
ــم ، أستاذ القانون  الدكتور خالد محمد الكمي
الدولي  أوضح أن  يوماً عظيماً من  تاريخ الوطن 
ــن نوفمبر  ــن م ــي الثالثي ــالل ف ــوم االستق ــو ي ه
ــاح وطني ال  ــد كف ــأت إال بع ــم يت ــذي ل 1967م ال
ــداء تجاه المستعمر  نظير له في التضحية والف
ــطر  ــي نضال قاده أحرار الوطن في ش البريطان
ــذاك مع إمداد وتنسيق دائم من  وطننا الغالي آن

شمال الوطن وهو معلوم لكل يمني حر.
كيان ودولة 

ــاض آباؤنا من أبطال  وأضاف الكميم : لقد خ
ــا مسلحا ضد مستعمر لم  ثورة 14 أكتوبر كفاح
ــن يرى له منازع في أي أرض في العالم حتى  يك
ــة التي ال تغيب عنها  عرف حكمه باالمبراطوري
الشمس. ولكن أحرار اليمن غيبوها بعزم وإرادة 
ــة والحرية  ــن والوطني ــادئ الدي ــا من مب انطالق
ــم  ــة الظل ــروت دول ــوا بجب ــم يأبه ــة ، فل والعدال
ــق اليمن أبو  ــار في ح ــا انتص ــا وقمعه وطغيانه
التاريخ والحضارة أن يعيش اال حراً مستقال في 
ــي العروبي األصيل  ــدم اليمن ــه ودولته. فال كيان
ــا بلغ سطوته  ــى أن يظل تحت أي حكم مهم يأب
ــن وترخص لها  ــى وأثم ــه فالحرية أغل وجبروت
ــي كل الوطن  ــإن األحرار اليوم ف ــاء. ولذا ف الدم
ــرون ألنفسهم في  ــس جنوبه وحسب ينتص ولي
ــة المحتل  ــض ومقاوم ــي رف ــة ف ــزة والكرام الع

والغازي الجديد.
الدول الكرتونية 

ــال : وان كان الغازي  واستطرد في حديثه قائ
ــه وال  ــل فال حجم ــه محت ــال ل ــن أن يق ــر م أصغ
تاريخه يسمح بذلك ؛ فرعاة اإلبل في الصحراء 
ــو ظبي ال  ــن أم القيوين وأب ــع م ــادو القواق وصي
ــة السعيدة  ــوا حلم حكم العربي ــور أن يبلغ يتص
ــوم إال  ــري الي ــا يج ــا وم ــوك األرض وحكامه مل
ــف  ــن الزائ ــة التدي ــا أقنع ــت فيه ــة تكشف موج
ــان الجزيرة  ــة من عنصر سك ــة الوهمي والعروبي
ــي سعود في  ــارات وبن ــن عربان اإلم ــة م العربي
ــة  ــة العالمي ــى للصهيوني ــذراع الطول ــم ال كونه
ــا. فنحن أمام  ــدام ثقافيا واستعماري بفكرها اله
ــي  ــة الت ــدول الكرتوني ــه ال ــي مع ــة ستنته موج
ــا ، وسيعقب  ــن حجمه ــم أكبر م ــت وزر ظل حمل
ذلك عودة األصل ألهل الحضارة ليقودوا العالم 
ــالم ، وهذه من سنن  ــي هذه المنطقة بسلم وس ف

الله الثابتة في الخليقة.
ــأن مثل  ــر ب ــا أن نذك ــول: ال يفوتن ــى يق ومض
ــع إعالن وثيقة  ــوم يوافق أيضا يوم توقي هذا الي
ــو تعميد لعمل  ــام 1989م وه ــدة اليمنية ع الوح
ــن واحد موحدا  ــل معه اليم ــي عظيم سيظ وطن
إلى األبد إن شاء الله رغم خيانة الخائنين وكيد 

