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اليمن بني ماضي االحتالل 

وعودة املستعمر
اسكندر املرييس

ــه ودقائقه ولحظاته منذ  ــن يف حسابات الزمن وساعات تكم
ــة الراهنة مرحلة  ــى اللحظ ــرب 1967م وحت ــني من نوفم الثالث
ــق شعبنا  ــا منذ أن حق ــدر بخمسني عام ــة تق ــة مهم تاريخي
اليمني استقالله الوطني يف الـ30 من نوفمرب 1967م كان قبل 
ــالل الربيطاني الذي ظل جاثما  ــك يرزح تحت وطأة االحت ذل
ــر ذلك االحتالل  ــي 129 عاما من عم ــدر شعبنا اليمن عىل ص
البغيض للشطر الجنوبي من الوطن سابقا وما عاناه الشعب 
ــا ال يحىص وال يعد  ــالت االستعمار االجنبي م ــي من وي اليمن
ــات التاريخ  ــا اليمني يسطر أنصع صفح ــل خاللها شعبن ظ
املرشق يف مقاومة املحتل بدءا من االنتفاضات الشعبية مرورا 
بالعمليات الفدائية فضال عن تطوير أساليب الكفاح املسلح 
ــة األمل من قبل  ــي لترشق بارق ــوات االحتالل الربيطان ضد ق
ــر 1963م املجيدة التي  ــل الفدائي املسلح ثورة 14 اكتوب العم
ــن اليمن وإىل  ــات األوىل إلنهاء ذلك االحتالل م ــت اللبن وضع

غري رجعة.
ــوة دفع حقيقية  ــورة الرابع عرش من اكتوبر ق ــد أعطت ث وق
للعملية السياسية التفاوضية السلمية التي تجسدت معاملها 
البارزة يف تحقيق االستقالل الوطني املنشود واستعادة القرار 
ــالء املستعمر األجنبي والبدء  السيايس اليمني من خالل ج
ــن البناء والتنمية واإلعمار تتويجا  بتدشني مرحلة جديدة م
ــي بفضلها وبفضل  ــة اليمنية الت ــود املخلصة للمقاوم للجه
ثورة الرابع عرش من اكتوبر تحقق االستقالل الوطني يف الـ30 

من نوفمرب 1967م.
وتحيي الحمهورية اليمنية هذه الذكرى املجيدة بالتزامن 
ــدد األطراف والقوى ، وما يثري الدهشة  مع احتالل جديد متع
واالستغراب يف آن واحد هو ان اليمن كانت تعاني قبل الثالثني 
من نوفمرب من استعمار منفرد واملتمثل باالحتالل الربيطاني 
ــن نتائج كارثية  ــىل ذلك االحتالل م ــل مساوئه وما ترتب ع بك
ــة بالنظر ملا  ــا حتى اللحظة الراهن ــزال اليمن تعاني منه ال ت
ــات املحلية  ــا للرصاع ــرق تسد تكريس ــن سياسة ف ــت م اتبع

وتعميقا للحروب االهلية .
ــاري يف املحافظات  ــع الج ــك ان الواق ــد حقيقة ذل ــا يؤك وم
ــذي تشكلت معامله بكل  ــودة جديدة لالحتالل ال الجنوبية ع
ــوح عىل األرض من خالل تعدد القوى االستعمارية حيث  وض
ــك االحتالل دويالت ال يؤبه بها وكنتونات  دخلت اىل نادي ذل
تحمل أعالماً وكانتونات ورايات تحت مسميات دول الخليج 

كالسعودية واإلمارات .
ــرصاع القائم يف أرجاء الوطن عىل  ــايل تشكلت حالة ال وبالت
ــة اإلرث االستعماري األجنبي بكل نتائجه السلبية وما  خلفي
ــب عىل ذلك من تعطيل العملية السياسية ودخول اليمن  ترت

