
ــتقالل  ـــ"50" لعيد االس ــرى ال ــوم الذك ــل الي تح
ــر  ــل آخ ــالء برحي ــد الج ــر عي ــد "30 نوفمب المجي
ــن الغالي،بعد  ــوب الوط ــن جن ــدي يريطاني م جن
ــطر فيها اليمنيون  ــالل دام عقوداً من الزمن س احت
ــر ومواجهة  ــة التحري ــي معرك ــم وبطوالت ف مالح
ــن  عناوي ــت  تح ــت  قدم ــي  الت ــتعمار  االس ــوات  ق
ــروع احتاللي بغيض يهدف  ــميات زائفة ومش ومس

لتركيع واذالل الشعب ونهب خيراته.
ــم جفن ولم يمنحوا  ــر أن اليمنيين لم يرف له غي
ــتمرت  ــازي البريطاني مأمناً في البقاء فقد اس الغ
ــرقت ثورة 14  ــاح حتى أش ــات النضال والكف محط
ــتقالل 30 نوفمبر ودحر الغزاة  أكتوبر وتوجت باس

من الجنوب.
ــد  المجي ــتقالل  ــي لالس الذهب ــل  اليوبي ــرى  ذك
ــا اليمنيون، وهي امتداد  ــبة وطنية يحتفي به مناس
ــي كانت إحدى  ـــ14 من أكتوبر الت ــل لثورة ال متأص
ــعب  ــي خاضها الش ــة الت ــات النضالي ــم المحط أه
ــالل البريطاني  ــماله وجنوبه ضد االحت اليمني ش
الذي جثم على صدر الشعب اليمني ألكثر من 128 
ــتعباد  ــاً، ذاق فيها ويالت القتل والتنكيل واالس عام

واالستبداد.
ــة  ــرار وصانع ــوار واألح ــذه األرض والدة للث فه
ــاع الوطني  ــي صيرورة الدف ــرفاء وف لألبطال والش
ــهداء ليطهروا هذا  قدم األبطال الدماء الزكية والش
ــتكين،  ــم الذي ال يس ــم ونضاله ــن بتضحياته الوط
ــك الوقت أو  ــي العالم في ذل ــى قوة ف ــوا أعت وواجه
ــى" أو المملكة التي ال  ــمى "بريطانيا العظم ما يس

تغيب عنها الشمس.
ــذه الذكرى  ــى التوالي تأتي ه ــام الثالث عل وللع
ــالل جديد  ــن في ظل احت ــدة، وجنوب الوط المجي
ــن، بذات األدوات  ــدوان همجي على عموم الوط وع

واالذرع وإن اختلفت المسميات واألساليب.
ــعودية اإلماراتية  ــزت قوى الهمجية الس فقد قف
ــر  ــث بالحياة وتنش ــدن تعب ــالل مدينة ع ــى احت إل
ــروات  ــب الث ــاالت ونه ــف واالغتي ــى والعن الفوض
ــكرية  ــد عس ــى قواع إل ــة  اليمني ــزر  الج ــل  وتحوي

واستثمارات تعربد باإلنسان واألرض.
ــات التآمر  ــرس من حلق ــة والتغط ــذات النزع وب
واألطماع األجنبية على الجنوب الغالي من الوطن 
ــه وجعلهم  ــر ألبنائ ــة والمك ــزاة الخديع ــبك الغ ش
ــد  عليها في  ــعاراته الزائفة التي اعتم ــون ش يصدق
ــلطاته بيئة  ــي واليوم حتى أصبح في ظل س الماض
ــر واالقتتال  ــة للتوت ــؤرة دائم ــة لإلرهاب وب حاضن
ــى طريق تمزيقه إلى دويالت وكانتونات صغيرة  عل
ــيطرة  ــزو والتآمر الس ــهل لقوى الغ ــرة ليس متناح

عليه وإدارته.
ــة  اإلرهابي ــات  للعملي ــد  والتصعي ــداث  فاألح
ــدة" ومرتزقة  ــش والقاع ــار "داع والفوضى وانتش
ــر  ــالك ووت ــن ب ــعودي م ــي الس ــالل اإلمارات االحت
ــاع العالم كل ذلك  ــتقدموهم من اصق وجنجويد اس
ــوب والهيمنة  ــاء الجن ــع واذالل أبن ــل تركي ــن أج م
ــاريع اإلجرامية وطمس الهوية  عليهم وتنفيذ المش
ــى منطقة  ــل الجنوب إل ــم تحوي ــث ت ــة ، حي اليمني
ــة المحافظات التي  ــكرية لتلك القوى ضد بقي عس
ــي  ــعودي الهمج ــدوان الس ــدى للع ــه وتتص تواج
ــالء والمرتزقة من  ــة والعم ــة من الخون وخلفهم قل

