفاد من ذلك اســتفادة كبرية وكان يتميز 
باهلدوء وكراهيته للظهور ف االعلم وغريه )وكان أخوه االصغر زميل ل ف كلية 
عدن( ، وعيل حسي القايض )شمل من البيضاء( الذي صار رئيسا للمؤتر العمل 
وعــرف بدماثة خلقه ودينه ، وعبد اهلل االصنج الذي توىل أمانة الؤتر )عدين من 

الشيخ عثمن(.

وقد نجــح الؤتر العمل ونقاباتــه ف احلصول عل كثري مــن حقوق العمل 
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الوجودين ف عدن وذلك بإقامة ارضابات عملية متعددة واســتطاعت النقابات 
العملية ان تكون قوة ضخمة ف عدن وف احلركة الوطنية .

وبم أن النقابات العملية اشــتكت أيضا ف العمل الســيايس فقد ادى ذلك 
اىل تدخل الســلطات الربيطانية ف عدن ضدها ، وهلذا اجتهت قيادة الؤتر العمل 
اىل اجياد حزب ســيايس منفصل عن احلركة العملية النقابية ، وهو حزب الشعب 
االشتاكي  . وقد كان االستاذ عبد اهلل االصنج أمي عام الؤتر العمل عل علقة 
قوية بحزب العــمل الربيطاين ف لندن والذي نصحه بفصــل العمل النقايب عن 

العمل السيايس وبالفعل تم ذلك باجياد حزب الشعب االشتاكي .

وبم ان حزب الشــعب االشــتاكي الناوئ والنافس للجبهــة القومية كان 
مســيطرا عل معظم النقابات العملية فإن رجال اجلبهــة القومية اجتهوا اىل اجياد 
نقابات عملية تابعة هلم ومن ابرزها نقابة عمل الصاف التي اشتك فيها عبد الفتاح 
اســمعيل ، واستطاعوا ان جيعلوها تت سيطرة اجلبهة القومية مع نقابات اخرى 

بلغت اعدادها سبعا

وازداد اخللف بي الؤتر العمل الذي يسيطر عليه حزب الشعب االشتاكي 
والنقابات الســبع التي تسيطر عليها اجلبهة القومية . لذلك تم تدبري لقاء بي عبد 
الفتاح اســمعيل احد قــادة اجلبهة القومية واحد الؤسســي لنقابة عمل الصاف 
التابعة هلم ، وذهب عبد الفتاح اســمعيل مع حراســه  للقاء عيل حسي القايض 
ف منزله وكان اللقاء وديا وتم االتفاق عل حل االشــكاالت ، وعندما خرج عيل 
حســي القايض ليودع عبد الفتاح ومن معه اشــار عبد الفتاح اىل حارسه واطلق 

النار عل عيل حسي القايض وارداه قتيل غدرا .

 ويقول االستاذ حممد حسن العوبيل ف كتابه )اغتيال بريطانيا لعدن واجلنوب 
العريب ، ص 60-)6):   "أن جبهة التحرير ســيطرت عل كافة الراكز الشــعبية 
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وعل الؤتر العمل بواســطة رئيس الؤتر العمل السيد عيل حسي قايض.  وهلذا 
قرر عبد الفتاح اسمعيل اغتياله بعد أن قام بزيارته باتفاق مع اخلابرات الربيطانية 

ف عدن".

ويعترب هذا العمل الشي احد انجازات الناضل الرفيق الشيوعي عبد الفتاح 
اسمعيل؟!!. 

والعمل الثاين الذي قام به عبد الفتاح اســمعيل ف ما يسمى النضال الوطني 
هو اغتيال القايض الربيطاين مست تشارلز الشهور بعدله والذي بّرأ خليفة حسن 
خليفة من هتمة حماولة اغتيال الندوب الســامي الربيطاين سري تريفاسكس لعدم 
وجود الشــاهد الوحيد )القشــربي الذي تم هتريبه اىل تعز ومنها اىل القاهرة قبل 
الحاكمة ( فم كان من  القايض تشــارلز اال ان اطلق رساح خليفة حســن خليفة 

لعدم ثبوت االدلة . 

وكان هــذا القايض حمبوبا مــن اهل عدن لعدله واســتقامته وتواضعه وكان 
يلعب التنس ف نادي تنس صرية وهو نادي الهل عدن ، وعندما خرج من اللعب 
قام عبد الفتاح اسمعيل بأمر حارسه اخلاص باغتيال هذا القايض الفاضل فأرداه 

قتيل . 

وهاتان اجلريمتان مها كل ما فعله عبد الفتاح اسمعيل من نضال ؟؟؟؟!!! ومل 
يشتك بأي معركة اطلقا ضد االنجليز ومل يكن له اي دور فيها !!!!!. 

وقد اشــتهر ف عدن ان عبد الفتاح اسمعيل كان له لقاءات متعددة مع رئيس 
الخابرات الربيطانية ف عدن الست أنطوين أشووت ، وهذا يضع علمات سؤال 

كثرية عل مدى علقة هذا الناضل االشتاكي بالخابرات الربيطانية . 

وصار عبد الفتاح اسمعيل أحد القياديي ف حركة القوميي العرب ف عدن، 
واختري عضوًا ف اللجنة التنفيذية القومية ف عام 965)م.



202 اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب

 واشتهر عبد الفتاح اسمعيل حلبه للقراءة واطلعه عل الكتب االدبية والشعر كم 
درس الاركسية عل يد الســترشق اليهودي الرويس فيتال نعومكي بعد االستقلل. 
وقد اصدر عبد الفتاح اسمعيل ديواين شعر ومها بعنوان " الكتابة بالسيف " و "نجمة 
تقود البحر " )أغاين باللغة الدارجة( وغنى له الرشــدي أغنيــة " تاج النهار" .وف 
ديوانه  الكتابة بالســيف مدح للمرتد االسود العنس الذي قام باالستلء عل صنعاء 
وما حوهلا وارتد عن االســلم بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وقد فر منه حاكم صنعاء باذان 
الفاريس)يســمى من االبناء أي مــن االمهات اليمنيات ( وقد اســلم باذان ف عهد 
الرســول ملسو هيلع هللا ىلص وقد اقره عل حكم صنعاء التي حررها سيف بن زي يزن احلمريي من 

حكم االحباش بمساعدة الفرس وتوىل باذان احلكم بعد وفاة سيف بن ذي يزن ( . 

وقد مدح كثري من هؤالء الشيوعيي والعلمنيي ومنهم حممد بن امحد نعمن ارتداد 
االســود العنس وهامجوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي أقر باذان الفاريس عل حكم صنعاء بعد 
ان اسلم ، وهامجوا بشدة أبو بكر الصديق ريض اهلل  عنه الذي ارسل اجليوش لحاربة 
الرتديــن وكان معظم هؤالء القادة من قريش ، ورفع هؤالء الكفرة من الشــيوعيي 
والعلمنيي عقريهتم بســَب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وسّب ايب بكر الصديق ريض اهلل عنه  وسب 
الصحابة من قريش الذين حاربوا االسود العنس واستطاع هؤالء القادة من الصحابة 

ان يتخلصوا من االسود العنس ومن الرتدين ف اجلزيرة العربية . 

واصدرالرفيــق الشــيوعي عبد الفتــاح اســمعيل كتابي مها " مرحلــة الثورة 
الديمقراطية " وكتاب " الثقافة الوطنية " 

وقد هرب من النضال ف عدن اىل تعز ثم صنعاء ومنها اىل القاهرة حيث بقى فيها 
اال ان جاء قحطان الشعبي ف نوفمرب 967)م عندما تقرر الذهاب اىل جنيف لفاوضة 
احلكومة الربيطانية ف موضوع االستقلل وبالفعل ذهب مع الوفد اىل جنيف واشتك 
ف تلك الحادثات التي سمحت لربيطانيا بالتنصل من التزامها الال حلكومة اجلنوب 
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العريب )مكونة من الســلطي ( وقدره 60 مليون جنيه استليني تدفع عل مدى 
ثلث ســنوات ، حيث كان مقررا اعلن االســتقلل ف ) يناير 968)م ولكن 
وفد اجلبهة القومية طلب تقديم االســتقلل اىل ثلثــي نوفمرب967)م ) اي تم 
تقديمه شــهرا ( ووافقته بريطانيا عل ذلك ، واستطاعت بريطانيا ان تتخلص من 

االلتزامات الالية حلكومة اجلنوب اليمني حيث كانت .

بريطانيا تعاين من ضائقة مالية .

وعاد الوفد بعد الفاضات اىل عدن واستقبل استقباال حافل من اجلمهري .

وبعد االستقلل مبارشة 0) نوفمرب 967)م عي عبد الفتاح اسمعيل وزيرًا 
للثقافة واإلرشــاد القومي لدة اقل من عام ثم اقيل منها لسوء ادارته وتغيبه عن 
العمل، وتوىل بدال عنه االســتاذ عبد اهلل عقبة والذي كان مشهورا بحسن ادارته 
وتنظيمه وثقافته العالية واجيادته اللغتــي العربية واالنجليزية اجادة تامة ويقول 
االســتاذ عبد اهلل عقبة ان عبد الفتاح اســمعيل كان حيقد عليه النه نجح ف ادارة 
هذه الوزارة اهلامة بينم فشــل عبد الفتاح فشل ذريعا فيها حيث انه ال يذهب اىل 
العمــل اال بعد الظهر ويغادره بعد ســاعتي او ثلثة فقط ومل يكن يعرف االدارة 

وال لديه القدرة عل تسيري هذه الوزارة .

وف 0) مارس 968)م  عندما حدثت حركة اجليش ضد اليساريي تم اعتقال 
عبد الفتاح اســمعيل ولكــن رسعان ما اطلق رساحه قحطان وفيصل الشــعبي 
باعتباره زميل ف النضال ، وفر بعدها عبد الفتاح اســمعيل اىل صنعاء ومنها اىل 
اوروبــا الرشقية للعلج )وهذه حيلة تكررت ف حياة عبد الفتاح اســمعيل عدة 

مرات ( .

وعندمــا بدأت الفاوضات بي فيصل الشــعبي والتيار اليســاري ف تعز  ف 
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يوليــو968)م عاد عبد الفتاح مــن اوروبا الرشقية اىل تعــز وتفاهم مع فيصل 
الشــعبي وعادوا مجيعا اىل عدن ليواصلوا الســرية معا ، ولكــن عبد الفتاح تآمر 
ضدهم وعمل عل جتميع اليسار حتى قاموا بمؤامرة )) يونيو 969) التي ادت 
اىل اعتقال قحطان وفيصل الشعبي وجمموعة اليمي ثم بعد ذلك تم التخلص من 

فيصل الشعبي وقتله واستيلء اليسار بكامله عل السلطة. 

وف 6) يونيــو 969)، قــام قحطان بفصل وزير الداخليــة حممد عيل هيثم 
ولكــن الخري بعلقاته مع القبائل واجليش تكن مــن التحالف مع حممد صالح 
العولقي)وزير اخلارجية بعد ذلــك( و القائد ف اجليش العقيد اليسي  وأعادوا 
جتميع القوى اليسارية التي فرقها الرئيس قحطان الشعبي وقد استطاع حممد عيل 
هيثم باالتفاق مع عبد الفتاح اسمعيل وحممود عشيش وصالح مصلح وسامل ربيع 
عيل وعيل نارص حممد عل االنقضاض عل حكومة قحطان الشــعبي وازالته هو 

وفيصل الشعبي من احلكم ومن كل الوظائف ف الدولة واحلزب. 

وتكنوا من اعتقال كل من قحطان وفيصل الشــعبي ووضعهم رهن اإلقامة 
اجلربية ف )) يونيو  969)م وادخلومها الســجن وتم اعدام فيصل الشــعبي ) 

فرباير970)م.

وقام االنقالبيون بتكوين جملس الرئاسة عىل النحو التايل :

- سامل ربيع عيل: رئيس جملس الرئاسة )- عبد الفتاح إسمعيل: عضو جملس 
الرئاســة والمي العام لتنظيم اجلبهة القوميــة )- حممد عيل هيثم :عضو جملس 
الرئاســة ورئيس جملس الوزراء 4- حممد صالح عولقي :عضو جملس الرئاســة 
ووزير اخلارجية  5- عيل عنت عضو جملس الرئاســة ووزيرالدفاع  6- عيل نارص 

حممد عضو جملس الرئاسة.
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وتم التخلص من حممد عيل هيثم )رئيس الوزراء ( وارساله اىل موسكو ليتعلم 
الاركسية عل وجهها الصحيح باعتباره ماركسيا جاهل . وتوىل بدال عنه عيل نارص 
حممد رئاسة الوزارة ثم تم تعيي عبد الفتاح اسمعيل رئيسًا مؤقتًا لجلس الشعب 
العل عام )97)، وف عام 978) بعد الؤامرة التي قام هبا انصار موسكو )عبد 
الفتاح اسمعيل وعيل نارص  وعيل عنت وصالح مصلح ومطيع ( للنقضاض عل  
سامل ربيع عيل الذي كان من انصار الثورة الاوية الصينية توىل عبد الفتاح اسمعيل 
منصب رئيس جملس الرئاسة ثم عي ف العام نفسه أمينًا عامًا للحزب االشتاكي 

اليمني الذي حل حمل اجلبهة القومية . 

تكوين احلزب االشرتاكي اليمني 26 يونيو 1978م 

ق عبد الفتاح إســمعيل هبذه العركة انتصاًرا حاســم بعد التخلص من  وحقَّ
سالي وألغى اسم اجلبهة القومية وأعلن تأسيس  احلزب االشتاكي اليمني الذي 
تكون من )- االتاد الشعبي الديمقراطي الذي كونه عبد اهلل عبد الرزاق باذيب 
وبعــد وفاته توىل قيادته بعد ذلك اخويه عــيل وابو بكر باذيب  )- حزب البعث 
العريب االشــتاكي جمموعة أنيس حســن حييى بعد ان تول اىل الاركسية اللينينة 
)- وحزب ســلطان أمحد عمرف الشــمل 4- وحزب جار اهلل عمر ف الشمل ، 

وكلها  أحزاب ماركسية لينينية.

وتوىل عبد الفتاح أمانته العامة ، وعمــل بجد وتفان لتحويل اليمن إىل دولة 
شــيوعية تابعة للتاد السوفييتي وتنهج منهجه وتســري عل هداه .  وكان أستاذ 
عبد الفتاح إســمعيل ف ذلك كلــه اليهودي العريق الســترشق فيتال نعومكي 
 Island of the Phoenix Vitaly  صاحب الكتب العديدة عن سقطرى
Naumkin . وهــو من أخرب النــاس هبا وبلهجاهتا وعاداهتــا، وكتابه جزيرة 

العنقاء من أهم الراجع حول ســقطرى. واستطاع فيتال نعومكي أن يطور فكر 
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عبد الفتاح االشــتاكي وجيعله قادًرا عل صياغة أيدولوجيات احلزب الاركسية 
التطرفة.

وساهم عبد الفتاح إسمعيل ف تأسيس الدرســة العليا للشتاكية لتخريج 
الكوادر العليا للحزب ، كم شكل منظمت مجاهريية من بينها اليليشيات الشعبية 

واتاد الشبيبة الديمقراطي  )شبيبة عبد الفتاح(.

وف 6) يونيو 978)م توىل عبد الفتاح رئاســة الدولة.  وعقد اتفاقية صداقة 
وتعاون مع االتاد السوفييتي مدهتا عرشين ســنة كرست عدن قاعدة لوجستية 

وبحرية وجوية وحيدة للسوفيات ف الحيط اهلندي وشبه اجلزيرة العربية. 

وقام بحرب عصابات وتسميم الياه ف الناطق الشملية وتفجريات خمتلفة ف 
اماكن متعددة واثارالفوىض والرعب مما هدد كيان اجلمهورية اليمنية ف الشمل. 
وقد ركز عل مهامجــة نظام صنعاء الرجعي القبــيل وكان يعمل عل إجياد اليمن 
الديمقراطي الاركس. وقامت حــرب فعلية بي اجليش اجلنويب ، الدرب تدريبا 
عاليا والسلح تسليحا حديثا من الســوفييت ، ضد اجليش الشمل ، ورغم ذلك 
مل حيقق انتصاًرا وانتهى بمحادثات ســلم ووحدة بواسطة الكويت. والتي مثلها 
عبد الفتاح اسمعيل عن اليمن الديمقراطية الشعبية والرئيس عيل عبد اهلل صالح 

عن اجلمهورية اليمنية التي تت ف الكويت ف 979).

انتصار عيل نارص 1980م

واستطاع عيل نارص وجمموعته أن جيعلوا عبد الفتاح يستقيل من رئاسة الدولة 
والمانة العامة للحزب االشــتاكي اليمني ) وهو منصب أعل من رئيس الدولة 
ف النظام الســوفييتي( وذلك عــام 980) م بحجة الــرض ، وُأعطي النصب 

الفخري ف رئاسة احلزب االشتاكي وتوجه إىل منفاه ف موسكو باسم العلج.
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واستطاع عيل نارص حممد وعيل عنت وعيل سامل البيض الذي انضم إليهم بعد 
أن كان ف حزب عبد الفتاح ووافق عل عزل عبد الفتاح.

وتوىل عيل نارص حممد عام 980) م رئاســة الدولــة وعي عيل عنت الرجل 
القوي نائبا له ، وابعده  من منصب وزيــر الدفاع واجليش. ووىل عيل نارص أحد 

رجاله القربي وهو صالح مصلح قاسم وزيًرا للدفاع.

واستمر عيل عنت ف الذهاب إىل اجليش ببزته العسكرية ورتب أمورا عشائرية 
ف الضالع وردفان وحلج بأكملها التي كانت الضالع تتبعها.

واستطاع عيل نارص حممد أن يشتت أنصار عبد الفتاح اسمعيل فأرسل حممد 
سعيد عبداهلل )حمســن( الرشجبي رئيس الخابرات والرجل الذي قتل الئات بل 
اآلالف من أبناء اجلنوب ، أرســله إىل الســجن ثم ارســله اىل أثيوبيا ... ووضع 
حممود عشــيش تت اإلقامة اجلربية ، وكلمها من الشــمل من احلجرية – الذين 

ينقم عليهم اجلنوبيون احتكارهم للسلطة ف زمن عبد الفتاح.

واســتطاع حممد عيل أمحد حمافظ أبي والســاعد اليمن لعيل نارص أن يصفي 
أربعي شخصا من أنصار ورجال عبد الفتاح إسمعيل.

وبادر عيل نارص إىل انتهاج سياسة انفراج خارجية مع الدول العربية الجاورة 
، واتفــق مع عيل عبداهلل صالح ف خفض التوتر ، وأوقف العصابات التابعة لعبد 
الفتاح إســمعيل الخربة من العمل ف الشمل.  ووقف ضد ثورة مدبرة ف الشمل 
من احلزب الشيوعي الشمل وكانت مع احلزب جمموعة أسلحة حديثة وصواريخ 

أمدها هبا عيل عنت عندما كان وزيًرا للدفاع.

