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عــــــادل  عـــــــاء   / تقريــر  »األمنــاء« 
حـــــنش: 

يهــل فجــر الذكــرى الثامنــة 
والخمســن لثــورة الرابــع عرش 
اليوم  املجيدة صبــاح  أكتوبــر  من 
وقد  2021م،  أكتوبــر   14 الخميس 
الكثــري والكثري من  تحقق للجنوب 
االنتصارات السياســية والعسكرية 
والدبلوماســية، ما جعله يقرتب من 
تحقيق هدف الشــهداء الذين قدموا 
أرواحهم يف ســبيل استعادة هوية 
التي ُطمست وُدمرت  الجنوب  ودولة 

من قبل نظام صنعاء الهمجي.
ومع حلول ذكرى أكتوبر، يشــهد 
سياسًيا  متسارعة  تطورات  الجنوب 
أقوى  وأصبح  واقتصادًيا،  وعسكرًيا 
من أي وقت مىض، وبات لديه قيادة 
صلب،  جنــويب  وجيش  سياســية 
املعارك  أرشس  بخــوض  ومؤهــل 

القتالية.

ردفــان مهد الثــورة الجنوبية 

التي ال تهدأ
جبــال ردفان الشــاء ُتعد مهد 
الثورة الجنوبية يف كافة منعطفات 
التاريــخ، وكانت هي الســباقة إىل 
اندالع ثورة 14 أكتوبر ضد املُستعمر 
الربيطاين، فقبيــل انطالق ثورة 14 

أكتوبر يف عــام 1963م، من جبال 

ردفان، كانت هناك أحداث يجب املرور 
الحقيقية  البداية  كانت  كونها  عليها 

الستقالل الجنوب آنذاك.
ففــي 11 ســبتمرب صــدر قرار 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة، 
قىض بحل مشــكلة الجنوب املحتل، 
وحقه يف تقريــر مصريه، والتحرر 
من الحكم االســتعاري الربيطاين، 
كا كان قبلهــا بعض الجنوبين قد 
ذهبوا لصنعاء اليمنية استجابًة لنداء 
إخوانهم يف شــال اليمــن، والتي 
واإلطاحة  سبتمرب،   26 ثورة  اندلعت 
النظام  وإعالن  آنذاك،  املليك  بالحكم 
الجمهوري وقيام الجمهورية العربّية 

اليمنية.

الجنوبين من شال  وفور عودة 
اليمن، بقيادة راجح بن غالب لبوزة، 
الذي استشهد مع مغيب شمس يوم 
الثــورة األكتوبرية  اندلعت  الثــورة 
»الــرشارة األوىل« ضد االســتعار 
الربيطاين من جبال ردفان الشــاء 
يف 14 أكتوبــر 1963م، والتي دامت 

أربع سنوات.
الســلطات  شــنت  وحينهــا 
عســكرية  حمالت  االســتعارية 
غاشمة، اســتمرت زهاء ستة أشهر، 
والســكان  القرى  خاللهــا  رضبت 
اآلمنــن مبختلف أنواع األســلحة، 
ترشد عىل إثرها آالف املدنين العزل، 

واّتبعت القوات الربيطانية 

مناطق  عىل  وغاراتها  هجاتها  يف 
»األرض  سياســة  األبيــة  ردفــان 
املحروقة«، وخلفت كارثة إنســانية 
فظيعة، جعلت أحــد أعضاء مجلس 
األعال  تلك  يدين  الربيطاين  العموم 

الال إنسانية.
ويف خضــّم أحــداث ثــورة 14 
أكتوبر، أي قبل يوم الجالء، وتحديًدا 
األمم  اعرتفــت  1965م،  عــام  يف 
املتحدة برشعية كفاح شعب الجنوب 
طبًقا مليثــاق األمم املتحدة، واإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان، وخالل تلكم 
املعــارك يف ردفان، خــاض خاللها 
املناضلون مواجهات عســكرية مع 

القوات الربيطانية يف جميع جبهات 
زلزلت مواقــع وتجمعات  القتــال، 
املســتعمر الربيطــاين، حتــى نال 
الجنوب العريب استقالله الكامل من 
االستعار الربيطاين يف 30 نوفمرب 
دام  بريطاين  احتــالل  بعد  1967م، 
)129( عاًما، لريدد الجنوبيون حينها 
وبأعــىل صوت أغنيتهم الشــهرية: 
“برع يا اســتعار بــرع.. من أرض 
الجنوب  أبناء  لينجح  برع«..  األحرار 
بكل بســالة يف هزميــة بريطانيا 

الدولة التي ال تغيب عنها الشمس.