الجنوبيين ينفذون أجندة العدو ومشاريعه.
وامام هذه الوقائع واألحداث التي تعانيها اليمن 
ــعودية  ــر الس ــية يقودها ثالثي الش من حرب وحش
واالمارات وامريكا ومعها 30 دولة بإجرام لم يشهد 
ــل ماليين المواطنين  ــخ مثيالً وحصار يقت له التاري
ــوات الغزو بأرتالها وجنودها  وفي الجنوب تعبث ق
ــهد يتكرر حيث كانت مدينة عدن  ومرتزقتها والمش
ــى وقتالً  ــهد فوض ــم تش ــالل القدي ــد االحت ــي عه ف
ــاريع  ــة اليمني ولن يطول التآمر ومش واذالالً لكرام
ــدة بداية  ــرى المجي ــذه الذك ــا تكون ه ــزو وربم الغ
ــد "اإلماراتي  ــالل الجدي ــد االحت ــتنهاض ض لالس
ــتعيد  ليس ــعب  للش ــة  مهم ــة  وفرص ــعودي"،  الس
ــع  ــى وق ــوب عل ــي الجن ــه ف ــه وكفاح ــخ نضال تاري
ــل اليمن وهم يكبدون العدو الخسائر  أبطال وبواس
ــي جبهات  ــون بقواته ف ــاحقة وينكل ــم الس والهزائ
ــرت بريطانيا  ــرف والبطولة، كما دح ــن الش وميادي
ستدحر قوى االحتالل الجديد وسيصنع اليمنيون 

انتصارا يمنيا يضاهي الشمس.
ــال الوطني  ــرة النض ــخ من ذاك ــجل التاري و يس
ــعلوا شرارة الثورة  ــماء وأبطاالً أش في الجنوب أس
ــلح ضد االحتالل البريطاني  ومرحلة الكفاح المس
ــة طويلة من  ــا وقائم ــوزة وعنتر ورفاقهم ــال لب أمث
ــن  المناضلي ــال  واألبط ــخصيات  والش ــماء  األس
ــن مرتزقة  ــم م ــزو واذنابه ــوى الغ ــدوا ق ــن تح الذي
ــورة االكتوبرية ميادين  ومأجورين وخونة لتعم الث
وساحات المدن من جبال ردفان والضالع إلى عدن 

وحضرموت والمهرة وكل المدن الجنوبية.
ــن العام 1963م حتى انطالق  وقد مثلت الفترة م
ــتقالل الـ30 من  ثورة الـ14 من أكتوبر، إلى يوم االس
ــعب اليمني  ــرز فترات نضال الش ــر 1967م اب نوفمب
ــا المناضلون من  ــترك فيه ــوب الوطن واش ــي جن ف
ــمال حتى  مختلف المناطق اليمنية من أقصى الش
ــى الجنوب وكان لثمرة ذلك النضال أن ادركت  أقص
ــن  اليمنيي ــوة  وق ــة  صالب ــتعمارية  االس ــا  بريطاني
وإصرارهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، 
ــالد وتركها  ــذه الب ــى مغادرة ه ــك إل ــرت بذل فاضط
ــت أن اليمن مقبرة للغزاة والمحتلين  ألهلها، وادرك
وان ال مكان لقواتها أو سياستها التركيعية في هذه 

البالد.
وللشعب اليمني في تلك الفترة المواقف القوية 

ــرط أو قيد  ــتقالل دون ش والنضالية، مطالباً باالس
وحمل بندقيته على كتفه وانطلقت المظاهرات في 
ــارك فيها العمال والطالب  كل المرافق الحيوية وش
ــذي  ــتعمار ال ــع أدرك أن االس ــون، الجمي والمواطن
ــن التمزق  ــق إال المزيد م ــالد لم يحق ــم على الب جث
ــروات ونهبها لصالحه دون  ــتغالل الث والتفرقة واس

النظر إلى حقوق اليمنيين.
ــيين  ــن وسياس ــرة مناضلي ــك الفت ــهدت تل وش
محنكين ومقاتلين أشداء استطاعوا خالل سنوات 
ــة البريطانية  ــرش االمبراطوري ــزوا ع ــة أن يه قليل
ــا كان يخطط له  ــى عكس م ــدت صفوفهم عل فتوح
االستعمار وعمالؤه، واشتعلت الجبهات في جميع 
ــاحة  ــية على الس ــق وبرزت القوى السياس المناط
ــة التحرير  ــة وجبه ــة القومي ــل الجبه ــة مث الوطني
ــة تحت  ــية المنضوي ــزاب السياس ــن األح ــدد م وع
ــتعمار وتنازله المتسارع  رايتهما، فكان إذعان االس
ــالمه لرغبة الحركة الوطنية في منح البالد  واستس
ــالء في الـ20  ــتقالل، ودعا إلى مفاوضات الج االس
ــن العام 1967م وتمت المفاوضات في  من نوفمبر م
ــدي بريطاني في  ــر جن ــل رحل آخ ــف وبالفع جني

الـ30 من نوفمبر 1967م ونال الوطن استقالله.