وبدأ نوع من االنفراج الســيايس واالنفراج االقتصــادي ف عهد عيل نارص 
حممد مع االحتفاظ بكل مكتسبات الثورة والشعارات الاركسية اللينينية.
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واستطاع عيل عنت أن يعيد جتميع قواته العسكرية الضاربة مع االستعداد ليوم 
الفصل احلاسم ، وانضم إليه عيل سامل البيض.  وبدأ االستعداد للمعركة الفاصلة 
بي الفريقــي: فريق أبي بقيادة عيل نارص حممد ومعه حمافظ أبي حممد عيل أمحد، 
وقائد البحرية اجلنوبية أمحد عبداهلل احلســني وعبــد ربه منصورهادي  )وغريهم 
كثري( وهم من أبي ، وعيل عنت )نائب الرئيس والقائد الفعيل لقوة الدرعات من 
الضالع( ، وعيل شــايع وصالح مصلح وكلهم من منطقة الضالع وردفان  )تابعة 
لحافظة حلج( ، وطلبوا عودة عبد الفتاح إســمعيل الذي كان ف موسكوف منفاه 
وحيظى فيها برعاية كاملة من حكومة االتاد الســوفيتي  ويقابله بانتظام مستشار 
الرئيس احلزب الشــيوعي الســوفيتي كارين بروتنس وحيظــى برعايته التامة ، 
واســتغلت احلكومة السوفيتية هلذا الطلب العادة عبد الفتاح اسمعيل ودعمه ف 
حرهبم ضد التوجهات عيل نارص حممد التي تعترب ليربالية بالنسبة للتيار الشيوعي 
الاركس وعادعبد الفتاح اســمعيل بالفعل  ف فرباير عام 985) م من موســكو 
لينضم إليهم ، وانضم إليهم عيل ســامل البيض وحيدر أبو بكر العطاس مشكلي 

قيادة رسية عام 985) م.

املعركة النهائية  يناير 1986م

وبدأت الناورات للستعداد للمؤتر الثالث للحزب اليمني االشتاكي. وبدأ 
الضغط عل عيل نارص حممد الــذي كان حمتفظا بمنصب الرئيس ورئيس الوزراء 

وأمي عام احلزب االشتاكي.

ونتيجــة الضغوط التتال من الكوادر ومن عيل عنت اضطر عيل نارص للتخيل 
عن منصب رئيس الوزراء حليدر العطاس الذي اعتربه ال يشــكل خطًرا ويمكن 
جعله قوة منافســة لعيل سامل البيض.  ولكن حيدر العطاس انضم إىل البيض وإىل 
جمموعة عيل عنت وعبد الفتاح ، وتم اإلفراج عن حممد ســعيد عبداهلل)حمســن( 
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الرشجبي رئيس االستخبارات السابق بضغط من جمموعة عيل عنت ، وتم تعيينه 
وزيًرا لإلســكان، ورفعت اإلقامة اجلربية عن حممود عشــيش وتم تعيينه وزيًرا 
للوحدة.  وهكذا عاد أنصار عبد الفتاح إىل الواجهة تدرجييا وشكلوا قوة حقيقية 

مناوئة لعيل نارص.

وترك الطرفان للســتعداد خلوض العركة الفاصلــة.  وتدخل الرفاق من 
بريوت− وخاصة نايف حواتــه وجورج حبش زاروا عدن إلصلح ذات البي 
بي الرفاق الاركسيي.  وتدخلت أيضا السفارة الروسية لصالح تيار عبد الفتاح 

وعيل عنت .

وُقبيل انعقاد مؤتر احلزب االشــتاكي اليمني  )الكونفرنس الثالث( اتضح 
االصطفاف العسكري واحلزيب بي الفريقي.

جمزرة13 يناير 1986 م ومقتل عبد الفتاح اسامعيل 

وبدأت الجزرة ف )) يناير 986) م حيث كان كل فريق مستعدا للخر وقام 
عيل نارص بتدبري اجتمع لعضاء الكتب الســيايس ف الصباح.  ودخل عيل عنت 
وعبد الفتاح إســمعيل وعيل سامل البيض )وصالح مصلح وزير الدفاع  انضم إىل 
حزب عيل عنت من قبيلته وعيل شــايع (، وتأخر عيل نارص قليل وأرسل حارسه 
اخلاص مع ترمس الشــاي الــذي يرشب منه الرئيس عيل نــارص.  وفجأة أطلق 
احلارس النار عل الجتمعي فقتل عيل عنت وعيل شــايع وقام صالح مصلح بقتل 
احلارس الول فأرداه قتيل ولكن احلارس الثاين عاجله برصاصة فقتله. وتظاهر 
البيض وعبد الفتاح بأنم قد قتل ورفســهم احلــارس برجله فلم يتحركا فخرج 

احلارس.
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وعندما شــعرا  بالمان تركا وطلبا النجدة.  وكانت الدبابات )وهي سلح 
عيل عنت( قد دخلت عدن ف ذلك الصباح استعداًدا للمعركة. 

وبدأ قتال رشس ، واستبسلت كل الجموعات وخاصة سلح البحرية الذي 
بقي يرشــق ســلح الدبابات بصوارخيه من ميناء عدن بعد أن انزم أنصار عيل 
نارص. وانقســمت القوات اجلوية ومل يكن هلا دور فاعــل.  وبعد عرشة أيام من 
القتــال الرشس ف عدن وحلج وأبي والضالــع انتصت جمموعة عيل عنت الذي 

قتل.

وقيــل أنه قد قتل ف العارك ما يزيد عل عرشة آالف شــخص.. ثم اســتمر 
البحث عن أنصار عيل نارص الذي انســحب مع جمموعة كبرية من أنصاره بلغت 
ثلثي ألفا إىل الشمل عل أمل العودة بعد أن ينظم قواته ويطلب الدد من منجستو 

ف احلبشة وعيل عبداهلل صالح ف الشمل اليمني.

وأرسل أنصار عيل عنت وعبد الفتاح دبابتي حلمل عيل سامل البيض وعبدالفتاح 
إسمعيل. وتقول الرواية أن كل واحد منهم ركب دبابة ، وأن صاروخا أطلق عل 

الدبابة التي فيها عبد الفتاح فأصابته فقتل هو وقائد الدبابة.

ولكــن الغريب ف المر أنم وجدوا جثة قائد الدبابة ولكنهم مل جيدوا أي أثر 
لعبدالفتاح إسمعيل.

البحث عن مصري عبد الفتاح اسامعيل واختفاء جثته :

كتب االستاذ شاكر اجلوهري: )الرتبط باحلزب االشتاكي واحلركة الشيويعة 
ف اليمن( عدة مقاالت متتابعة ُنرشت ف صحيفة السياسة الكويتية ترشح أحداث 
ينايــر 986)م  واختفاء جثة عبد الفتاح اســمعيل ثم نرشهــا ف كتاب اصدرته 
مكتبة مدبول بالقاهرة واعاد نرشها باختصار عل االنتنت ووســائل التواصل 
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ف 8/7/7)0)م  باســم وثيقة الصاع ف عدن ، البيــض أمر بقتل عبد الفتاح 
اسمعيل .

وقال : أن البيض هو الذي رتب قتل عبد الفتاح اسمعيل ،  بمعرفة ومشاركة 
سعيد صالح، عضو الكتب الســيايس. ويقول أن التقرير حول مقتل عبد الفتاح 
اسمعيل برئاسة صالح منص السيييل ،  يتقاطع مع نتائج اإلستقصاء الصحفي.. 

وهناك عدة روايات يف مقتل عبد الفتاح اسامعيل :

ذكرت هذه الرواية أن عبد الفتاح اســمعيل خــرج من قاعة اجتمعات   -(
الكتب الســيايس مســاًء، ف حوال الساعة الســابعة وهو مصاب بجرح طفيف 
ف يده ، واجته بمدرعة أقّلته وعيل ســامل البيض إىل مبنــى وزارة الدفاع، وعندما 
تعرضــت الدرعة لنريان أحد الواقع التابعة للقوات البحرية )التابعة لعيل نارص( 

قفلت راجعة حيث نزل منها البيض وبقي فيها اسمعيل.

وتقول الرواية الرســمية إن الدرعة أصيبت بعدة قذائف صاروخية دمرهتا ، 
إال أنه مل يُعثر عل أثر جلثة عبد الفتاح.

)- تذكر هذه الرواية ، عل لســان شقيقة عبد الفتاح اسمعيل )زوجة فضل 
حمسن عضو الكتب السيايس للحزب( " أم صلح "، أن عبد الفتاح اتصل هبا ف 

اليوم الثالث للقتال ليطمئنها عل سلمته.

)-والرواية الثالثة تقــول انه اتصل هبا ف اليوم العارش بدال من اليوم الثالث 
ويقــول عيل ســامل البيض خلل مقابلة نرشهتــا صحيفة " السياســة " الكويتية 
)))/)/986)( ، بعد  توقف القتال : أنه ظل هو والرفيق عبد الفتاح اسمعيل 
عــل ويقول الرئيس عيل نارص حممد ف كتابــه " ذاكرة وطن " ج) ص8)5 ان 
سفري االتاد السوفيتي ف اليمن أخربه أن عبد الفتاح اسمعيل كان عل اتصال به 
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بعد يوم )) يناير 986)م وأن االتصال استمر مرات عديدة وانم اتفقوا عل ان 
يســافر عبد الفتاح اسمعيل اىل روســيا ثم اختفى بعد ذلك ومل يعرف له أي أثر. 

وقد حاولت السفارة االتصال به مرات عديدة وفشلت ف ذلك  .

4- يقول عيل سامل البيض خلل مقابلة نرشهتا صحيفة " السياسة " الكويتية 
)))/)/986)( ، بعد  توقف القتال : أنه ظل هو والرفيق عبد الفتاح اسمعيل 

عل اتصال مع السفري السوفيات حتى اليوم العارش للقتال.

وتشري هذه الروايات االربع اال ان عبد الفتاح مل يقتل مبارشة. تقول الرواية أن 
عبد الفتاح اســمعيل خرج مبارشة من مقر اللجنة الركزية إىل منزل سعيد صالح 
عضــو اللجنة الركزية  ، القريب من البنى ، وبقــي فيه ليتابع أعمل القاومة ضد 
القوات الوالية لعيل نارص حممد. وف اليوم اخلامس ، أقتيد عبد الفتاح  إســمعيل 
من منزل سعيد صالح خمفورًا بحراسة )"عبد القوي جوهر" قريب سعيد صالح( 
الذي توىل قتله وإحراق جثته ودفن بقاياها  ف مكان ال يبعد كثريًا عن منزل سعيد 
صالــح )الذي صار وزير أمن الدولة ف عهد عيل ســامل البيض( ثم أقدم ســعيد 
صالــح عل قتل "عبد القوي جوهــر"، مدعيًا أنه انتحر وقــد ذكرت الروايات 
الســابقة أن عبــد الفتاح والبيض مل يقتــل ف الجزرة وخرجا مــن مبنى اللجنة 
الركزية وركب كل واحد منهم دبابة وقد قصفت دبابة عيل البيض وأصيب ونقل 
اىل الستشفى. كم قصفت دبابة عبد الفتاح اسمعيل وقتل من معه فيها ولكن عبد 
الفتاح اسمعيل خرج سالا يميش كم تقول الرواية قرب مقر قيادة القوات البحرية 
بعد جس التواهي  إىل أن التقاه نفر من حراسات سامل صالح حممد وسعيد صالح، 
واصطحبــاه إىل منزل ســعيد صالح القريب.  ومن داخل منزل ســعيد صالح ، 
اتصل " عبد الفتاح اسمعيل " مع شقيقته زوجة فضل حمسن، وظل متخفيا طوال 
أيام القتال ف منزل ســعيد صالح الذي هو من أقرب القربي لعيل ســامل البيض, 
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وكتب االستاذ شاكر اجلوهري يرشح ما حدث لعبد الفتاح اسمعيل : إن عيل سامل 
البيض ، اوعز اىل ســعيد صالح حليفه وصديقه الدائم ان يقتل ضيفه عبدالفتاح 
اسمعيل. وقد اوكل سعيد صالح هذه الهمة  إىل قريبه " عبد القوى جوهر" الذي 
نفذ الهمة.ولكن أين ذهبت جثة عبد الفتاح اســمعيل..؟ يقول سعيد اجلناحي 

"هناك روايتان عن مصري جثة عمه عبد الفتاح اسمعيل ".

الرواية الوىل أن سعيد صالح عندما اختلف مع الرئيس عيل عبد اهلل  صالح 
قال له سنقتلك كم قتلنا عبد الفتاح اسمعيل فسأله الرئيس :وأين ذهبتم بجثته ؟ 

فقال قتلناه ووضعنا  اجلثة ف شوال وثبتنا به ثقاالت وقذفنا به إىل قاع البحر..!

 والرواية الثانية تنســب إىل ســعيد عبد الوارث )عضــو ف اللجنة الركزية 
للحزب االشــتاكي اليمني( الذي قال البن عبد الفتاح اســمعيل أن جثة والده 

دفنت تت ارضية غرفة داخلية ف منزل سعيد صالح..!

تقرير جلنة الكتب الســيايس للحزب اإلشتاكي اليمني ، واللجنة الركزية ف 
مقتل عبد الفتاح اسمعيل 

 ) نســخة عيل ســامل البيــض، وخمتومة بتاريــخ ))مــارس )آذار( 986) 
رقم59)/)) 

خلصة التقرير العقد والطويل أن الدبابتي اللتي خرجتا من اللجنة الركزية 
)التواهي( رضبتــا بمدافع متعددة بالقوات البحرية التــي كانت تتبع عيل نارص 

حممد.

احتقت الدبابتــان ورغم ذلك خرج منها قائدهــا ومعاونه بجروحهم وتم 
انقاذمهــا بعــد أن وصل اىل بعض اقارهبــم ومن ثم اىل مســتوصف ومن ثم اىل 

مستشفى اجلمهورية ومن ثم اىل مشفى الصداقة.
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ووجــدت ف بقايا الدبابتي أثار عظام انســانية وثياب ممزقة وعدة اســلحة 
)مسدسات وبعض الذخائر (.

وقد جاء يف التقرير االستنتاج التايل : 

)ـ احتوت الدرعة عل أربعة أفراد وأربعة مسدسات وآل واحد.

)ـ  نجى من أفراد طاقم الدرعة شخصان القائد والسائق.

)ـ وجدت جثتان ، أحدها تبي أنه الدفعي )الثاين مل يرش اىل هويته التقرير(

4 ـ ُســحبت جثتان حمتقتان من قبل مجاعة الدفاع قبل وصولنا الوقع بأيام، 
ومن بقايا اجلثتي رماد وأســنان وخوذة بجانب حائط الســور يستنتج أنا جثة 

مدفعي الدرعة.

5ـ  بناء عل ما ورد أعله خيشى أن اجلثة التي سحبت ومل يتم التعرف عليها هي 
جثة الرفيق عبد الفتاح اســمعيل  خاصة وأنه مل يعرف أي دليل آخر عل خروجه 
من الدرعة وقت احلادث وحــدوث اصابة ف رجله قبل انفجار الدرعة مما يعيق 
حركته ، وســمع الني عند حدوث اإلنفجار مبــارشة ، ولن أحدًا مل يقرب من 

الدرعة حلظة انفجارها وخلل فتة احتاقها ولكثر من ساعتي.

واســتنتاجًا أن معظم الشــواهد توحي بأن الرفيق عبد الفتاح قتل هنا أو أن 
جنود من العدو أخذوا جثته مبارشة .

هذا ما استطعنا التوصل إليه عل ضوء الفحص الدقيق للموقع والتحري مع 
سائق وقائد الدرعة وشهادات شــهود العيان وقت احلادث وبعده. ونرفق جزء 

من عظم يمكن فحصه ،  حيث توجد اإلمكانيات لعرفة العمر.

نرجو أن نكون قد وفقنا ف هذه الهمة الصعبة.
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مع بالغ تقديرنا الدائم ، صالح  منص الســييل ) رئيس اللجنة ( ، حممد سعيد 
عبد اهلل، ، الدكتور أمي أمحد عبده نارش والرائد صالح عبيد أمحد.

والغريب أنه مل يتم فحص DNA للجثتي او بقايامها للتعرف عل أصحاهبم 
ومن اليسري التعرف عل ًأصحاب هذه اجلثث أو بقاياها وبالتأكيد يمكن التعرف 
عل جثة عبد الفتاح اســمعيل من بقايا اجلثة ومن وجود ملفات طبية له ف عدن 
وف موســكو وهلذا ان هذا التقرير فيه كثري من الغموض ال يمثل احلقيقة الكاملة 
ف هذا الوضوع وخاصة أن كاتب التقرير والرشف عليه هو صالح منص السيييل 

رئيس اللجنة ووزير الداخلية والصديق احلميم لعيل سامل البيض. 

وبم أن البيض متهم ف ذلك فإنه من الحتمل أن يقوم صديقه بتحويل التهمة 
اىل انصار عيل نارص حممد الذين كانوا مستولي عل البحرية والتي أقامت برضب 

الدبابات والدرعات التابعة لجموعة عيل عنت وعيل سامل البيض.

الرئيس عيل نارص حممد) 1939م-....(  

ولــد الرئيس عيل نارص ف عام 9)9)م ف احلصن االبيض )حصن ســليمن 
وعمره 00) سنة ( ف قرية اقموز من قرى دثينة ف حمافظة ابي .

نســب عيل نارص يعود اىل "آل ســليمن" وهم فرع من قبيلة احلسني  ووالده 
الشــيخ /نارص حممد بن سليمن كان يعترب احد شــيوخ قبيلة احلسني، وللرئيس 
عيل نارص عدد كبري من االخوة االشقاء وغري االشقاء، وامههم هو شقيقه "حممد 
نارص حممد احلســيني" اللقب ب "اجلحرد" وهو شخصية اعتبارية هلا حضورها 
وثقلها االجتمعي والقبيل ف دثينة ، ودرس عيل نارص ف مدرســة دثينة االبتدائية 
والتوســطة وف الرحلة التوسطة حرض بعض دروس العلمة الداعية السيد عيل 
الشــهور)والد العلمة الداعية أبو بكر الشــهور( حيث كان يلقي دروسا عامة 
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للطلبة ف كيفية الوضوء والصلة )فقه العبادات ( كم كان يعطيهم دروســا اولية 
ف اللغة العربية والنحو .... ثم انتقل اىل الدرسة الثانوية ف احلوطة عاصمة حلج 
وبعد ان اتها ذهب اىل عدن ودرس ف مدرســة اعــداد العلمي بالناطق الريفية 
وبعــد ان خترج منها عام 959)م عاد اىل دثينة حيث عمل مدرســا ف الدرســة 
االبتدائيــة  ثم مديرا هلذه الدرســة ثم انتقل بعد ذلك اىل التدريس ف الدرســة 
الثانوية ف حلج حيث تعرف عل حركــة القومي العرب وانضم اليها والتي كان 

يقودها فيصل الشعبي .

