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العيد الذهبي للثورة

سيظل الـ26 من سبتمبر حدثًا وطنيًا خالدًا 
متوهجًا ينير الحاضر والمستقبل

بانوراما الثـــــــــــــــــــــــورة اليمنية

فصــول مــن سفـــــــــر النضال الوطني
صحيفة »االخبار« المصرية: وما كاد يذاع قرار 
الجمهورية العربية المتحدة باالعتراف بالجمهورية 
اليمنية حتى توافد جميع ابناء اليمن في القاهرة 
الى دار المفوضية اليمنية معربين عن فرحتهم 
وهم يهتفون بحياة الجمهوريتين والرئيس جمال 
عبدالناصر بطل العروبة ورائد القومية العربية.. 
وعلق احمد الباشا ممثل اليمن في القاهرة على 
القرار بقوله: ان تأييد الجمهورية العربية المتحدة 
للثورة في اليمن ومبادرتها لالعتراف بها يبعث 
االمل في نفوس ابناء الشعب اليمني الذي طالما 
انتظر بفارغ الصبر مد يد الجمهورية العربية 

المتحدة اليه بصورة ايجابية فعالة.
وص��درت جريدة »االه���رام« في 30 سبتمبر 
1962م بمانشيت عريض يقول: اعترفت القاهرة 
رسميًا بحكومة الثورة في اليمن.. برقيات متبادلة 
بين السالل قائد الثورة وجمال عبدالناصر.. القوى 
الرجعية واالستعمارية في المنطقة تحاول نسج 

مؤامراتها حول الثورة الجديدة.
وضمن الخبر نشرت الصحيفة ان المظاهرات 
ل��ع��دل  وا للجمهورية  ت��ف��ًة  اليمن ه��ا تجتاح 
واالستقرار، وكان اكبر هذه المظاهرات التي 
قامت في ساحة قصر الجمهورية والقيادة العامة 
في حي بئر العزب، حيث توافد األلوف الستقبال 

اعضاء قيادة الثورة.
وتحدث الزعيم السالل في الحشد عما قاساه 
الشعب اليمني من الحرمان والضغط والتعسف 

ايام حكم الطغاة.
وكان حكم االعدام نفذ يوم الجمعة في 12 شخصًا من 
اعوان االمام منهم االمير اسماعيل شقيق البدر و3 من 
وزرائه بينهم حسن بن ابراهيم وزير الخارجية و3 من 
القادة العسكريين واثنين من حكام المحافظات وحمود 

عبدالصمد القائد السابق للجيش.
ثورة 14 اكتوبر 1963م

تعتبر ثورة 14 أكتوبر 1963م امتدادًا لثورة 26 سبتمبر 
1962م على الساحة، لقد اندلعت بعد عشرة أشهر و 18 
يومًا من قيام الثورة السبتمبرية، ومن البدهي أن تشكل 
الثورتان ثورة واح��دة لوطن واح��د.. من هذا المنطلق 
تناول االستاذ سعيد الجناحي في دراسة له خلفية وإعداد 
وانطالقة، ومسار الثورة األكتوبرية التي تحققت بالكفاح 

المسلح.

يقول الجناحي: »تعود الخلفية إلى االنتفاضات القبلية 
المسلحة في مناطق الجنوب وتراكم الحركة العمالية 
والوطنية ممثلة بأحزابها الوطنية والقومية في عدن، 

وتصاعد نضالها الذي وصل ذروته في بداية الستينيات.
ويواصل الجناحي قائاًل: » أصيبت السلطات االستعمارية 
البريطانية بالهلع جراء اتساع الثورة المسلحة فلجأت 
إلى تشديد عمليات االضطهاد، والمداهمات واالعتقاالت 
وتعذيب المعتقلين وتمشيط مدينة عدن تفتيشًا عن 

ح���ال���ة ال����ط����وارئ، األسلحة، وأعلنت 
وأصدرت 

قانونًا يعتبر الجبهة القومية منظمة إرهابية ونص القانون 
على سجن عشر سنوات لكل من له صلة بالجبهة القومية، 
أو مساعدة »األرهابيين«، أو محاولة االعتراض على القبض 
عليهم، ومنح المندوب السامي البريطاني- حاكم عدن- 
صالحيات استثنائية تخول له اتخاذ أية إج��راءات يراها 
لحماية األمن.. ومن اإلحصاءات البريطانية أن من أصبح 
في السجون في أكتوبر 1965م بلغ عددهم )1500( 

