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كتابات

ملاذا الخيسة يا سيادة املأمور؟
بسبب عدم نضوج األســباب املوضوعية والذاتية لثورة 26 سبتمرب أثناء 
تفجري حدثها، ولكونها مل تحدث تغيريات شاملة لصالح الشعب الشاميل يف 
مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وألن القبيلة 
كانت هي التي اســتلقفت ثورة 26 ســبتمرب واحتضنتها ومن ثم تسخريها 
ملصالحها ومصالح مشــائخها، ها هي احتفاالت ذكرى ثورة 26 ســبتمرب 
تتالىش وتكاد أن تختفي عند عامة شــعب الشــامل، حيث اختزل االحتفال 
بذكراها الســتني يف مديريتني فقط يف محافظة مــأرب، الذي كان احتفاال 

للمزايدة فقط ال غري.
وشعب الجنوب اليوم يحتفل عن بكرة أبيه من املهرة رشًقا إىل باب املندب 
غرًبــا بالذكرى الـ59 لثورة 14 أكتوبر، فام الذي جعل هذا الشــعب الجنويب 
العظيم يتمســك وبقوة يف جعل االحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر مســتداًما 

ماضًيا وحارًضا ومستقباًل؟
إن الرتابط الوثيق املســتدام الذي كان بني شــعب الجنــوب مع األرض 
الجنوبية والهوية الجنوبية هو الــذي جعل االحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر 
من كل عام مســتداًما، وبذات الحامس القوي والزخم الثوري الشعبي يف كل 

احتفال، فرغم أن االستعامر الربيطاين قد ظل جامًثا عىل أرض الجنوب طيلة 129 عاًما إال أن هذه املدة الطويلة 
مل تســتطع زحزحة أو خلخلة أو ســلب انتامء األجيال الجنوبية إىل أرضهم وهويتهم الجنوبية، حيث وخالل 
سنوات االســتعامر الربيطاين للجنوب تعاقبت الكثري من الثورات الجنوبية ضد االستعامر الربيطاين إىل أن 
جاءت ثورة 14 أكتوبر 1963م التي بها اســتطاع الجنوبيون طرد املحتل الربيطاين من أرضهم يف 30 نوفمرب 

1967م.
كام أن التغيريات الجذرية التي حصلت يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية  
بعد نيل االســتقالل والتي كانت جميعها يف صالح خدمة ومعيشة شعب الجنوب من خالل التطلع إىل رسم 
معامل دولة جنوبية مدنية حديثة متطورة التمس خرياتها جميع فئات الشــعب الجنويب يف مختلف مجاالت 
الحياة من املهرة رشًقا إىل باب املندب غرًبا جعل الشــعب الجنويب يتمسك بشكل قوي وبعنفوان زخم شعبي 

كبري يف استدام احتفاالته اليوم بذكرى ثورة 14أكتوبر.
مل تكن قليلة وال ســهلة تلك املؤامرات من قبل دولة الجمهورية العربية اليمنية وبعض الدول العربية التي 
حاولت اســتهداف األرض الجنوبية والهوية الوطنية الجنوبية، وكيف أن أولئك املتآمرين ومن خالل مؤامراتهم 
تلك استطاعوا أن يخرتقوا سيادة القرار السيايس الجنويب باسم الجبهة الوطنية اليمنية الذين تم منح قيادتها 
وأعضائهــا واملواطنني الذين هربوا إىل الجنوب بحجتها وذريعتها كافــة حقوق وواجبات املواطن الجنويب، 
عىل اعتبار أنها جبهة مناهضة للنظام السيايس يف الشامل، الذين عملوا عىل دغدغة مشاعر وعواطف قيادة 
الجنوب باســم اليمننة والقومية العربية ورفع شعار تحقيق الوحدة اليمنية حتى وصل الحال بالجنوب أرض 
وشــعب وهوية وقيادة إىل ما وصلوا  إليه بعد تحقيق ما تســمى الوحدة اليمنية وما كان فيها من اعتداءات 

وسيطرة عسكرية عىل األرض وإقصاء وتهميش وترسيح وضم وإلحاق وتضييع للهوية الوطنية الجنوبية.
لكن ورغم تلك الظروف العسرية جًدا التي عاشــها شعب الجنوب تحت وطأة االحتالل اليمني إال أن شعب 
ه من مشــاعر الحب واالنتامء الصادق إىل األرض والهوية الجنوبية مل يستسلم ومل يخضع  الجنوب ومبا يكنُّ
ومل ينَس مناســباته الوطنية، حيث كان وما أن يحل تاريخ مناســبة وطنية كبــرية كثورة 14 أكتوبر وكيوم 
االستقالل 30نوفمرب إال ويجعل كل الجنوب يف ليلة املناســبة شعلة لهب واحدة فوق الجبال وعىل الطرقات 
ويف الحوايف ، كام كان يخرج إىل الســاحات باحتفاالت ومهرجانات شعبية جنوبية كبرية جدا متحديا نظام 
االحتالل مذكرا إياه أن الجنوب شــعب وأرض وهوية وتاريخ لن تستطيع أي قوة عىل األرض نكرانها أو إلغائها 

أو محوها أو تضييعها .
وها نحن اليوم نحتفل بالذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر ونحن عىل وشــك استعادة دولة الجنوب املستقلة 
فإن كل ذلك يؤكد مدى قوة الرتابط الوثيق بني الشــعب الجنويب مــع األرض والهوية الوطنية الجنوبية التي 

تحىل بها الشعب الجنويب جيل بعد جيل .