وانخرط ف الكفاح ضد االســتعمر الربيطــاين  وف عام  964)م اخذ دورة 
عســكرية ف معســكر الصاعقة ف القاهرة وبعد خترجه منهــا انضم اىل الكفاح 
الســلح ف أبي وما حوهلا  وأصبح عضوا ف الكتب العسكري  للجبهة القومية ، 
وبعد استقلل اليمن اجلنويب تعي حمافظا  لـــمنطقة "حلج"، وف مارس من العام 
968) أصبــح عضوا ف القيادة العامة للجبهــة القومية، ثم اختري وزيرا للحكم 

الحيل ثم وزيرا للدفاع بدءا من العام 969) بدال من عيل سامل البيض . 

حركة 30 مارس 1968

قامت جمموعة العقيد حســي عثمن عشــال ف اجليــش  بحركة 0) مارس 
968)م واعتقلوا اجلناح الشــيوعي )اليســاري(  وبالذات عبد الفتاح اسمعيل 
الذي وضع ف السجن لفتة قصرية ثم اطلق رساحه عندما تدخل فيصل الشعبي 

وذهب بعدها اىل اليمن الشمل ومنها هرب اىل بلغاريا )الجموعة االشتاكية (

وحاول ضباط اجليش اعتقال سامل ربيع عيل وجمموعته ولكنه هرب ايضا اىل 
قعطبة والشــمل كم سبق ذكره حيث اســتضافه عبد اهلل احلمدي واخوه ابراهيم 

احلمدي ف تعز  .
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ولكن عيل نارص مل يكن من الجموعــة التي بحث عنه اجليش النه مل يكن له 
دور بارز مع الجموعة اليســارية وكان عيل نارص معروفا باسم عيل مرحبا ، وقد 

انقذه دماثة خلقه من هذا االعتقال .

وقام الشــيوعيون بعد اطلق رساحهم  بااللتفاف عل العقيد عشال ومجاعته 
وطردهــم من اجليش ف 4) مايــو 968)م   حيث ذهب عشــال وجمموعته اىل 
القاهرة ثم قام اليســار بحركــة انقلقبية كاملة ف )) يونيــو 969)م واعتقلوا 
قحطان وفيصل الشــعبي ورضبــوا الجموعات اليمينية وختلصــوا منها .  وقد 
استطاع حممد عيل هيثم باالتفاق مع عبد الفتاح اسمعيل وحممود عشيش وصالح 
مصلح وســامل ربيع عيل عل االنقضاض عل حكومة قحطان الشعبي وازالته هو 

وفيصل الشعبي من احلكم ومن كل الوظائف ف الدولة واحلزب .

وتكنوا من اعتقال كل من قحطان وفيصل الشــعبي ووضعهم رهن اإلقامة 
اجلربية ف )) يونيو  969)م وف مارس 970) تم نقلهم اىل سجن فتح الرهيب 

وتم اغتيال فيصل الشعبي ) ابريل 970)م وبذلك بدأت الرحلة االشتاكية 
الشيوعية. 

تكون جملس الرئاســة عل هذا النحو التال : )- سامل ربيع عيل: رئيس جملس 
الرئاســة )- عبد الفتاح إســمعيل: عضو جملس الرئاســة والمي العام لتنظيم 
اجلبهة القومية )- حممد عيل هيثم :عضو جملس الرئاســة ورئيس جملس الوزراء 
4- حممد صالح عولقي :عضو جملس الرئاســة ووزيــر اخلارجية  5- عيل عنت 

عضو جملس الرئاسة ووزيرالدفاع  6- عيل نارص حممد عضو جملس الرئاسة.

وصار رئيس الوزراء حممد عيل هيثم لفتة قصرية ثم تم ارســاله اىل روســيا 
ليتعلم الاركســية وتوىل بــدال عنه هذا النصب عيل نارص حممــد . وتت تصفية 

سالي 6) يونيو 978)م بعدة اسباب :
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اجتاه ماركس صيني )ماوتسيتونج ( مضاد للجتاه الاركس الرويس .  -(

بــدأ ف أخر عهده باقامة علقات مــع دول اخلليج وبالذات مع الملكة   -(
العربية السعودية حيث زار الملكة وقابله اللك خالد وبدأ علقات محيمة معه مما 

جعل الرفاق يعتربونه قد انحاز اىل الرجعية .

ذكرت الصادر الروســية انــه بدأ علقات رسية مــع الواليات التحدة   -(
االمريكية مما جعله ف نظرهم مرتدا عن الاركسية وبالتال البد من تصفيته 

بعد تصفيت ســامل ربيع عيل توىل عبد الفتاح اســمعيل منصب رئيس جملس 
الرئاســة ثم عي ف العام نفســه أمينًا عامًا للحزب االشتاكي اليمني الذي حل 
ق عبد الفتاح إســمعيل هبذه العركة انتصاًرا حاسم بعد  حمل اجلبهة القومية . وحقَّ
التخلص من سالي وألغى اسم اجلبهة القومية وأعلن تأسيس  احلزب االشتاكي 
اليمنــي وتوىل عبد الفتاح أمانة احلزب العامة ، وعمل بجد وتفان لتحويل اليمن 
بأكمله شــمال وجنوبا  إىل دولة شــيوعية تابعة للتاد السوفييتي وتنهج منهجه 

وتسري عل هداه .  

وف 6) يونيو 978)م توىل عبد الفتاح رئاســة الدولة.  وعقد اتفاقية صداقة 
وتعاون مع االتاد السوفييتي مدهتا عرشين ســنة كرست عدن قاعدة لوجستية 

وبحرية وجوية وحيدة للسوفيات ف الحيط اهلندي وشبه اجلزيرة العربية. 

وقام بحرب عصابات وتسميم الياه ف الناطق الشملية وتفجريات خمتلفة ف 
اماكن متعددة واثار الفوىض والرعب مما هدد كيان اجلمهورية اليمنية ف الشمل. 
وقد ركز عل مهامجــة نظام صنعاء الرجعي القبــيل وكان يعمل عل إجياد اليمن 
الديمقراطي الاركس. وقامت حــرب فعلية بي اجليش اجلنويب ، الدرب تدريبا 
عاليا والسلح تسليحا حديثا من الســوفييت ، ضد اجليش الشمل ، ورغم ذلك 
مل حيقق انتصاًرا وانتهى بمحادثات ســلم ووحدة بواسطة الكويت. والتي مثلها 
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عبد الفتاح اسمعيل عن اليمن الديمقراطية الشعبية والرئيس عيل عبد اهلل صالح 
عن اجلمهورية اليمنية التي تت ف الكويت ف 979).

انتصار عيل نارص 1980م

واستطاع عيل نارص وجمموعته أن جيعلوا عبد الفتاح يستقيل من رئاسة الدولة 
والمانة العامة للحزب االشــتاكي اليمني ) وهو منصب أعل من رئيس الدولة 
ف النظام الســوفييتي( وذلك عــام 980) م بحجة الــرض ، وُأعطي النصب 

الفخري ف رئاسة احلزب االشتاكي وتوجه إىل منفاه ف موسكو باسم العلج.

واستطاع عيل نارص حممد وعيل عنت وعيل سامل البيض الذي انضم إليهم بعد 
أن كان ف حزب عبد الفتاح ووافق عل عزل عبد الفتاح.

وتوىل عيل نارص حممد عام 980) م رئاســة الدولــة وعي عيل عنت الرجل 
القوي نائبا له ، وابعده  من منصب وزيــر الدفاع واجليش. ووىل عيل نارص أحد 

رجاله القربي وهو صالح مصلح قاسم وزيًرا للدفاع.

واستمر عيل عنت ف الذهاب إىل اجليش ببزته العسكرية ورتب أمورا عشائرية 
ف الضالع وردفان وحلج بأكملها التي كانت الضالع تتبعها.

واستطاع عيل نارص حممد أن يشتت أنصار عبد الفتاح اسمعيل فأرسل حممد 
سعيد عبداهلل )حمســن( الرشجبي رئيس الخابرات والرجل الذي قتل الئات بل 
اآلالف من أبناء اجلنوب ، أرســله إىل الســجن ثم ارســله اىل أثيوبيا ... ووضع 
حممود عشــيش تت اإلقامة اجلربية ، وكلمها من الشــمل من احلجرية – الذين 

ينقم عليهم اجلنوبيون احتكارهم للسلطة ف زمن عبد الفتاح.

واســتطاع حممد عيل أمحد حمافظ أبي والســاعد اليمن لعيل نارص أن يصفي 
أربعي شخصا من أنصار ورجال عبد الفتاح إسمعيل. 
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وبادر عيل نارص إىل انتهاج سياسة انفراج خارجية مع الدول العربية الجاورة، 
واتفق مع عيل عبداهلل صالح ف خفض التوتــر ، وأوقف العصابات التابعة لعبد 
الفتاح إســمعيل الخربة من العمل ف الشمل.  ووقف ضد ثورة مدبرة ف الشمل 
من احلزب الشيوعي الشمل وكانت مع احلزب جمموعة أسلحة حديثة وصواريخ 

أمدها هبا عيل عنت عندما كان وزيًرا للدفاع.

وبدأ نوع من االنفراج الســيايس واالنفراج االقتصــادي ف عهد عيل نارص 
حممد مع االحتفاظ بكل مكتسبات الثورة والشعارات الاركسية اللينينية.

واستطاع عيل عنت أن يعيد جتميع قواته العسكرية الضاربة مع االستعداد ليوم 
الفصل احلاسم ، وانضم إليه عيل سامل البيض.  وبدأ االستعداد للمعركة الفاصلة 
بي الفريقــي: فريق أبي بقيادة عيل نارص حممد ومعه حمافظ أبي حممد عيل أمحد، 
وقائد البحرية اجلنوبية أمحد عبداهلل احلســني وعبــد ربه منصورهادي  )وغريهم 
كثري( وهم مــن أبي ، وعيل عنت )نائب الرئيس والقائــد الفعيل لقوة الدرعات 
مــن الضالع( ، وعيل شــايع وصالح مصلح وكلهم من منطقــة الضالع وردفان  
)تابعة لحافظة حلج( ، وطلبوا عودة عبد الفتاح إســمعيل الذي كان ف موسكو 
ف منفاه وحيظى فيها برعاية كاملة من حكومة االتاد الســوفيتي  ويقابله بانتظام 
مستشار الرئيس احلزب الشيوعي السوفيتي كارين بروتنس وحيظى برعايته التامة 
، واستغلت احلكومة السوفيتية هلذا الطلب ال عادة عبد الفتاح اسمعيل ودعمه ف 
حرهبم ضد التوجهات عيل نارص حممد التي تعترب ليربالية بالنسبة للتيار الشيوعي 
الاركس وعاد عبد الفتاح اســمعيل بالفعل  ف فرباير عام 985) م من موسكو 
لينضم إليهم ، وانضم إليهم عيل ســامل البيض وحيدر أبو بكر العطاس مشكلي 

قيادة رسية عام 985) م.
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املعركة النهائية  يناير 1986م

وبدأت الناورات للســتعداد للمؤتر الثالث للحزب اليمني االشــتاكي. 
وبدأ الضغط عــل عيل نارص حممد الذي كان حمتفظا بمنصب رئيســا جلمهورية 

ورئيس الوزراء وأمي عام احلزب االشتاكي.

ونتيجــة الضغوط التتال من الكوادر ومن عيل عنت اضطر عيل نارص للتخيل 
عن منصب رئيس الوزراء حليدر العطاس الذي اعتربه ال يشــكل خطًرا ويمكن 
جعله قوة منافســة لعيل سامل البيض.  ولكن حيدر العطاس انضم إىل البيض وإىل 
جمموعة عيل عنت وعبد الفتاح ، وتم اإلفراج عن حممد ســعيد عبداهلل)حمســن( 
الرشجبي رئيس االستخبارات السابق بضغط من جمموعة عيل عنت ، وتم تعيينه 
وزيًرا لإلســكان ، ورفعت اإلقامة اجلربية عن حممود عشــيش وتم تعيينه وزيًرا 
للوحدة.  وهكذا عاد أنصار عبد الفتاح إىل الواجهة تدرجييا وشكلوا قوة حقيقية 

مناوئة لعيل نارص.

وترك الطرفان للســتعداد خلوض العركة الفاصلــة.  وتدخل الرفاق من 
بريوت  -وخاصة نايف حواته وجورج حبش - اللذين زارا عدن إلصلح ذات 
البي بي الرفاق الاركســيي.  وتدخلت أيضا السفارة الروسية لصالح تيار عبد 

الفتاح وعيل عنت .

وُقبيل انعقاد مؤتر احلزب االشــتاكي اليمني )الكونفرنس الثالث( اتضح 
االصطفاف العسكري واحلزيب بي الفريقي.

جمزرة 13 يناير 1986م ومقتل عبد الفتاح اسامعيل 

وبدأت الجــزرة ف )) يناير 986) م حيث كان كل فريق مســتعدا للخر 
وقام عيل نارص بتدبري اجتمع لعضاء الكتب الســيايس ف الصباح.  ودخل عيل 
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عنت وعبد الفتاح إســمعيل وعيل سامل البيض وصالح مصلح وزير الدفاع انضم 
إىل حزب عيل عنت من قبيلته وعيل شايع ، وتأخر عيل نارص قليل وأرسل حارسه 
اخلاص مع ترمس الشــاي الــذي يرشب منه الرئيس عيل نــارص.  وفجأة أطلق 
احلارس النار عل الجتمعي فقتل عيل عنت وعيل شــايع وقام صالح مصلح بقتل 
احلارس الول فأرداه قتيل ولكن احلارس الثاين عاجله برصاصة فقتله. وتظاهر 
البيض وعبد الفتاح بأنم قد قتل ورفســهم احلــارس برجله فلم يتحركا فخرج 
احلارس.  ولا شــعروا بالمان تركوا وطلبــوا النجدة.  وكانت الدبابات )وهي 

سلح عيل عنت( قد دخلت عدن ف ذلك الصباح استعداًدا للمعركة. 

وبدأ قتال رشس ، واستبسلت كل الجموعات وخاصة سلح البحرية الذي 
بقي يرشــق ســلح الدبابات بصوارخيه من ميناء عدن بعد أن انزم أنصار عيل 
نارص. وانقســمت القوات اجلوية ومل يكن هلا دور فاعــل.  وبعد عرشة أيام من 
القتــال الرشس ف عدن وحلج وأبي والضالــع انتصت جمموعة عيل عنت الذي 

قتل ف االجتمع مع وصالح مصلح وعيل شايع.

وقيــل أنه قد قتل ف العارك ما يزيد عل عرشة آالف شــخص.. ثم اســتمر 
البحث عن أنصار عيل نارص الذي انســحب مبكرا  مع جمموعة كبرية)0) الفا( 
من أنصاره اىل ابي ثم بعد اهلزيمة ذهب اىل صنعاء التي اســتقبلتهم استقباال طيبا 
عل أمل العودة بعد أن ينظم قواته ويطلب الدد من منجســتو ف احلبشــة وعيل 

عبداهلل صالح ف الشمل اليمني.

وقد ذكر الرئيس عيل نارص حممد ف كتابه )ذاكرة وطن ج) صفحة ))5 وما 
بعدها ( أجريت مفاوضات ف الســفارة الروسية بي وفد عيل نارص الذي يمثله 
البطاين وزير الداخلة والجموعة االخر التي يمثلها حمسن الرشجبي وصالح ابو 
بكر بن حســينون ف حماولة ايقاف القتال وانقاذ ما بقي من الناضلي ف اجلهتي 
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ولكن الحاوالت فشــلت لن حمسن الرشجبي طلب ان يستلم البطاين ومن معه 
فرفض البطاين ذلك النه يعلم علم اليقي انه ســيقتل ف الطريق وتدخل السفري 
الرويس بأن عل البطاين ان يسلم نفسه الن السفارة ال تقبل جلوء هؤالء الحاربي 
فاحتج عليه الرفيق الشــيوعي الفلســطيني حممد صربي كتمتو )أبو فراس( ممثل 
اجلبهة الشعبية الديمقراطية  وقال انه سيخرج ويبول عل السفارة فتاجع السفري 
عن قوله ، ولكن الجموعات القبلية التابعة لجموعات عيل عنت وبن حســينون 
وعبد الفتاح اسمعيل والبيض أحاطت بالسفارة وحارصهتا ومشى حممد صربي 
كتمتو من منزله اىل الســفارة بعد تعرضه لوابل مــن الرصاص لعدة مرات لكنه 
وصل اىل باب السفارة اخللفي حيث فتحوا الباب له . ودار االجتمع بي ممثيل عيل 

نارص وممثيل الجموعة االخرى داخل السفارة .

واســتمرت الفاوضات متقطعة بي الفريقــي اىل 8) يناير بدون اي نجاح 
وهنا ارادت السفارة السوفيتية ان تتدخل وخاصة ان التتيبات قد بدأت بوصول 
رئيس هيئة االركان الســوفيتي الــذي كان ف أدييس أبابا وأنه كان ســيصل اىل 
مطار ريان ف حرضموت ثم ينتقل بطائرة هيلوكوبت اىل احدى ســفن االسطول 
الســوفيتي الوجودة ف التواهي ومنها سيصل اىل السفارة السوفيتية ، واقتحت 
السفارة ان يســافر كل من عيل نارص وعبد الفتاح اسمعيل اىل موسكو ، وعندما 
فشلت كل هذه اجلهود انسحب السفري السوفيتي من هذه اجلهود كلها ، وبالتال 
مل يأت اجلنرال الســوفيتي التوقــع وصوله . وحورصت الســفارة )منطقة خور 
مكس( ولكن بعض الدبابات جاءت هلم بالطعام للعائلت الروســية الوجودة 

ف السفارة.

وبــدأت الدبابات تقصف من حي لخر جهة الســفارة للتهديد وطلب ابو 
فراس كتمتو من ســامل صالح ان يوقفوا اطلق النار من الدبابات عل السفارة ان 

هذا ال يليق بكم .
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ويقول ابو فراس كتمتو اتصل الســييل وسامل صالح حممد بالسفارة وقاال ان 
بامكان الحارصين ف مبنى اللجنة الركزية والدرسة احلزبية تسليم انفسهم لضمن 
حياهتم . واتضح ان االمر خدع. وقلنا هلم ال تسلموا انفسكم النم سيقتلونكم .

وقرر السوفيت ترحيل رعاياهم بعد ان فشلت جهودهم ف االصلح وايقاف 
القتال والغريب جدا ان اليخت اللكي الربيطاين هو الذي انقذ كثريا من العائلت 

الروسية الوجودة ف السفارة بعدما وصلوا اىل البحر !!!.