معتقل في عدن فقط.
كما منح الجنود البريطانيون حق استعمال الرصاص 
الحي ليس لمواجهة الثوار بل ولمواجهة المظاهرات، 
ومع ذلك كانت العمليات العسكرية في المناطق الريفية 
والفدائية في المدن تتصاعد وخاصة في عدن حيث تميزت 
العمليات الفدائية بالتنظيم والجرأة والمباغتة، بعد أن 
تمكن الفدائيون من تصفية عدد من عمالء المخابرات 
البريطانية، مما قطع أهم وسيلة من وسائل التعرف على 
ئيين  ا لفد ا
طق  منا و  أ
ت��واج��ده��م، 
بل لقد طالت 
ت  لتصفيا ا
ع������دد م��ن 
كبار الضباط 
االن��ج��ل��ي��ز 
ال��ع��ام��ل��ي��ن 
ف��ي أج��ه��زة 
االستخبارات 
وال��ج��ي��ش، 
وإل��ى جانب 
ع��م��ل��ي��ات 
ال��ت��ن��ك��ي��ل 
لقمع الثورة، لجأت بريطانيا إلى المناورات السياسية 
الرامية إلى تعزيز وجودها، فعملت على إثارة اهتمام 
األحزاب التي لم تشارك في الكفاح المسلح للمشاركة 
في مؤتمر يضع أسس التفاوض على االستقالل، وقد 
هيأ إلى مثل هذه السياسة وصول حكومة حزب العمال 
البريطاني إلى السلطة، وهو ما جعل السالطين واألمراء 
حكام الكيانات الجنوبية يخشون من فقدان عطف حكومة 
حزب العمال البريطاني عليهم، بينما تنامى عند قيادة 

حزب الشعب االشتراكي ورابطة أبناء الجنوب أن 
الفرصة واتتهم للتفاوض حول إصالحات دستورية 

تأتي باستقالل يؤمّن مشاركتهم في السلطة.
كانت هذه األحزاب تشعر بانحسارها وفقدانها 
لمناصريها، خاصة حزب الشعب االشتراكي الذي 
تعتمد قاعدته على نقابات المؤتمر العمالي، 
المنضوي تحت قيادته، وبسبب رفضه للكفاح 
المسلح فقد تأييد جماهير العمال له وتأييدهم 
وانحيازهم للجبهة القومية أدى ذلك إلى انسالخ 
ست نقابات عن المؤتمر وأعلنت أن عبداهلل األصنج 
لم يعد له صفة شرعية كرئيس للمؤتمر، واتسع 
نفوذ الجبهة القومية من خالل أعضائها القياديين 
وسط النقابات حتى تمت السيطرة الكاملة على 

المؤتمر العمالي.
يوم االستقالل

في مطلع عام 1967م أخذت بريطانيا تفكر 
جديًا بالتواصل بمساعدة األمم المتحدة التي 
قررت إيفاد بعثة إلى عدن في إبريل 1967م.. 
إل��ى اتفاق مع عبدالناصر ال��ذي أعلن بحق 
استعداده، لالقدام على الحل السلمي لمسألة 
الجنوب، وفي فبراير 1967م اقترح عبداهلل 
األصنج تشكيل حكومة مؤقتة في المنفى بما 
يعني أن قادة جبهة التحرير قبلوا بالبعثة بينما 
كان موقف الجبهة القومية المطالبة باالستقالل 
، وانطالقًا من ذلك وقبل وصول بعثة األمم 
المتحدة بأيام التحمت جبهة التحرير بالجبهة 
القومية لمعارضة وصول البعثة التي وصلت 
في الثالث من إبريل 1967م إل��ى ع��دن ول��م تتمكن 
السلطات البريطانية من نقلها إلى الفندق إالَّ بواسطة 
طائرة هيلوكوبتر جراء المظاهرات التي سارت في شوارع 
عدن وطوقت المطار.. وحمل المتظاهرون أعالم الجبهة 
القومية، وجبهة التحرير ومصر، وخ��الل وج��ود البعثة 
تنافست الفرق الفدائية التابعة للجبهة القومية والتنظيم 
الشعبي في الصدام مع القوات البريطانية والقيام بعمليات 
عسكرية في ظل إضراب شامل لم يتوقف طوال خمسة 

أيام.
ظلت البعثة حبيسة الفندق وحين أرادت زيارة سجن 
المنصورة لمقابلة المعتقلين السياسيين نقلت على 
مصفحة وقابلهم المعتقلون بالتظاهر والهتاف بحياة 
الثورة وسقوط االستعمار، وفي خارج السجن كانت المعركة 
دائرة بين الثوار والقوات البريطانية التي تواجدت بكثافة، 
وهكذا أفشلت بعثة األمم المتحدة وغادرت عدن.. وقد 
بلغت الحوادث في ذلك األسبوع )280( حادثة، كبدت 
القوات البريطانية )64( بين قتيل وجريح واستشهد واحد 