الكائدين من أعداء اليمن.
التاريخ يعيد نفسه 

ــي  القحطان ــي  يح ــي  االعالم ــب  الكات ــا  وأم
ــوم بالذكرى الـ 50 لعيد  فيقول  إن االحتفال الي
ــي ظل ظروف  ـــ 30 نوفمبر يأتي ف ــالل ال االستق
ــدة يعيشها اليمن حيث  ومتغيرات صعبة ومعق
ــالل وللعام  ــوم بعيد االستق ــل الشعب الي يحتف
ــي من حرب  ــي واليمن تعان ــى التوال ــث عل الثال
ــا عليه  ــر والجو تشنه ــر والبح ــن الب ضروس م
ــى رأسها دولة  ــة عربية وأجنبية وعل دول غازي
ــود إضافة إلى  ــة مملكة آل سع ــاب الوهابي االره
ــر والجو  ــر والبح ــن الب ــامل م ــرض حصار ش ف
يمارس على اليمن أرضاً وإنساناً، وهناك بعض 
ــت وطأة احتالل  ــات الجنوبية تئن تح المحافظ
خليجي رجعي متخلف منذ ما يزيد عن عامين 

ونصف.
رواد اليمن 

ــا أنه ومن خالل احتفال جميع اليمنيين  مبين
ـــ50 من عيد  ــوب بالذكرى ال ــي الشمال والجن ف
ــون  اليمني ــه  يوج ــر  نوفمب ــن  م  30 ــالل  االستق
االبطال أحفاد الملكة بلقيس والملك سيف ابن 
ــد الصليحي،  ــة أروى بنت أحم ــزن والملك ذي ي
ــدوان الخليجي  ــى دول الع ــى إل ــة االول الرسال
ــن  ــن م ــالل اليمنيي ــول إن استق ــي تق الصهيون
ــن نوفمبر،  ــوم الـ 30 م ــار البريطاني ي االستعم
ــة من االستعمار البريطاني  لم يأت هبة أو مكرم
ــا  ــي انتزاع ــعبنا اليمن ــه ش ــل انتزع ــض ب البغي
ــان الشماء  ــن جبال ردف ــر الكفاح المسلح م عب
ــورة 26 من سبتمبر  ــورة 14 أكتوبر 1963م وث بث
ــاء الشعب اليمني لم  ــة، ومقاومة كل أبن العظيم
تتوقف بل تواصلت منذ أن دنست اقدام المحتل 
ــي 19 يناير  ــرة ف ــال عدن الطاه ــي رم البريطان
ــات وهبات وتمردات  ــكل انتفاض 1839م على ش

ــا وهناك، وذلك ما يؤكد حقيقة العالقة  قبلية هن
ــي وواحدية  ــراف الوطن اليمن ــة بين اط الجدلي

الثورة اليمنية في الشمال والجنوب.
التاريخ الطويل 

ــا  ــي يحمله ــة الت ــة الثاني ــاف ان الرسال وأض
ــي  ف ــوم  الي ــالء  الج ــد  بعي ــن  اليمنيي ــال  احتف
ــان  عرب ــى  إل ــي  ه ــالل  واالحت ــدوان  الع ــل  ظ
ــن االمريكيين  ــم االستعماريي الخليج وأسياده
ــم أن يعرفوا ان يمناً موحداً  والصهاينة أن عليه
ــه الحرة من عدن  ــراً بثقله البشري ومنطقت وح
ــود والتحدي  ــاب المندب قادر على الصم إلى ب
ــدم مهما  ــور والتق ــوض والتط ــى النه ــادر عل وق
كانت المؤامرات والتحديات على اليمن وسوف 
ــر  ــأ وحمي ــن وسب ــارات معي ــاد حض ــد أمج يعي
ــن سينتصرون على اعدائهم  وظفار وأن اليمنيي
كما انتصروا قديما وحديثا فاليمن عبر تاريخها 
ــزو  ــي والغ ــار البريطان ــذ  االستعم ــل من الطوي