مصري عبد الفتاح اسامعيل وعيل سامل البيض 

ســبق احلديث عن مصري عبد الفتاح ودور عيل سامل البيض ف ذلك وسيات 
الحقا ترمجة كاملة لعيل سامل البيض .

واستقر عيل نارص فتة لغاية يناير 990) ف صنعاء ثم غادر صنعاء اىل سوريا.

عيل نارص يف صنعاء 

هرب الرئيس عيل نارص ومعه 0) الف وقيل 40 الف من انصاره فاستقبلتهم 
صنعاء واعطاهم الرئيس عيل عبد اهلل صالح مســاكن للقادة الكبار) فلل( وعمئر 

سكنية للجنود كم قرر هلم مساعدات مالية شهرية .

ويذكر الرئيس عيل نارص ف كتابه )ذاكرة وطن ج) صفحة 6)5( : أنه حرض 
من عدن اىل صنعاء حلضور جنازة الناضلة  زهرة هبة اهلل زوجة الناضل السلطان 
أمحــد عمر ف )) ينايــر 986)م والحظ عــدم وجود احد مــن القادة احلزب 
االشتاكي سوى صالح مصلح الذي جاء فتة بسيطة وخرج مسعا وعلل ذلك 
لوجــود مؤامرة الغتياله ، مما يؤكد وجود معركــة فاصلة بي جمموعة عيل نارص 
حممد وجمموعة عبد الفتاح اســمعيل وعيل عنت وعيل سامل البيض .. الخ وتربص 
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كل واحــد باالخر ليغتاله ويقتله . والتي تت بالفعل )) يناير 986)م وما تبعها من 
أحداث دامية ومروعة .  

حمادثات الوحدة مع البيض : 

ولا بدأت حمادثات الوحدة بي عيل سامل البيض وعيل عبد اهلل صالح رئيس اليمن 
الشمل اشــتط البيض اخراج عيل نارص حممد وجمموعته من صنعاء اىل خارج اليمن 
كم هو مذكور ف مقابلت مع الرئيس عيل نارص  ف موقع الصحيفة عدن الغد بتاريخ 

4) فرباير 7)0) وموقع صحيفة احلقيقة ف : عدن الغد .

نرشت صحيفة عدن الغد تاريخ 4) فرباير 6)0) 6) ديسمرب 9)0):

تدث الرئيس اجلنويب السابق عيل نارص حممد الول مرة عن اشتاطات خروجه 
من العاصمة اليمنية صنعاء ف يناير 990) .

اشــتط عيل سامل البيض التام الوحدة مع الشــمل باخراج  عيل نارص وجمموعة 
قيادته وأرصوا عل حرمانم من التواجد ف حكومة الوحدة.

ويقول الرئيس السابق عيل نارص حممد : "بالنسبة ل فقد خرجت ف يناير 990) 
بعد الصفقة التي تت بي العليي)عيل سامل البيض وعيل عبد اهلل صالح(. 

اما الخوة امحد مســاعد وحممد عيل امحد وعبد ربــه منصور هادي وعبداهلل عيل 
عليوة وامحد عبداهلل احلسني فقد اســتدعاهم الرئيس عيل عبد اهلل صالح إىل الرئاسة 
قبل اعلن الوحدة وقال هلــم أن الخوة ف عدن لن يدخلوا صنعاء وانتم موجودين 
فيها ودفع لكل منهم 0) الف دوالر ليتوجهوا إىل اهلند او إىل مص أو إىل اي بلد آخر 
وبعدها سيقدم هلم الســاعدة طالا هم ف اخلارج أو انم سيعودون بعد أن يرتب هلم 

المور ف وقت الحق.
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فقال له حممد عيل امحد: انــت تآمرت وفرطت بالرئيس عيل نارص وختلصت 
منه وتريد اآلن التخلص منا.

فقال له عيل عبداهلل صالح: انت كاذب فأنا مل أختلص من عيل نارص.

فرد عليه حممد عيل امحد: بل انت الكاذب.

وكاد ان يؤدي ذلك اىل اشتباك لوال تدخل بعض العقلء.

ورفض حممد عيل البلغ وغادر االجتمع.

ويقول الرئيس السابق عيل نارص : عندما علمت بالشكلة تواصلت من دمشق 
مع العميد عيل حمســن االمحر واخربته ان يبلغ الرئيــس بأنه اذا أرّص عل خروج 
االخوة القياديي فانني ســوف اختذ موقف ضد هذا القــرار الذي هيدد الوحدة 
الوطنية واليمنية الننا كنا رشيكا أساســيا سياسيا وعسكريا ومجاهرييا، وأن ذلك 
يتعارض مع االتفاق الذي تم مع الرئيس عيل عبد اهلل صالح قبل مغادرت لصنعاء 

ف يناير من عام 990)م.

وعليه تم االتفاق عل ان يغادروا صنعاء وليس اليمن وتم ذلك.

وأجرت صحيفــة "احلقيقة " االســبوعية ف عددها الصــادر صباح اليوم 
اخلميس لقاء صحفي مع "عيل نارص حممد” 6) ديسمرب 9)0):

الرئيس عيل نارص هو أحد قادة الكفاح الســلح ف جنوب اليمن، وأحد ُبناة 
الدولة احلديثة بعد اســتقلل اجلنوب عن االستعمر.. عارص أحداث جسام بعد 
االســتقلل، وتكن بحنكته السياســية من جتنيب اجلنوب خسائر فادحة. حيظى 

بشعبية كبرية ف جنوب اليمن، وتديدا ف عدن.

عمل الرئيس عيل نارص )أبو مجال( إليقاف حرب االســتنزاف بي شــطري 
الوطن اليمني، وتكن من إبرام مصاحلة بــي اجلبهة الوطنية الدعومة حينها من 
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قبل اجلنوب والنظام ف الشمل.. واجته ف خطوات مدروسة نحو تطبيع الَعلقات 
بي الشطرين هبدف تقيق إعادة توحيد اليمن.

وعل صعيد الشطر اجلنويب، شهد الناس ف عهده انفتاحا اقتصاديا ملموسا، 
وتسنت أوضاع الواطن اجلنويب إىل درجه ملحوظة…كم عمل عل تسي العلقة 

مع دول اجلوار منهًيا حقبة من أزمة الثقة بي اليمن اجلنويب وتلك الدول..

رأي الرئيس عيل نارص يف الوحدة )1990-1994م( 

تقــول صحيفة اندبندنت لندنية )النســخة العربيــة ( 4) مارس 0)0) ف 
حديثها مع الرئيس عيل نارص. 

يتحدث الرئيس عيل نارص عن الوحدة اليمنية التي تت ف مايو 990)م "تم 
االتفاق عل الوحدة ف جلسة قات بحّقات )عدن( ف صفحة ونصف الصفحة، 
مع أن اتفاقيــة الوحدة اللانية صيغت ف أكثر من 000) صفحة، وكان االتفاق 
بمثابة صفقة تم فيها اقتسام السلطة والثروة، وإقصاء كافة القوى السياسية شمالً 
وجنوبــًا، وهلذا بدأت أزمــة الثقة بي الرشيكي التــي أدت إىل ظهور اخللفات 
والصاعــات واندالع حرب 994)، ولألســف مل يفّرق البعــض بي الوحدة 
كهدف نبيل وعظيم تقق للشعب اليمني، وبي المرسات اخلاطئة بحق الوحدة 
من ِقَبل الوقعي عليها، التي أدت إىل احلرب واالنفصال عام 994)، هذه احلرب 
التي ال يزال اجلميع يدفع ثمنها واستفاد منها جتار احلروب من الطرفي، فلم يكن 

الدخول إىل الوحدة أو اخلروج منها قد تم بطريقة مدروسة".

عيل نارص ف دمشق وتأسيس الركز العريب للدراسات االستتاتيجية 

استقبلته دمشق استقباال حســنا ف يناير 990)م وبقي هناك فتة يتنقل فيها 
بي دمشق واالمارات وغريها من الدول حتى حصل عل دعم من الشيخ زايد بن 

سلطان ال نيان إلقامة الركز العريب للدراسات االستاتيجية .
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تأسس الركز العريب للدراسات االستاتيجية ف دمشق عام 995) كمؤسسة 
غري ربحية ولإلســهام مع غريه من الؤسســات البحثية العربية ومستقبلها عل 
الستويات السياسية واالقتصادية واالجتمعية وتوفري العلومات الدقيقة لصانعي 

القرار ف الدول العربية الختلفة .

وقد اصــدر الركز عدة كتب ودراســات وترمجات ذات ابعاد اســتاتيجية 
ومستقبلية التي تناولت خمتلف القضايا التي تواجه االمة العربية .

وهيــدف الركز العريب اىل االســهام ف احيــاء التاث العريب وابــراز معاله 
الشخصية العربية تت االصدارات التالية : 

قضايا استاتيجية   -(

ترمجات استاتيجية   -(

قضايا راهنة   -(

تقارير خاصة   -4

اوراق يمنية   -5

ترمجات عن اليمن واجلزيرة   -6

قضايا خليجية   -7

ترمجات خليجية   -8

واصدر الركز بحوث وترمجات نحو 00) عنوان شــملت احلياة االقتصادية 
والسياسية والثقافية واالجتمعية ف الوطن العريب .

وموســوعة االحزاب ف البلد العربية وصدر منها اربعة اجزاء ووجد دعم 
من منظمة السكوا التابعة لنظمة االمم التحدة .
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وتأسســت فروع للمركز ف مص واليمن واالمــارات العربية التحدة ، وقد 
كان مدير الركز العريب للدراسات ف اليمن االستاذ عثمن نارص. 

مؤلفات ومذكرات الرئيس عيل نارص 

ذاكرة وطن من االستعمر اىل االستقلل .  -(

ذاكرة وطن ج) مجهورية اليمن الديمقراطية من 967)-990)م.  -(

القطار رحلة الغرب .  -(

4-الطريق اىل عدن .

نرشت صحيفة عدن الغد ) موقع املشهد العام 2019/11/25(

مذكرات الرئيس عيل نارص : ) الطريق إىل عدن (ويعد هذا كتاب اجلزء الثاين 
من مذكرات الرئيس عيل نارص حممد حيث ســبق وأن تفــردت صحيفة ) عدن 
الغد( بنرش اجلزء الول من كتاب ) ذاكرة وطن  من االحتلل إىل االستقلل ( وف 
اجلزء الثاين تتوي مذكراته إىل لفت االنتباه عل معايشات ومشاهدات وحوادات 
وأحاديث، وف اجلزء الثاين من الذكريات جرت ف رحلة قام  هبا الرئيس السابق 
) عيل نارص حممد ( ورفاقه ف رحلة من دثينة إىل عدن، وقد دونت ف عدة حمطات 
توقف فيهــا، وصاغه ف قالب حواري جيمع بي اللغة الفصحى واللهجة الحلية 

وركز فيها عن احلياة االجتمعية والفلكلورية  ف الناطق التي زارها .

ذاكرة وطن من االحتالل اىل االستقالل 

وف هذا الكتاب ذكر حياته منذ مولده ف دثينة ودراسته ف مدرستها االبتدائية 
ثم توله اىل الدرســة الثانوية ف احلوطة )عاصمة حلج ( وبعدها دراسته ف معهد 
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اعداد العلمي ف عدن ثم عودته اىل بلدته دثينة واشــتغاله بالتدريس ف مدرستها 
االبتدائية ثم ادراهتا ثم بعد ذلك ذهابه اىل الدرسة الثانوية ف حلج وعمله مدرسا 

فيها حيث انضم اىل حركة القومي العرب التي نظمها فيصل الشعبي

وذكــر نشــاطه ف تلــك النظمــة وذهابــه اىل الشــمل بعد ثورة الســلل 
)اكتوبر)96)م( واشــتغاله بالتنظيم وجلب اســلحة للثوار ، وف عام 964)م 
ذهــب اىل مص والتحق بدورة عســكرية ف معســكرات الصاعقة وعي بعدها 

عضوا ف الكتب العسكري  للجبهة القومية. 

وف هذه الذكريات انصف الرئيس عيل نارص احلركات الوطنية الوجودة انذاك 
والتي هتامجها مجيع االدبيات النشــورة ف عهد اجلبهــة القومية وما بعدها واهتام 
رابطة ابناء اجلنوب بالعملة للســتعمر ، وكذلك اهتام حزب الشعب االشتاكي 
وجبهة التحرير باالنتهازية وحماربة اجلبهة القومية لصالح االســتعمر وننقل فيم 
ييل ما ذكره عن بعض الثورات التي حدثت ضد االســتعمر الربيطاين قبل وجود 
اجلبهة القومية )" ذاكرة وطن " صفحة )7-76 ( حيث  قال: " شــهدت منطقة 
حلج انتفاضة واســعة لقبائل الصبيحة ، ردا عل الفتنة االنجليزية بإثارة االقتتال 
وفرض تنصيب فضل بن عيل سلطانا ، رغم عن ارادة السكان بعد نفي السلطان 

عيل عبد الكريم اىل مص وهروب قائد حرسه حييى حريس اىل صنعاء.

 كذلك هبت ضــد االنجليز ف الســنوات الوىل لعقد اخلمســينيات قبيلة 
الربيزي بمشــيخة العوالق العليا للتخلص من نظام االستشارة ... لكنها كانت 
انتفاضة "مغــدورة" لن نصيبها مــن احلديث والتســجيل ف وثائقنا التارخيية 
العارصة قليل ونادر ، وال اعتقد أن ذلك يعود اىل قلة الصادر والعطيات ولكنها 
لألسف الشديد بسبب ضيق الفق الذي ورثناه عن بعض الفريق القيادي الول 
حيث كان يعتمد جتاهل االنتفاضة لنــا حظيت بدعم وتأييد حزب رابطة أبناء 
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اجلنوب وتأييده ماال يصح معه حسب ذلك النطق اجلائر انصاف االنتفاضة خمافة 
أن تشمل االنصاف الرابطة نفسها ".

وأشــاد بالثائر الوطني الشــيخ عيل معور الربيزي الذي قام ضد االنجليزي 
عــام )95)م مع قبائله من العوالق والذين ســاندهتم الرابطة آنذاك وقد أشــاد 
الرئيس عيل نارص بجهود الرابطة ف مقاومة االستعمر وانتقد حزبه ومجاعته التي 
تتجاهل وتنكر جهاد الجموعات االخرى التي سبقت اجلبهة القومية ف مكافحة 
االســتعمر والتي ضحى رجاهلا بالعديد من البطال رغم قلة االمكانيات الادية 
وُندرة الســلح احلديث معهم ... والذين كانوا يعتمدون عل اسلحتهم القديمة 
ضد االســلحة الربيطانية القوية والطائرات احلربية التي تدّك معاقلهم كلم اشتد 

القتال وال جيدون هلا صدا .

واخللصة ان الرئيس عيل نارص دافع بقــوة عن رابطة أبناء اجلنوب ودورها 
الوطني اهلام ف الكفاح ضد االستعمر والســعي لتوحيد اجلنوب العريب بأكمله 
المزق عرب جمموعة من الســلطنات والشيخات الصغرية والتي كان يتحكم فيها 

الستعمر الربيطاين ويفصلها عن عدن الستعمرة الساسية لربيطانيا .

وللرئيس عيل نارص العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية .

وبعد احلوادث العنيفة والثورة ف سوريا انتقل الرئيس عيل نارص اىل القاهرة .

عائلة عيل نارص 

تزوج عيل نارص زوجتي احدامها من بلدته دثينة وانجبت له العديد من البناء 
والبنــات ابرزهم "مجال و طارق" ، واللذان يعيشــان ف دولة االمارات العربية 
التحدة، كم وله ابنة اسمها ميســان  من زوجته الثانية السورية الكاتبة والناشطة 

الهندسة ريم عبدالغني .
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عن عبد اهلل بن عمر يقول : ُكنَّا ُقُعوًدا ِعنَْد َرُســوِل ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َفَذَكَر اْلِفَتَن َفَأْكَثَر 
ِف ِذْكِرَها َحتَّى َذَكَر فِْتنََة اْلَْحَلِس َفَقاَل َقاِئٌل َيا َرُسوَل اهللَِّ َوَما فِْتنَُة اْلَْحَلِس َقاَل 
ِت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن َأْهِل َبْيتِي َيْزُعُم  اِء َدَخنَُها ِمْن َتْ َّ ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب ُثمَّ فِْتنَُة السَّ

ُه ِمنِّي َوَلْيَس ِمنِّي ))). َأنَّ

َعيل سامِل البِيِض  10 فرباير1939م.
مولد عيل سامل البيض وتعليمه

ولد  ف 0) فربايــر9)9) ف قرية معرب مديرية الريــدة )قصيعر(  بمحافظة 
حرضمــوت ، حيث تلقى تعليمه االبتدائي والتوســط ف مدرســة غيل باوزير 
العروفة وهي الوحيدة ف ذلك الوقت  التي تصل اىل الرحلة التوســطة مع تعليم 

جيد ف كافة الواضيع . 

دورات عسكرية والتحاقه بحركة القوميني العرب

ومل يتلقى تعليم ف الدارس الثانوية او اجلامعات بعد ذلك ولكنه تلقى دورات 
عسكرية متعددة ف القاهرة حيث انضم إىل حركة القوميي العرب بواسطة فيصل 

الشعبي  الذي كان اول من نظم حركة القوميي العرب بي اهل اليمن .

وكان عيل سامل البيض من الشخصيات الساســية ف تنظيم اجلبهة القومية، 
فتــوىل قيادة العمل العســكري ف النطقة الرشقية، "حرضمــوت – الهرة" ضد 

االحتلل الربيطاين. 

وقد تأثر البيض بأستاذه نايف حواتة الذي زار اليمن وحرضموت عام)96)م 
وتشــبع بأراءه وافكاره الاركسية وتعلم منه الناهج التطبيقية ف الاركسية وكيفية 

))) رواه أبو داود وصححه اللباين ف السلسلة الصحيحة
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تطبيقها وحماربة ما يســمى الطبقة الكهنوتية )رجال الديــن ( وابادهتم والطبقة 
الربجوازية وملك االرايض )الكوالك(  

و كان له موقف معارض بشدة ضد الدمج بي اجلبهة القومية وجبهة التحرير، 
وأعلن انســحابه من تنظيم اجلبهة القومية وتشــكيل تنظيم بديل اسمها اجلبهة 
الشعبية بتحرير حرضموت. وبفشل الدمج عاد إىل تنظيمه الم مع جمموعته التي 
انتزعها، وشغل موقع نائب عن شؤون اجليش والمن ف ما كان يسمى باحلكومة 

الؤقتة قبل االستقلل.

كم توىل منصب وزير الدفــاع ف أول حكومة ف مجهورية اليمن الديمقراطية 
بعد االســتقلل وذلك من ديســمرب 967)م حتى عام 969) م عندما عي عيل 

نارص وزيرا للدفاع .

