
أحمد عبادي املعكر* 

¿ توج �ضعبن� اليمني ن�ض�له ب�أربع 
�ضنوات من الكف�ح امل�ضلح ق�دته اإىل 

االنت�ض�ر يف 30 نوفمرب 1967م يوم 

اال�ضتقالل من اال�ضتعم�ر الربيط�ين 

الذي ظل ج�ثم�ً على جزء من وطنن� 

منذ »19 ين�ير 1839-30 نوفمرب 

1967م«..  128 ع�م�ً ظل خالله� 

�ضعبن� اليمني م�ضتمرًا يف ن�ض�له 

�ضد امل�ضتعمرين، وهن�ك وعند 

انت�ض�ر ثورة 26�ضبتمرب 1962م 

�ضد احل��ك��م االإم���م��ي الكهنوتي 

ك�نت مبث�بة االأم لثورة 14اكتوبر 

1963م والتي ق�مت من قمم جب�ل 

ردف����ن ال�ضم�ء بقي�دة املن��ضل 

الكبري ال�ضهيد ال�ضيخ راج��ح بن 

غ�لب لبوزة.

 نعم لقد ا�ضتمرت الثورة ملتهبة 

�ضد اال�ضتعم�ر الربيط�ين حتى 

اليمني ا�ضتقالله يف  ن���ل �ضعبن� 

30 نوفمرب 1967م مبغ�درة اآخر 

جندي بريط�ين مبح�فظة عدن وبعد 

اجن�ز اال�ضتقالل الوطني ومن اأجل 

حتقيق اأهداف الثورة اليمنية التي 

يت�ضدره� اإع���دة حتقيق الوحدة 

اليمنية فقد ا�ضتمرت املح�دث�ت 

فيم� بني القي�دتني لل�ضطرين اليمني 

ت�رة وت�رة حروب اأبرزه� حربي 

1979م ن�هيك ع��ن الت�آمر  72م 

فيم� بني القي�دتني راح �ضحيته� 

الكثري من ال�ضهداء منهم روؤ�ض�ء 

ووزراء، وجميعن� يدرك اأن الكثري 

من ال�ضهداء �ضقطوا من اأجل حتقيق 

الوحدة اليمنية.

 وم� اأود ت�أكيده من ان اليمن مل 

تهداأ ومل ت�ضتقر وهي �ضطران ومل 

تنمو اي�ض�ً ب�ضبب عدم اال�ضتقرار 

اإب���ن مرحلة الت�ضطري وا�ضتمرت 

احل��وارات بني ال�ضطرين من اأجل 

اإع����دة حتقيق ال��وح��دة اليمنية 

اإىل اأن ج�ء 30 من نوفمرب 1989م 

ي��وم توقيع اتف�قية ال��وح��دة يف 

مدينة ع��دن، ومت اعالنه� يف يوم 

22م���ي��و 1990م من مدينة عدن 

اي�ض�ً.. نعم مت رفع علم الوحدة 

على الق�ضر اجلمهوري يف مدينة 

ال��ت��واه��ي »ع���دن« هنيئ�ً ملدينة 

عدن التي احت�ضنت لق�ء اتف�قية 

ال��وح��دة 30 نوفمرب 89م والتي 

مت رفع علم الوحدة فيه� واإعالن 

22م�يو 1990م ذلك اليوم اخل�لد 

على قلوب �ضعبن� اليمني من اأق�ض�ه 

اىل اأق�ض�ه، وه� نحن اليوم نحتفل 

بعيد اال�ضتقالل الوطني الذي ي�أتي 

ومدينة عدن تلب�س اأحلى واأجمل 

احللي حمت�ضنة العر�س الكروي 

اخلليجي »20« يف اليمن الواحد 

القي�دة  وب��ه��ذه املن��ضبة نهنئ 

ال�ضي��ضية ممثلة بفخ�مة االخ علي 

عبداهلل �ض�لح رئي�س اجلمهورية 

ون�ئبه املن��ضل عبدربه من�ضور 

ه�دي الن�ئب االأول لرئى�س املوؤمتر 

االم���ني ال��ع���م للموؤمتر ال�ضعبي 

الع�م ب�لذكرى الث�لثة واالربعني 

لال�ضتقالل الوطني والذكرى »21« 

لتوقيع اتف�قية الوحدة املب�ركة، 

وهنيئ�ً النج�ح الكبري خلليجي20 .

