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تقرير

 »األمناء« تقرير/ عــالء عــادل حـــنش:

تأيت الذكرى التاســعة والخمســون لثورة 
الرابع عرش من أكتوبر الخالدة هذا العام مختلفة 
كلًيا عن ســائر األعوام املنرصمة؛ كونها جاءت 
يف ظــل جنوب مختلف عام ســبقه من أعوام، 
فالجنوب اليوم بات الرقم األصعب الذي ُيستحال 
تجاوزه باملُطلق، ال داخلًيــا وال إقليمًيا وال حتى 
الحاصلة عىل  للمعطيات  اســتناًدا  دولًيا؛ وذلك 
أرض الواقع، والتي تيش بقوة إىل جنوب اليوم 
الــذي بات ميتلــك مقومات الدولــة ابتداًء من 
الجيش مروًرا بالقيادة السياســية والعسكرية، 
الجنوب،  الشعبي عىل استعادة دولة  وباإلجامع 
واالجتامعية  االقتصاديــة  باملقومــات  انتهاًء 

والثقافية وغريها.
وتكتسب ذكرى ثورة أكتوبر هذا العام رونًقا 
جنوبًيا خاًصا، ال سيام وأن الجنوب أصبح قاب 
قوسني أو أدىن من تحرير أراضيه بالكامل ليس 
من ميليشيا الحويث، ذراع إيران، وحسب، بل من 
التنظيامت اإلرهابية، وميليشــيا حزب اإلصالح، 
ذراع جامعــة اإلخوان، وهو مــا مل يحصل منذ 
إعالن ما تســمى بـ«الوحــدة اليمنية« يف 21 
مايو/أيــار 1990م، باعتبــار أن أرض الجنوب 
كانت تحت احتالل كامل مــن قبل قوى صنعاء 
الذي مارس  الغاشــم  بقيادة نظامها االحتاليل 
أبشع صور التدمري والتهميش واإلقصاء والنهب 
والسلب والتعذيب بحق شــعب الجنوب وأرضه 

وكوادره وقياداته.

بني مالحم ثورة أكتوبر ومالحم اليوم

وبعيًدا عن البطوالت واملالحم التي سطرها 
أبناء الجنوب ضد االســتعامر الربيطاين منذ 
فجر انطالق رشارة ثورة الرابع عرش من أكتوبر 
يف عــام 1963م من جبال ردفان الشــامخة 
بقيادة راجح بن غالب لبوزة والثوار الجنوبيني 
األفذاد، والتي استمرت زهاء أربع سنوات، وعن 
ذريعة احتالل بريطاين لعدن والجنوب املتمثلة 
بقصة الســفينة الهندية “داريا دولت” يف 19 
يناير/كانون اآلخر 1839م، والتي كانت املرّبر 
الذي اســتخدمه الربيطانيــون الحتالل عدن 
لعدم متّكنهم من االستيالء عىل عدن بأساليب 
متعــددة، وطرائق كثرية كاإلغــراء، والنفوذ، 
والرشاء، والتأجري، وحتى يوم إعالن االستقالل 
الجنويب الكامل، وطــرد آخر جندي بريطاين 
من مدينة عــدن يف 30 نوفمرب عام 1967م، 
بعد احتالل بريطــاين دام ل)129( عاًما، فكل 
التاريخية حــارضة يف ذهن كل  الوقائع  تلك 
جنويب وجنوبيــة، فام نحن بصدده اليوم عن 
الجنوب  أبناء  سطرها  التي  واملالحم  البطوالت 
اليمني منذ إعالن ما تســمى  ضد االحتــالل 
بـ«الوحدة اليمنية« يف 21 مايو / أيار 1990م، 
وحتى اليوم، والتضحيات الجسيمة التي قدمها 
الجنوبيــون، والتي ال تقل عن تضحياتهم إبان 
االســتعامر الربيطاين، فام قدمه الجنوبيون 
مــن تضحيات وفدائية، وصمــود ألجل إنهاء 
الوحدة، واستعادة الكرامة الجنوبية التي حاول 
نظام صنعاء طمسها، وإهانتها، ُتعد تضحيات 
جبارة وعظيمة مل يســبق لشعب يف املعمورة 
أن قدمها ووهبهــا ألجل وطنه، وهذه حقيقة 
يحــاول البعض التغــايض عنهــا، والتاريخ 

والشواهد خري دليل عىل ذلك.
الجنوبيون مل يكلــوا أو ميلوا عن مقارعة 
أي احتالل أو قوة تحاول إذاللهم أو املســاس 
بكرامتهم، فمنذ ما قبل االحتالل الربيطاين كان 

أبناء الجنوب يخوضون معرتكات كبرية ضد أي 
قوى، ولكن بشكل مختلف عام كان عليه إبان 
االحتالل الربيطاين واالحتــالل اليمني، لكنها 
تتفق يف التضحيات واملآثر البطولية والصمود 

الفوالذي للجنوبيني.