اىل مرحلة ما قبل الدولة .
ــة وسط تحديات شديدة  ــث تأتي هذه املناسبة الوطني حي
ــن يف الظرف الراهن وهو  ــروف بالغة التعقيد يمر بها الوط وظ
ــني الغالية عىل  ــوب اليمني ــرى العزيزة عىل قل ــد الذك يستعي
نفوسهم واملتمثلة بانتصار اإلرادة الوطنية التي كان أساسها 
ودافعها وجوهرها ومضمونها نيل االستقالل الوطني والتحرر 
ــك الذكرى  ــا حملته تل ــالل االنجليزي بم ــات االحت ــن تبع م
ــداء ومعاني العزة  ــة املجيدة من قيم التضحية والف التاريخي
ــدف نيل الحرية  ــأة الدوافع األساسية به ــة تحت وط والكرام
واالستقالل والتخلص من التبعية واالرتهان والتمسك باملبدأ 
الوطني الثابت واملتمثل فكرا وسلوكا بحق تقرير املصري ليمن 
ــن ومستقر ومزدهر بدون قوى خارجية تعبث  واحد موحد آم

بإرادته الوطنية وتصادر استقالله السيايس.
ــة اليمنية من أحزاب  ــوج الشعب والقوى السياسي وما أح
ــن نوفمرب  ــرى الـ30 م ــر ذك ــة أن تستشع ــات مختلف وتنظيم
ــن دالالت  ــي م ــب اليمن ــاة الشع ــده يف حي ــا تجس 1967م وم
ــخ املعارص  ــرة التاري ــورة يف ذاك ــان وطنية محف ــة ومع عظيم

لشعبنا اليمني.
ــام العظات والعرب والدروس املستفادة  لذلك ينبغي استله
ــا بعيدا  ــا واقعا عملي ــرة وتجسيده ــة العط ــك املناسب من تل
ــن نوفمرب كان ضد ذلك  ــالت الخارجية ألن الـ30 م عن التدخ
ــل  ــي بك ــالل الربيطان ــل باالحت ــي واملتمث ــل الخارج التدخ
ــان الثالثون  ــه وسالطينه كما ك ــه وعمالئ ــه وتحالفات مكونات
ــة واالستقالل بعيدا  ــن نوفمرب طموحا مرشوعا لنيل الحري م
ــة الخارجية بكافة  ــة واالرتهان والوصاي ــا أرشنا عن التبعي كم

أشكالها وأنواعها.
ــارضا بالنظر إىل ما  ــك املعاني ح ــك ينبغي تجسيد تل لذل
ــة وأمنية فضال  ــاع سياسية واقتصادي ــر به اليمن من أوض تم
ــدوان خارجي حتى ال  ــن تحديات داخلية وع عما تواجهه م
ــاة القوى  ــرد محطة عابرة يف حي ــن نوفمرب مج ــون الـ30 م يك
ــه الوطنية  ــد ملعانيه وقيم ــة دونما تجسي ــة اليمني السياسي

وترجمتها سلوكا عمليا.
ــدى أهم املراحل  ــن نوفمرب 1967م إح ــد مثل الثالثون م وق
ــداء وطنيا  ــي ألنه حمل ن ــاة الشعب اليمن ــة يف حي التاريخي
ــواء أكان  ــن ال يقبل االستعمار س ــأن اليم ــا ومخلصا ب صادق
ــة وعتاده الحربي عىل غرار  ــك االستعمار بقواته العسكري ذل
ــة أو كان  ــري رجع ــى وإىل غ ــذي انته ــي ال ــالل الربيطان االحت
ــب أشد من  ــا ولكن بمخال ــار دبلوماسيا ناعم ــك االستعم ذل

االستعمار االنجليزي.
ــالل رفض  ــن خ ــرب 1967م م ــة 30 نوفم ــن أهمي ــك تكم لذل
ــر  ــى املستعم ــخ أنه ــك التاري ــة ألن ذل ــالءات السياسي االم
ــا مع وجود ذلك  ــي البغيض وتقاطع شكال ومضمون الربيطان
ــادر اإلرادة الوطنية  ــي يص ــل أجنب ــع أي تدخ ــالل وم االحت
ــة  ــة يف الحري ــه الطبيعي ــك حقوق ــي وينته ــب اليمن للشع
ــرب واكتوبر  ــداف ثورتي سبتم ــا ملبادئ وأه ــالل طبق واالستق
املجيدتني وكذلك الـ30 من نوفمرب بأن استقالل اليمن وقرارها 
السيايس ووحدتها الوطنية من الرشوط املوضوعية والذاتية 

الستكمال أسس ومقومات بناء الدولة اليمنية الحديثة.