وساهم ف فتح جبهة يســارية جديدة ف منطقة ظفار العمنية الحاذية للمهرة 
وحرضموت من رشق اليمن وســاهم ف تكوين جبهة ترير ظفار التي خاضت 

حروبا عديدة مع السلطات العمنية الحقا.

وكان لــه دور مع جمموعته احلرضمية ف االتفاق مع مســؤول االمن العام ف 
عدن العقيد عبد اهلل جمور الذي كان أحد قادة المن العام والذراع اليمنى للعقيد 
عبد اهلل صالح ســبعة ف انقلب 7) يونيو 969)م ضد قحطان الشعبي وفيصل 
الشــعبي وهو االنقلب اليســاري الذي أطاح بحكم فيصل وقحطان الشعبي 
والجموعة اليمينية.)كم يذكره الرئيس عيل نارص حممد ف كتابه ذاكرة وطن ج)).

وتقلد أكثر من منصب حكومي ف مرحلة ما بعد حركة ))يونيو 969) التي 
قامت ضد قحطان وفيصل الشعبي و تكون جملس الرئاسة عل هذا النحو التال: 
)- ســامل ربيع عيل: رئيس جملس الرئاسة )- عبد الفتاح إسمعيل: عضو جملس 
الرئاســة المي العام لتنظيــم اجلبهة القومية )- حممد عــيل هيثم :عضو جملس 
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الرئاســة رئيس جملس الــوزراء 4- حممد صالح عولقي :عضو جملس الرئاســة 
ووزيــرا للخارجية  5- عيل عنت عضو جملس رئاســة ووزيــرا للدفاع   6- عيل 
نارص حممد عضوا بمجلس الرئاســة  ورسعان مــا توىل عيل نارص منصب رئيس 

الوزراء بعد  اقالة حممد عيل هيثم وارساله اىل روسيا ليتعلم الاركسية .

املسؤول السيايس واحلزيب حلرضموت واملهرة 

وف هذا كله كان عيل ســامل البيض السؤول احلزيب والسيايس عن حرضموت 
والهرة .

وقد شــهدت االيــام الجيدة ف أغســطس ) آب( )97)، تأميم الســاكن 
وبتخفيض رواتب الوظفي، وتاميم االرايض وعمليات السحل. 

تاريخ من السحل واإلخفاء يف االيام الســبعة املجيدة اغسطس 1972م .. 
وديمقراطية و حقوق إنسان احلزب االشرتاكي !!

وقد قام الرئيس ســالي وجمموعته االجرامية ف حرضموت التي كان السؤل 
السيايس والتنظيمي والعسكري فيها عيل سامل البيض والذي قام بدور بارز هبذه 
اجلرائم الكربى من السحل والتعذيب وقتل االبرياء والدعوة اىل الاركسية اللينية 
واخراج الرأة ورمي الشــيادر )العباءات( وحماربة االســلم وقتل العلمء الذين 
سمهم الكهنوت وحماربة شيوخ القبائل وذبحهم وما بقي من االرس احلاكمة مثل 
جمموعــة الكثريي وآل بن عبدات الذين ســمهم الرجعيي واالقطاعيي واعداء 
الشــعب وتم سحل اجلميع كم توضحه الصور والبيانات  التالية بحضور البيض 
وبأوامــره احلقرية الدمرة التي تذبح الشــيوخ وتدوس عل رقاهبم وتســحلهم 
بالشــوارع بصورة اشــد واعتى من ما فعله جنكيز خان وهوالكو واثار الرعب 
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بالبــلد والعباد ورفض الديــن رفضا تاما وأعلن كفــره وادخل اخلمور اىل كل 
منطقة وقرية باسم الثورة .

نقل عن شــبوة برس- خاص - تريم - وادي حرضموت كتب حممد سقاف 
الكاف )بتصف واختصار بسيط( :

 اســمحوا ل أهيا اإلخــوة أن أورد لكم بعضًا من صــور ديمقراطية احلزب 
االشتاكي اليمني بعد أن غري أسمه من اجلبهة القومية.

 ف اغسطس )97)م فيم يعرف باليام السبعة السوداء أيام االنتفاضة اللعينة 
والتي تســميها أدبيات احلزب االشتاكي اليمني ومن قبل اجلبهة القومية باليام 
الســبع الجيدة والتي أرتكبت فيها أفضع اجلرائــم بحق علمء اجلنوب ومناصبه 

ومشائخه ومقادمته) القدم هو رئس قبيلة( عل أيدي القتله من أعضاء احلزب .

 ففي أحد أيام الســبع السوداء  انطلقت مسرية "ترير الرأة" ف شوارع مدينة 
نصاب ف شبوة ، مرت من أمام بيت العلمة السيد/ أمحد بن صالح احلداد )70 
عاما( ، حيث ُطلب منه النزول من داره للشتاك ف السرية ولبى الدعوة "رهبة 
مــن البطش"، وما إن فتح باب منزله حتى )أوثقوه باحلبال وربطوا قدميه باحلبال 
اىل ســيارة الند روفر وســحلوه ف طرقات الدينة، واشتك الغوغاء ف تعذيبه و 
تناوبوا عل رضبه عل الرأس بفأس ، ورشــقه باحلجــارة، و الركل، حتى فارق 
احلياة وترك ف العراء ليوما كامل حتى مات، ومنعت أرسته من أخذ جثته ودفنها، 

لنم أخذوها اىل الصحراء!!!.

وكان عل رأس ســلطة االجرام ف الحافظة الرابعة حينها : عيل شائع هادي 
الضالعي وحســن أمحد باعوم)حرضموت( مندوبا عن عيل سامل البيض السؤول 
الول ف حرضموت،  وأمحد مســاعد حسي الشبواين )من شبوة( وعدد كبري من 

قيادة اجلبهة القومية والفلحي .
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بعدها بســاعتي فقط ،تم سحل السيد أمحد بن عبد اهلل الحضار كعيتي ))7 
عامًا ( ف مظاهرات مماثلة لـ " ترير الرأة" بشوارع مدينة حّبان)شبوة( ثم رميت 

جثته بالعراء!

 قــام العديد مــن منفذي عمليات القتل والســحل أعضــاء اجلبهة القومية 
والفلحي بالرقص طربا عل جثث ضحاياهم.

أشهر العلمء و الوجاهات و شــيوخ القبائل ف حرضموت كم كانت تسمى 
قبل الوحدة، الذين اختطفوا و أعدموا و ســحلوا من ِقبل عنارص اجلبهة القومية 

ف حمافظة حرضموت 

أوالً : يف منطقة وادي بن عيل يف وادي حرضموت:

قامت العصابة بقتل و سحل جثث و استخدام الفؤوس لتهشيم مجاجم التالية 
أسمءهم:

و  	 دين  عامل   - العلوي  احلامد  حممد  بن  عل  احلبيب  )النصب(  السيد 
منصب السادة آل احلامد - سحل وقتل باحلجارة والفؤوس.

احلبيب السيد/ قدري بن حممد العلوي - عامل دين- 	
احلبيب العّلمة/ شيخ بن أمحد العطاس العلوي - عامل دين- 	
 الشيخ/ عبيد الزبيدى الكثريى - من شيوخ قبائل آل كثري. 	
بدر بن أمحد الكسادى - النائب السابق وعامل ف علوم البحار وله مؤلفات  	

البحر واللحة وكان من  العلوم وقاموس مصطلحات  عديدة ف هذه 
يسلم  اللواء  قتل  عل  أرص  أيضا  الذي  البيض  سامل  عيل  قتله  عل  أرص 
الرئيس  رفض  رغم   ، الشهري  احلرضمي  العسكري  سميدع  بن  صالح 
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سميدع  بن  لرسة  أعطاه  بذلك  خلطاب  وتوجيهه  هؤالء  اعدام  ربيع  سامل 
للبيض قبل تنفيذ االعدام .. ولكن عيل البيض علم من حمسن الرشجبي بأمر 

سالي فنفذ االعدام قبل استلمه لرسالة سالي ... وغريهم كثري .
عيل سامل البيض أمر وأرشف عل اعدام عدد من رجال حرضموت.

 ثانيًا : يف منطقة حفل يف حرض موت:

قامت العصابة ورجال اليليشيا بقتل و سحل جثث التالية أسمؤهم:

الشيخ عون بن عامر بن طالب الكثريى 	
الشيخ يسلم بن عامر بن طالب الكثريى 	
الشيخ عوض بن جعفر بن طالب الكثريى 	
الشيخ صالح رباعي بن طالب الكثريى 	
الشيخ كرامه بن مرعي بن طالب الكثريى 	

ثالثًا مديرية القطن:

ف عام )97) تم اختطاف ،ُمقدم قبائل )ند( احلرضمية أي كبريهم ورئيســهم 
ربيع بن عّجــاج النهدي - كبري حكمن )الذي حيكم بي افــراد القبيلة( ند ، بعدها 

ُأعدم ف معسكر االعتقال و تم التمثيل بجثته. 

رابعًا مديرية تريم:

تــم اختطاف و قتل و تعذيب عرشات علمء الدين فيها ، أبرزهم احلبيب العّلمة 
حممد بن حفيظ بن الشــيخ أيب بكر )والد العلمة والداعية عمر بن حفيظ الذي كان 
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طفل صغريا ف ذلك الوقت ( ، الذي اختطفته عنارص فرع احلزب ، عقَب انتهاءه 
مــن القاء خطبتي صلة اجلمعة و ما زال مصــريه جمهوالً حتى اليوم. كم تم فرار 

أرسته اىل "البيضاء".

تنفيذ جمزرة السحل يف مديرية شبام

 وتم قتل وسحل مخســه من ابناء قبيلة ال كثري والسيد العيدروس وعامر بن 
صالح بن طالب وبن ســند و صالح بن ســامل عامر وحممد بن سعيد وغالب بن 
عوض بن عبدات وقد كانوا مجيعا ف ســجن الكل وجيئ هبم اىل ســجن مدينة 
شــبام قبل التنفيذ بيومي ثم أخذ كل وُأحد منهم اىل امام منزله لتشــاهده عائلته 
وهو يســحل ويرضب بالفؤوس ويــركل بالقدام حتى الــوت وقبلها مبارشة 
خرجــوا بمجموعة من البدويــات اللت انضممن اىل اجلبهة القومية وشــكلن 
جمموعة عســكرية تطوف ف الدينة مع جمموعة من الرعاع الذين هيتفون بالوت 

لرجال الكهنوت واخلونة واالقطاعي .

وتم السحل والقتل والغوغاء هتتف لقتل هؤالء الساكي وسحلهم ورضهبم 
بالفؤوس حتى الوت .

أن تنفيذ جمزرة الســحل ف مديرية شــبام، ف اخلمســه من ابناء قبيلة ال كثري 
والسيد العيدروس.
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الوظائف التي توالها البيض 

وزير الدفاع من ) ديســمرب بعد االســتقلل مبارشة 967) اىل 969)   -(
عندما استلمها منه عيل نارص حممد.

عام 969)م ُعيِّ وزيرًا للخارجية لفتة قصرية .  -(

مسؤل الســيايس والعســكري عن حمافظة حرضموت والهرة وف ايامه   -(
تت جرائم.

 الســحل والقتل والذبح واعلن الردة والكفر وحماربة االسلم باسم حماربة 
الكهنوت من عام 969) -)97)م.

عام )97)م ُعيِّ وزيرًا للتخطيط    -4

5-  عام 974)م عي سكرتريا للجنة الدائمة لجلس الشعب العل

6-  عام 976)م ُعيِّ وزيرًا للحكم الحيل

عضوا اللجنة التنفيذية للجبهة القومية   -7

عضو الكتب السيايس للحزب االشتاكي وسكرتري للدائرة االقتصادية،   -8
الدائرة العامة والدائرة احلزبية ف احلزب.

ظل عضوًا للمكتب السيايس للجبهة القومية ثم احلزب االشتاكي. وف عام 
979)م تــم جتريده من مناصبه احلزبية واحلكومية ف عهد عبد الفتاح إســمعيل 
لعدة خمالفات وجتاوزات قام هبا ومنها زواجه الثاين من اليافعية احلرضمية ملكي 
الن التنظيم يمنع بالــزواج بأكثر من واحدة حيث اصدرت اجلبهة القومية قانونا 

يمنع  الزواج بأكثر من واحدة .
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 لكنــه رسعان ما عاد إىل الواجهة عندما تكن عل نارص حممد من إقصاء عبد 
الفتاح إسمعيل ونفيه إىل موسكوعام 980)م

واستطاع عيل نارص وجمموعته أن جيعلوا عبد الفتاح يستقيل من رئاسة الدولة 
والمانة العامة للحزب االشــتاكي اليمني ) وهو منصب أعل من رئيس الدولة 
ف النظام الســوفييتي( وذلك عــام 980) م بحجة الــرض ، وُأعطي النصب 

الفخري ف رئاسة احلزب االشتاكي وتوجه إىل منفاه ف موسكو باسم العلج.

واستطاع عيل نارص حممد وعيل عنت وعيل سامل البيض الذي انضم إليهم بعد 
أن كان ف حزب عبد الفتاح ووافق عل عزل عبد الفتاح.

واستطاع عيل عنت أن يعيد جتميع قواته العسكرية الضاربة مع االستعداد ليوم 
الفصل احلاسم ، وانضم إليه عيل سامل البيض.  وبدأ االستعداد للمعركة الفاصلة 
بي الفريقــي: فريق أبي بقيادة عيل نارص حممد ومعه حمافظ أبي حممد عيل أمحد، 
وقائد البحرية اجلنوبية أمحد عبداهلل احلســني وعبــد ربه منصورهادي  )وغريهم 
كثري( وهم من أبي ، وعيل عنت )نائب الرئيس والقائد الفعيل لقوة الدرعات من 
الضالع( ، وعيل شــايع وصالح مصلح وكلهم من منطقة الضالع وردفان  )تابعة 
لحافظة حلج( ، وطلبوا عودة عبد الفتاح إســمعيل الذي كان ف موسكو ف منفاه 
وحيظى فيها برعاية كاملة من حكومة االتاد الســوفيتي  ويقابله بانتظام مستشار 
الرئيس احلزب الشــيوعي الســوفيتي كارين بروتنس وحيظــى برعايته التامة، 
واســتغلت احلكومة السوفيتية هلذا الطلب إلعادة عبد الفتاح اسمعيل ودعمه ف 
حرهبم ضد التوجهات عيل نارص حممد التي تعترب ليربالية بالنسبة للتيار الشيوعي 
الاركس وعاد عبد الفتاح اســمعيل بالفعل  ف فرباير عام 985) م من موسكو 
لينضم  اىل جمموعة عيل عنت وعيل سامل البيض وحيدر أبو بكر العطاس مشكلي 

قيادة رسية عام 985) م.
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املعركة النهائية  يناير 1986م

وبدأت الناورات للســتعداد للمؤتر الثالث للحزب اليمني االشــتاكي. 
وبدأ الضغط عل عيل نارص حممد الذي كان حمتفظا بمنصب رئيســا للجمهورية 

ورئيس الوزراء وأمي عام احلزب االشتاكي.

ونتيجــة الضغوط التتال من الكوادر ومن عيل عنت اضطر عيل نارص للتخيل 
عن منصب رئيس الوزراء حليدر العطاس الذي اعتربه ال يشــكل خطًرا ويمكن 
جعله قوة منافســة لعيل سامل البيض.  ولكن حيدر العطاس انضم إىل البيض وإىل 
جمموعة عيل عنت وعبد الفتاح ، وتم اإلفراج عن حممد ســعيد عبداهلل)حمســن( 
الرشجبي رئيس االستخبارات السابق بضغط من جمموعة عيل عنت ، وتم تعيينه 
وزيًرا لإلســكان ، ورفعت اإلقامة اجلربية عن حممود عشــيش وتم تعيينه وزيًرا 
للوحدة.  وهكذا عاد أنصار عبد الفتاح إىل الواجهة تدرجييا وشكلوا قوة حقيقية 

مناوئة لعيل نارص.

وترك الطرفان للســتعداد خلوض العركة الفاصلــة.  وتدخل الرفاق من 
بريوت − وخاصة نايف حواته وجورج حبش  اللذان زارا عدن إلصلح ذات 
البي بي الرفاق الاركســيي.  وتدخلت أيضا السفارة الروسية لصالح تيار عبد 
الفتاح وعيل عنت . ويقول الرئيس عيل نارص ان السفارة الروسية كانت تثري الفتنة 
بي اجلانبــي وكان بعض افراد البعثة يؤيدون ف الظاهــر عيل نارص والجموعة 
االخرى االكرب تؤيد عبد الفتاح اســمعيل حتى يتم اشــعال نــار الفتنة بينهم . 

والقضاء عل عيل نارص وجمموعته. 

وُقبيل انعقاد مؤتر احلزب االشــتاكي اليمني  )الكونفرنس الثالث( اتضح 
االصطفاف العسكري واحلزيب بي الفريقي.
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جمزرة 13  يناير 1986 م ومقتل عبد الفتاح اسامعيل 

وبدأت الجــزرة ف )) يناير 986) م حيث كان كل فريق مســتعدا للخر 
وقام عيل نارص بتدبري اجتمع لعضاء الكتب الســيايس ف الصباح.  ودخل عيل 
عنت وعبد الفتاح إســمعيل وعيل سامل البيض وصالح مصلح وزير الدفاع انضم 
إىل حزب عيل عنت من قبيلته وعيل شايع ، وتأخر عيل نارص قليل وأرسل حارسه 
اخلاص مع ترمس الشــاي الــذي يرشب منه الرئيس عيل نــارص.  وفجأة أطلق 
احلارس النار عل الجتمعي فقتل عيل عنت وعيل شــايع وقام صالح مصلح بقتل 
احلارس الول فأرداه قتيل ولكن احلارس الثاين عاجله برصاصة فقتله. وتظاهر 
البيض وعبد الفتاح بأنم قد قتل ورفســهم احلــارس برجله فلم يتحركا فخرج 
احلارس.  ولا شــعروا بالمان تركوا وطلبــوا النجدة.  وكانت الدبابات )وهي 

سلح عيل عنت( قد دخلت عدن ف ذلك الصباح استعداًدا للمعركة. 

وبدأ قتال رشس ، واستبسلت كل الجموعات وخاصة سلح البحرية الذي 
بقي يرشــق ســلح الدبابات بصوارخيه من ميناء عدن بعد أن انزم أنصار عيل 

نارص. وانقسمت القوات اجلوية ومل يكن هلا دور فاعل. 

وانســحب عيل نارص اىل مقــر انصاره ف أبي وقيل ان ذلــك تم اثناء عملية 
االغتياالت لجموعة عيل عنت وعبد الفتاح والبيض .

وعلق بعض الباحثي للنسحاب السيع لعيل نارص النه كان احد االسباب 
ف انزامه .

 وبعد عرشة أيام مــن القتال الرشس ف عدن وحلج وأبي والضالع انتصت 
جمموعة عيل عنت الذي قتل ف االجتمع مع صالح مصلح وعيل شايع.