أرى  عندمــا  مــرسور  أنا  كم 
مديريتــي )الربيقــة( وهي تتزين 
وتكتيس بأنوار  الطاقة  الشمسية،  
فهي بصمة وإنجاز ُيحسب للدكتور 
املأمور وأول خطوة يقوم بها مأمور 

منذ 30عاًما.
ومثــل هذه األعــامل هي التي 
تجعل الشــخص  منــرح الصدر 
برغــم كل املآيس التي نعيشــها، 
الخري ثم مبجلسنا  بالله  لكن نؤمل 

االنتقايل.
ويف الوقت نفسه نوجه العتاب 
ملأمورنــا عتاًبا أخوًيــا ونقول له: 
ملاذا الخيســة الوحيدة من مديرية 
الربيقــة بــدون إنارة مثــل باقي 
مديرية  يف  لهــا  املجاورة  املناطق 

الربيقة؟
الكبري  الفضل  لها  التي  الخيسة 
يف تحريــر عدن وتقديم الســالح 
الجبهات  لكل  اللوجســتي  والدعم 
يف عدن، بل فتحت أبواب شواطئها 
عند  التحالف  لقــوات  الســاحلية 
نزولها وهــي أول دفعة من األخوة 
أحد  اإلماراتيني ورمبا ال يعرف هذا 
أو تناىس أن الخيسة هي أرض املدد.  
يكفي الخيسة رشًفا هذا العمل بأن 
ال يجعلها يف دائرة النسيان والغفلة 
من إنارة الشــوارع، فهي مخططة  
منذ أيام االستعامر الربيطاين الذي 
قام ببناٸها لنقل السكان الحقيقيني 
للربيقة مــن منطقة كود النمر إىل 
املنطقة الجديدة )الخيسة( وأسست 
البنية التحتيــة للمواطنني يف ذلك 
الوقت ثم حرمــت من كل الجوانب 

الخدمية منذ 94م.
ملاذا الخيســة داٸاًم يف ســلة 
اإلهــامل رغــم طيبــة أهاليهــا 
وتضحياتهــا الوطنيــة وتقدميها 
أكرث مــن عرين شــهيًدا يك ال 
يدنس الجنوب من القوة الغاشــمة 

الحوعفاشية؟
لسيادة  رســائل  نرســل  إننا 

املأمور ونقول لــه: تكرًما منك ولو 
بنص عني )نظرة ولو جرب خاطر( 
لها  لرد  بالخيســة  اهتاممك  اجعل 
ولو جزًءا مــن الجميل ليك تحصل 
عىل حق من حقوقهــا مثلها مثل 
بعــض املناطق التي نــرى إنارتها 

مضاءة ومزهوة باإلنارة.
أخرًيا نكرر: ملاذا حرمت الخيسة 
اإلنارة؟ وهذا لن يكلف شــيًئا  من 
ســوى وضع قاعدة اإلنــارة التي 
تعمل بالطاقة الشمسية عىل أعمدة 
الكهربــاء املتوفرة يف كل شــارع  
الخيسة  أهل  يحرســها  وســوف 
قوات  حرســوا  مثلام  بعيونهــم 
التحالف، فال تبخل ســيادة املأمور 
بهذا الطلب كام عهدناك رجاًل يحب 
أن تكون له بصامت يف كل جوانب 
التحتية يف  البنية  األعامل وخاصه 
املديرية وكذا  الكثري من املجهودات 
وال ننكــر أن عطاءك مســتمر مل 
املديرية،  اآلن يف  يتوقــف حتــى 

ونتمنى أن تلبي طلبنا.
نتمنى أن تصلك رســالتنا عرب 
صحيفة “األمناء” التي هي لســان 
املواطن يف كل أرجاء الجنوب، وإنا 

ملنتظرون.

اأحمد را�صد ال�صبيحي
عادل العبيدي

األوىل  الرارة  أن  تاريخًيا  الثابت  من 
للثورة انطلقت يف الرابع عر من أكتوبر 
الشــامء ضد  ١٩٦٣ من أعىل قمم ردفان 
التي  الربيطانية  االســتعامرية  السلطات 
جثمت ردحا من الزمن قارب ١٢٩عاًما عىل 

أرضنا الطاهرة.
إنه يوم مجيد أُعلن فيه عن بزوغ فجر 
جديد نحــو االنعتاق إىل الحرية والتخلص 