روح  يجــددون  الجنوبيــون 

الثورة
اليــوم، وبعد مرور مــا يربو عن 
أربعــة وخمســن عاًما مــن طرد 
االســتعار الربيطــاين، وأكرث من 
ثالثــن عاًما من االحتــالل اليمني، 
الثورة  روح  الجنــوب  أبنــاء  يجدد 
ســعًيا يف تحقيق تطلعات شعبهم، 
وشــهدائهم الذين اُستشــهدوا يف 
ســبيل اســتعادة دولتهم الجنوبية 
كاملة السيادة عىل حدود ما قبل 21 

مايو/ايار 1990م.
روح الثورة جددها الجنوبيون يف 
أكرث من مناســبة يف رسالة شديدة 
الوضوح بــأن الجنوبين ال يقبلون 

بأي احتالل كان من كان.

أهمية ثورة أكتوبر العظيمة
وعــن األهميــة العظيمــة التي 
تكتســبها ثــورة الرابــع عرش من 

الجنوب،  شعب  لدى  املجيدة  أكتوبر 
يقول الصحايف والســيايس صالح 
الثورة  “هذه  لـ«األمناء«:  السقلدي 
اليوم  التحرريــة تعنــي ألجيــال 
بالجنوب مبعــث فخر واعتزاز كا 
كانت بالنســبة آلبائهم طيلة نصف 
قرن، ناهيك عىل أنها متثل لهم اليوم 

املستقبل  طريق  بتلمس  إلهام  مصدر 
التحــرري من نريان اســتعار جثم 
عىل األنفس منذ مرحلة ما بعد حرب 

1994م االحتاللية”.
بدوره، قال الكاتب املهندس جال 
باهرمز: “ثورة 14 أكتوبر قامت إلعادة 
الحق ألهله أصحاب األرض.. صحيح 
عىل  حافظ  الربيطاين  االستعار  أن 
وحدة الجنوب العريب كجغرافيا، لكنه 
مل يحافظ عىل الجنوب كنسيج واحد، 
ومحمياتها  عدن  إىل  الجنوب  وفصل 
السياســية، مبعنى أنــه اهتم بعدن 
ومركز  ومصفــاة  ومطــار  كميناء 
تجــاري وموقع اســرتاتيجي، وترك 
املحميــات بدون أي تطور أو تعليم أو 

خدمات”.
»عندما  لـ«األمنــاء«:  وأضــاف 
سألت والدي - وهو أحد قادة النضال 
وكان  67م  يونيــو   20 وانتفاضــة 
ضابــط بوليــس يف كريــرت - ملاذا 
انتفضتــم عىل بريطانيــا وهي من 
طورت عدن؟ فقال )بريطانيا غلطتها 
أنهــا أعطت ألبنــاء دول الكومنولث 
الوظيفة والرثوة والســلطة وحرمت 
أبناء عــدن ومحمياتها من الوظيفة 
يف  الوظائــف  فكانــت  والــرثوة، 
البنوك واملؤسســات املدنية واألمنية 
دول  ألبنــاء  فقــط  والعســكرية 
الكومنولث والســالطن وحرصا لهم 
عدن  ابناء  ناضل  وعندما  وألوالدهم، 
وطبعا املقصود يف ذلك الوقت بأبناء 
عدن هم أبنــاء العاصمة ومحمياتها 
الكومنولث  دول  يف  يسموننا  وكانوا 
بالعدانية، وكان رائــد التنوير محمد 
عيل لقــان أول من نادى بأن تعطى 
الوظيفــة وإدارة عدن ألبنائها وأبناء 
محمياتها، وقال عدن للعدنين، وكان 
أو محاسبن  أن يأتوا بضباط  يرفض 
أو إداريــن مــن االتحــاد )عــدن 
ومحمياتهــا( ألن اإلدارة الربيطانية 
كانت تبني املؤسســات وتسلمها ملن 
وبنغالديش  وإيران  الهند  من  تجلبهم 
والصومال لشــغل الوظيفة، وعندما 
الشارع  بأن  الربيطانية  اإلدارة  حست 
يف العاصمــة ومحمياتهــا بدا لديه 
تنازلت  بحقوقــه  والوعــي  اإلدراك 
األمنية  الوظيفــة  بريطانيــا عــن 
والعســكرية ألبناء املشايخ والقبائل 
يف عــدن ومحمياتهــا، وأبقت عىل 
أبناء  وبأيدي  بأيديها  العليا  الوظائف 