وقيــل أنه قد قتل ف العارك ما يزيد عل عرشة آالف شــخص.. ثم اســتمر 
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البحث عن أنصار عيل نارص الذي انســحب مبكرا  مع جمموعة كبرية)0) الفا( 
من أنصاره اىل ابي ثم بعد اهلزيمة ذهب اىل صنعاء التي اســتقبلتهم استقباال طيبا 
عل أمل العودة بعد أن ينظم قواته ويطلب الدد من منجســتومريام  ف احلبشــة 

وعيل عبداهلل صالح ف الشمل اليمني.

البحث عن مصري عبد الفتاح اسامعيل واهتام البيض بالتخلص منه 

وأرسل أنصار عيل عنت وعبد الفتاح دبابتي حلمل عيل سامل البيض وعبدالفتاح 
إسمعيل. وتقول الرواية أن كل واحد منهم ركب دبابة ، وأن صاروخا أطلق عل 

الدبابة التي فيها عبد الفتاح فأصابته فقتل هو وقائد الدبابة.

ولكــن الغريب ف المر أنم وجدوا جثة قائد الدبابة ولكنهم مل جيدوا أي أثر 
لعبدالفتاح إسمعيل.

االستاذ شاكر اجلوهري يتهم البيض يف قتل عبد الفتاح اسامعيل 

كتب االستاذ شاكر اجلوهري: )الرتبط باحلزب االشتاكي واحلركة الشيويعة 
ف اليمــن( عدة مقاالت متتابعــة ف صحيفة السياســة الكويتية ترشح أحداث 
ينايــر 986)م  واختفاء جثة عبد الفتاح اســمعيل ثم نرشهــا ف كتاب اصدرته 
مكتبة مدبول بالقاهرة واعاد نرشها باختصار عل االنتنت ووســائل التواصل 
ف 8/7/7)0)م  باســم وثيقة الصاع ف عدن ، البيــض أمر بقتل عبد الفتاح 

اسمعيل .

وقال : أن البيض هو الذي رتب قتل عبد الفتاح اسمعيل ،  بمعرفة ومشاركة 
سعيد صالح، عضو الكتب الســيايس. ويقول أن التقرير حول مقتل عبد الفتاح 
اسمعيل برئاسة صالح منص السيييل ،  يتقاطع مع نتائج اإلستقصاء الصحفي.. 

وهناك عدة روايات ف مقتل عبد الفتاح اسمعيل :
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)-ذكرت هذه الرواية أن عبد الفتاح اســمعيل خرج مــن قاعة اجتمعات 
الكتب السيايس مســاًء ، ف حوال الساعة الســابعة وهو مصاب بجرح طفيف 
ف يده ، واجته بمدرعة أقّلته وعيل ســامل البيض إىل مبنــى وزارة الدفاع، وعندما 
تعرضــت الدرعة لنريان أحد الواقع التابعة للقوات البحرية )التابعة لعيل نارص( 

قفلت راجعة حيث نزل منها البيض وبقي فيها اسمعيل.

وتقول الرواية الرســمية إن الدرعة أصيبت بعدة قذائف صاروخية دمرهتا ، 
إال أنه مل يُعثر عل أثر جلثة عبد الفتاح.

)-تذكر هذه الرواية ، عل لسان شــقيقة عبد الفتاح اسمعيل )زوجة فضل 
حمسن عضو الكتب السيايس للحزب( " أم صلح "، أن عبد الفتاح اتصل هبا ف 

اليوم الثالث للقتال ليطمئنها عل سلمته.

)-والرواية الثالثة تقول انه اتصل هبا ف اليوم العارش بدال من اليوم الثالث  

4- يقول عيل سامل البيض خلل مقابلة نرشهتا صحيفة " السياسة " الكويتية 
)))/)/986)( ، بعد  توقف القتال : أنه ظل هو والرفيق عبد الفتاح اسمعيل 

عل اتصال مع السفري السوفيات حتى اليوم العارش للقتال.

وتشري هذه الروايات االربع اال ان عبد الفتاح مل يقتل مبارشة. 

تقول الرواية أن عبد الفتاح اسمعيل خرج مبارشة من مقر اللجنة الركزية   -(
إىل منزل سعيد صالح عضو اللجنة الركزية  ، القريب من البنى ، وبقي فيه ليتابع 
أعــمل القاومة ضد القوات الوالية لعيل نارص حممــد. وف اليوم اخلامس ، أقتيد 
عبد الفتاح  إسمعيل من منزل سعيد صالح خمفورًا بحراسة )"عبد القوي جوهر" 
قريب سعيد صالح( الذي توىل قتله وإحراق جثته ودفن بقاياها  ف مكان ال يبعد 
كثريًا عن منزل ســعيد صالح )الذي صار وزير أمن الدولة وهو من اشــد انصار 
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البيض وحلفائه (. ثم أقدم سعيد صالح عل قتل "عبد القوي جوهر"، مدعيًا أنه 
انتحر.

وقد ذكرت الروايات الســابقة أن عبد الفتاح والبيض مل يقتل ف الجزرة   -(
وخرجا من مبنــى اللجنة الركزية وركب كل واحد منهم دبابة وقد قصفت دبابة 
عيل البيض وأصيب ونقل اىل الستشــفى. كم قصفت دبابة عبد الفتاح اسمعيل 
وقتل من معه فيها ولكن عبد الفتاح اســمعيل خرج سالا يميش كم تقول الرواية 
قرب مقر قيادة القوات البحرية بعد جس التواهي  إىل أن التقاه نفر من حراسات 
ســامل صالح حممد وسعيد صالح ، واصطحباه إىل منزل ســعيد صالح القريب.  
ومن داخل منزل سعيد صالح ، اتصل " عبد الفتاح اسمعيل " مع شقيقته زوجة 
فضل حمســن، وظل متخفيا طوال أيام القتال ف منزل سعيد صالح الذي هو من 

أقرب القربي لعيل سامل البيض.

وكتب االستاذ شاكر اجلوهري 

يرشح ما حدث لعبد الفتاح اســمعيل : إن عيل سامل البيض ، اوعز اىل سعيد 
صالح حليفه وصديقه الدائم ان يقتل ضيفه عبدالفتاح اسمعيل. وقد اوكل سعيد 

صالح هذه الهمة  إىل قريبه " عبد القوى جوهر" الذي نفذ الهمة.

ولكن أين ذهبت جثة عبد الفتاح اسمعيل؟ .

يقول سعيد اجلناحي "هناك روايتان عن مصري جثة عمه عبد الفتاح اسمعيل" 
الرواية الوىل أن سعيد صالح عندما اختلف مع الرئيس عيل عبد اهلل  صالح قال 
له سنقتلك كم قتلنا عبد الفتاح اسمعيل فسأله الرئيس :وأين ذهبتم بجثته ؟ فقال 

قتلناه ووضعنا  اجلثة ف شوال وثبتنا به ثقاالت وقذفنا به إىل قاع البحر!.
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 والرواية الثانية تنسب إىل سعيد عبد الوارث )عضو اللجنة الركزية للحزب 
االشتاكي اليمني( الذي قال البن عبد الفتاح اسمعيل أن جثة والده دفنت تت 

ارضية غرفة داخلية ف منزل سعيد صالح!.

تقرير جلنة الكتب الســيايس للحزب اإلشتاكي اليمني ، واللجنة الركزية ف 
مقتل عبد الفتاح اســمعيل  ) نسخة عيل سامل البيض، وخمتومة بتاريخ ))مارس 

)آذار( 986)  رقم 59)/) ) .

خلصة التقرير العقد والطويل أن الدبابتي اللتي خرجتا من اللجنة الركزية 
)التواهي( رضبتــا بمدافع متعددة بالقوات البحرية التــي كانت تتبع عيل نارص 

حممد.

احتقت الدبابتــان ورغم ذلك خرج منها قائدهــا ومعاونه بجروحهم وتم 
انقاذمهــا بعــد أن وصل اىل بعض اقارهبــم ومن ثم اىل مســتوصف ومن ثم اىل 

مستشفى اجلمهورية ومن ثم اىل مشفى الصداقة.

ووجــدت ف بقايا الدبابتي أثار عظام انســانية وثياب ممزقة وعدة اســلحة 
)مسدسات وبعض الذخائر (.

وقد جاء يف التقرير االستنتاج التايل : 

)ـ احتوت الدرعة عل أربعة أفراد وأربعة مسدسات وآل واحد.

)ـ  نجى من أفراد طاقم الدرعة شخصان القائد والسائق.

)ـ وجدت جثتان ، أحدها تبي أنه الدفعي )الثاين مل يرش اىل هويته التقرير(

4 ـ ُســحبت جثتان حمتقتان من قبل مجاعة الدفاع قبل وصولنا الوقع بأيام، 
ومن بقايا اجلثتي رماد وأســنان وخوذة بجانب حائط الســور يستنتج أنا جثة 

مدفعي الدرعة.
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5ـ  بناء عل ما ورد أعله خيشى أن اجلثة التي سحبت ومل يتم التعرف عليها هي 
جثة الرفيق عبد الفتاح اســمعيل  خاصة وأنه مل يعرف أي دليل آخر عل خروجه 
من الدرعة وقت احلادث وحــدوث اصابة ف رجله قبل انفجار الدرعة مما يعيق 
حركته ، وســمع الني عند حدوث اإلنفجار مبــارشة ، ولن أحدًا مل يقرب من 

الدرعة حلظة انفجارها وخلل فتة احتاقها ولكثر من ساعتي.

واستنتاجًا أن معظم الشواهد توحي بأن الرفيق عبد الفتاح استشهد هنا أو أن 
جنود من العدو أخذوا جثته مبارشة .

هذا ما استطعنا التوصل إليه عل ضوء الفحص الدقيق للموقع والتحري مع 
سائق وقائد الدرعة وشهادات شــهود العيان وقت احلادث وبعده. ونرفق جزء 

من عظم يمكن فحصه ،  حيث توجد اإلمكانيات لعرفة العمر.

نرجو أن نكون قد وفقنا ف هذه الهمة الصعبة.

مع بالغ تقديرنا الدائم. ، صالح  منص السيييل ) رئيس اللجنة ( ، حممد سعيد 
عبد اهلل، ، الدكتور أمي أمحد عبده نارش والرائد صالح عبيد أمحد.

الغريب أن مل يتم فحــص DNA للجثتي او بقايامها للتعرف عل أصحاهبم 
ومن اليسري التعرف عل ًأصحاب هذه اجلثث أو بقاياها وبالتأكيد يمكن التعرف 
عل جثة عبد الفتاح اســمعيل من بقايا اجلثة ومن وجود ملفات طبية له ف عدن 
وف موســكو وهلذا ان هذا التقرير فيه كثري من الغموض ال يمثل احلقيقة الكاملة 
ف هذا الوضوع وخاصة أن كاتب التقرير والرشف عليه هو صالح منص السيييل 

رئيس اللجنة ووزير الداخلية والصديق احلميم لعيل سامل البيض. 

وبم أن البيض متهم ف ذلك فإنه من الحتمل أن يقوم صديقه بتحويل التهمة 
اىل انصار عيل نارص حممد الذين كانوا مستولي عل البحرية والتي أقامت برضب 

الدبابات والدرعات التابعة لجموعة عيل عنت وعيل سامل البيض.
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ويقول احد كبار اعضاء احلزب االشــتاكي الســيد عمر عبــد اهلل اجلاوي 
)الســقاف( انه يعتقد اعتقادا جازما ان البيض ختلص من عبد الفتاح اســمعيل 
حتى يستطيع ان يصل اىل مركز القيادة والرئاسة ويؤيده ف ذلك كثري من العلقي 

والهتمي هبذه القضية .

انتخاب البيض امينا عاما للحزب االشرتاكي ورئيسا للدولة 

وبعد جمزرة )) يناير 986)م  مل يبقى من اعضاء اللجنة الركزية الكبار سوى 
عيل سامل البيض حيث تم قتل عيل عنت وصالح مصلح وعيل شايع ثم تم قتل عبد 
الفتاح اسمعيل االمي العام للحزب االشتاكي الذي ختلص منه ومن جثته عيل 
سامل البيض ، ومل يبقى ف الساحة ســوى عيل سامل البيض وهلذا تم انتخابه رئيسا 

للدولة و امينًا عامًا للحزب االشتاكي  الذي تكون عام 978)م من : 

حزب اجلبهة القومية ف اجلنوب .  -(

االتاد الشعبي الديمقراطي الذي كونه عبد اهلل عبد الرزاق باذيب وبعد   -(
وفاته توىل قيادته بعد ذلك اخويه عيل وابو بكر باذيب واللذين انضم اىل جمموعة 
عيل نارص حممد ف رصاعه مع حزب عبد الفتاح اســمعيل  وهلذا استبعدت هذه 

الجموعة ايام عيل سامل البيض .

)-  حزب البعث العريب االشتاكي جمموعة أنيس حسن حييى بعد ان تول 
اىل الاركسية اللينينة .

وحزب سلطان أمحد عمرف الشمل.   -4

وحزب جار اهلل عمر ف الشمل ، وكلها  أحزاب ماركسية لينينية.  -5

وتوىل مع عيل ســامل البيــض حيدر ابو بكر العطاس منصــب رئيس الوزراء 
ومنص السيييل وزيرا للداخلية وسعيد صالح مسؤال عن المن .
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البيض يواجه مشكلة عويصة 

واجه  البيض مشــكلة عويصة حيث ان الدولة اصبحت شبه مفلسة وعليها 
ديون كثرية وعندما اجته اىل احلليف االســايس واالتاد الســوفيتي طالبه االتاد 
الســوفيتي بدفع الديون الضخمة التي تراكمت عل مجهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية ، وبطيبعة احلال مل يستطع ان يدفع اي شء .

وبم ان االتاد الســوفيتي بــدأ ف التغيري بعد اســتلم نيكيتا خروتشــوف 
سكرتارية احلزب والســلطة فإنه قد بدأ ف سياسة الربوســتيكا )اعادة اهليلكة 
للدولة واالنفتاح الســيايس واالقتصادي ( وبالتال مل يعــد مهتم باليمن اجلنويب 
الثقل بالديون وباحلروب والذي ال فائدة منه للتاد السوفيتي ، بل يشكلوا عبئا 

شديدا عليه  .

هلذا كله اجته عيل سامل البيض وزمرته اىل فكرة الوحدة مع اليمن الشمل والتي 
كانت حلم للشعب اليمني طوال فتة العهد اجلمهوري اليمن  الشمل) منذ قيام 
الســلل بثورته ف 6) ســبتمرب )96)م( واليمن اجلنويب ) منذ  ثورة 4) اكتوبر 

)96)م ( 

البيض يذهب اىل الوحدة 1990م

ومل يكــن البيض غبيا  عندما قفز إىل الوحــدة االندماجية بل كان يقوم بعمل 
ماكر ذكي لألسباب التالية: 

انيار الدولة ف اليمن الديمقراطية الشــعبية ومواجهة الديون ، ومل تعد   -(
روســيا قادرة عل مدها بأي أموال عل اإلطلق. وكانــت النظمة الحيطة هبا 

سواء ف الشمل اليمني أو دول اخلليج يتبصون هبا وينتظرون نايتها .
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انتهت الشيوعية بانيار العسكر االشتاكي بأكمله وتول روسيا نفسها   -(
إىل  شبه الرأسملية وتفكك الجموعة االشتاكية بكاملها ف أوربا .

كان الضعف بالؤسســة احلزبية ف اجلنوب قد نال منها كل منال بسبب    -(
احلروب التتالية والتصفيات وآخرها مذابح يناير 986)م الروعة )ضحيتها أكثر 

من أربعي ألف من الكوادر العليا إىل الكوادر السفل إىل بسطاء الناس(.

رغم أن الوضع ف الشمل كان أفضل من اجلنوب من الناحية االقتصادية   -4
إال أنه كان يعاين من انقســامات قبلية بي حاشد وبكيل وبي جمموعات صنعاء 
وجمموعات  تعز، ومل يكن هناك تنظيم قوي سوى جتمع قبيلة حاشد الذي يقوده 
الشيخ عبداهلل بن حســي المحر الذي تالف مع اإلخوان السلمي حيث كونوا 

التجمع الوطني للصلح .

كان هناك حزبان )اشــتاكيان شــيوعيان ( ف الشــمل احدمها يرأســه   -5
الســلطان امحد عمر والثاين يراســه جاراهلل عمر وكلمها  قــد انضم اىل احلزب 
االشــتاكي اليمني الذي توىل امانته العامة عبد الفتاح اسمعيل ف عام 978)م 
وثم توىل امانته العامة عيل ســامل البيض وبالتال يعترب البيض السؤول االول عن 
احلزب االشتاكي اليمني ف الشمل واجلنوب واحلزب  ف اليمن الشمل له جذور 
وخاصة ف منطقة تعز واحلجرية موطن عبد الفتاح إســمعيل وحمسن الرشجبي 
وعشــيش )الثلثة الكبار ف التنظيم االشــتاكي ف عدن( كم كان هلم أنصار ف 
صنعاء وغريها من الدن. وقد اســتقطبوا جمموعة من ضباط اجليش واســتغلوا 

التنافس بي حاشد وبكيل فتسللوا إىل بكيل وأوجدوا هلم أنصاًرا ف شباهبا.

كان عيل ســامل البيض يعتقد أنه بالوحدة وبوجــود فرقتي كاملتي من   -6
اجليش اجلنويب بكامل عدهتم وسلحهم ف الشمل يشكل قوة ضاربة له و)أحدها( 

بالقرب من صنعاء ف عمران و)الثانية( ف ذمار.
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كان البيض يظن أنه يســتطيع بخربته احلزبية الطويلة وقدرته عل اخلداع   -7
أن  خيدع عيل عبد اهلل صالح وبالتال يستول ف فتة معقولة عل مقاليد السلطة.

اســتلم البيض مبلغا كبريا من صدام حســي ليتمــم الوحدة مع وعود   -8
بالدعم الكامل .

وهلــذا ارص عل الوحــدة االندماجية رغم معارضة احلزب االشــتاكي ف 
اجلنــوب هلذه اخلطوة ورغم اقتاح عيل عبد اهلل صالح ان تكون الوحدة فيدرالية 
اال ان البيض ارص عل الوحدة االندماجية الكاملة العتقاده اجلازم بانه يســتطيع 
الســيطرة عل البلد بسعة لا لديه من الكوادر احلزبية االشــتاكية الشملية وبم 

لديه من القوة العسكرية التمثلة ف الفرقتي اجلنوبيتي الوجودتي ف الشمل .