الحبشي والتركي والفارسي مقبرة للغزاة.
غزو اليمن 

ــاء الغزاة  ــول : لقد ج ــي يق ــى القحطان ومض
ــى اليمن باسم  ــران الخليج إل ــن من بع المحتلي
ــرعية الدنبوع من االنقالبيين كما  الدفاع عن ش
يدعون فقتلوا وجرحوا االالف من أطفال ونساء 
ــم  ــر، بطائراته ــر والشج ــوا الحج ــن وهدم اليم
وصواريخهم ثم احتلوا معظم مدن المحافظات 
ــش والقاعدة  ــر داع ــة عناص ــة بواسط الجنوبي
وشذاذ اآلفاق من مرتزقة بالك واتر والجنجويد، 
والعمالء من اإلخوان والسلفيين وحولوا مباني 
ــة والمعسكرات في تلك المدن إلى سجون  الدول
ــن الذين يعارضون تواجدهم  ومعتقالت لليمنيي
في اليمن ويحاولون فصل الجنوب عن الشمال، 
ــن وتسليمها  ــرى عن اليم ــل جزيرة سقط وفص
ــول التحرير المزعوم إلى  لالمريكان، وهكذا تح
ــالت وإرهاب  ــون ومعتق ــات وسج ــرب عصاب ح
ــزاة الجدد  ــا قام الغ ــل  فعندم ــل فعل رد فع ولك
ــرى باالسلحة  ــن وضربوا المدن والق بغزو اليم
المحرمة دوليا وارتكبوا مئات المجازر البشرية 
ــن الجيش  ــال م ــال الرج ــن رج ــال م ــام االبط ق
واللجان الشعبية ومن القبائل الشرفاء بالدفاع 
ــن  ــهر م ــرور أش ــد م ــرض وبع ــن االرض والع ع
ــاع إلى هجوم واصبحوا في  العدوان تحول الدف
قرى وضواحي نجران وجيزان وعسير، وقامت 
ــودي  ــق السع ــرب العم ــة بض ــوة الصاروخي الق
ــف  والطائ ــدة  ج ــي  ف ــة  البالستي ــخ  بالصواري
ــدوان وغطرسة  ــا إن استمر الع ــاض، وربم والري
جهال زائد سيتم ضرب العمق االماراتي عاجالً 
ــر أسلحتهم  ــون بتطوي ــام اليمني ــل، وق غير آج

الصاروخية قصيرة المدى وطويلة المدى.
المرتزقة 

ــى الخليجيين  ــت عل ــن تحول ــدا ان  اليم مؤك
ــهم واموالهم  ــام وأصبحت مقبرة لجيوش كفيتن
ــهم احرقوا أو دفنوا  ــات العناصر من جيوش فمئ
ــات العناصر من  ــال اليمن، ومئ ــي سهول وجب ف
ــر قتلوا أو  ــالك ووت ــش  والب ــن داع ــم م مرتزقته
ــن دوالراتهم  ــارات م ــن الملي ــات م ــروا، ومئ أس
ــة  للمرتزق ــات  ومرتب ــة  االسلح ــى  عل ــت  انفق
ــذا  ــة، هك ــات الدولي ــدول والمنظم ــاوى لل ورش
ــد والعشرين  ــرن الواح ــي الق ــن ف ــت اليم تحول
ــا تحولت فيتنام  ــهم واموالهم كم مقبرة لجيوش
ــرن  ــات الق ــي ستيني ــم ف ــرة له ــان مقب لالمريك