 وخت�م�ً نقول: انت�ضرت اليمن 

وف�ضلت املوؤامرة«.. انت�ضرت عدن 

وف�ضل امل�أجورين وحتية ملن ج�ضد 

هذا اليوم اخل�لد وزرع الفرحة يف 

�ضم�ء عدن وكل اليمن.۹

٭ القائم باأعمال رئي�س فرع امل�ؤمتر 

بال�ضالع

هنيئًا ملن زرع 
الفرحة يف  

اليمن
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بجالء االستعمار حقق شعبنا أعظم أهداف الثورة 
اليمنية املباركة ليعيد الطريق نحو املستقبل األفضل

۹ وب���ه���ذه امل��ن������ض��ب��ة حت���دث امل��ن������ض��ل 
عبداحلميد اأحمد �ض�لح من اأبن�ء حلج ق�ئاًل: 

مل ت���أِت ث��ورة �ضبتمرب املجيدة ومن بعده� 

اكتوبر ونوفمرب من فراغ، بل ان هذه االأحداث 

العظيمة �ضنعه� الن�ض�ل امل�ضرتك بني الثوار 

واملن��ضلني وكل ال�ضرائح االجتم�عية يف عموم 

املح�فظ�ت ال�ضم�لية واجلنوبية والغربية 

وال�ضرقية حتى طرد اال�ضتعم�ر الربيط�ين.

شمس نوفمرب
ج   موؤكدًا اأن يوم ال���30 من نوفمرب قد توَّ

اإرادة كل اأبن�ء اليمن 

يف ال��وح��دة واحل��ري��ة 

واال�ضتقالل، �ض�ئرين يف 

طريق حتقيق الوحدة 

ال��ت��ي ظ��ل��ت قد�ضيته� 

وحم��ب��ت��ه��� ت�����ض��ري يف 

عروق كل اليمنيني.

 وق������ل: ل��ق��د ع���ن��ى 

�ضعبن� من اال�ضتعم�ر 

الربيط�ين يف املح�فظ�ت 

اجلنوبية من الوطن 

ال���وي���الت، ك��م��� ع�نى 

اخ��وان��ن��� م��ن احلكم 

الكهنوتي  م����م���ي  االإ

يف �ضم�ل الوطن، اىل اأن اأتت الثورة اليمنية 

وبزغت �ضم�س ال�30 من نوفمرب 1967م والتي 

ك�نت مبث�بة احلد الف��ضل لدى اليمنيني بني 

الظالم والنور وا�ضتع�دة احلرية وال�ضي�دة.

 اأم��� ع��ن اأه��م امل��واق��ف التي يتذكره� من 

�ضني حي�ته الن�ض�لية وط��رد اآخ��ر جندي 

بريط�ين، فهي تلك الذكري�ت التي يحتفظ به� 

اإب���ن فرار امل�ضتعمر من املواقع الع�ضكرية 

وتركه لالأ�ضلحة والعت�د، اىل ج�نب م�ض�ركته 

هو ومئ�ت من الثوار من اأبن�ء املح�فظ�ت 

اجلنوبية يف فك احل�ض�ر عن �ضنع�ء.

وبذكرى االحتف�ل بعيد اال�ضتقالل الوطني 

ا�ضتنكر املن��ضل عبداحلميد االأعم�ل اخل�رجة 

على الق�نون وبث ثق�فة الكراهية وجرائم 

القتل واالختط�ف واالره����ب.. وق���ل: اأية 

دعوة انف�ض�لية اأو اأعم�ل تخريبية واإره�بية 

متثل رج�ض�ً من عمل ال�ضيط�ن واإرث�ً متخلف�ً 

وثق�فة غريبة عن اأبن�ء اليمن، ال يقبله� �ضعبن� 

وال يقره� اال�ضالم، داعي�ً اىل الت�ضدي لتلك 

االعم�ل وا�ضتئ�ض�ل �ض�أفته�.

