
انطلقت ثورة 14 أكتوبر بعد عام و18 يومًا من قيام 
ثورة الـ26 من سبتمبر 1962م في صنعاء والتي قضت 
على النظام الملكي اإلمامي الكهنوتي الرجعي المتخلف 
الذي كان جاثمًا على المحافظات الشمالية.. وأكدت في 
الهدف األول من أهدافها الستة الخالدة على: »التحرر من 
االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 
عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات«، وبذلك 
توافرت الظروف المالئمة النطالق الثور المسلحة ضد 
االستعمار البريطاني والحكم السالطيني في المناطق 
الجنوبية والشرقية ليستكمل الشعب اليمني عملية 
التحرر من االستبداد اإلمامي والسالطيني واالستعمار 

االجنبي.
حركة القوميين العرب

لم تمِض ســوى خمسة أشهر فقط على قيام ثــورة 26 سبتمبر 
1962م حتى سارع بعض القوى الوطنية في الجنوب للدعوة الى عقد 
مؤتمر في صنعاء بتاريخ 24 فبراير 1963م بدعوة من حركة القوميين 
العرب التي كانت بعض عناصرها القيادية تتواجد في شمال الوطن 
اليمني بعد الثورة، وقد تجمع في هذا المؤتمر ما يزيد عن مائة شخصية 
يمثلون بعض المنظمات الثورية السرية في الجنوب وبعض الشخصيات 
السياسية، وقد أكد المؤتمرون ضــرورة اتباع أسلوب الكفاح المسلح 

لتحرير جنوب اليمن المحتل، وصدر عن المؤتمر في ختام أعماله بتاريخ 5 
مارس 1963م بيان أعلنوا فيه عن قيام جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل.

دور تعز في الثورة
ال يمكن الحديث عن ثورة 14 أكتوبر ومرحلة النضال والكفاح المسلح في جنوب 
الوطن، دون ذكر دور محافظة تعز وأبنائها المناضلين األحرار وفي مقدمتهم 
مؤسس الحزب االشتراكي وقائد العمل الفدائي في عدن الشهيد عبدالفتاح 
اسماعيل والشهيد مهيوب علي غالب الشرعبي »عبود« والشهيد عبدالعزيز 
عبدالولي ناشر العبسي ومحمد سعيد عبدالله حاجب الشرجبي »محسن« وراشد 
محمد ثابت وعبدالله احمد الخامري وعبده علي عبدالرحمن الشوافي واسماعيل 
محمد شمسان الزريقي واسماعيل الشيباني وعبد الواسع سالم الشرجبي وعبد 

الرحمن الصريمي وغيرهم كثر ال يتسع المجال لذكرهم جميعًا..

لقد مثلت تعز أيقونة الثورة وواجهة المتطلعين للحرية والعدالة والحياة 
الكريمة.. فيها تم القيام باالنقالب على اإلمام أحمد بقيادة الشهيد المقدم 
احمد الثاليا والذي فشل بسبب عدم االعداد والتحضير الجيد له.. وفيها تم 
االعداد والتحضير لقيام الثورة إلنهاء الحكم الملكي اإلمامي والتي كان مقررًا 
قيامها في مدينة تعز يوم 23 يوليو 1962م بحكم تواجد اإلمام أحمد فيها.. 
ولكن مرض اإلمام وتدهور حالته الصحية جعل الثوار يؤجلون موعدها، وبعد 
موت اإلمام في 19 سبتمبر من نفس العام وإعالن ابنه محمد »البدر« إمامًا 
ر الثوار الثورة في صنعاء صبيحة يوم الخميس 26  خلفًا لوالده في صنعاء فجَّ

سبتمبر 1962م.
الجبهة القومية

احتضنت مدينة تعز المناضلين من ابناء جنوب الوطن ففي مطلع شهر 

اغسطس عام 1963م استقبلت تعز ممثلي حركة 
القوميين العرب فــرع الجنوب اليمني القادمين من 
العاصمة اللبنانية بيروت والذين بدأوا التشاور لتشكيل 
جبهة الكفاح المسلح فتم االتفاق على قيام الجبهة 
القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل وتم عقد االجتماع 
فــي 19 أغسطس عــام 1963م فــي مدينة تعز 
وعقدت الجبهة القومية مؤتمرها األول بعد عام من 
تشكيلها في مدينة تعز للفترة من 22-26 نوفمبر 
عام 1965م وفي 3 يونيو عام 1964م تم افتتاح 
المكتب الرئيسي للجبهة القومية بمدينة تعز بحضور 
أبرز قادتها وفي مقدمتهم قحطان الشعبي وسالم ربيع 