شعارات األمس واليوم وما بينهام

عندما متكــن أبناء الجنــوب من هزمية 
انطــالق رشارة ثورة  الربيطاين بعد  االحتالل 
أكتوبر من أعىل قمم جبــال ردفان، واملعارك 
العنيفة التي دارت طيلة أربع ســنوات، والتي 
شنت خاللها الســلطات االستعامرية حمالت 
عســكرية غاشــمة ضد قرى وجبال ردفان 
اســتمرت زهاء ستة أشــهر، رضبت خاللها 
أنواع  مبختلــف  اآلمنني  والســكان  القــرى 
األسلحة، ترشد عىل إثرها آالف املدنيني العزل، 
واّتبعــت القــوات الربيطانيــة يف هجامتها 
وغاراتهــا عىل مناطق ردفان األبية سياســة 
إنســانية  كارثة  وخلفت  املحروقة”،  “األرض 
فظيعة، حتى جعلت أحد أعضاء مجلس العموم 
الربيطاين يدين تلك األعامل التي وصفها آنذاك 

بـ«الال إنسانية”، وحتى يوم إعالن االستقالل 
الناجز يف نوفمــرب املجيــد، ردد الجنوبيون 
حينذاك أغنيتهم املشــهورة: “برع يا استعامر 

برع .. من أرض األحرار برع”.
للجنوب  الساحقة  االنتصارات  اليوم، ومع 
ضد اإلرهــاب وقوى نظام صنعــاء )الحويث 
واإلخوان(، وكذا االنتصارات السياسية )محلًيا 
ودولًيا(، والتي مبوجبها أصبح الجنوب ميتلك 
رشعية دولية، وأصبح عاماًل رئيًسا يف تحديد 
مسار الحرب والســلم.. ماذا عىس الجنوبيني 

يرددون من شعار أو أغنية اليوم؟
بكل تأكيد ســيكون شعارهم اليوم: )دولة 

رفعنا علمها رغم أنف املحتلني(.
اليــوم الجنوبيني باتــوا يرتقبون لحظة 
اســتكامل القوات املســلحة الجنوبية تحرير 
أريض الجنــوب املتبقيــة )وادي حرضموت، 
واملهرة(، والتي ســيعقبها االستقالل وإعالن 
السيادة  الجنوب كاملة  اســتعادة وبناء دولة 
عىل حدودها الجغرافية والسياســية املتعارف 
عليهــا دولًيا ما قبل 21 مايــو / ايار 1990م، 

وعاصمتها األبدية عدن.
الذكرى الـ)59( لثــورة 14 أكتوبر املجيدة 

تتوافق مع املنطق الذي يقول إن شعب الجنوب 
اليــوم يقرتب كثرًيا من اســتعادة دولته، ولن 
يقبل شعب الجنوب إال باالستقالل الكامل غري 

املرشوط.

14 أكتوبر 2022م

الذكرى  اليــوم، ومع حلــول  الجنــوب 
التاســعة والخمســني لثورة 14 أكتوبر، يف 
عــام 2022م، تأيت والجنوب يشــهد مالحم 
بطولية عظيمة ضــد أطراف مختلفة متعددة 
األقطــاب، والوجهات تختلف يف كل يشء إال 
عىل الجنوب تتفق اتفاًقا كلًيا، وهذه األطراف 
إيرانًيا،  املدعومة  الحويث  تتمثل يف )ميليشيا 
وميليشــيا اإلخوان املدعومة قطرًيا، وتركًيا، 
والتنظيــامت اإلرهابيــة التــي تعترب ورقة 
الحويث واإلخوان ُتستخدم وقت الحاجة، كام 

كان يفعل نظام صنعاء منذ إعالن الوحدة(.
14 أكتوبر 2022م تأيت والجنوب متمكن 
من أرضه، وميتلك قوة عســكرية ال ُتستهان، 
وقوة سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية 

ودينية عجزت قوى عديدة عىل هزميتها.

انت�شار �شعب وتاريخ يتجدد
”األمناء” تستعرض يف الذكرى الـ)59( لثورة 14 أكتوبر مالحم ثوار أكتوبر وتضحيات أبطال جنوب اليوم والعوامل امُلشتركة..

• ما االختالف في ذكرى أكتوبر 2022 عن سائر األعوام المنصرمة؟

• جنوب اليوم بات يمتلك مقومات الدولة الكاملة.. كيف؟
• ما الرونق الخاص الذي تكتسبه ذكرى أكتوبر؟ وما عالقة ذلك بتحرير ما تبقى من أرض الجنوب؟

• الجنوب لم يكل أو يمل عن مقارعة أي احتالل يحاول إذالله أو المساس بكرامته