دول الكومنولث”.
وأشار باهرمز إىل أن “السبب اآلخر 
بريطانيا  انحيــاز  كانت  لالنتفاضة 
واشــرتاكها يف العدوان الثاليث عىل 
الصهيوين،  الكيــان  لصالــح  مرص 
والسبب الثالث كان إقالة قادة الجيش 

واألمن يف حكومة االتحاد”.
وتابــع: »لذلــك، فثــورة أكتوبر 
والعدل  باملســاواة  لشعبها  انترصت 
عدن  محميات  وإيالء  الرثوة  وتوزيع 
االهتام األكرب، كا عززت النســيج 
الوطنــي الجنويب مــن املهرة حتى 
باب املندب فأصبحت ســلطة الشعب 
هي مــن تحكــم فاســتفاد وتعلم 
والعامل والصياد  الفالح  ابن  وتوظف 

سواسية  املواطنون  واصبح  وغريهم 
يف الحقــوق والواجبات أمام الدولة 
وقوانينها، وأشيع العدل ونتج عن ذلك 
واملؤسســات  واملعامل  املصانع  بناء 
وطني  جيش  وتأســيس  والرشكات 
قوي وأمن حديدي يشار إليه بالبنان 
الحياه  وازدهرت  األوضاع  واستقرت 

والعلم والعمل والتطور والبناء”.

مستقبل الجنوب
وعن مســتقبل الجنوب بالتزامن 
عرش  الرابع  ثــورة  ذكرى  حلول  مع 
من أكتوبــر املجيدة، يؤكد الصحايف 
صالح الســقلدي أنه: »رغم ضبابية 
املشــهد وتكالب مؤامرات األعداء إال 
أننا نلمح من وسط هذا الركام القاتم 
ومضة أمــل باألفق وكلنــا ثقة بأن 
الحق سينترص بالنهاية ألن الحق هو 

الله سبحانه وتعاىل”.

عوامل استعادة دولة الجنوب
الســقلدي تحدث عن قرب شعب 
الجنوب من اســتعادة دولته يف ظل 
املتغريات الراهنة عىل الساحة املحلية 
والعربيــة والدوليــة والصعوبــات 
بالقــول: »إن كان األمر متعلًقا فقط 
وبشعبيتها  الجنوبية  القضية  بعدالة 
الطاغية واملتغريات اإليجابية األخرية 
التي طرأت عىل مسرية هذه القضية 
وعىل الخارطة السياسية والعسكرية 
فمؤكًدا أن مرشوع اســتعادة الدولة 
حجر،  مرمى  عــىل  يكون  الجنوبية 
الذي  لكن لألسف مثة عامل آخر هو 
بيــده جزءا كبريا مــن تقرير مصري 
الخارجي  العامــل  وهو  الشــعوب 
وســطوة الدول املهيمنــة باملنطقة 

وبالساحة الدولية”.
»حاليا  لـ«األمنــاء«:  وأضــاف 
مصالح كثري من هــذه الدول ومنها 
تتصادم  لبالدنا  إقليمية مجاورة  دول 
الجنويب  الشــعب  مــرشوع  مــع 
التحرري، فهي تــرى بهكذا مرشوع 
تهديدا ملصالحها االقتصادية واألمنية 
- عىل األقل باملدى املنظور- ولذا نراها 