ــرناًال عسكرياً، بل  ــاً وال ج ــاً سياسي ــس زعيم لي
ــاره قائداً مؤمناً وعَلماً ربانياً، عظيم االرتباط  باعتب
ــه عليه  ــول الله صىل الل ــة برس ــق الصل ــه، وثي بالل
ــٌي، ونظرته  ــة الُهداة، وعيه قرآن ــه وسلم، واألئم وآل
ــمَّ األمة كل األمة، ومن  ــة، يحمل عىل عاتقه ه شامل
ــٌي برسم  ــرص والرحمة معن ــع املسؤولية والح واق
ــة  ــات ومعالج ــة املنعطف ــات وتسوي االسرتاتيجي
ــذه املناسبة  ــرص هذا العام يف ه ــل االختالالت ح ك
ــىل الله عليه  ــرى والدة رسول الله ص ــة ذك العظيم
وآله وسلم أن يطل علينا عىل مدى ستة أيام مرشداً 
ــاب  ــا بخط ــاً، ختمه ــاً ومصحح ــاً ناصح وموجه
ــا إرشاقته املضيئة  ــة الذي اعتدن ــة الرشيف املناسب

فيه كل عام.
ــذا العام  ــة ه ــار املناسب ــة إىل شع ــودٍة بسيط بع
املأخوذ من اآلية: (45) من سورة األحزاب، املتمثل 
ًا وََنِذيرًا  ــاَك َشاِهًدا َوُمَبرشِّ يف قوله تعاىل: "إِنَّا أَرَْسْلَن
ــار املختار بدقة  ــع أن نستوحي أن الشع " نستطي
عالية هو عنوان جامع لكل خطابات السيد القائد 
ــة املتتالية، بل  ــام الست ــه عليه خالل األي سالم الل
ــدل عىل ذلك  ــة بكلها، ي ــوان املرحل ــاد يكون عن يك
ــة السابقة التي  ــني التاليتني لآلي ــل لآليت أدنى تأم
ــا أَرَْسْلَناَك  ــا النَِّبيُّ إِنَّ َه ــار؛ "َيا أَيُّ ــري منها الشع اخت
ــا إَِىل اللَِّه ِبإِْذِنِه  ا وََنِذيرًا (45) َوَداِعًي ــرشًِّ َشاِهًدا َوُمَب
َن اللَِّه  ِ اْلُمْؤِمِننَي ِبأَنَّ َلُهم مِّ ِنريًا (46) َوَبرشِّ َوِرسَاًجا مُّ
َفْضًال َكِبريًا (47) وََال ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقنَي َوَدْع 
ْل َعَىل اللَِّه َوَكَفى? ِباللَِّه َوِكيًال"، املحتوية  أََذاُهْم وََتَوكَّ

الثالث اآليات للمضامني الداللية اآلتية:
أهمية رسالة النبي صىل الله عليه وآله،   1-
ــداً يوم القيامة  ــة االرتباط به، باعتباره شاه وطبيع
ــني بالثواب،  ــرشاً للمؤمن ــم العصاة، ومب عىل جرائ
ــاً إىل طاعة الله  ــه بعذابه، وداعي ــراً ألعداء الل ونذي
ــن يؤمن به، ويتبع  ــواه، ورساجاً منرياً لبصائر م وتق

ُهداه.
ــل  ــاء الجزي ــل والعط ــارة بالفض البش  2-
ــه، املشتمل عىل  ــىل نهج ــه املقاتلني ع ــني ب للمؤمن
النرص العظيم، والتمكني الواسع، والغنائم الكبرية. 
طبيعة التعامل مع الكافرين واملنافقني،   3-
ــض االستسالم  ــم، ورف ــدم طاعته ــة عىل ع القائم
ــاالة بهم، مع التوكل عىل الله والثقة  لهم، وعدم املب
العالية بتأييده ونرصه يف ميدان املواجهة والصمود.
ــورة (األحزاب) والقضايا  إضافة إىل موضوع س
ــام الثالث من  ــا يف الع ــًة أنن ــا، خاص ــي تناولته الت
ــش وحلفائهم يف  ــة ألحزاب قري ــود واملواجه الصم