علي ومهيوب الشرعبي »عبود«.
قاعدة انطالق الثوار

مثلت مدينة تعز قاعدة رئيسية النطالق ثوار 14 أكتوبر وأبطال 
حرب التحرير في جنوب الوطن لخوض الكفاح المسلح ضد القوات 
االستعمارية البريطانية حيث تم فتح معسكرات تدريب للمقاتلين 
الذين توافدوا إليها من المحافظات الجنوبية ومن أبناء تعز أيضًا.. كما 
أنها كانت المالذ اآلمن لقادة حرب التحرير وكبار المناضلين المطاردين 

من قبل أجهزة المخابرات البريطانية في عدن.
لم يقتصر دور تعز على احتضان ثوار 14 أكتوبر وتدريب المقاتلين 
فحسب بل انطلقت منها شحنات السالح الى جبهات القتال في لحج والضالع والى 
عدن نفسها وكانت أول شحنة تم ارسالها في 9 يونيو 1964م، فيما أرسلت 

الشحنة الثانية في نوفمبر من نفس العام.
حلقة وصل بين الثوار والعالم

شكلت مدينة تعز حلقة وصل بين قيادات ثورة 14 أكتوبر والعالم فقد كان 
قادة الجبهة القومية وجبهة التحرير يتنقلون عبرها الى مصر والدول األخرى.

إذاعة تعز.. صوت الثورة
مثلت إذاعة تعز صوت الثورة »14 أكتوبر« وكانت بمثابة الناطق الرسمي 
لها منذ لحظة انطالقها في 14 أكتوبر عام 1963م وحتى تحقيق االستقالل 
الوطني الناجز ورحيل آخر جندي مستعمر من أرض جنوب اليمن في الـ30 

من نوفمبر عام 1967م.

مثلت مدينة تعز قاعدة انطالق 
الثوار لتحرير الجنوب

كوكبة من أبناء تعز وعلى رأسهم فتاح وعبود ومحسن 
وراشد والخامري والعبسي أبرز قادة حرب التحرير

عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة القومية في تعز 
وافتتح مكتبها الرئيس قحطان وسالمين وعبود

تتواصل الفعاليات االحتفالية بالعيد الـ54 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان الشماء عام 1963م بقيادة 
الثائر البطل راجح بن غالب لبوزة لتزلزل األرض تحت أقدام المســتعمرين البريطانيين الذين احتلوا عدن في 19 يناير عام 1839م وفرضوا 

سيطرتهم العسكرية على كامل المناطق الجنوبية والشرقية من الوطن والتي كانت عبارة عن مشيخات وسلطنات »23 سلطنة ومشيخة«.

اعداد / محمد عبده سفيان

تعز.. وثورة 14 أكتوبر
تعز وأكتوبر.. جواز عبور للحرية

تعز آلهة الحب المغروسة في قلوب كل اليمنيين.. العشق الذي يتعزز ويترسخ أكثر 
وأكثر.. 

نحتضنها حبًا ونعانقها نصرًا ثوريًا دائمًا ومتواصاًل أبد الدهر..
.. هواء وهوية واشراقة فجر الثورة اليمنية الخالدة وجواز عبور للحرية.. منها انبلج 
فجر النضال ومنها انطلقت روح الكفاح المسلح إلى كل منطقة ومكان..؛ ومنها اعلن بزوغ 
فجر الوطن الواحد الكبير.. وطن يجمعنا.. يوحدنا.. ويقودنا اليوم لتحقيق النصر بإذن الله 