العشرين .
طاردة الغزاة 

ــى الشرفي  ــرق البرلماني يحي ــن جهته تط م
ــل واألبعاد التي يحملها  في حديثه إلى الرسائ
ــالل الـ٣٠  ــالء عيد االستق ــال بعيد الج االحتف
ــر ورحيل آخر جندي بريطاني مفاده  من نوفمب
ــاء عصاها ورحلت  ــت العجوز الشمط كما حمل
ــزاة والمحتلين لليمن فاليمن أرض  سيرحل الغ
طاردة للغزاة  والمحتلين فضال عن كونها مقبرة 
ــودة أو بلد  ــا االتراك بلد الال ع ــزاة  ويسميه للغ
ــود وهناك أغنية  ــوت الذي يذهب اليها ال يع الم
ــون جنودهم  ــم يبك ــا االتراك وه ــة يردده حزين

الذين لم يعودوا.
أبعاد ودالالت 

ــن والغزاة الجدد   ــي رسالة للمحتلي وقال : ه
بأن مكوثهم في اليمن لن يطول  وسوف يعودون 
ــم تنشق  ــأرب  إن ل ــادوا من م ــا ع ــن  كم محمولي
ــد أرض الشموخ  ــأس الشدي ــم أرض الب لتبتلعه
ــزة والكرامة أرض الصمود في وجه  واالباء والع

االحتالل  هي رسالة ذات أبعاد ودال الت مغزاها 
ــادة  ــدوان بقي ــف الع ــى دول تحال ــح  وعل واض
ــة أن تقرأ ذلك من بين السطور فاليمن  السعودي
ــرة الغزاة وقد حذر الكاتب العربي المصري   مقب
ــن دخول  ــل   السعودية م ــن هيك ــد حسني محم
المستنقع اليمني والذي  تنبأ بأنها ستغرق  فيه 

.
المحتلون الجدد 

ــي أحمد  ــب واالعالم ــول الكات ــن جانبه يق م
داوود :

ــت اليمن وعلى مدار سنوات خلت مطمعا  ظل
ــده لكن  ــل اإلسالم وبع ــب من قب ــزاة األجان للغ
ــل  ــا بفض ــوا منه ــن خرج ــزاة والمحتلي ــل الغ ك
التضحيات وشراسة المقاتلين اليمنيين واليوم 
ــي لألسف  ــدي بريطان ــر جن ــروج آخ ــر خ نتذك
والجنوب يعج بمحتلين جدد محتلون من ابناء 
جلدتنا يدعون االسالم ويتكلمون بلسان عربي 

مبين.
ــف عن الغزاة  ــم وافعالهم ال تختل لكن نواياه
ــن الجراح التي  ــن ونحن اليوم نعاني م السابقي

عانا منها اجدادنا.
تكرير المشهد 

ــن  البريطانيي ان  ــة  المفارق أن  داوود  ــن  وبي
ــي  ف ــوا  وفشل ــوب  الجن ــالل  احت ــن  م ــوا  تمكن
ــدد اليمن  ــال والغزاة الج ــى الشم ــرة عل السيط
يكررون المشهد ذاته والتاريخ يعيد نفسه.  وكأن 
القدر في فشل الغزاة الجدد في احتالل الشمال 
ــن سيطرد المحتلين  ــل الشماليون هم م سيجع
ــا اليوم هو للتذكير   في الجنوب لذا فإن احتفالن
بوجع االجداد وتضحياتهم وكفاحهم ونضالهم 
في مقارعة الغزاة وهو وجع علينا ان نستشعره 
ــدد وان نستخلص من  ــة المحتلين الج لمواجه
التاريخ العبر والدروس لنستفيد بها في واقعنا.
موضحا أنها رسالة للجميع بأنه مثلما خرج 
ــوب اليمن سيأتي  ــر جندي بريطاني من جن آخ
ــدي سعودي  ــه آخر جن ــرج في ــوم الذي يخ الي