الجاهلية األخرى.
ــني  ــىل فكرت ــزًة ع ــة مرتك ــدروس الست ــي ال وتأت

محوريتني هما:
ــه،  ــادُة الل ــل عب ــة الرس ــري لبعث ــدف الكب 1ـ اله
ــوى الطاغوت وكل  ــة من ق ــرر بهذه العبودي والتح
ٍة رَُّسوًال  ــلِّ أُمَّ ــْد َبَعْثَنا ِيف ُك ــال االستكبار، "َوَلَق أشك
ــة  ــوَت"، فالحال اُغ ــوا الطَّ ــَه َواْجَتِنُب ــُدوا اللَّ أَِن اْعُب
ــون أنفسهم يف  ــي منها البرش أنهم يوقع التي يعان

العبودية للطاغوت.
2ـ العنوان العظيم للرسالة والرسول هو الرحمة، 
ــنَي" التي أرست  ــًة لِّْلَعاَلِم ــاَك إِالَّ رَْحَم ــا أَرَْسْلَن "َوَم
للمجتمع اإلسالمي دعائم الرحمة والرتاحم، والتي 
يجب أن تنعكس عىل أنفسنا وواقعنا زكاًء، والتزاماً 
ــة، ومسؤوليًة  ــالق والقيم اإلسالمية العظيم باألخ

تتحقق بها إقامة العدل والكف عن الظلم.
من أهم العناوين البارزة ما ييل:

ــول الخاتم  ــني بالرس ــل السابق ــري الرس 1. تبش
محمد صىل الله عليه وآله وسلم.

ــاء بني إرسائيل  ــراض تاريخي الصطف 2. استع
ــط متسلسل  ــذا االصطفاء، ورب ــم عن ه وانحرافه
بني أنبياء الله من عند إرسائيل وإسحاق ويعقوب 
ــر متصل  ــه بمشج ــد، أشب ــى محم ــم حت وإبراهي

النسب.
ــاء الله،  ــض العرب من سري أنبي ــراض بع 3. استع
ــي محمد صىل  ــىل إبراهيم باعتبار النب ــز ع والرتكي
ــه بمكة مهبط  ــداداً له، والرتباط ــه عليه وآله امت الل
ــار رسول الله  ــدوان عىل أنص ــي ومنطلق الع الوح

صىل الله عليه وآله.
ــا  ومقارنته األوىل  ــة  للجاهلي ــرض  ع  .4
ــة من الطغاة  ــودة األصنام البرشي بواقع اليوم، وع
ــد  ــن بع ــني األم ــم يف تدج ــن وتحركه واملستكربي

استنقاذ الله لها بالنبي صىل الله عليه وآله.
ــة  الشنيع ــات  املمارس ــض  بع إىل  ــارة  اإلش  .5
والعادات السيئة للمجتمع الجاهيل كرشب الخمر 

ووأد البنات.
ــول صىل الله  ــرية الرس ــص تاريخي لس 6. ملخ
عليه وآله وسلم وأهم املحطات يف حياته الستلهام 
ــت له سريته من  ــة، واإلشارة ملا تعرض العربة والعظ
ــض الروايات  ــف، وتصحيح بع ــف والتزيي التحري

املزيفة واملفرتاة عليه صىل الله عليه وآله وسلم.
ــاط األنصار بالرسول صىل الله عليه وآله  7. ارتب
ــم وصمودهم يف نرصته؛ "تكرثون عند  وسلم، ودوره

الفزع، وتقلون عند الطمع".