الجنوبين  خطوات  رسعة  من  تكبح 
ابتزاز  صوب االســتقالل، فضال عن 
العريب  للتحالف  مينية  وأحزاب  قوى 
وبالذات الســعودية وتهدده رصاحة 
بأمنــه ومصالحه إن هو ســاهم أو 
غض الطرف عــن توجهات الجنوب 
التحررية، لذا نقول إن املؤثر الخارجي 
قد يعيق لحظة إعالن تحقيق املرشع 

الجنويب ولكن بالتأكيد إىل حن”.
أما املهندس جال باهرمز فيقول: 
العريب  الجنوب  يف  شعبنا  “نضاالت 
توجــت منذ االنقالب عــىل الوحدة 
الدولة  والتي سخر ســلطاتها نظام 
العميقة يف صنعاء إىل أدوات إرهاب 
يوم وحدة  أول  وتنكيل وحرب منــذ 
وتكلل العمل الخبيث بالحرب وتكفري 
شــعب الجنوب يف 1994م ما أدى 
إىل رفض هذا التسلط الذي تحول إىل 
احتالل مع ســبق اإلرصار، فتم نهب 
الرثوات واغتيال وتكفري أبناء الجنوب 
وكوادرهــم وإقصائهم من الوظيفة 
العامة واملختلطة وترشيدهم وتعزيز 
اســتيطان عصابــات النظــام يف 
بلداتهم ومدنهم والبسط عىل مجمل 
وتوزيعها  تدمريها  بعد  مؤسساتهم 

بن قادة االحتالل”.

وأضــاف، يف حديثه لـ«األمناء«: 
هذا  وجربوت  تصلــف  زاد  »وحينا 
النظــام األرعن بدأت ثــورة الحراك 
الســلمي الجنويب وســقط شهداء 
الجنوب ما أثار حفيظة بقية شعب 
الجنوب وأصبح الحراك يف كل مدينة 
االحتالل  بطرد  ينادي  وموقع  وقرية 
الجنوب  دولــة  واســتعادة  اليمني 

العريب وحــن رأى قــادة االحتالل 
شــنوا  الجنوب  ســيخرسون  أنهم 
حربهم الثانية يف 2015م، واجتاحوا 
الجنوب، وهذا أدى إىل تحول الحراك 
السلمي الجنويب إىل مقاومة جنوبية 
بدعم  الجنــوب  وحــررت  انترصت 

األشقاء يف دول التحالف العريب«.
واستطرد باهرمز: “وألن األوضاع 
واملعاهدات  باملواثيق  تتأثر  السياسية 
الدولية فكان لزامــا إيجاد كيان من 
قادة الفعاليــات املؤثرة يف الجنوب 
وســلطاته  ومقاومتــه  بحراكــه 
واالجتاعية  الدينية  ورموزه  املحلية 
والعسكرية وغريها، وفعال تم تشكيل 
بتفويض  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
عيدروس  القايــد  للرئيس  شــعبي 
الزبيدي ككيان ميثل الجنوب ويديره 
داخليا وميثلــه خارجيا، وعىل ضوء 

ذلك تم توقيــع اتفاق الرياض 
واملجلس  الرشعية  حكومة  بن 
االنتقــايل يف طريق تســليم 
الجنــوب للمجلــس االنتقايل 
االنتقالية  املرحلــة  يف  إلدارته 
الظروف  تتهيأ  حتــى  القادمة 
لفك االرتباط بن صنعاء وعدن”.