اعالن الوحدة 22 يونيو 1990م  

تــم توقيع اتفاق الوحدة ف اواخر عام 989) ف عدن بي عيل ســامل البيض 
رئيس مجهورية  اليمن الديمقراطية الشعبية )اليمن اجلنويب( والرئيس عيل عبد اهلل 
صالح رئيس اجلمهورية اليمني )اليمن الشمل( وتم اعلن الوحدة باحتفال هبيج 
ف صنعاء ف )) مايو 990) وتوىل منصب رئيس اجلمهورية اجلديدة الرئيس عيل 
عبد اهلل صالح وتوىل عيل ســامل البيض منصب نائــب الرئيس بينم توىل حيدر ابو 

بكر العطاس منصب رئيس الوزراء  .

رأي الرئيس عيل نارص يف الوحدة )1990-1994م( 

تقــول صحيفة اندبندنت لندنية )النســخة العربيــة ( 4) مارس 0)0) ف 
حديثها مع الرئيس عيل نارص .

يتحدث الرئيس عيل نارص عن الوحدة اليمنية التي تت ف مايو 990)م "تم 
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االتفاق عل الوحدة ف جلسة قات بحّقات )عدن( ف صفحة ونصف الصفحة، 
مع أن اتفاقيــة الوحدة اللانية صيغت ف أكثر من 000) صفحة، وكان االتفاق 
بمثابة صفقة تم فيها اقتسام السلطة والثروة، وإقصاء كافة القوى السياسية شمالً 
وجنوبــًا، وهلذا بدأت أزمــة الثقة بي الرشيكي التــي أدت إىل ظهور اخللفات 
والصاعــات واندالع حرب 994)، ولألســف مل يفّرق البعــض بي الوحدة 
كهدف نبيل وعظيم تقق للشعب اليمني، وبي المرسات اخلاطئة بحق الوحدة 
من ِقَبل الوقعي عليها، التي أدت إىل احلرب واالنفصال عام 994)، هذه احلرب 
التي ال يزال اجلميع يدفع ثمنها واستفاد منها جتار احلروب من الطرفي، فلم يكن 

الدخول إىل الوحدة أو اخلروج منها قد تم بطريقة مدروسة".

البيض يقوم باالنفصال21 مايو 1994م وينتهي بالفشل 

ويبدو أن البيض خاب أمله باالستيلء عل السلطة واحلكم ف اليمن الوحد  
إذ وجــد أن عيل عبداهلل صالح أشــدُّ ذكاء ومكًرا منه ، فمــع عيل عبداهلل صالح 
ثلثي ألفا من أنصار عيل نارص الذين هربوا إليه واستطاع أن يستقطبهم. كم كان 
تالفه الوثيق مع الشيخ عبداهلل بن حسي المحر ومعه قبائل حاشد القوية يشدان 
أزره ويضاف إىل ذلك الجموعات من أنصاره ف اجليش والخابرات وجمموعات 

اإلصلح الستعدة لقتال الشيوعيي من ناحية البدأ.

واستطاع عيل عبداهلل صالح أن حيارص فرقة عمران وفرقة ذمار اجلنوبيتي وأن 
حييطهم بقواته الضاربة حتى ال تتحرك ضده كم اســتطاع عيل عبد اهلل صالح ان 
ُيفهم القادة الشــيوعيي ف اليمن الشمل انم مراقبون مراقبة شديدة واذا تركوا 
باي حركة فإن مصريهم الســجن وهلذا أســقط ف يد البيض ، فبــدأ الناورات 
واالحتجاجات واالعتصامات وأعلن االنفصال ف )) مايو/ أيار 994) م بعد 

أن استطاع أن يقنع دول اجلوار بأمهية االنفصال.
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ما الذي دفع دول اخلليج العريب اىل معارضة الوحدة اليمنية؟

    كانــت العلقات بي الرئيس عيل عبد اهلل صالــح ودول اخلليج وبالذات 
الســعودية علقات جيدة ، ولكن عندما قام صدام حســي بغزو الكويت ف ) 
اغســطس 990)م اضطرت حكومة الكويت وجزء كبري من شعبها اىل اللجوء 
اىل الملكة العربية الســعودية واستقر امري الكويت وول العهد وكبار الضباط ف 

الطائف .

وكان صدام حسي قد قام بحرب عنيفة وطويلة ضد ايران بعد ثورة اخلميني 
وســاندته ف ذلك دول اخلليج كلها وخاصة الكويــت واالردن والدول الغربية 
بكاملها وكانت الكويت من اوائل الدول التي ســاندت صدام حســي مساندة 
تامة ولكن يبدوا مع اســتمرار احلرب الطويلــة ان الكويت مل تعد قادرة عل دفع 
االموال الطائلة لصدام حسي ، ويدعي صدام حسي بان الكويت بدأت تسحب 
من بتول العــراق الوجود عل احلدود بينهم وبالتال طلــب تعويضا كبريا هلذا 
االمر ، وانكرت الكويت ذلك وطال النزاع وتدخلت اجلامعة العربية ومل تستطع 
ان تل الشكلة فقام صدام حسي باالجتمع بالسفرية االمريكية بالعراق واخربها 
بالوقــف وانه ينوي اهلجوم عل الكويت النا رفضــت ان تده بالال وانا ايضا 

سحبت جزءا من بتول العراق عل احلدود اىل الكويت .

واوضــح هلا انه يريد ان هياجم الكويت وحيتلهــا فم هو الوقف االمريكي ؟ 
واعلنت الســفرية االمريكية له بأن امريكا ال دخل هلا ف النزاع العراقي الكويتي 
وان كانــت تذر من مغبة هذا النزاع ، ووثق  صــدام هذه القابلة صوتا وصورة 
وظن ذلك انه ســينتفع به  ، فلم هجم عل الكويت ) اغسطس 990)م هاجت 
الــدول الغربية والبلد العربية عل صدام ومل ينفعــه ذلك التوثيق ف حمادثاته مع 

السفرية االمريكة .
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وف اجتمعات اجلامعة العربية اراد الرئيس عيل عبد اهلل صالح ان هيدأ الثورة 
ضــد العراق وحاول ان يفــس ويدافع عن موقف العراق وان ينســحب صدام 
حســي من الكويت ف مقابل ان تدعمه الدول العربية بالال كم كانت تفعل من 

قبل  .

واغتاظت الدول العربية وخاصة دول اخلليج من موقف عيل عبد اهلل صالح 
الساند لصدام وادى ذلك اىل العلقات السيئة بي دول اخلليج واليمن ، كم ادى 

اىل طرد اكثر من مليون يمني يعيشون ف السعودية من الملكة اىل اليمن.

 وهذا كله شكل عبئا كبريا عل حكومة اليمن ورئيسها عيل عبد اهلل صالح .

وقد عرف البيض كل هذه الشــاكل فاتصل بدول اخلليج واعلن اســتعداده 
للنفصــال عن الوحدة اليمنية واســتقلل اجلنوب بعد ان فشــلت الحاوالت 
التعددة للردن وغريها ف تسي العلقات بي الرئيس عيل عبد اهلل صالح ونائبه 

عيل سامل البيض .

وقــام الرئيس جورج بوش االب بدعم من االمــم التحدة ودعم الكثري من  
الدول الغربية والعربيــة باهلجوم عل القوات العراقيــة بالكويت وذلك ف 6) 
فرباير)99)م وتم تريــر الكويت من االحتلل العراقي واســتطاعت امريكا 
بقواهتا الضاربة ومســاندة الــدول التحالفة معاها ان تقــيض عل قوات صدام 
ف الكويت ، وكان بامكانا ان تســتول عل العــراق بأكمله ولكنها اجلت ذلك 
الســباب جمهولة لنا اىل عــام )00) عندما قامت حرهبا الكاســحة ضد صدام 
والعراق ف ايام حكم جورج بوش) Junior الصغري( وســتولت عل العراق 
بكاملها بمســاندة الدول احلليفة مثل بريطانيا ومساندة الشيعة ف ايران والعراق 

وكانت نتيجة احلرب استيلء الشيعة عل السلطة ف العراق اىل اليوم .

وعانى اهل السنة من االضهاد االمريكي والشيعي فتة طويلة من الزمن . 
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واســتطاع عيل ســامل البيض ان يقنع دول اخلليج وبالــذات الملكة العربية 
السعودية بانه يستطيع اذا وجد الدعم الكاف، ان ينفصل عن اليمن الشمل ويعيد 
دولة اليمن الديمقراطية الشــعبية اىل الوجود وبالفعل تم دعم عيل ســامل البيض 
بالال والسلح الذي تم رشائه من دول اوروبا الرشقية )بلغاريا تشيكوسلوفاكيا( 
وكانــت دول اخلليج قد اتفقت مع مص) ف عهــد الرئيس مبارك ( عل ان تقوم 
القوات الصية بدعم عســكري لقوات البيض ولكن ذلك مل يتم الن الواليات 
التحدة اختذت قرارا بأن ال تشتك مص ف هذه العركة وان تبقى مص بعيدة عن 

ميدان القتال  وبدأت احلرب ف )) مايو 994)م 

تلقــى البيض دعم قويا من دول اجلــوار الذين قدموا له الســاعدات الالية 
الضخمة كم ساعدوه عل رشاء اســلحة متطورة من العسكر االشتاكي السابق 

بمبلغ 4 مليار دوالر وكم اعطي له مبلغ مليار دوالر لينفقها ف احلرب .

ملاذا اهنزم البيض يف معركة االنفصال

اعتمد البيض عل القوات العســكرية القوية التــي كانت معه وخاصة   -(
الجموعات احلرضمية والتي يرأسها بن حسينون 

كان موقف الواليات التحــدة مذبذبا وقد تظاهــرت اول االمر بتأييد   -(
جمموعة البيض ولكن عيل عبد اهلل صالح ووزير خارجيته االرياين اســتطاعا ان 
يقنعا الواليات التحدة بالوقوف عل احلياد. وقد قامت الواليات التحدة بنصح 

احلكومة الصية بأن ال تشتك هبذه احلرب 

تيــزت قوات عيل صالــح باالنضباط والدفاع عن الوحــدة بقوة لعدة   -(
اسباب منها الصالح الشخصية ومنها حماربة التيار االشتاكي الشيوعي السابق ،  
وبالتال انتصت قوات عيل عبد هلل صالح واعيدت الوحدة بي الشمل واجلنوب 
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ولكن بعد ان خس اجلنوب العديد من ابنائه وصارت السلطة بيد الجموعة الشملية  

مشاكل ما بعد حرب االنفصال  

وبدأت الشــاكل بعد حرب االنفصال عام 994) م حيث استوىل الشمليون عل 
الرايض والناصب ف اجلنــوب مما أوجد ثورة ف النفوس وخاصة بعد أن رسح عيل 
عبد اهلل صالــح عرشات اآلالف من الوظفي واجلنود الضبــاط ومل حيصلوا إال عل 
مبالغ تافهة للتقاعد وادى هبم اجلوع واســتبداد اآلخرين واســتيلئهم عل الرايض 
والناصب إىل تكوين احلراك اجلنويب ، وهو ال شك ردة فعل جيب أن تزول بعد زوال 
عيل عبد اهلل صالح وحكمه الفاســد وإجياد نظام ديمقراطي وفيدرال ليشــمل اليمن 

بأكملها حتى تتخلص من كابوس الطائفية والناطقية والظلم واالستغلل.

 وكان الستفيد الوحيد بعد هذه احلرب التي خربت اليمن اجلنويب واليمن الشمل 
هو عيل ســامل البيض حيث اخذ 5 مليــار دوالر من دول اخلليــج انفق بعضها عل 
الســلح وعل انصاره وهرب بميلرات الدوالرات اىل البنوك الســويسية وغريها  
ويشتكي زملء البيض من انه مل يعطهم شيئا من هذه االموال الضخمة وخاصة زميله 
ورفيق دربه الســيد حيدر ابو بكر العطاس الذي يدعي ان البيض اخذ االموال لنفسه 

والوالده لينفق نفقة البلينويرات عل حفلت زواج بناته وحفلته الاجنة .

وعندما دخلت القوات اليمنية الشــملية واحتلت اجلنوب هرب عيل سامل البيض 
اىل دولة عمن التي اكرمته واعطته سكنا فاخرا واعطته جنسيتها وجواز سفرها برشط 

ان يمتنع البيض عن اي نشاط عسكري أو سيايس . 

ولا مل يســتطع البيض ان يبقى هادئا وبعيدا عن السياســة سلم جوازه وجنسيته 
واعادها اىل ســلطنة عمن ثم سافر اىل بريوت واستطاع ان يســتثمر امواله الضخمة 
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باقامة علقات متعددة واســتطاع ان يوجد تنظيم ف اليمن اجلنويب يسمى احلراك 
الشــعبي اجلنويب لقاومة ما يسمى االحتلل الشمل بالطرق السلمية )الظاهرات 
التكــررة والتي يدعي البيض انــا كانت مليونية ( واســتطاع ان يقيم علقات 

شخصية مع دول كثرية تسانده ف دعوة االنفصال .

زواج متاين عيل نارص البيض من الفنان ملحم زين 

نرش موقع دنيا الوطــن ف 7/)/008)م عقد قران ملحم زين من تاين ابنة 
الرئيس اليمني السابق.

دنيا الوطن 

شهدت العاصمة العمنية مســقط، وتديدًا قص الرئيس اليمني السابق عيل 
ســامل البيض، ف 6 مارس الـ 008) عقد قران الفنان اللبناين ملحم حسي قاسم 
زين عل الشابة تاين إبنة الرئيس الســابق جلمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
عيل سامل البيض بحضور 00)) سيدة. احلفل امتد عل مدى ثلث ليال متواصلة 

كم علمت »سيدت« هي كالتال:

الليلة الوىل )الربوط(: حيث ارتــدت العروس الزي اليمني ووضعت عل 
رأســها ِحًل من الذهب تدّلت عل رقبتها. ف ليلــة »الربوط« يأت والد العروس 
الرئيس عيل سامل البيض وخيرب ابنته بأنا أصبحت ف عهدة رجل آخرالليلة الثانية 
)احلنّة(: إجتمعت السيدات مع العروس تاين التي ارتدت زيًا خليجيًا وهو عبارة 
عن فســتان باللوني المحر والخرض الفاتح من تصميم اللبناين عقل فقيه. بعد 
ذلك، وصــل العريس ملحم زين وجلس إىل جانبها، ثم ألبســها خاتم اخلطوبة 

بحضور عائلتيهم.

الليلة الثالثة والخرية:  )حفل عقد القران( ، وهو حفل خاص بالســيدات. 
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دخلت تاين إىل القاعة عل وقع زّفة العروس التي أّدهتا فرقة حرضموت اليمنية، 
وترداد أغنية خاصة بعنوان »يا طري الفرح« قّدمها خصيصًا هلذه الناســبة الشاعر 
خالد الرخيي بصوت الفنان راشد الاجد، ثم تبعها دخول العريس ملحم زين عل 

أنغام زّفة قّدمتها فرقة فلكلور لبنانية              .

أحيا حفل عقد القران الفنانون حســي اجلســمي وتامر حســني واليمنيان 
عوض بن ساحب وعبود اخلواجة.

 تكاليف الزفاف باألرقام

بلغت تكاليف حفل عقد القران مليوين دوالر أمريكي .

احلفل من إخراج أكرم قاووق وتقديم ريم نجم نّفذ ماكياج العروس بّســام 
فتوح أما الشعر فبأنامل الزّين طوين مندلق.

تاج العروس من تصميم خاص أرشف عليه روبري معوض شخصيًا.

توىّل تضري احلفل وتنظيمه الصّمم عقل فقيه.

 تّولــت حديقة قص الرئيس اليمنــي ليلة اإلحتفال بعقــد القران إىل قلعة 
رومانية. إذ جاء ديكور احلفل أشبه بأعمدة قلعة بعلبك الرومانية. وقد آثر الفنان 
ملحم زين اختيار هــذا الطابع لعراقته وداللته التارخييــة المّيزة للبنان من جهة 

وأصوله البعلبكية من جهة أخرى.

فاجأ ملحم عروسه بإهدائها أغنية خاصة ف حفل عقد قرانم بعنوان »عمري 
ابتــدا«، وهي ذات داللة مهّمة، وكأن ملحم يقــول لتمين من خلل كلمت هذه 
الغنية أن عمره قد بدأ حلظة لقائه هبا فزواجه منها. وباإلضافة إىل الغنية، أهدى 
ملحم عروسه طقًم من الجوهرات الاسية بقيمة مليون ونصف مليون دوالر من 
ابتكار مصّمم الجوهرات روبري معوض. وقد ُعلم أن ملحم، وبعد حفل زواجه 
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القّرر ف يونيو القبل، ســيصطحب عروســه لإلقامة معه ف بريوت، وتديدًا ف 
أحد أحيائها الراقية العروفة ف شارع رسسق، بعد أن كان مقّررًا أن يقيم ف منطقة 

وسط بريوت التجاري )السوليدير(.

أثناء احلفل، جلس النجم حسي اجلسمي إىل جانب الفنان ملحم زين وهنّأه 
قائًل: »مربوك«. فرّد عليه ملحم بالقول: إن شاء اهلل نفرح بك قريبًا.

وشارك ملحم زين الفنان حسي اجلسمي أداء أغنيته )بحبك وحشتيني( .

أما الفنان تامر حسني فقال للحم: أنا مل آت إلحياء حفل فني إنم لحرض عقد 
قران صديق ل.

تألقت العروس بفســتان من تصميم اللبناين عقل فقيــه، وقد اختار لتنفيذه 
قمش التافتا من اللون الذهبي، وأحجارًا كريمة من اللؤلؤ والاس. وبلغت كلفته 

50) ألف دوالر.

حقيقة زواج ملحم زين عىل ابنة رئيس اليمن األسبق

 زاد االردن االخباري - أخبار الردن :
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نرش موقع ' اجلديد فن ' معلومــات خاصة جاء فيها أن الفنان اللبناين ملحم 
زين متزوج من لبنانية إىل جانب زواجه الشهري من اليمنية تاين البيض.

حيــث أن ملحم عقد قرانه عام 008) عل إبنة الرئيس اليمني الســابق عيل 
سامل البيض، ف زفاف أسطوري ف جممع “البيال” ف بريوت.

لكــن ملحم حينها كان مغرمًا بلبنانية ُتدعى تيــم خليفة ومها عل علقة منذ 
الـ006)م. لكن ملحم اختار الزواج من تاين خصوصًا أنا إبنة شخصية نافذة، 

إال أنه بقي عل علقته الّسية بـِ تيم.

وقال الوقع أن ملحم عاد وتزوج تيم ف شهر آب / أغسطس من العام))0)، 
إال أن تاين علمت بزواج زوجها الثاين وأجربته عل طلقها.

وبحسب 'الوقع ' أن ملحم تعرض لضغوطات كبرية من عائلة زوجته الوىل 
ورمى يمي الطلق عل تيم، عل أن يبدأ بتنفيذ معاملت الطلق الرسمية خلل 

اليام القبلة.

واضطر الفنان ملحم زين اىل دفع مبالغا طائلة ليتم طلق زوجته تيم اللبنانية 
بناءا عل طلب زوجته االوىل تاين والذي قام ابوها بدفع هذا البلغ .