ــري األمة بالدور الحضاري الذي أراده الله  8. تذك
ــي صىل الله عليه  ــا، وتذكريها بواجبها إزاء النب له
ــه، إيمان  ــز اإليمان ب ــاً إىل تعزي ــم، داعي ــه وسل وآل
ــة واالهتداء، إيمان  ــوالء، إيمان املحب التصديق وال

االتباع واالقتداء.
ــب األخالقي الذي به  9. الزكاء الروحي والتهذي
ــواء والغرائز،  ــث واأله ــوس من الخبائ تصقل النف
ــن والظلم  ــن األحقاد والضغائ ــو املجتمع م ويصف

والبغي.
ــيل بوعي ومسؤولية  10. االلتزام والتحرك العم
ــان، فالحياة ميدان  ــط ترصفات اإلنس حتى تنضب
ــان وجوٌداً هادٌفاً  مسؤولية واختبار، ووجود اإلنس

ومسؤوًال، وليس عبثياً.
ــة العدوان  ــود واالستبسال يف مواجه 11. الصم

الغاشم حتى تحقيق النرص بإذن الله.
ــن شعٌب يقدس  ــة، فنح ــالل والحري 12. االستق
حريته ألنها جزء من إيمانه، والحرية بالنسبة لنا 

مبدأ إيمانٌي، وليس رأياً سياسياً.
ــة اإلسالمية،  ــىل التمسك بالهوي ــد ع 13. التأكي
ــا  ألمريك ــان  واالرته ــة  للعمال ــع  القاط ــض  والرف

وإرسائيل.
وعالوًة عىل التوجيهات العظيمة التي اشتملت 
عليها محارضاته وخطابه األخري يويل أهميًة بالغًة 
ــىل حمل هّم  ــع الداخيل برتكيزه ع ــح الوض لتصحي
ــم، من خالل  ــات ملعاناته ــب، ووضع املعالج الشع
ــر  ــادي، وتضاف ــع االقتص ــة الوض ــه ملعالج دعوت
ــل االجتماعي واالهتمام  الجهود يف تحقيق التكاف
بالفقراء واملحتاجني، ودعوة الحكومة إىل معالجة 
ــاع املشتقات  ــة الحاصلة يف ارتف ــة االقتصادي األزم
ــن اتخاذ  ــاً ع ــرصف، مفصح ــار ال ــة وأسع النفطي

إجراءات قادمة تجاه األداء الحكومي.
ــوب املظلومة  ــده منحازاً إىل الشع ــاً ما نج ودائم
واملضطهدة، واقفاً يف صفهم، وداعياً إىل منارصتهم، 
ــم أحرار  ــدة ودع ــو إىل مسان ــأن يدع ــذا الش ويف ه
ــوا من دحر  ــل الدولة، حتى يتمكن ــوب من ِقب الجن

املستعمر الجديد، ويتحقق لهم النرص.
ــاق ذاته يدعو أيضاً إىل تقديم املساندة  ويف السي
والدعم لألحرار يف املناطق الرشقية، وجميع األحرار 
ــن التحرر  ــة؛ ليتمكنوا م ــرة العربي ــه الجزي يف شب
ــا ممدودة  ــم، ويؤكد أن أيدين ــن االضطهاد والظل م

ملساندتهم. 
وإىل جانب حثه عىل االستمرار يف دعم الجبهات 
ــى تحقيق النرص  ــال واإلمكانات الالزمة حت بالرج

ودحر العدوان، يؤكد عىل رضورة االهتمام بالحفاظ 
ــدوان، وإعطاء  ــف يف مواجهة الع ــدة الص عىل وح
األولوية للتحرك الجاد والصادق، ويف نفس الوقت 
ــوى واملكونات من  ــض الق ــن مساعي بع ــذراً م مح

االستمرار يف خدمة العدوان، وتسهيل االحتالل.
ــك  ــىل التمس ــد ع ــي يؤك ــوى العامل ــىل املست وع
ــة  القضي ــا  رأسه ــىل  وع ــربى  الك ــة  األم ــا  بقضاي
ــة  املقاوم ــب  بجان ــاف  واالصطف ــة،  الفلسطيني
ــة، واملقدسات وعىل رأسها  ــة واللبناني الفلسطيني
ــني النظام  ــب ب ــي املري ــرياً إىل التماه ــدس، مش الق
ــا عىل  ــيل يف اتفاقهم ــان اإلرسائي ــودي والكي السع
ــاء  ــل النس ــان يف قت ــن، واإلمع ــىل اليم ــدوان ع الع
ــىل هذا  ــار ع ــاق الحص ــرار إطب ــال، واستم واألطف
ــاق االستنكار  ــم، مستشهداً يف سي ــب العظي الشع
ــه الصهاينة إىل بيت  ــىل النظام السعودي إدخال ع
ــرب والدة الرسول األكرم صىل  الله الحرام، وتدمري ق
ــم، وتحويل منزل أرسته يف مكة  ــه عليه وآله وسل الل
ــىل الله عليه  ــار تعظيم النبي ص ــام، واعتب إىل حم