وإعادة بناء الثورة دون كلل أو ملل.. 
اب والشعراء.. وفاتحة  تَّ

ُ
تعز.. تبارك اسمك سيدة الحب األزلي.. ملهمة الثوار وأغنية الك

الكتاب المسطر في سماء الله قوال وفعاًل وحقيقة.. ويقينًا ثابتًا لم ولن يتزعزع أو ينكسر.. 
 ياقبلة العشاق هزي بجذعك وابعثي فينا الحياة.. 
وانت تحتفين اليوم بعيد الثورة األكتوبرية المجيدة 
الــتــي أيــنــع صبحها ضـــوءًا بهيًا عــم كــل األرجــــاء..، 
ونستشرف مــن وحــي صبحها األجــمــل ومسائها 
األدهش القدرة والقوة على مواجهة العدوان وصلفه 

وجبروته.. 
هي أكتوبر النابضة بالحياة نحتفي اليوم بعيدها 
الوطني الرابع والخمسين في تعز.. ونصلي فيها صالة 
الوطن الواحد الباقي ما بقي الليل والنهار.. صالة 
الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 أكتوبر" التي 

ايقظت فينا روح العمل والبناء واإلبداع.. 
تعز أيقونة الكفاح والنضال الوطني.. سيستمر 
صوتك صادحًا يهز اركان كل لغات الفرقة والتمزق 
والــشــتــات.. وكــل دعـــوات الطائفية والمذهبية 
ات  والمناطقية المقرفة.. وستتخلص من كل النتوء

ها وسرقت ابتسامتها الحالمة.. وأرادت لتاريخها  الغريبة التي ادمت خاصرتها ولوثت هواء
المكتوب في سفر النضال والكفاح.. سفر الثورة أن ُيمحى.. 

سيعود ربيع تعز المتوهج بالخضرة والمشع بالنور..؛ ليمأل كل األمكنة حبًا وأماًل وحياة.. 
ات القادم األجمل.. ويدفن كل من أراد لقلبها ان يتوقف  واغنية نرددها في صباحات ومساء

ويموت.. ولعطائها الثوري أن يندثر.. 
ستبقى تعز مشعة بنورها.. بثوريتها التي لم ولن تموت.. ستبقى الصورة السبتمبرية 
واألكتوبرية المحفورة في ذاكرة األجيال حبًا وعطاء وبناء ونصرًا خالدًا مكتوبًا بدماء الثوار 

األحرار.. 
ستبقى تعز الصورة الوطنية الشاملة والجامعة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في 
السماء.. ولن يجد الحالمون بالتشظي سوى لعنة التاريخ ولعنات الشعب تالحقهم وتقذف 

بهم بعيدًا غير مأسوف عليهًم..
لها إلى سوق يتسابق فيها اللصوص والقتلة والمجرمون  وتبًا لكل من أوجع تعز وحوَّ

للمتاجرة والتكسب على حساب حلمها وسالمها واغنيتها األحلى واألجمل.. 
تبًا لتجار وامراء الحروب الذين أرادوا أن يحرقوا كتاب الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 

أكتوبر" المكتوب بحروف تعز قواًل وحقيقة..

سنظل أوفياء للثورة.. أمناء على كل ذرة رمل من تراب الوطن
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10االثنين:  وثائقي

راسل القرشي

العواضي ُيعزي القيادي أكرم عطية بوفاة والدته
بعث االمين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام االستاذ ياسر 
العواضي برقية عزاء ومواساة الى األخ المهندس/ أكرم عبدالله عطية، نائب رئيس 
الوزراء للشئون الداخلية، نائب رئيس مجلس النواب، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وكافة 
آل عطية بمحافظة الحديدة.. في وفاة والدته الفاضلة.. وإننا اذ نشاطركم أحزانكم 
بهذا المصاب الجلل، لنعبر لكم عن صادق التعازي وعظيم المواساة.. سائلين الله العلي 
القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. كما نسأل المولى جل وعال أن يعصم قلوبكم بالصبر وان يلهمكم السلوان.. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. سقط قتلى وجرحى في صفوف مجاميع 
المرتزقة في هجوم نفذته قوات الجيش 
والــلــجــان -امـــس االحـــد- على مــواقــع في 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف 
بالتزامن مع صد محاولتي تسلل في مديرية 
المصلوب وفي منطقة استراتيجية تربط 