وإماراتي خبيث.
اإلرادة الشعبية 

الكاتب واالعالمي حميد القطواني يقول :
ــالل  ــروج االحت ــرى  لخ ــة الذك ــي مناسب تأت
ــت عاد  ــي وق ــن ف ــوب اليم ــن جن ــي م البريطان
ــه االقليمية الحتالل  ــار العالمي وادوات االستكب
ــل هذه  ــم رسائ ــد وان من اه ــن جدي ــوب م الجن
ــرى انه مهما طال االحتالل فهو في النهاية  الذك
ــل مذموماً مدحورا. وما احتفال  سيندحر ويرح
ــوب ضد  ــال والجن ــي الشم ــواره ف ــن وث اليمنيي
ــة اال  ــذه المناسب ــالل به ــزو واالحت ــف الغ تحال
ــى  ان االرادة الشعبية مصرة وعازمة  تأكيدا عل
ــى  ــات عل ــة والمترتب ــي وادراك للمسؤولي بوع
ــة النضال والكفاح ضد  االحتالل الغربي  مواصل
ــن واقع معطيات المشهد  وادواته وبإذن الله وم
ــي  االقليم ــد  والمشه ــاص  خ ــل  بشك ــي  اليمن

ــة ان االحتالل السعوامريكي  والخارطة العالمي
لن ينعم باحتالله الذي سوف يندحر في المدى 

القريب المنظر .
ــة  المناسب ــاء  إحي إن  ــي  القطوان ــاف  وأض
المتزامنة مع مناسبة مولد النبي االكرم صلوات 
ربي وسالمه عليه وعلى اله التي يتم االستعداد 
ــن ارادة الشعب ومدى  ــر ع ــا بشكل كبير يعب له
ــي بداية  ــذه المحطة ه ــن ه ــل م ــا  يجع صالبته
ــالل السعواماراكي  ــد االحت ــورة ض ــالق الث انط
ــال  والنض ــر  التحري ــة  استراتيجي ــين  وتدش
ــرات والمعطيات  ــل المتغي ــاح وتوظيف ك والكف

والوقائع في تلك المحافظات.
وحدة وحرية 

ــل  ــري وكي ــه الحمي ــد عبدالل ــور محم الدكت
وزارة الزراعة والري يرى ان احتفالنا هذا العام 
ــالء آلخر جندي  ــرى الخمسين ليوم الج بالذك
ــوب وطننا الحبيب متميز كون  بريطاني من جن
ــة ونوعية من  ــة صعب ــر حاليا بمرحل ــن يم اليم
ــن واستقالله  ــع أعداء وحدة اليم المواجهات م
ــن معهم من  ــف آل سعود وم ــن تحال ــه م وحريت
ــة  والدولي ــة  الصهيوني ــة  االستعماري ــوى  الق
ــرون  المستعم ــم  منه ــة  المقدم ــي  وف ــة  الخبيث
ــان والبريطانيين،  ــدد والقدامى من األمريك الج
ــرة أن يكون غزوهم لليمن  والذين قرروا هذه الم
ــالل تحالف دولي يعتمد  ــم عليه من خ وعدوانه
ــن الخارج  ــن الداخل أو م ــة الغزو م استراتيجي
ــي أيضا من أجل  ــاء داخلي وإقليمي وعرب بغط
ــوه يمنية  ــه والسيطرة عليه بوج ــادة احتالل إع
ــدوان الخارجي الذين تيقنوا  تساندها قوى الع
ــه  ــن ورجال ــاء اليم ــة أبن ــة مواجه ــن استحال م
ــل البريطاني  ــوا المحت ــن واجه ــاوس الذي األش
ــادرة أرض  ــم على مغ ــادرة أجبرته ــة ن بشجاع
ــن  ــن م ــي الثالثي ــا ف ــن عام ــل خمسي ــن قب اليم
ــرون أذيال الخزي والعار  نوفمبر 1967 وهم يج
كقوة عظمى تنكسر أمام بسالة المقاوم اليمني 
ــة  ــوف واالستكان ــود الخ ــل قي ــن ك ــرر م المتح
ــي  ــه ف ــم لخيارات ــي داع ــف عرب ــزز بموق والمع
التحرر من آسار االستعمار البريطاني البغيض.