وآله وسلم رشكاً.
ــاً، ناصحاً  ــًة إىل كونه مرشداً ومربي ــدو إضاف  ويب
صادقاً حتى يف رسائله السياسية مع دول العدوان 
بوقف عدوانها عىل اليمن، ويف ذلك نصح صادق لو 
ــوا يعقلون؛ ألنه ليس من صالحها االستمرار يف  كان
بغيها، وكما لم تحقق أي مكسب، ال يمكن أن يكون 

لها أي انتصار.
ــىل مشاريع  ــدام ع ــة اإلق ــار إىل إمكاني ــا أش  وكم
ــوى العدوان  ــدد تحذيره لق ــة جديدة، يج عسكري
ــة، وعىل رأسها  ــذ اليمني ــرار إغالق املناف من استم
ــره الحازم  ــاق تحذي ــدة، يؤكد يف سي ــاء الحدي مين
ــىل أي خطوة موجعة تجاه  ــىل إمكانية اإلقدام ع ع

العدوان لردعه وإيقافه عند حده، وكرس غروره.
ــام السعودي وتحالف العدوان قد  وإن كان النظ
ــد القائد، وتعامل  ــل ترصيحات سابقة للسي تجاه
ــد يكون أكرث  ــذه املرة ق ــاالة، لكنه ه ــا بال مب تجاهه
ــًة بعد وصول صواريخنا إىل  اهتماماً وجدية خاص
الرياض، ولعله يتذكر جيداً ترصيحاً سابقاً للسيد 
ــد أيده الله أن القوة البحرية تمتلك اإلمكانية  القائ
ــر، إال إذا أراد  ــداف الضفة األخرى من البح السته
اإلرصار عىل االستمرار يف تلبية إمالءات الصهاينة 
ــاً السقوط واالنتحار،  واألمريكان فإن مصريه حتم
ــا النرص إال من عند الله  ــد بات النرص قريباً، وم فلق

العزيز الحكيم. 

محمد الشمريي

إطاللة على الخطاب

ــُه التاريخ بأحرف من  ــن نوفمرب.. يوم سّجل 30 م
ــن وتحررها من اإلحتالل  ــوم استقالل اليم ذهب ،ي

الغازي الربيطاني.
اليوم نحُن نقول والتاريخ يعيد نفسه :

( مرحباً بالغزاِة الجدد يف اليمن ..مقربة الغزاة ) 
ــني آخرين  ــزاة ومحتل ــه غ ــوم نواج ــا الي  - إذ أنن
ــري ،،،فاليمن  ــدوان غاشم وبرب يحتمون يف ظل ع
ــزاة واملحتلني وتطردهم  ــل هؤالء الغ اليوم تدحر ك

من عىل أرض ترابها الطاهر والشامخ ..
بسواعد رجالها األشاوس والرشفاء واألحرار ،،،،

من يلقن كل هؤالء األعداء وعمالئهم يف الداخل 

ــة ...دروساً من أعظم  ــارج وجماعاتهم املرتزق والخ
ــن ال تقبل كل من  ــري لهم بأن اليم ــدروس ، والتذك ال

أراد غزوها أو احتاللها ،،
فجيشنا ولجاننا الشعبية يسطرون أفضل وأرع 
ــدي لكل هؤالء  ــة يف مواجهة والتص ــم البطول مالح

األعداء املرتزقة ....
 أما علمتم من هو الشعب اليمن وجيشه ورجاله 

ونساؤه وأطفاله ،،،،
ــي الـ 30 من  ــوم العظيم والتاريخ ــل هذا الي - مث
ــاً وسيتكرر  ــد سنعيدُه قريب ــرب الخالد واملجي نوفم
ــل الغزاة  ــر ويسحق ويطرد ك ــوم حتى يندح كل ي

واملحتلني حالياً من بالد اليمن وباألخص يف جنوب 
اليمن الحر واألبي .......