محطات النضال الوطني من الثورة إلى 
االستقالل

ــة  ــة الموضح ــرت الوثيق ــو 1964م نش ماي
للخط السياسي لهذا التنظيم.

ــيس "الجبهة القومية  ــطس: إعالن تأس 19 أغس
ــكيل قيادة  لتحرير جنوب اليمن المحتل". وتم تش
ــت الجبهة من  ــد تكون ــخصاً. وق ــة من 12 ش الجبه
خالل اندماج سبعة تنظيمات سرية أعلنت إيمانها 
ــن العرب،  ــي: حركة القوميي ــلح، وه ــاح المس بالكف
ــل، المنظمة  ــة في الجنوب المحت الجبهة الناصري
ــة الوطنية،  ــوب اليمن المحتل، الجبه الثورية لجن
ــرار،  ــود واألح ــاط والجن ــري للضب ــكيل الس التش
ــكيل القبائل)، ثم  ــة (تش ــة اإلصالح اليافعي وجبه
ــرى بالجبهة القومية،  ــت ثالثة تنظيمات أخ التحق
ــباب  وهي: منظمة الطالئع الثورية بعدن، منظمة ش
ــوب اليمن  ــباب جن ــرة، والمنظمة الثورية لش المه

المحتل.
ــوار  الث ــتقبلون  يس ــان  ردف ــاء  أبن ــطس:  أغس
ــادة غالب بن راجح  ــمال الوطن بقي العائدين من ش
لبوزة، بعد مشاركتهم في الدفاع عن ثورة السادس 

والعشرين من سبتمبر الوليدة.
ــرارة األولى لثورة الرابع  14 أكتوبر: انطالق الش
ــوب الوطن ضد  ــي جن ــر 1963م ف ــن أكتوب ــر م عش
ــال ردفان،  ــن جب ــك م ــي، وذل ــتعمار البريطان االس
ــهد مع  ــن غالب لبوزة، الذي استش ــادة راجح ب بقي

مغيب شمس يوم الثورة.
ــالت  ــتعمارية حم ــلطات االس الس ــنت  ــد ش وق
ــهر، ضربت  ــتة أش ــتمرت س ــمة اس ــكرية غاش عس
ــف أنواع  ــكان اآلمنين بمختل ــرى والس ــا الق خالله
ــرد على إثرها آالف المدنيين العزل.  األسلحة، تش
ــة في هجماتها وغاراتها  واتّبعت القوات البريطاني
ــة "األرض المحروقة"،  ــان سياس ــى مناطق ردف عل
ــانية فظيعة جعلت أحد أعضاء  وخلفت كارثة إنس
ــن تلك األعمال الال  ــس العموم البريطاني يدي مجل

إنسانية.
ــمبر: خليفة عبدالله خليفة ينفذ عملية  10 ديس
ــي إطار  ــار عدن ف ــي مط ــة ف ــر قنبل ــة بتفجي فدائي
ــفرت عن  ــالل البريطاني، وأس ــد االحت ــاح ض الكف
إصابة المندوب السامي البريطاني (تريفاسكس) 
ــن، كما  بجروح ومصرع نائبه القائد جورج هندرس
ــؤولين  أصيب أيضاً بإصابات مختلفة 35 من المس
ــة االتحاد الذين  ــن وبعض وزراء حكوم البريطانيي
ــه إلى لندن  ــود الطائرة والتوج ــوا يهمون بصع كان
ــتوري الذي أرادت بريطانيا  لحضور المؤتمر الدس
ــاد إلى اتفاق  ــول مع حكومة االتح من خالله الوص
ــتراتيجية لها  ــى المصالح االس يضمن الحفاظ عل

في عدن.
ــي أعاقت هذا  ــة الفدائية الت ــذه العملي وكانت ه
المؤتمر هي البداية التي نقلت الكفاح المسلح ضد 

االستعمار البريطاني من الريف إلى المدينة.
ــة العامة لألمم  ــمبر: صدور قرار الجمعي 11 ديس
ــوب اليمني  ــكلة الجن ــل مش ــى بح ــدة، قض المتح
المحتل وحقه في تقرير مصيره والتحرر من الحكم 
ــتعماري البريطاني. وفي عام 1965م اعترفت  االس
ــرعية كفاح شعب الجنوب طبقاً  األمم المتحدة بش
ــالن العالمي لحقوق  ــدة واإلع ــاق األمم المتح لميث

اإلنسان.
1964م:

7 فبراير: أول معركة للثوار اليمنيين استخدموا 
ــر الضابط  ــف مق ــي قص ــاش ف ــع الرش ــا المدف فيه

البريطاني في ردفان (لحج).
ــنت ثماني طائرات حربية بريطانية  3 ابريل: ش
ــي محاولة  ــة حريب، ف ــى قلع ــاً عل ــاً عدواني هجوم
ــة العربية اليمنية، إليقاف  للضغط على الجمهوري
ــنها فدائيو  ــلحة التي يش ــات الفدائية المس الهجم

الجبهة القومية من أراضيها.
ــي حرب التحرير  ــل: مجموعة من فدائي 28 ابري
ــي  ــة ف ــدة البريطاني ــى القاع ــاً عل ــنون هجوم يش

الحبيلين (ردفان).
ــة بغارات ضد  ــت طائرات بريطاني ــو: قام 14 ماي
ــى تدمير  ــان، أدت إل ــهول ردف ــي قرى وس ــوار ف الث
ــورات  ــقطت منش ــا أس ــة، كم ــي المنطق ــازل ف المن

تحذيرية للثوار الذين أسمتهم بـ"الذئاب الحمر".
22 مايو: ثوار الجبهة القومية في ردفان يصيبون 

طائرتين بريطانيتين من نوع "هنتر" النفاثة.
ــد  ض ــلح  المس ــاح  الكف ــة  انطالق ــو:  يولي  24
ــارة الضالع  ــي وأعوانه في إم ــتعمر البريطان المس
ــودة عدد  ــر عنتر، عقب ع ــي احمد ناص ــادة عل بقي
ــوا فيها  ــز الذين خضع ــة تع ــباب من مدين ــن الش م
ــهرين لينضموا  ــكرية دامت ش ــدورة تدريبية عس ل
ــمال الوطن  ــال العائدين من ش ــوف الرج ــى صف إل
ــاركتهم في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر في  بعد مش

صفوف الحرس الوطني.
ــن إخوانهم في  ــم م ــوار كل الدع ــى الث ــد تلق وق
ــالح  ــز ومعهم الس ــن تع ــم م ــاد قادته ــمال، فع الش
ــكل  ل ــلم  س ــث  حي ــة،  اليدوي ــل  والقناب ــر  والذخائ
ــة طلقة رصاص  ــبي" وثالثمائ مقاتل بندقية "خش

وقنبلتين.
1965م:

ــالل البريطاني تصدر  ــلطات االحت 19 يونيو: س
ــتداد األعمال الفدائية على  قانون الطوارئ، إثر اش
ــاط الجبهة القومية  ــرت بموجبه نش قواتها، وحظ
لتحرير الجنوب اليمني المحتل، واعتبرتها حركة 
ــمال  ــاً من ش ــاد 245 مواطن ــت بإبع ــة، وقام إرهابي

اليمن.
ــوب  ــر الجن ــة لتحري ــة القومي ــو: الجبه 22 يوني
ــز،  ــي تع ــا األول ف ــد مؤتمره ــل تعق ــي المحت اليمن
ــاح  ــة الكف ــت لمواصل ــا الثاب ــه موقفه ــت في وأعلن
ــي حتى جالئه  ــتعمر البريطان ــد المس ــلح ض المس
ــها الممثل الوحيد  عن أرض الوطن. واعتبرت نفس
ــرت في هذا  ــي المحتل. وأق ــوب اليمن ــاء الجن ألبن

المؤتمر الئحتها الداخلية والميثاق الوطني.
ــائع  ــد الميداني علي ش ــة القائ ــو: إصاب 30 يولي
ــه لفرقة  ــاص، عند قيادت ــالث طلقات رص هادي بث
ــادة علي احمد ناصر  ــتركت مع فرقة أخرى بقي اش
ــة كانت قد  ــرية بريطاني ــوم على س ــر، في هج عنت
تمركزت بنفس اليوم حول دار أمير الضالع، لتعزيز 

الحراسات لحمايته من هجمات الثوار.
ــض نتائج  ــة ترف ــة القومي ــطس: الجبه 25 أغس
ــال عبدالناصر رئيس  مؤتمر جدة بين الرئيس جم
ــل  فيص ــك  والمل ــدة،  المتح ــة  العربي ــة  الجمهوري
ــعودية،  ــة العربية الس ــك المملك ــن عبدالعزيز مل ب
ــت أي حلول أو  ــه بـ"مؤتمر الخيانة"، ورفض ونعتت
ــدا للنظام  ــن باعتبار ذلك تهدي ــوية مع الملكيي تس

الجمهوري وإضعافا للثورة في الجنوب.
ــا تعلن عزمها البقاء في عدن  2 أكتوبر: بريطاني
ــعبية عنيفة ضد  ــة ش ــام 1968م، وانتفاض ــى ع حت
ــائر كبيرة  ــفر عن خس البريطانيين في المدينة تس