مبررات 
ــوة  الق ــك  تل ــادت  ع   : ــري  الحمي ــاف  وأض
ــن جديد ولكن  ــوم لتغزو اليمن م البريطانية الي
ــدة ومختلقة وتحت الفتة خداعة  بمبررات جدي
ــودة  الع ــي  ف ــرة  المستم ــا  جهوده ــا  به ــوج  تت
ــة  ــا القديم ــار أطماعه ــي إط ــن ف ــالل اليم الحت
وأحقادها الدفينة التي لم تتنازل عنها بريطانيا 
ــن قبل خمسين  ــزي من اليم ــذ رحيلها المخ من
ــك الفترة  ــاول خالل تل ــد أن ظلت تح ــا، بع عام
الطويلة أن تعمل على تفكيك عناصر قوة اليمن 
ــل متواصل من  ــا باعتماد مسلس ــي مواجهته ف
ــزل اليمن عن محيطه  إذكاء الفتن الداخلية وع
ــن النفاذ من  ــذي تمكنت م ــي ال ــي والقوم العرب
خالله وتحويله من عنصر داعم لقوة اليمن إلى 
ــا منها أن  ــا تحت ستاره ظن ــة لعودته أداة داعم

ــروف الضعف العربي سوف تمكنها من إعادة  ظ
ــد ومتناسية أن  ــن من جدي ــرة على اليم السيط
ــه وقياداته المخلصة للحفاظ على  اليمن بشعب
ــوا اليوم وبعد أكثر من  ــه واستقالله قد بات وحدت
ــا وعزما وتصميما على  خمسين عاما أكثر وعي
ــاب الضعف العربي واليمني من أن  منع كل أسب
تنال من حرية اليمن واستقالله مهما كلفها ذلك 
ــة للمقاومة لهذا  ــات جسيم ــن تضحيات وتبع م
ــه الدولية واإلقليمية  ــدوان الجديد وتحالفات الع
ومرتزقتهم في الداخل ممن تمكنوا خالل العقود 
ــم واستمالتهم  ــن تجنيده ــة الماضية م الخمس
إلى صفوفهم تحت شعارات خادعة ومشبوهة.

إيمان ووطنية 
ــة إيمان  ــوا بعد حقيق ــم يدرك ــم  ل ــع :أنه وتاب
ــه وبقيمه وعقيدته وخبراته في  هذا الشعب برب
ــا تبدلت براقعهم والفتاتهم  مواجهة الغزاة مهم
وحيلهم، وأن الشعب اليمني اليوم قد بات أقوى 
ــن طردهم ودحرهم  ــه باألمس عندما تمكن م من
ــذا السالح  ــى نفس ه ــاد عل ــه باالعتم ــن أرض م
ــا  ــوم رسوخ ــذي ازداد الي ــي ال ــي االيمان النوع
ــالل والوحدة  ــي الحرية واالستق وقناعة بمعان
ــا بحتمية  ــعورنا وثقتن ــا يعزز ش ــة، ومم الوطني
ــال الوقت ومهما ازدادت  ــق النصر مهما ط تحقي
ــداء والخونة، أن اليمن اليوم  القوة المادية لألع
ــع بعوامل قوة  ــدة وموحدة يتمت ــات دولة واح ب
ــي  ــى الوع ــد إل ــر تستن ــة أكب ــة وإيماني عسكري
ــي  الخارج ــالل  واالحت ــار  االستعم ــر  بمخاط
الطامع في خيرات اليمن وموقعه االستراتيجي 
ــوارده التي تكتنزها أرض اليمن والتي يهدف  وم
ــن  ــاء اليم ــن أبن ــا م ــى سلبه ــوم إل ــدوان الي الع
ــم تستطع  ــج واهية ل ــدة وحج ــات جدي بمسمي
إقناع وخداع أحرار اليمن بها، بل زادتهم وحدة 
ــة بأن النصر بيد  ــا وتظافرا للجهود وثق وتالحم
ــه الواحد األحد الذي لن يمنحه إال ألصحاب  الل
ــن  الصابري ــن  الصادقي ــن  المؤمني ــن  م ــق  الح
ــات امتلكها  ــي صف ــى األرض وه ــن عل الصامدي
ــى المستعمر  ــاوم اليمني يوم أجل يمتلكها المق
ــا زال يمتلكها بجدارة  ــي عن أرضه وم البريطان
ــارب الثالثة  ــالل ما يق ــى اليوم وخ ــت حت عصف
ــي المتواصل بكل  ــدوان اإلجرام ــن الع ــوام م أع
ــي تنفذها قوى  ــاوالت االحتالل الت خطط ومح