ــا معنى يوم  ــزاة م ــا األعداء والغ ــون أيه ستدرك
ــن اليمن  ــدي بريطاني م ــر جن ــرد آخ ــروج وط خ
ــوم املجيد  ــك الي ــل من ذل ــو القلي ــون ول وستطعم
ــن ستدفنون  ــردوا من أرض اليم ــى وإن لم تط ..حت

فيها، يف أرض هي مقربة الغزاة ، ،،،
ــا أروع التشابه بني يوم الـ 30 من نوفمرب ويوم  - م
الـ21 من سبتمرب يوم خروج آخر جندي من العدو 
ــروب أكرب  ــوم خروج وه ــي ، وي ــي الربيطان الخارج
ــن أمثال عيل محسن  ــادات العمالة والدناسة م قي

وعيال األحمر .
ــدو الخارجي والعميل  ــه التشابه بني الع . فأوج
ــارج ال تفرق بينهم اإلثنني  الداخيل لألعداء يف الخ

.فقط اإلختالف يف  يوم هروبهم وطردهم  ....
ــدوان وحلفاؤه  ــن ينترص وسينترص ..والع - اليم

سيهزمون ..
- الغزاة واملحتلون سيطردون وسيسحقون ...

ــزاة السابقني  ــداً اليمن مقربة الغ ــا جي - تذكروه
واملتواجدين حالياً وحتى القادمني ..

 - الـ30 من نوفمرب يوم حرية اليمن واستقاللها.

أسماء الشامي

يوم الجالء.. يوم الحرية

ــي العظيم ،يحتفل بالذكرى الخمسني  وشعبنا اليمن
ــرى االستقالل  ــالء ذك ــد الج ــي) ،لعي ــل الذهب (اليوبي
ــن أرض اليمن الحبيب يف  ــرد آخر جندي بريطاني م وط
ــن هذه الثورة  ــرب 1967م ، وما بتنا نسمعه ع ــن نوفم 30م
ــا علينا ان نقف  ــاظ ومسميات مغلوطة ،كان لزام من ألف
ــى( الجالء واالستقالل )  ــح الفرق بني لفظ ومسم لنوض

من الناحية اللغوية ، واملصطلحات السياسية.
لغويا:

الجالء: األمر البني والواضح .
والجالُء: الشهود والبينة يف املحاكمة.

ــرأي : واالستبدادية  ــالل بال ــاه االستق ــل معن واستق
وعدم مشاركة الناس اآلخرين فيه.

ــه وانفرد بإدارة شؤونه  ــل البلد: استكمل سيادت استق
ــك لرقابة دولة  ــع يف ذل ــة ،وال يخض ــة والخارجي الداخلي

أخرى.
ــدة سنوات  ــا قبل ع ــا كما وضحه ــرق سياسي ــا الف أم
ــة صنعاء آنذاك  ــور حسن مجيل األستاذ يف جامع الدكت
ــة  ــىل أرض دول ــة ع ــوات أجنبي ــود ق ــي وج ــالء يعن الج

ــا من  ــة لحمايته ــة دولي ــادة ورشعي ــة وذات سي مستقل
ــىل جيشها  ــا اعتمادا ع ــع مواجهته ــر ال تستطي مخاط
ــد هناك حاجة لهذه القوات  ــي فقط ،وعندما ال ُتع الوطن
ــي استعانت  ــادة الت ــة وذات السي ــة املستقل ــإن الدول ،ف
ــر مفرتضة  ــن مخاط ــا م ــة بلده ــة لحماي ــوات أجنبي بق
ــان بحمايتها إجالء  ــن الدولة األجنبية املستع ،تطلب م
ــن ارض الدولة املوجودة فيها ،بعد زوال أسباب  قواتها ع
ــوات، كما هو حادث اآلن يف  ــربرات االستعانة بهذه الق وم
ــا مساعداتها يف القضاء  ــا عندما طلبت من روسي سوري