بشرية ومادية.
ــى دعما  ــة الضالع تتلق ــادة جبه ــر: قي 18 أكتوب
ــا من المغتربين اليمنيين في المملكة المتحدة  مالي
بلغ ثمانمائة وعشرين رياال "ماريا تريزا" مساهمة 
ــتعمر  ــلح ضد المس ــاح المس ــم الكف ــي دع ــم ف منه

األجنبي.
1966م:

ــة  البريطاني ــة  الخارجي ــدرت  أص ــر:  فبراي  22
"الكتاب األبيض" الذي أعلن رسمياً قرار بريطانيا 
ــات  والمحمي ــدن  ع ــتعمرة  مس ــح  بمن ــي  القاض

االستقالل مطلع 1968م.
ــكل لجنة للعمل  ــة القومية، تش ــل: الجبه 5 ابري
ــي المناطق  ــن إخوانهم ف ــات م ــع التبرع على جم
ــواء إب،  ــا من ل ــة عمله ــتهلت اللجن ــمالية، اس الش
ــون  ــايخ والمواطن ــؤولون والمش ــادر المس ــث ب حي
بالتبرع بالمال والحبوب بأنواعها وأسهموا بنقلها 

إلى قعطبة.
ــقطون طائرة  22 ابريل: ثوار جيش التحرير يس
ــتطالعية لمواقع  بريطانية أثناء قيامها بعملية اس
ــلطات  ــلت الس ــعيب، فأرس الثوار في الضالع والش
ــرى، فكان  ــها طائرة أخ ــة نفس ــتعمارية للغاي االس
ــتعمارية  ــا جعل القوة االس ــابقتها، م مصيرها كس
ــكل  وتن ــرى  للق ــا  قصفه ــن  م ــدد  تش ــا  وأعوانه

بالمواطنين فيها.
ــي حضرموت عملية  ــو: نفذ الفدائيون ف 28 يولي
ــد جيش  ــراي، قائ ــي ج ــل البريطان ــل الكولوني قت
ــذ عملية  ــو الذي نف ــط ه ــذا الضاب ــة. وكان ه البادي

ــة  ــطينية رجاء أبوعماش ــال المناضلة الفلس اغتي
ــكان  م ــطيني  الفلس ــم  العل ــع  رف ــا  محاولته ــد  عن
ــداب البريطاني  ــاء فترة االنت ــم البريطاني أثن العل

لفلسطين.
ــة تعلن اعترافها  ــطس: الحكومة البريطاني أغس
 1963 ــي  لعام ــدة  المتح ــم  األم ــة  منظم ــرارات  بق
و1965م الذي أكدت فيه حق شعب الجنوب اليمني 

المحتل في تقرير مصيره.
ــبتمبر: نظم نادي اتحاد الطلبة في مدينة  10 س
ــارة المندوب  ــة للتنديد بزي ــيرة طالبي ــيئون مس س

السامي البريطاني لحضرموت.
ــر بهجوم  ــوار جيش التحري ــام ث ــمبر: ق 31 ديس
ــدة البريطانية في الضالع، أدى  مباغت على القاع
ــة آخرين،  ــة ثماني ــود وإصاب ــة جن ــى مقتل ثالث إل
وتدمير ثالث سيارات "الند روفر" وإحراق عدد من 
ــا من مؤن ومعدات. في غضون ذلك  الخيام بما فيه
وحد ثوار الضالع وردفان والشعيب هجماتهم على 
ــكيل  ــتعمارية وأعوانها من خالل تش ــوات االس الق
ــموها "الفرقة المتجولة"  ــتركة أس فرقة قتالية مش

بقيادة علي شايع هادي.
1967م:

ــر: جماهير غفيرة في عدن خرجت في  15 فبراي
ــتعمار البريطاني  ــدة معادية لالس مظاهرات حاش
ــوب علي  ــهيد مهي ــازة رمزية للش ــي تحمل جن وه
ــاء معركة ضد  ــهد أثن ــود) الذي استش ــب (عب غال

القوات االستعمارية في مدينة الشيخ عثمان.
ــجب  ــارس: الجامعة العربية تصدر قراراً تش 8 م

فيه التواجد البريطاني في جنوب اليمن.
2 ابريل: بدون تنسيق مسبق، حدث إضراب عام 
ــي مدينة عدن، دعت إليه  ــل كافة أجهزة العمل ف ش

الجبهة القومية وجبهة التحرير في وقت واحد.
ــذون عدة  ــرب التحرير ينف ــو ح ــل: فدائي 3 ابري
ــع وتجمعات  ــة ضد مواق ــكرية ناجح عمليات عس
ــيخ عثمان  ــي مدينة الش ــي ف ــتعمر البريطان المس
ــائر  ــتعمارية خس بعدن، كبدوا خاللها القوات االس
فادحة في األرواح والعتاد، وسقط خاللها عدد من 