من الفدائيين واعتقل )180( مواطنًا.. وفي يونيو 
1967م وجراء تحول هائل، 

أثناء العدوان 
»اإلسرائيلي- 
ال��ب��ري��ط��ان��ي- 
ال��ف��رن��س��ي« 
ع���ل���ى م��ص��ر، 
استثارت مشاعر 
الجماهير وكانت 
بًا  اضرا ية  لبدا ا
طوياًل وتصاعدت 
ال���ع���م���ل���ي���ات 
ال���ع���س���ك���ري���ة 
ض�����د ال����ق����وات 
وال��م��ع��س��ك��رات 

البريطانية..
واأله����م سيطرة 
الثوار بقيادة الجبهة 
القومية على مدينة 
كريتر في العشرين 

من يونيو بعد معارك ضارية كلفت الثوار استشهاد أربعة 
بينما قتل )12( وجرح )31( من الجنود البريطانيين وظلت 
مدينة كريتر تحت سيطرة الثوار حتى الرابع من يوليو، 
ورغم انسحاب الثوار إالَّ ان المعارك لم تتوقف فقد وصلت 
إلى حد أن هاجم فدائيو الجبهة القومية دار المندوب 
السامي في الثالث والعشرين من أغسطس 1967م 
واستيالء الجبهة القومية على كريتر، وتحرير سجن كريتر 
من المعتقلين، وسطوها على بعض البنوك، األمر الذي حل 
أزمتها المالية، ما أثار أصداًء واسعة في األوساط الشعبية 
في الخارج، ووصلت قوتها أن هاجمت دار المندوب السامي 
البريطاني مستخدمة مدافع »الماتور«.. بعد انسحاب ثوار 
الجبهة القومية من مدينة كريتر، وضعت الجبهة القومية 
استراتيجية جديدة تعتمد على إحاطة مدينة عدن مركز 
تجمع القوات البريطانية بتكثيف العمليات العسكرية 
وإرهاق القوات البريطانية في كافة المناطق الريفية، 
ونجحت هذه االستراتيجية، فقد بدأت اإلمارات والسلطات 
تتهاوى أمام مقاتلي الجبهة القومية، كما نجحت في إشعال 
الكفاح المسلح في حضرموت والمهرة، وهكذا في شهر 
أغسطس حررت ثمان إمارات وفي شهر سبتمبر حررت 
خمس وحررت في نوفمبر بقية المناطق مما جعل القيادة 
البريطانية تسحب قواتها من المناطق إلى عدن وفي 
عدن اشعل مقاتلوها إلى جانب مقاتلي التنظيم الشعبي 
العمليات العسكرية والتي وصلت أن هاجم فدائيو الجبهة 
القومية في أغسطس دار المندوب السامي البريطاني 
بمدافع الهاون، وأم��ام هذه األوض��اع في أوائ��ل أكتوبر 
1967م دعت الجامعة العربية كافة القوات الوطنية 
الى تشكيل حكومة انتقالية مركزية تتسلم السلطة من 
بريطانيا التي أعلنت أنها ستمنح الجنوب استقالله في 

نوفمبر 1967م..
وخالل شهر نوفمبر بدأت القوات البريطانية بالرحيل في 
ظل محادثات االستقالل في جنيف بين وفد الجبهة القومية 
برئاسة قحطان الشعبي- األمين العام، ووفد الحكومة 
البريطانية والتي استمرت في الفترة من 22 نوفمبر الى 
29 نوفمبر.. وفي ال�)30( من نوفمبر تحرر جنوب الوطن 

من االستعمار البريطاني وإلى األبد«.
المراجع: 

- صحيفة »الجمهورية«.
- الكاتب لطفي احمد نعمان.

- الحاج علي عبود - مجلة »صدى الوطن«.
- د. عبدالعزيز المقالح.

أ . ابراهيم العشماوي - صحيفة »26 سبتمبر«.
أ. سعيد الجناحي - صحيفة »26 سبتمبر«.

أ . سعيد الجناحي - مرجع سابق.

العلفيالثاليا اللقية

عبداللطيف ضيف اهلل الزبيريعبدالمغني

علي شائع محمد علي هيثمعبدالفتاح اسماعيل مطيع