زفاف أسطوري ل )أماين بنت عيل ســامل البيض( بديب ومليي  الدوالرات 
تطر الراقصات )عبيد الضالعي نرشت صحيفة اجلمهور يوم 06 - 06 - 009))

ف ثاين زفاف أســطوري، وصف بأنه من ليال ألــف ليلة وليلة، أحيته أفخم 
فنادق ديب والشــارقة، وأمطرت فيه مليي الدوالرات عل رؤوس الراقصات، 
ابتهجت )أماين عيل ســامل البيض( بحفل زفاف مل تسبقها إليه امرأة، وال ف عهد 

"الربامكة".

يأت هذا ف ســياق مسلســل حفلت الزفاف الباذخة التي حيرص عيل سامل 
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البيض عل إقامتها لوالده وأفــراد أرسته، والتي اعتاد خلهلا عل إنفاق مليي 
الدوالرات عليها.. حيث شــهدت عدة مدن إماراتيــة مؤخرًا حفلت ضخمة 
البنتــه من زوجته الســابقة، جتاوز فيها حجــم البالغ الالية التــي حصل عليها 
الفنانون والفنانــات الذين احيوا ثاين حفل زفاف أســطوري من نوعه إلحدى 

بنات "البيض" ف اإلمارات العربية التحدة مؤخرًا مليونا دوالر أمريكي.

 وحســب مصادر مقربة من أرسته، فقد حرص عيل ســامل البيض عل إقامة 
حفلت زفاف البنته الثانية )أماين( ف عدد من الفنادق الفخمة ف ديب والشارقة.

وقالت الصادر: إن البيض حرص عل أن تكون حفلت الزفاف التي أقامها 
البنته )أماين( التي اقتنت برجل العمل القطري عيل بادي والذي يشغل منصب 
وكيل وزارة التجارة القطرية ‘ تضاهي تلك احلفلت الباذخة التي كان قد أقامها 
لزفاف ابنتــه الوىل "تاين" عل الفنان اللبناين "ملحــم زين" ، موضحة أن من 
بي احلفلت التــي أقامها البنته أماين بدولة االمــارات‘ حفلتي أقيمتا ف مدينة 
ديب، الوىل وهي حفلة احلناء شهدها فندق ) جراند حياة ( الذي يعد من الفنادق 
العاليــة الكبرية والفخمة بإمارة ديب، وبلغ عدد الدعويــن فيها أكثر من أربعمئة 
شخص.. واضافت الصادر أن حفلة احلناء هذه أحياها الفنان اليمني رائد رسور 
وهو مقيــم بدولة االمارات، إضافة اىل الفنانة اليمنية ســهري ثابت والتي قدمت 
من اليمــن اىل ديب خصيصًا هلذه احلفلة التي خصص هلــا البيض اكثر من نصف 
مليون دوالر من بينها مائة ألف دوالر رُصفت للفنان رائد والفنانة ســهري.. أما 
احلفل الثاين فقد أقيم ف واحد من أغل فنادق العامل وهو فندق "أطلنطس- ديب " 
الواقع ف جزيــرة النخلة، عل رأس جزيرة كارس االمواج الحيطة بالجذع وهو 
من افخم فنادق اإلمارات.. ويسمى كذلك بفندق اخليال وأسطورة الفنادق نظرًا 

لفخامته ‘ ومرشحا لن يكون من أمجل فنادق العامل.
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 وكشــفت الصادر أن احلفل الذي اقيم بفنــدق " أطلنطس – ديب" هو حفل 
نسائي وُدعيت إليه أكثر من ألف شخصية‘ أحيته الفنانة االماراتية أحلم، ورُصف 
هلا مقابل ذلك مبلغ أربعمئة ألف دوالر .. كم شــارك ف إحياء هذا احلفل الفنان 
االمارات حــريب العامري ‘نظري مبلغ قدره 00) ألف دوالر فيم بلغت التكاليف 
الخــرى للحفل بم فيها تكاليف الفندق اكثر من نصف مليون دوالر.. وذكرت 
الصادر أن أسطوانة ) CD ( أهديت للعروس أماين عيل سامل البيض خلل حفل 

فندق " أطلنطس" .

توي أغنية خاصة بصوت الفنان الكبري حممد عبده‘ وبحســب تلك الصادر 
ذاهتــا فإن مبالغ مالية كبرية مل ُيعرف مقدارهــا ُدفعت مقابل هذه الغنية اخلاصة 
التي ُقدمت لماين.. وقالت الصادر إن أشقاء أماين الذي حرضوا حفلت زفافها 
)عدنان وهاين ونائف ونوف عيل ســامل البيض( أبــوا إال أن يقيموا حفًل آخر ف 
عرس شــقيقتهم، وذلك ف )الفيل( الفخمة اخلاصة بوالدهم بإمارة الشــارقة‘ 
مشرية إىل أن هذا احلفل قد خصص لرست العريس والعروس وأقرباء الرستي 

والصدقاء القربي.. 

وُوِصفت حفلت زفاف أماين عيل سامل البيض بأنا من ليال الف ليلة وليلة، 
مصادر يمنية علقت عل هذا االنفاق البذخي الســتفز لشــاعر اليمنيي من قبل 
الدعــو )البيض( بأنه يأت من حمصلة تلك الموال الكبرية التي فر هبا البيض بعد 
أن نبها من خزينة الدولة وأملك احلزب االشتاكي اليمني، ومن تلك الموال 
التي اســتلمها ثمنًا لؤامرته االنفصالية ف صيف عام 994)م ولدماء الشــهداء 

واجلرحى الذين سقطوا ضحايا لتلك الؤامرة.



                اجلبهة القومية يف اليمن اجلنويب265

ونرش ت مأرب برس يف تاريخ 13 يوليو 2011 :

 اصوات جنوبيه تطالب بتجميد أموال وممتلكات أبناء عيل سامل البيض 

عل خلفية تصاعد اخللفات التي نشــبت بي هيئــات ومكونات احلراك والتي 
وصلت ذروهتا يوم اخلميس الايض بخروج أنصار البيض عن اإلمجاع اجلنويب بإقامة 
الفعالية االحتجاجية بيوم 7يوليو الشــؤوم لــدى اجلنوبيي ف مدينة النصوره حيث 
سعى صالح حييى سعيد وحسن البييش وزهراء صالح وقاسم صالح ناجي ومجيعهم 
من أنصار عيل البيض إىل إفشال الفعالية بدعوهتم إىل فعاليه أخرى ف ساحة اهلاشمي 
ف الشــيخ عثمن وعل الرغم من فشــل أنصار البيض ف إقامة فعاليتهم إال أن ذلك 
مل يمنع من ارتفع اصوات جنوبيه مطالبه بتجميد أموال وممتلكات عيل ســامل البيض 
نائب الرئيس اليمني السابق وأفراد أرسته التي قالوا بأنا أموال اجلنوب والتي قدرهتا 
بعض الصادر اجلنوبية بسته مليار دوالر حاليًا هي عبارة عن رشكات استثمريه ف ديب 
تعمل ف جمال الصناعات الدوائية وعقارات أمهها فندق جولد مور ف مدينة التواهي 

ف حمافظة عدن وفندق ف النمسا وعرشات الشقق ف لندن ومص وديب.

ويذكر ان عقيلة البيض )ملكي عبداهلل حســن ( كانت قــد أهدت ابنتها )تاين( 
زوجة الفنان اللبناين ملحم زين شقه ف الرشفية ف بريوت )منطقة االثرياء( اللبنانيه 

مليئة بالتحف وصلت قيمتها إىل مليي الدوالرات .

احلديث عن المتلكات والموال التي ظفر هبا البيض عام 94م كانت مثار جدل 
بي العديد من الطراف اجلنوبية التي سبق وان اهتمت البيض باالستحواذ عل مليار 

وتسعمئة الف دوالر حينها.

وتثــل الرايض التي حصل عليها ابناء عيل البيــض اجلزء االكرب من الثروة التي 
تتلكها عائلة البيض .
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ونرش موقع عنا عــدن بتاريخ ))/)/4)00) : البيــض ف قفص االهتام 
اجلنويب )كشف بـ ) االرايض والعقارات ( التي يمتلكها ف عدن )بالرقم والكان 
و مســاحتة( تناقل ناشطون ف خدمة التواصل االجتمعي )الفيسبوك( ما أسموه 
حص بالموال والرايض التي يمتلكها الرئيس السابق عيل سامل البيض ف حمافظة 

عدن فقط. 

 وقال الناشطون ف النشور إن اإلحصائية الولية لألرايض التي نبها البيض 
وعائلتــه ف عدن تقدر بالعرشات مــن الفلل واالراض الشاســعة وقد أوردها 

الناشطون باالسم والنطقة ورقم البقعة والساحة. 

 وبحسب الناشطي فان هذا التوضيح هلذا النهب النظم الذي مارسه البيض 
وعائلته أثناء وجودة ف اجلنوب يأت بعد ان تم من ســابق كشف الموال النقدية 
والبنكيــة اهلائلة التي تقدر بمليارات الــدوالرات التي نبها البيض من اجلنوب 

وهو يتنعم هبا وعائلته ف اخلارج ! 

ونرشت الضالع نيوز :

نص النشــور اليوم نكشــف لكم عن الكم اهلائلة من الرايض اجلنوبية التي 
نبها البيض وعائلته الحروســة وتلك الرايض عل سبيل الذكر ال احلص كونا 

نبت من عدن فقط .. واما بقيت الحافظات اجلنوبية انتظرونا.

 
البقعة النطقةاالسم رقم 

)القطعة(
ملحظاتالساحة م)

68 400 )6)النصورةد/ عدنان عيل سامل البيض

جممع العيادات جتاري 04) 860 9المدارةد/ عدنان عيل سامل البيض
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مسحوبة بحسب حكم ) 7840ساحل ابيد/ عدنان عيل سامل البيض
من الحكمة

))50)العريشد/ عدنان عيل سامل البيض

66)خمطط النصد/ عدنان عيل سامل البيض

ثلث قطع أراض خلف الصالةد/ عدنان عيل سامل البيض
بدالً عن فلة خور 

مكس
440068)النصورةهاين عيل سامل البيض

) 70)45المدارةهاين عيل سامل البيض

89) 500النصورةهاين عيل سامل البيض

سعدهاين عيل سامل البيض 7 0))دار 

هاين عيل سامل البيض 
وفضل عيل امحد صالح

قطعة لبناء مستودع40)))خور مكس

هاين عيل سامل البيض 
وفضل عيل امحد صالح

فلتي ف التواهي
الفتح جوار 

العروسة

 ) ال توجد حيازة (

ملكي عبداهلل حسن 
)زوجة البيض(

 ) ال توجد حيازة (فلة ف حقاتكريت

)) 99النصورةد/ فيصل عيل سامل البيض

9) 770)التواهيد/ فيصل عيل سامل البيض

) 0)7النصورةد/ فيصل عيل سامل البيض

68 5400)النصورةينوف عيل سامل البيض

7 70)64المدراةينوف عيل سامل البيض
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0) 400العلينوف عيل سامل البيض

التواهي بجانب  ينوف عيل سامل البيض
ساحل العشاق

شاليهات 
سياحية

6067(

0) 40)النصورة اماين عيل سامل البيض

68 400))النصورةنايف عيل سامل البيض

)) 8499النصورةد/عبداهلل سامل البيض

مسكن ف خور مكسمسكنخور مكسد/عبداهلل سامل البيض

جممع العيادات جتاري)) 99النصورةد/أبوبكرعيل سامل البيض

)ابن أخت عيل سامل 5)) 400شارع عدند/أبوبكرعيل سامل البيض
البيض(

)ابن أخت عيل سامل 90) 500النصورةكامل حممد عبداهلل احلامد
البيض(

)ابن أخت عيل سامل  8 44)دار سعدكامل حممد عبداهلل احلامد
البيض(

)ابن أخت عيل سامل )) 500مدينة الشعبكامل حممد عبداهلل احلامد
البيض(

)ابن أخت عيل سامل 7 70)9)خور مكسكامل حممد عبداهلل احلامد
البيض(

زوج أخت عيل سامل 9 400العلحممد عبداهلل حامد احلامد
البيض

وقال اصحاب النشــور من كل من يريد أن يتأكد عليــه ان يراجع عقارات 
الدولة ف عدن سيجد هذا مبينن ف الكشوفات التعددة.

وكان القيــادي اجلنويب ف حركة تاج عبده النقيب قــد اهتم البيض ف حوار 
اجري معه يوم امس باالستيلء عل اموال اجلنوب .
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 وهــي االهتامات التي كررها الرئيس حيدر ابو بكر العطاس حي ســئل ف 
لقاء اجري معه عل احدى القنوات الفضائية حي سأله الذيع : اين ذهبت اموال 
احلزب االشتاكي فرد العطاس بالقول : ال يملك حق التصف فيها اال شخص 

واحد وهو عيل سامل البيض فالسؤال يوجه اليه. 

 ومن جانب اخر كشــفت مصــادر مقربه من البيض لـــ ) الضالع نيوز ( ان 
البيض اوكل مهمة ادارة اعمله التجارية لشــخص يدعــى الكثريي وهو دكتور 

جامعي . 

نرش موقع عدن الغد الثلثاء 7) سبتمرب  ))0)تقيق صحفي يسلط الضوء 
عل الرئيس عيل سامل البيض وينرش تفاصيل خاصة عن حياته ف بريوت

تصدح احلناجر "ياعيل سامل سري سري  نحن جيشك للتحرير "  ال ختلو مسرية 
او فعالية للحراك من  هذه العبارة ، ربم اصبح  نشيدًا يردد يوميًا، وف ذات الوقت 

الذي ينتظرون فيه عودة الوطن يرددون يا عيل سامل عدن بانتظارك .

يشــعر عيل ســامل البيض وهو اخر رئيس حكم اجلنوب ربم بالفخر الكبري – 
جتاه النص الذي يقوده شعب اجلنوب والذي إعادة أعتبارة كرئيس _  وهو الذي 
خــرج  ابان صيف 94  مهزوم   من احلرب التي طحنت اجلنوب  ، ليدخل بعدها 

ف عزلة طويلة  قبل مغادرة عمن ف العام 009)م  . 

يثري جدال واســعًا عل الســاحة اجلنوبية والعربية والدولية، وشــكل قرار 
الجتمع الدول الذي فرض عقوبات مل ينفذها حتى اآلن عل البيض بمثابة   تديًا 
كبري  للرئيس اجلنويب واعترب قرارًا الجتمع الدول قرارًا يستهدف شعب اجلنوب  
من ثم جدد الشعب العهد  أو ما يسموها "بالبيعة" لعيل سامل البيض وكان واضح 
المر  ف الليونية الخري التي صادفت الذكرى الــ 9) إلعلن فك االرتباط بي 

الدولتي .
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حــي تبحث عن تاريخ الرئيس البيض يصعب عليك كصحفي رسد ذلك ف 
صفحة أو صفحتي فالتاريخ مليئا بالكثري من الحداث ولكن شــخصية البيض 
التمردة عل كل شء بدًأ باختاق لوائح احلزب االشــتاكي  حينم اقدم الخري 
عل عقد قرانه بزوجته الثانية  "ملكي عبداهلل"  وهو المر الذي  جعله ف مواجهة  
مع احلزب االشــتاكي  وارصاره بعدها الكامل عــل تقيق الوحدة اليمنية ، ثم  

خوضه احلرب مع صنعاء وعودته جمددًا ليقف ف الصف الذي أختاره الشعب .

يمرس عيل ســامل ف بــريوت دوره  كرئيس جلمهورية اليمــن الديمقراطي 
ويتواجد ف مكتبه يوميًا ف تام العارشة صباحًا ويتسلم تقارير مفصله عن وضع 

احلراك ف الداخل ، ويرسل ويستقبل الرسائل بحسب صفته  الرشعية.

حماط بحراســة مشددة ، يمرس نشاطه الســيايس داخل بريوت خيرج يتنقل 
بموكب رسمي والسيارة التي يركبها يرفرف عليها علم اجلنوب  .

يتمتع بصحة جيدة ويمرس الرياضة بشــكل منتظم، حيب القراءة ويقول أن 
حلم االستقلل سيتحقق وانه سيجتمع بشعب اجلنوب قريبًا ف عدن .

يدير مكتبه حاليًا ف بريت جمموعة من القيادات جنوبية يمثلون احلراك اجلنويب 
وجيسدون مبدأ التصالح والتسامح، يعملون بوترية عالية من أجل إيصال صوت 

القضية اجلنوبية للعامل 

يعتــرب احلراك اجلنويب "البيــض" الرجل الوحيد الذي حيظى بتأييد شــعبي 
واسع، حيث اخذ صيته وتأثريه ف الشارع اجلنويب يتسع يومًا بعد االخر، ويبدو ان 
الشــارع اجلنويب الذي انتفاضه ضد قرار جملس المن الخري كان رسالة واضحة 
للمجتمع الدول جعلت الخري يمتنع عن أختاذ أي إجراءات بعد ما صدم بشعبية 

الرئيس البيض .

74 عامًا يبلغ من العمر تديــدًا من مواليد 0) فرباير 9)9)م  تلقى تعليمه 
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االبتدائــي و اإلعدادي ف مدينة غيل باوزيــر )حرضموت(، انتقل عام 956)م 
للدراسة الثانوية ف عدن )ولكنه مل يدرس(. 

ف عــام 959)م ترأس اتــاد الطلبة احلضارم عــام 960)م التحق بحركة 
القوميي العرب وأسس فرعها ف حرضموت ،  كان عضوًا ناشطًا وبارًزا ف اتاد 
الطلبة اليمنيــي ف القاهره )التي أخذ فيها عدة دورات عســكرية ( ومثل  اتاد 

الطلبة اليمنيي ف تاسيس اتاد الطلبة الكويتيي الذي انعقد ف الكويت.

 تلقى دورة تدريبية ف سلح الهندسي ودورة اخرى ف الصاعقة ف القاهرة 
وانتقــل بعدها ال تعــز ف مكتب اجلبهة القومية هناك ، وعمل ســكرتريًا للجنة 
العسكرية. ومرشفا عل جبهة ردفان اثناء النضال السلح . انتقل من جبهة ردفان 
اىل تمل العمل الفدائي ف عدن و يقوم ف نفس الوقت بتوجيه جبهة حرضموت ، 
وف 0) من نوفمرب 967)م كان اول وزير دفاع جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية 

بعد االستقلل وعام 969)م ُعيِّ وزيرًا للخارجية .

تديدًا ف عام )97)مُ عيِّ وزيرًا للدولة لشــؤؤن الرئاسة اجلمهورية  وعام 
)97)م ُعيِّ حمافظ لحافظة حرضموت )وارشف بنفســه عل عمليات السحل 
والذبح لعلمء حرضموت ومشــايغ القبائل والشــخصيات البارزة من الســادة 

العلوين( .
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