الشر والتحالف االستعماري الجديد.
المقاومة المسلحة 

ــة  اإليجابي ــي  المعان ــف  مختل إن  ــال   وق
ــذه المناسبة ودالالت  ــة التي تحملها ه الراسخ
ــا تشكل  ــذا اليوم إنم ــي مثل ه ــرى الجالء ف ذك
ــة  المسلح ــة  للمقاوم ــا  إضافي ــزا  وحاف ــا  دافع
ــكال وتكتيكات  ــا أبناء اليمن بأش التي عبر عنه
ــدوان وحيرته وأربكته  ــددة أرهقت قوى الع متع
ــل يترنح من  ــف ذهول متواص ــه في موق وجعلت
ــة ممثلة  ــة اليمني ــات المقاوم ــام ضرب جديد أم
ــال الجيش واللجان الشعبية، وأمام صمود  برج
ــة  الواعي ــة  السياسي ــواه  وق ــه  وقيادت ــب  الشع

ــة انتصارها،  ــة قضيتها وحتمي ــة بعدال والمؤمن
ــا العربي في  ــا يجري في محيطن ــة وأن م خاص
ــن تجارب  ــن ولبنان م ــام والعراق وفلسطي الش
ــي الدفاع عن  ــة للتفريط ف ــرة ونتائج سلبي مري
ــح الشعب  ــة واالستقالل، تمن ــات الحري مكتسب
ــر للتمسك  ــزاً أكب ــا وحاف ــا إضافي ــي دافع اليمن
ــه وسيادته على  ــاع عن مكتسبات بحريته والدف
ــات والخسائر  ــه مهما بلغت التضحي أرضه، وأن
ــا تعاظمت في سبيل  ــة والبشرية أو مهم المادي
ــة فستظل هي البديل  ــق هذه الغاية النبيل تحقي
ــار الهزيمة  ــرا من خي ــر عزا وفخ ــون واألكث األه
ــي  الصهيوبريطان ــدو  الع ــالءات  بإم ــول  والقب
ــه وتابعيه المجرمين من أعراب  وأمريكي وأذيال

السعودية والخليج وحلفائهم اآلخرين. 
مفارقات 

ــة - جامعة  ــادل عبدالحميد غنيم ــور ع الدكت
ــي  ف ــالء  الج ــد  بعي ــا  بالدن ــل  تحتف  : ــران  عم
ــدي  جن ــر  اخ ــالء  ج ــخ  تاري ــو  وه ــر  ٣٠نوفمب
ــة تؤكد  ــة تاريخي ــي اليمن كمناسب ــي ف بريطان
ــوب  ــي لجن ــار البريطان ــرة االستعم ــاء فت انته

اليمني
ــار نوصل  ــالل من االستعم ــي عيد االستق وف
ــه الى دول التحالف ان اليمن مقبرة الغزاة  رسال
واذا كانت امبراطورية بريطانيا العظمى فشلت 
في احتالل اليمن فكيف تفكر دول بعران الخليج 