من جربوت وقهر املحتل الربيطاين والذي 
مل يكن يــدر بخلده أنها ثورة ســتنتر 
كالهشــيم يف طــول وعــرض الجنوب 
املحتــل. بل راح يصنفهــا بالتمرد القبيل 
الثورة  تلك  أثبتت  إن  الســلطات، وما  ضد 
صمودها واستبســال رجالها الذين قدموا 
التضحيات قربانا عىل مذبح الحرية وكان 
يف مقدمتهــم الثائر الخالــد لبوزة حتى 
املجاورة  املناطق  الثورة يف  أوار  اســتعر 
ثورة  أنها  معلنة  القومية  الجبهة  وتبنتها 
األحرار صــد الغاصبــني اإلنجليز وأنها 
ماضية يف تحقيــق أهدافها كاملة حتى 
تحقيق االستقالل الوطني الناجز للجنوب 

العريب.
وقــادت الجبهــة القوميــة النضال 
الجبهات عىل طول  فاتحة  باقتدار  الثوري 
البالد وعرضها، ولعل جبهة عدن كانت هي 
األهم حيث أعطى زخــاًم للثورة وانترت 
أخبارها عربيــا وعامليا باعتبار عدن مركز 
وحيث  الربيطانية  االستعامرية  السلطات 
أخبار  تنقل  كانــت  التي  الصحافة  تتوافر 

الثورة والتي قضت عىل ادعاء الربيطانيني 
بأن ما حدث هو مترد قبيل.

لقد شهدت البالد حرًبا تحريرية قادها 
رجال خلدهم التاريخ بأحرف من نور ولعل 
العظام:ســاملني وعيل  الشــهداء  أبرزهم 
عنرت ومصلح وشــاىع وقائــد مثنى عمر 
وقائد صالح والحاج نارص والشيخ مطهر 
عيل وعبدالله عيل البحمي ومحســن قايد 
الصفحات  ومحمد مانع وغريهم ال تتسع 
لذكرهــم وليعذرونا، والبيض وعيل صالح 
قادة  عبــاد وعبدالفتاح إســامعيل ومن 
الخارج قحطان وسيف الضالعي والبييش 

وفيصل عبداللطيف الشعبي وغريهم...
عــىل إنه ال ميكن إغفــال دور جبهة 
التحريــر وقادتها والذين قــادوا النضال 
الثوري يف الجانب املقابل وأبرزهم عيل بن 

عيل ذي حران وغريهم.
وليســجل التاريخ دور مرص العظيم 
املؤازر للثورة املسلحة يف الجنوب مبا يف 
ذلك التسليح والتدريب والدعم املايل الكبري.

إنه عــىل الرغم من الخالفــات التي 

حدثت يف صفــوف الثــورة والتي كانت 
آثارها ســلبية عىل رجالهــا إال أن النرص 
قد تحقق للثورة حني انتزعت االســتقالل 
الوطني يف ٣٠ نوفمرب١٩٦٧م معلنة عهًدا 
الفتية جمهورية  الجمهورية  وقيام  جديًدا 

اليمن الجنوبية الشعبية.
إننا ونحن نحتفل بالذكرى التاســعة 
أن  يجب  املجيــدة  للثــورة  والخمســني 
أبرزها  ولعل  املستفادة  الدروس  نستخلص 

اآليت:
أن الوحدة الوطنية صامم أمان للوطن 
واإلخالل به يشــكل مصدر كل رش وعليه 
أال تتكرر مســألة االنفراد بالسلطة  يجب 
أثبتت  ألي طرف مهــام كان دوره فقــد 
التجربة أن الرصاع والعنف بني اإلخوة هو 

سبب ضياع الوطن .
أن الحوار هو الســبيل األسلم لتجاوز 
الخالفــات وأنه يجب االبتعــاد عن العنف 

مهام كانت األسباب.
أن الوطن للجميع يف كل أرجاء الوطن 
قاعدة  عــىل  االتفاق  رشيطــة  الجنويب 

الجنوب أوال وثانيا وثالثا.
أن تطهــري الوطــن من الفاســدين 
باعتبارهم يشكلون  أمر هام  واملفســدين 

عقبة كأْداء أمام أي تقدم وتطور.
أن قيــادة الوطن يجــب أن تركز عىل 
الكفاءات من جيل الشــباب من كل أرجاء 
النزاهة واإلخالص هي  تكون  وأن  الجنوب 

معيار اختيارهم للمناصب يف الدولة.
أن الربهان يكون بالعمل عىل انتشال 
األوضــاع املرتديــة يف البــالد يف كافة 

املستويات. 
الذين  أولئك األبطال  يجب عدم نسيان 
الوطنية  الثورة مــن كل االتجاهات  قادوا 
وأن نعمل عىل تخليدهم بالذاكرة واالهتامم 

بأرسهم.
عىل الباحثني وكل من يف قيادة البالد 
إعادة كتابة التاريخ للثورة والوطن ماضيه 
وإعادة  وحارضه بشــكل علمي وحقيقي 
االعتبار للرموز التي ظلمت بفعل الخالفات 

السياسية.
والله املوفق.

ثورة األمجاد ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م والدروس املستفادة

د. عمر علي بن علي 

استدامة االحتفال بتاريخ ثورة 14 أكتوبر