 من ذكرياتي
۹ من ج�نبه اأكد احل�ج اأحمد حممد غ�من اأن 
رحيل اال�ضتعم�ر عن اأر�س الوطن قد اأع�د 

الأبن�ء اليمن كرامتهم وهي�أ لهم الطريق الإع�دة 

حتقيق الوحدة ومتكني الروح املن�ضطرة اىل 

ن�ضفني من االلتئ�م جمددًا.

 م�ضتعر�ض�ً عددًا من املحط�ت والذكري�ت 

التي يحتفظ به� من تلك ال�ضنوات البعيدة 

ومنه� املظ�هرات التي ك�ن يواجهه� اال�ضتعم�ر 

الربيط�ين ب�لقمع وال�ضجن وامل�ض�درة والنفي.

 فيقول: اأذك��ر اأن عربة ع�ضكرية حمملة 

ب�جلنود الربيط�نيني قدموا اىل ب���ب بيتي 

يف قرية �ضالح الدين القريبة من امل�ض�يف يف 

الربيقة واقت�دوين اىل ال�ضجن ومن ثم بداأوا 

يحققون معي حول ا�ضمي الك�مل واملنطقة 

التي انتمي اإليه� حت��دي��دًا وم��� هي عالقتي 

ب���أخ��واين من اأب��ن���ء املح�فظ�ت ال�ضم�لية، 

الذين ك�ن الكثري منهم موجودًا وكن� نلتقي يف 

اجتم�ع�ت.. مثلم� ك�نت تعقد بني الثوار من 

اأبن�ء املح�فظ�ت ال�ضم�لية واجلنوبية الذين 

ك�نوا يجتمعون ويخططون للعمل الفدائي 

داخل عدن وخ�رجه�.

)فرّق تسد(!؟
۹ اإىل ذلك ق�ل االخ جميل �ضعيد وهو اأحد 
اأبن�ء عدن الذين ع��ضروا فرتة اال�ضتعم�ر 

الربيط�ين ليحدثن� عن �ضلوكهم وت�ضرف�تهم 

التي ك�نوا مي�ر�ضونه� يف حق اأبن�ء اليمن ق�ئالً: 

لعل اأبرزه�  �ضي��ضية فّرق ت�ضد، حيث ك�نوا 

يعملون ج�هدين على اإيج�د حواجز وتفعيل 

قوانني مل�ض�يقة اأخوانن� من اأبن�ء املح�فظ�ت 

ال�ضم�لية وحم�ولة عدم متكينهم من االعم�ل 

واالختالط باخوانهم من اأبناء املحافظات 

االأخرى، حيث ك�ن امل�ضتعمر يختلق ا�ضب�ب�ً 

ت�فهة الأج��ل ذل��ك، وكنتيجة طبيعية لهذه 

ال�ضي��ضة اال�ضتعم�رية �ض�ق اأبن�ء اليمن ذرع�ً 

من �ضي��ضة امل�ض�درات واحلرم�ن والتفرقة 

وخرجوا يف مظ�هرات عم�لية ونق�بية كبرية 

يف عدن، كم� بداأوا ب�العت�ض�م�ت التي نفذت 

الأي�م مط�لبًة برحيل امل�ضتعمر، ومع�ملة اأبن�ء 

اليمن من �ضم�له وجنوبه مع�ملة واحدة.