الشهداء في صفوف الفدائيين.
ــيطرة على  ــن الفدائيون من الس ــو: تمك 20 يوني

مدينة كريتر لمدة أسبوعين.
21 يونيو: ثوار الجبهة القومية يتوجون كفاحهم 
ــي وعمالئه في  ــتعمار األجنب ــد االس ــي ض البطول
ــا ومعهم  ــيطرة على عاصمته ــع بالس ــارة الضال إم
ــيرة حافلة  آالف المواطنين الذين دخلوها في مس

يتقدمهم علي احمد ناصر عنتر.
ــى  ــيطر عل ــة تس ــة القومي ــطس: الجبه 12 أغس
ــت عليها بمظاهرة  ــيخة المفلحي بعد أن زحف مش
ــارك فيها أبناء القرى والمناطق المحيطة  كبيرة ش
ــلطنات  ــقوط الس ــيخة، وتوالى بعد ذلك س بالمش

والمشيخات بيد الجبهة.
ــبتمبر: تأسيس إذاعة المكال التي انطلقت  28 س
ــر الجنوب  ــة لتحري ــة القومي ــم "صوت الجبه باس

اليمني المحتل".
ــادي في جنوب  ــر: قيادة الجيش االتح 5 نوفمب
ــب الثورة  ــا إلى جان ــن وقوفه ــل تعل ــن المحت الوط
ــت غالبية  ــد أن بات ــة، بع ــة القومي ــا للجبه ودعمه

المناطق تحت سيطرتها.
ــر الخارجية البريطاني (جورج  14 نوفمبر: وزي
ــتعداد تام لمنح  ــراون) يعلن أن بريطانيا على اس ب
ــي 30 نوفمبر  ــوب الوطن اليمني ف ــتقالل لجن االس
ــر 1968م، كما كان مخططاً  1967م وليس في 9 يناي

له سابقاً.
ــي جنيف بين  ــدأت المفاوضات ف ــر: ب 21 نوفمب
ــة القومية ووفد الحكومة البريطانية من  وفد الجبه
ــتقالل وانسحاب القوات البريطانية  أجل نيل االس
ــا توقيع  ــي ختامه ــرى ف ــن. وج ــوب الوط ــن جن م
اتفاقية االستقالل بين وفد الجبهة القومية برئاسة 
ــة المتحدة  ــعبي، ووفد المملك ــد الش قحطان محم

(بريطانيا) برئاسة اللورد شاكلتون.
ــوات البريطانية  ــحاب الق ــدأ انس ــر: ب 26 نوفمب
ــي هامفري  ــم البريطان ــادرة الحاك ــدن، ومغ ــن ع م

تريفليان.

ــي عن  ــدي بريطان ــر جن ــالء آخ ــر: ج 29 نوفمب
مدينة عدن.

ــي وقيام  ــتقالل الوطن ــالن االس ــر: إع 30 نوفمب
ــعبية، بعد احتالل  ــن الجنوبية الش ــة اليم جمهوري
ــي دام 129 عاماً، وأصبحت الجبهة القومية  بريطان
ــل إبان حرب التحرير  ــر جنوب اليمن المحت لتحري

تتولى مسؤولية الحكم.
ــادة العامة  ــي عدن قرار القي ــر: صدر ف 30 نوفمب
ــعبي،  ــة القومية، بتعيين قحطان محمد الش للجبه
ــن  اليم ــة  لجمهوري ــاً  رئيس ــة،  الجبه ــام  ع ــن  أمي
الجنوبية الشعبية لمدة سنتين، كما تم تشكيل أول 

حكومة برئاسة قحطان الشعبي.

بيان إعالن االستقالل الوطني لجنوب اليمن 
في30نوفمبر1967م

وفيما يلي نصه :
ــم الشعب الذي  ــم الثورة، وباس ــم الله.. باس بس
ــار على درب  ــة تنتزع وال تـُعطى فس آمن أن الحري
ــا الجبهة القومية منذ  الثورة العظيمة التي فجرته
ــهداء عن  ــر من أكتوبر1963م مقدماً الش الرابع عش
ــخاٍء راضياً بالتضحيات الجسيمة التي تحملها  س
ــى تحررت  ــخط حت ــكل طوائفه دونما تذمر أو س ب
ــتعماري  ــم االس ــم من الحك ــن العظي ــزاء الوط أج