عىل داعش، والحركات االرهابية األخرى.
ــان  ــا ك ــدا م ــا: أن بل ــاه سياسي ــالل فمعن ــا االستق أم
ــة أخرى  ــة تابعة لدول ــوات اجنبي ــل ق ــرا من قب مستعم
ــام شعب ذلك البلد املحتل  ،وانه نتيجة لهذا االحتالل ق
بمقاومة القوات املحتلة بواسطة الكفاح املسلح من قبل 
ــب البلد  ــربون عن إرادة شع ــني ،الذين يع ــوار الوطني الث
ــة االستعمارية املحتلة  ــرب الدول ــل ،األمر الذي يج املحت
ــب والتفاوض  ــوار كممثلني عن الشع ــىل االعرتاف بالث ع
ــة قواتها  ــع كاف ــن املحتل م ــادرة الوط ــأن مغ ــم بش معه

ــان يقع تحت  ــح البلد الذي ك ــة ومن ــا العسكري ومعداته
االحتالل استقالال واالعرتاف بدولته املستقلة.

ــك كما حدث يف الشطر الجنوبي من اليمن سابقا  وذل
ــر الكفاح املسلح ضد االستعمار الربيطاني  عندما استم
ــا جرب بريطانيا ان تغادر بقواتها  حقبة من الزمن ،وهو م
ــة  ــات املقاوم ــت رضب ــة تح ــة مهزوم ــن مرغم أرض اليم
ــر 1963م ،من جبال  ــي انطلقت يف 14اكتوب الوطنية ،الت
ــب بن راجح  ــل الشهيد غال ــة بقيادة املناض ــان األبي ردف

لبوزة .
ــا ان ننتبه لهذه املسميات ،وان ال نتساهل معها  فعلين
ــة ان تعمم  ــي والسلطات الرسمي ــىل إعالمنا الرسم ،وع

لفظ عيد االستقالل ،وان تلغي كلمة جالء .
ــداء ثورة اكتوبر  ــى ال تضيع تضحيات ودماء شه حت
ــدم إّال االستعمار  ــي ال تخ ــاظ الت ــري يف األلف ــرد تغ بمج

،وعمالءه.
ــن عدوان غاشم  ــا يتعرض له اليمن اليوم م ويف ظل م
ــل تحالف القتل العربي بقيادة مملكة بني  وظالم من قب
ــم اسيادهم امريكا  ــال زايد ومن ورائه ــود ودويلة عي سع

ــزءاً غالياً من  ــل ج ــذي يحت ــل ، وال ــا وارسائي وبريطاني
ــوم ان تتوحد  ــا ،لزاما علينا الي ــوى تحريره الوطن بدع
جهودنا لتحرير هذه املحافظات ،ألنه من العار والخزي 
ان نحتفل بذكرى الـ 30من نوفمرب عيد االستقالل، وهذه 
ــي ،  ــودي ،واالمارات ــالل السع ــت االحت ــع تح االرض تقب
ــو تحرير هذه املحافظات ،وان  فيجب توجيه املعركة نح
ــان وقبائل ،من جميع  ــل واحد جيش ولج نثور ثورة رج
ــاال  ــا شم ــا جميع ــة مسؤولياتن ــات فاملسؤولي املحافظ

وجنوبا رشقا وغربا.
ــرد االمرباطورية  ــة وتم ط ــت شمس الحري ــا ارشق فكم
ــا الشمس بريطانيا ،لن يعجز شعبنا  التي ال تغيب عنه
ــران الخليج  ــن بع ــال م ــاه الرج ــىل طرد اشب ــم ع العظي
ــا الغالية ،فكما صنعنا  ــم الجنجويد  من ارضن ومرتزقته
شمس سبتمرب واكتوبر ونوفمرب سنصنع شمس التحرر 

قريبا جدا.
ــة  ــار للخون ــزي والع ــاً والخ ــراً أبي ــن ح ــاش اليم وع

والعمالء. 

محمد صالح حاتم
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