االنتقايل وفرض  تحــركات 

قضية الجنوب إقليمًيا ودولًيا
وعن تحــركات املجلس االنتقايل 
الجنويب، وهل استطاع فرض القضية 
اإلقليمي  املجتمعن  الجنوبية عــىل 
والــدويل، أكــد الســيايس صالح 
السقلدي، يف حديثه لـ«األمناء«: »أن 
االنتقــايل الجنويب ومعه كل القوى 
والشــخصيات الجنوبية املخلصة قد 
يف  الجنوبية  للقضية  انتصارا  حقق 
جبهتــن عىل األقل، هــا: الجبهة 
السياســية، بعد أن متكن من إخراج 
القضية من رشنقة املحلية إىل فضاء 
الدوليــة وباتت رقــا صعبا داخليا 
تجاوزها، وهذا  وخارجيا يســتحيل 
باعــرتاف خصوم الجنــوب وأعداء 

االنتقايل أنفسهم”.
قائاًل:  حديثه  الســقلدي  واختتم 
»وعــىل صعيد الجبهة العســكرية 
تحميه  بندقية  اليــوم  للجنوب  بات 
وتنترص لقضيتــه يف خضم محيل 
وإقليمي ميور بالرصاعات العسكرية 
واالحرتاب، فلــم يعد الجنوب منزوع 
ســهلة  وطريدة  واملخالب  األنيــاب 
أعوام  ســبعة  قبل  كان  كا  لألعداء 
بل صار قويا ُيحســب له ألف حساب 

بالداخل والخارج”.
من جانبــه، قــال الكاتب جال 
باهرمز: “من خالل األحداث استطاع 
املجلس االنتقايل الجنويب أن يتواجد 
داخليــا وإقليميــا وعامليــا كممثل 
لقضية الجنوب وشــعبه، ونتاج ذلك 
كان زيارة املبعــوث الدويل قبل أيام 
إىل عدن عاصمــة الجنوب وااللتقاء 
بالرئيــس عيــدروس وبقية أعضاء 

هيئة الرئاسة”.
واختتم حديثه لـ«األمناء« بالقول: 
»نقول لشعبنا البطل الصابر: اصربوا 
وصابــروا فالطريــق اآلمــن الذي 
الزبيدي  الرئيس عيدروس  به  وعدكم 
نراه واقعا اآلن وذلــك بإعادة النخبة 
الشــبوانية إىل مدن وقرى شــبوة 
والعاصمة عتــق، وهي مرحلة أوىل 
واألحزمة  للنخب  انتشــار  سيتبعها 
الجنوبيــة لكل مواقــع يف الجنوب 
وتحمي حــدوده الدولية مع العربية 
اليمنيــة.. وإن مل يقتنــع األعــداء 
بالطريق اآلمن لنا ولهم فسيخرجون 

صاغرين مهزومن بالسالح”.

أكتوبر يجمع بني انتصار مرص 

والجنوب
ويجمع شــهر أكتوبــر االنتصار 
بن مــرص والجنوب، حيث حلت يف 
انتصار  أكتوبر ذكرى  الســادس من 
من  اإلرسائييل  االحتالل  وطرد  مرص 
مبنطقة  املحتلة  املرصيــة  األرايض 
سيناء يف عام 1973م، ثم استعادت 
مرص بعد ذلك كامل الرتاب املحتل من 

خالل املفاوضات والتحكيم الدويل.
وال يبعد انتصــارات أكتوبر كثرًيا 
عن انتصار شعب الجنوب العريب ضد 
أكتوبر   14 الربيطاين يف  االستعار 
املجيــدة يف عــام 1963م، فالفرق 

بينها أيام فقط.

تقريرتقرير

يف ذكرى ثورة 14 اأكتوبر املجيدة الـ)58(..
اجلنوبيون يجددون روح الثورة

باهرمز لـ«االأمناء«: االنتقايل ا�ستطاع التواجد 
داخليا واإقليميا وعامليا كممثل لق�سية �سعب اجلنوب

ثورة اأكتوبر قامت الإعادة احلق اإىل اأهله )اأ�سحاب االأر�ض(
ردفان مهد الثورة اجلنوبية التي ال تهداأ

ال�سقلدي لـ«الأمناء«: ثورة اأكتوبر م�سدر اإلهام لأجيال اليوم بتلم�س طريق امل�ستقبل التحرري

االنتقايل حقق انت�ساًرا للق�سية اجلنوبية يف اجلبهة ال�سيا�سية والع�سكرية

اجلنوبيون.. ما بني املا�سي واحلا�سر