البريطاني واإلقطاع والسالطين.
أعلُن أنا قحطان محمد الشعبي رئيس جمهورية 
ــه بناًء على القرارات  ــعبية أن اليمنية الجنوبية الش
ــة القومية فأنه  ــن القيادة العامة للجبه الصادرة ع
ــنة  ــعبان س ــن اللحظة األولى ليوم 28 ش ــداًء م ابت
ــد  ــُن مول ــر 1967م أعل ــق 30 نوفمب ـــ المواف 1378ه
ــعبية كدولة  ــن الجنوبية الش ــام جمهورية اليم وقي
ــيادة كاملة على كل أجزاء الوطن  ــتقلة ذات س مس
براً وجواً وبحراً التي كانت تحت السيادة والحماية 
ــم  ــابق باس ــة والتي كانت تـُعرف في الس البريطاني
ــة وكل الجزر  ــرقية والغربي ــا الش ــدن ومحمياته ع
التابعة لها، وأنه من اللحظة األولى لهذا االستقالل 
ــك التجزئة البغيضة  ــد الجمهورية تنتهي بذل ومول
ــالل البريطاني والحكم  التي فرضت من قبل االحت
ــا  ــل محله ــي لتح ــي اإلقطاع ــالطيني الرجع الس
ــة مركزية واحدة تدير  دولة موحدة واحدة وحكوم
ــؤون هذه الدولة الجديدة.. وأن مولد  ــيِّر كل ش وتس
ــالح  ــة ال يعني مطلقاً أننا قد وضعنا الس الجمهوري
ــعب وقواته المسلحة أن يظل يقظاً  بل أن على الش
ــاهراً للحفاظ على مكاسب الثورة والجمهورية  وس
ــة الثورة  ــؤولية حماي ــُع مس ــعب تق ــى الش وأن عل

وخطها التحرري التقدمي.
ــارات الكبيرة  ــذه االنتص ــعبنا ه ــق ش ــد حق ولق
ــة القومية  ــي ممثالً بالجبه ــل تنظيمه الطليع بفض
ــى رعاية  ــتعمل جاهدة عل ــإن الجمهورية س ــذا ف ل
ــاح المجال له إيماناً  ــعبي المنظم وإفس العمل الش
ــورة وصانعها وأن  ــعب هو صاحب الث منها بأن الش
ــة الجماهير في  ــبيل لتعبئ ــم هو الس ــل المنظ العم
ــا ومنطلقاتها  ــدى مفاهيمه ــى ه ــورة وعل ــط الث خ
ــة  ومواجه ــة  الجمهوري ــة  لحماي ــبيل  الس ــه  وإن
ــعبية  ــن الجنوبية الش ــة اليم ــه, إن جمهوري أعدائ
ــتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة في  س
ــدود القانون,  ــة وفي ح ــات العام ــوق والواجب الحق
ــا أنها  ــة حقوقها,كم ــرأة كاف ــتوفر للم ــا س ــا أنه كم
ــة والثغرات  ــات القبلي ــة النزاع ــى إذاب ــتعمل عل س
اإلقليمية والفوارق التي خلفها االستعمار والحكم 
ــا  ــابق, وأنه ــي الس ــي اإلقطاع ــالطيني الرجع الس
ــا  ــة القضاي ــوري لمعالج ــي ث ــاه تقدم ــزم باتج تلت
ــش الكريم  ــر العي ــة لتوف ــة واالقتصادي االجتماعي
ــتقضي  ــة الفتية, وس ــي الجمهوري ــن ف ــكل مواط ل
ــتولي المناطق  ــف وس ــباب التخل ــع أس ــى جمي عل
ــد رعايتها  ــا أهملها العهد البائ ــة التي طالم الريفي
ــين المستوى  ــتعمل جاهدة على تحس الكاملة وس
ــتوى االقتصادي  ــن ورفع المس ــي للمواط المعيش

واالجتماعي والسياسي.
ــتقبل كل المناضلين  ــزم ضمان مس كما أنها تلت
ــم  والحك ــتعمر  المس ــاح  كف ــي  ف ــاهموا  س ــن  الذي
السالطيني اإلقطاعي العميل بعد دراسة ظروفهم 

ــل  العاج ــب  القري ــي  ف ــتـعلن  س ــا  كم ــم,  وأحواله
ــتورها المؤقت الذي ستلتزم الحكومة به حتى  دس

إعداد دستور دائم.
ــون  ــتمرار القان ــدأ اس ــة بمب ــزم الجمهوري وتلت
ــار العام..  ــذا اإلط ــي ه ــن ف ــى األم ــة عل والمحافظ
ــهر على  ــها رعايته والس ــا تأخذ على نفس كما أنه

رعاياها الذين في المهجر.
ــي  ــة ف ــات األجنبي ــة الجالي ــزم بحماي ــا تلت كم
ــة ممتلكاتهم وحقوقهم  مجتمع الجمهورية وصيان

في حدود القانون.
ــن  ــدة اليم ــادق بوح ــا الص ــد إيمانه ــا تؤك وأنه
ــن جانبها  ــتعمل م ــاً وس ــماالً وجنوب ــة ش الطبيعي
جاهدة بالتشاور والمشاركة مع حكومة الجمهورية 
ــقيقة في بحث السبل العملية  العربية اليمنية الش