 وحول اأهمية يوم اال�ضتقالل ق�ل يوم: ال�30 

من نوفمرب وقبله ثورة �ضبتمرب واكتوبر، من 

اأهم االح��داث يف ت�ريخ اليمن حيث �ضنعت 

التحوالت العظيمة واأع���دت االعتب�ر لهذا 

البلد ول�ضعبه الذي ا�ضتط�ع بعده� يف �ضم�له 

وجنوبه و�ضرقه وغربه العمل اجل�د بعيدًا عن 

جربوت احلكم االإم�مي املت�ضلط واال�ضتعم�ر 

االجنليزي و�ضواًل اإىل اإع�دة حتقيق الوحدة 

يف 22م�يو 1990م عيد االأعي�د وفرح االفراح.

معراج مهم
۹ ويف ال�ضي�ق ذاته اعترب الدكتور عو�س 
ب��ضراحيل الثالثني من نوفمرب حمطة مهمة 

لكل ميني يتزود منه� 

بقوة اإمي�نية وطنية 

ويت�أمل يف كل م�ض�مني 

واأب��ع���د ودالالت هذا 

ال��ت���ري��خ وم��ضبقه 

وحل��ق��ه م��ن ت��واري��خ 

واأح������داث ت�ريخية 

ووطنية مثلت ومتثل 

اأقم�رًا ومن�رات اإ�ضع�ع 

يف م�ضرية بالدن�.

 وق���ل: احلديث عن 

ع��ي��د ن��وف��م��رب ال���ذي 

نحتفي ب��ه ال��ي��وم هو 

حديث عن اأجمل م� يف 

هذا البلد، حديث عن 

واحدية الثورة اليمنية، حديث عن الروح 

اليمنية املتوثبة لالإجن�ز وااللتح�م والتواجد 

حتت راي��ة واح��دة وا�ضم واح��د واأه��داف 

واحدة.

 واأ�ض�ف: الثالثون من نوفمرب معراج مهم 

لكل ميني اىل ال�ضي�دة واحلداثة واحلرية 

والدميقراطية وال��وح��دة وامل��دن��ي��ة.. وم� 

نعي�ضه اليوم من حرية ومن�خ�ت دميقراطية 

وتعدد حزبي واأفق �ضي��ضي خ�ضب ووا�ضع 

وكذا تنمية وحتى بطولة اخلليج التي نحتفي 

به� يف دورت��ه��� الع�ضرين مبح�فظتي عدن 

واأبني، هذه املنجزات اإمن� هي من ثم�ر الثورة 

واال�ضتقالل.

طموحات مستقبلية
۹ وب���دوره حت��دث الك�تب علوان مهدي 
اجليالين عن هذه املن��ضبة ق�ئاًل: اإن الثالثني 

من نوفمرب ميثل حلظة ف�رقة يف ت�ريخ اليمن 

احلديث، ومم� ال�ضك فيه ان م� يقرب من قرن 

ون�ضف من االحتالل الربيط�ين للجزء الغ�يل 

واملهم من جنوب الوطن ك�ن ك�في�ً جلعل 

املواطن اليمني ي�ضعر اأن ليل االحتالل ليل 

اأبدي ال �ضب�ح له، ولكن اإرادة الثوار املوؤمنني 

ب�حلرية تثبت دائم�ً اأنه� االأقدر على اإجالء 

ال�ضب�ح�ت وتغيري جم��رى الت�ريخ يف اأي 

زم�ن ومك�ن.

 م�ضريًا اىل اأن هذا م� فعله ثوار اليمن الذين 

فجروا �ضرارة الثورة االأكتوبرية من على 

جب�ل ردف�ن حتى خروج اآخر حمتل من اأر�س 

اليمن الط�هرة.

وق���ل: ونحن نحتفي بهذه املن��ضبة التي 

ن�ضجل فيه� هذا احلدث - مرور 20 ع�م�ً على 

الوحدة- ونعي�س افراح بطولة خليجي20 يف 

عدن وقد تزينت ب�أبهى حلة لتوؤكد على اأن اآم�ل 

الثوار وطموح�تهم ك�نت رائدة وم�ضتقبلية، 

فعدن العظيمة تتجدد دائ��م���ً وتعلن عن 

نف�ضه� مع كل من��ضبة �ضبتمربية واكتوبرية 

ونوفمربية، وهذه االخرية التي نعي�ضه� اليوم 

تذكرن� مبجد ن�ضر �ضنعه ثوار اليمن العظ�م 

من �ضم�له وجنوبه و�ضرقه وغربه يوم الثالثني 

من نوفمرب 1967م..