3 مديريات.
وقال مصدر عسكري:  إن قوات الجيش 
المسنودة بالمتطوعين من اللجان ورجال 
القبائل شنت هجومًا على مواقع مرتزقة 
العدوان بتباب الغراميل بمنطقة األجاشر 
بمديرية خب والشعف، وأوقعت قتلى 
وجــرحــى فــي صــفــوفــهــم، كــمــا اغتنمت 
أسلحة بعد فرار المرتزقة، وفقًا للمصدر.
واضاف: أن قوات الجيش والمساندين 
لها صــدت تسلاًل لمجاميع المرتزقة 
من أسفل وقــز إلــى أعلى وقــز بمديرية 

المصلوب.
ولــفــت الــى أنــه تــم صــد تسلل لمجاميع 

المرتزقة من الجهة الجنوبية صوب العقبة االستراتيجية الرابطة بين مديريات الحزم 
وخب والشعف والمتون وتكبيد المهاجمين خسائر بشرية.

وفي تعز أفشلت قوات الجيش واللجان، امس االحد  محاولة زحف نفذتها مجاميع المرتزقة 
في مدينة تعز بالتزامن مع دك المدفعية مواقع لهم في مديريتي المعافر والصلو.

وقال مصدر عسكري:  إن قوات الجيش المسنودة بمقاتلي اللجان صدت زحفًا لمجاميع 
المرتزقة في تبة الدفاع الجوي بمديرية صالة وسط المدينة موقعة قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
وأضاف: أن قصفًا مدفعيًا استهدف مواقع المرتزقة في تبة الكزامي في الكدحة 

بمديرية المعافر وفي الصيرتين والشبكة بمديرية الصلو.
الى ذلك أطلقت وحدات الجيش واللجان، السبت صاروخًا باليستيًا نوع قاهر M2 على 

معسكر سعودي في الموسم بجيزان.
وقال مصدر عسكري:  إن الصاروخ أصاب هدفه مخلفًا خسائر كبيرة..

هذا ودكت قوات الجيش واللجان، السبت بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا مواقع 

وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قطاعات 
ــجــران وعسير وســط غـــارات ومشاركة  جــيــزان ون
مروحيات األباتشي، فيما اعترف اإلعــالم السعودي 

بمصرع واصابة 21 من جنوده.
وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش استهدفت 
بقذائف المدفعية تجمعات ومواقع للجيش السعودي 

ومرتزقته في الطوال والرمضة وجبل قيس بجيزان.
وأوضح أنه تم إطالق عدد من صواريخ الكاتيوشا على 
تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بمعسكر 
قزع وقرية المعزاب وبوابة الموسم في القطاع ذاته. 
وأضـــاف: أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت 
تجمعات الــجــنــود الــســعــوديــيــن ومــرتــزقــتــهــم في 
مستحدث الــمــخــروق ومثلث الــعــش ومحيط جبل 
الطويل بنجران، فيما تم قنص جندي سعودي خلف 

موقع الشبكة.
وأكــد المصدر أن المدفعية اليمنية استهدفت 
تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم شرق مدينة 
الربوعة ومعسكر حمامة خلف منفذ علب وخلف موقع 
سبحطل في عسير ما أسفر عن مصرع عــدد منهم، 

وفرار من تبقى على متن آلياتهم العسكرية.
وقنصت وحدة القناصة التابعة للجيش اثنين من مرتزقة الجيش السعودي قبالة 

منفذ علب في القطاع ذاته.
واعترفت وسائل إعالم سعودية غير رسمية، بمصرع ثمانية من الجنود السعوديين 
وإصابة 13 آخرين بينهم ضباط بنيران قوات الجيش اليمني واللجان في معارك الحد 

الجنوبي خالل يومي السبت والجمعة.

وسط جمع غفير من االهل واالصدقاء 
احتفل زين الشباب: 

 محمد  و أحمد وحسين حمود نصر الدولة
و عبدالخالق محمد حمود الشاوش

و علي بن علي عايض الدولة
بزفاهم الميمون.. الف الف مبروك

المهنئون:
 فرع المؤتمر في منطقة حزيز 
عنهم الشيخ/ حسين علي حاتم

الجيش واللجان يكبدون العدو ومرتزقته خسائر فادحة في األرواح والعتاد
مقتل وإصابة 21 جنديًا سعوديًا بجبهة ما وراء الحدود