للوصول إلى تحقيق هذا الهدف السامي.
ــوري لجامعة  ــّرَرت االنضمام الف ــن أنها ق وتـعل

الدول العربية وااللتزام بميثاقها.
ــاق جامعة  ــي نط ــواء ف ــتعمل س ــد أنها س وتؤك
ــات الثنائية على محاولة  ــدول العربية أو بالعالق ال
ــط بينها وبين  ــد الرواب ــة لتوطي ــاد صيغ عملي إيج

الدول العربية الشقيقة.
ــقيقة  ــدول العربية الش ــع ال ــزم م ــا تلت ــا أنه كم
ــائر أجزاء  ــطين وس ــل تحرير فلس ــل من أج بالعم
الوطن العربي التي ما زالت تحت الحكم األجنبي.

ــد العالقات  ــرورة توطي ــا ض ــن جانبه ــد م وتؤك
ــاج الجميع  ــة المتجاورة وانته ــن األقطار العربي بي
ــط األخوية  ــن الجوار لتوطيد الرواب ــة حس سياس

وتأكيدها.
ــعبية قررت  ــة اليمن الجنوبية الش وأن جمهوري
ــدة وااللتزام  ــم المتح ــوري إلى األم ــام الف االنضم
ــع جميع الدول األعضاء على  بميثاقها والتعامل م
ــان وااللتزام  ــرام حقوق اإلنس ــاواة واحت قدم المس
الدولي في كافة المجاالت وأنها ستفي من جانبها 
ــتها  ــة بما ال يتعارض مع سياس ــا الدولي بالتزاماته
ووحدة أراضيها واستقاللها السياسي والتزاماتها 

القومية.
ر دور األمم المتحدة الفّعال  ــة تقدِّ وأن الجمهوري
لمساندة نضال شعبنا في الجنوب اليمني ودعمها 
ــي الحرية  ــدت فيها حقه ف ــي قراراتها التي أك ــه ف ل
ــن كافة  ــب م ــي وتطل ــتعمار البريطان ــة االس وإدان
ــتكون  ــدول األعضاء األخذ بعين االعتبار أنها س ال

دولة شعبية تقدمية.
ــاد اإليجابي  ــة الحي ــا تـعلن التزامها بسياس كم

وعدم االنحياز في عالقاتها الدولية.
وكجزء من بلدان العالم الثالث المتحرر من ربقة 
ــتعمار والمتطلع إلى غٍد مشرٍق وبناء اقتصاد  االس
ــن  ــؤولياتها بالتضام ــل مس ــي, تتحم ــي تقدم وطن
ــيوية وبقية  ــدول األفريقية واآلس ــعوب وال مع الش
ــيق وتطوير  ــث في تنس ــم الثال ــعوب ودول العال ش
ــات االقتصادية وفي تحمل تبعاتها تجاه كل  العالق
ــتعمار  األجزاء التي ما زالت ترزح تحت وطأة االس

بشتى أشكاله وصوره.
ــن  ــة بي ــادة أن الصداق ــًة وج ــد مخلص ــا تؤك كم
شعوب العالم واحترام سيادة كل دولة على أرضها 
والتعاون االقتصادي المستمر هو السبيل إلى بناء 
ــك فإنها تنتهج مبدأ  ــالم عالمي عادل، لذل صرح س
التعايش والتعاون مع سائر شعوب العالم. وتـقاوم 
ــكليه القديم والجديد وتلتزم  ــدة االستعمار بش بش

جادة العمل للقضاء عليه.
ــة اليمن  ــعب العربي في جمهوري ــع الش وال يس
ــتقالله إال  ــن اليوم األول الس ــعبية م الجنوبية الش
ــة  ــة العربي ــرى الجمهوري ــقيقة الكب ــكر الش أن يش
ــها جمال عبدالناصر على دعمها  المتحدة ورئيس
ــمياً بجمهورية  ــا ومبادرتها باالعتراف رس لنضالن
ــكر كل الدول  ــا تش ــعبية, كم ــة الش ــن الجنوبي اليم
ــت نضال  ــة التي دعم ــقيقة والصديق ــة الش العربي
ــعبنا  ــة الوطنية لش ــاه الحكوم ــعبنا, وتؤكد اتج ش

إلقامة عالقات طيبة مع كل دول العالم.
ــل في ظل سيادته  ــعبنا الباس حقق الله آمال ش

على أرض جمهوريته الفتية. والسالم عليكم.

ذكرى عيد الجالء ..ثورة ضد الغزاة واملحتلني الجددذكرى عيد الجالء ..ثورة ضد الغزاة واملحتلني الجدد
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