في احتالله ؟
دحر االحتالل 

ــالء  ــد الج ــن بعي ــال اليمنيي ــدا ان احتف مؤك
ــن قادرون  ــى ان  اليمنيي ــد عل ــالل يؤك واالستق
ــى دحر قوى االحتالل ومرتزقتهم مهما طال  عل
ــر باحتالل  ــي تفك ــدول الت ــة ان ال ــت خاص الوق
ــة وسياسية  ــن ال تمثل قوة عسكري ــوب اليم جن
ــة التي كانت  ــوة البريطاني ــة للق ــة مماثل وثقافي
ــا الشمس وعلى دول  ــة ال تغيب عنه امبراطوري
ــن السعودي  ــا النظامي ــى راسه ــف وعل التحال
ــن  ــى اليم ــم عل ــوا عدوانه ــي ان يوقف واالمارات
ــن مالم  ــوب الوط ــوري من جن ــاب الف واالنسح
ــم وتجعلهم يندمون  ــار اليمنيين ستطاله فإن ن
ــا اليمني  ــي جنوبن ــاء ف ــر بالبق ــرد التفكي لمج
ــه جحافل  ــة عندما تتوج ــم المرتزق ولن ينفعه
اليمنيين الى الجنوب اليمني لتطهيره من دنس 

آل سعود ومرتزقتهم.
تجديد الطاقات 

ــب -  ــة الملك الخاش ــت أم ــن أوضح ــي حي ف
ــة. ان االحتفال بعيد  ــة وحقوقي ــطة اعالمي ناش
ــي تجديد الطاقات لدى  ــالء  له آثار كبيرة ف الج
ــال والعز  ــج النض ــا وه ــدوا منه ــرار ليستم األح
ليواصلوا طريق الحرية واالستقالل التي خطها 

األجداد
ــن يحتفل وهو قابع  ــت :أما بالنسبة لم وتابع
ــه أن يخجل من  ــالل ومرحب به فعلي تحت احت
ــدرك من هم  ــه ي ــه لعل ــع حسابات ــه ويراج نفس
ــوى االحتالل وضد  ــاروا ضد ق ــداده الذين ث أج
ــل  ــوم أن يقب ــه الي ــف ل ــى فكي ــا العظم بريطاني
بدويلة مثل االمارات أن تحتل أرضا عريقة مثل 

بالد اليمن.
ــى ما آل  ــم  ونحزن عل ــول نتأل ــت بالق وختم
ــا سنحتفل رغم هذا العدوان  اليه الجنوب ،ولكن
ــدروس  ــذه الذكرى ال ــن ه ــم م ــل نستله وسنظ
العظيمة والخالدة التي هي " ال بقاء لمحتل في 
ــالدي مهما تطاول وتعجرف ومهما كانت قوته  ب

فهو لن يستطيع أن يهزم شعب اليمن العظيم.

ذكرى عيد االستقالل الوطني ..امل  بانطالقة باسلة ضد الغازي واملحتل
ــد االستقالل والجالء الثالثين من قال  ــون ومراقبون إن احتفال اليمنيين بعي سياسي

ــات الجنوبية  ــرزح تحته  المحافظ ــالل الذي ت ــل  العدوان واالحت ــر في ظ نوفمب
ــن سيبقى موحداً  ــم أن يعرفوا ان اليم ــدوان واالستكبار  أن عليه ــالل والع ــة  لدول االحت رسال
ــاب المندب وقادر على الصمود والتحدي  ــراً بثقله البشري ومنطقته الحرة من عدن إلى ب وح

والنهوض والتطور والتقدم مهما كانت المؤامرات والتحديات على اليمن
ــدوا لـ(الثورة) ان أبناء اليمن سوف يعيدون أمجاد حضارات معين وسبأ وحمير وظفار  واك
ــر تاريخها  ــا وحديثا فاليمن عب ــا انتصروا قديم ــى اعدائهم كم ــرون عل ــن سينتص وأن اليمنيي

الطويل منذ االستعمار البريطاني والغزو الحبشي والتركي والفارسي مقبرة للغزاة..
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