 واختتم اجليالين: اإن وجه عدن دائم�ً م� 

يعلن عن نف�ضه ب�أنه وجه اليمن احل�ض�ري 

امل�ضرق ال��ذي يحت�ضن املدنية والتجدد 

والتعدد والتع�ي�س وال�ضالم واملحبة على 

الدوام.

ب���رك  نتهز الفر�ضة الأ  وبهذه املن��ضبة اأ

30 م��ن نوفمرب  للجميع مبن��ضبة عيد ال����

ت��رح��م على �ضهداء الثورة  املجيد.. كم� اأ

واحلرية واال�ضتقالل.۹

¿ أكد عدد من المناضلين والمثقفين، انه بفضل التالحم الوطني واإلرادة الصلبة 
بين المناضلين وأبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه، تساقطت معاقل االستعمار 
البريطاني كأوراق الخريف .. وقالوا في تصريحات لـ»الميثاق« بمناسبة العيد الـ43 
لالستقالل الوطني: إن الروح الوطنية والتالحم والنضال الواحد عبر مراحل التاريخ قد 
كان له الفضل في بزوغ شمس االستقالل في يوم الـ30 من نوفمبر 1967م ورحيل 

بريطانيا إلى األبد عن بالدنا.
 مؤكدين أن يوم الـ30 من نوفمبر 1967م قد مثل ميالدًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في 
حياة اليمنيين فتح الكثير من آفاق التواصل بين أبناء اليمن واستردوا فيه سيادتهم 

وحريتهم.

مناضلون ومثقفون

 الـ 30 من نوفمرب معراج اليمن للوحدة

صالح: عشت تفاصيل 30 نوفمرب وشارك اآلالف يف فك حصار صنعاء
غانم: استجوبني املستعمر بتهمة عالقتي مع اخواني من أبناء الشمال

سعيد: املظاهرات العمالية عجلت برحيل املستعمر
د. باشراحيل: ما نعيشه اليوم هو من ثمار االستقالل

الجيالني: إرادة الثوار تثبت دائمًا بأنها األقدر على إجالء الصباحات

املستعمر وتفاصيل »فرق تسد«
 عدن/ عبدالكريم املدي

معكم يمنا عمدت ميثاقها
ال�������ق��������ئ�������د ال�������ع�������م�������الق ب���������������رك ف�����������وز االخ�������������������وان ال�����������ض�����ف������ق

حت������ق������ق االأ��������������ض�������������واق ب��������ل�������ف�������وز اخل������ل������ي������ج������ي وال���������ع���������راق

زدت����������������وا مي������ن������� اأ������������ض�����������راق ي����ك����ف����ي����ن����� ال������ت������الق������ي وال������ع������ن�������ق

ف�����ي�����ك�����م ك������������رم واخ�����������������الق واج��������������ه ل�����ل�����م�����ت������ع�����ب وامل�������������ض�������ق

ي�������� ذي ع�����ل�����ى االط�������������الق م�������� ������ض�����دق�����ت�����وا اأ�������ض������ح�������ب ال����ن����ف�����ق

جم��������ه��������ودك��������م ��������ض�������ب��������ق وال��������������ق���������������دة رم�����������������وز االت���������ف����������ق

��������������د �����ض����ع����ب����ن����� ب������ع������د ال�������ف�������راق وال��������ق���������ئ��������د ال�������ع�������م�������الق وحَّ

ل���������ه ع������ه������د ب����������خل���������الق ل���������و ب��������ت�������ن�������زل ال�����������ض�����ب�����ع ال�����ط�����ب������ق

اأن �����ض�����ق����ن����� ب������ل�����������ض������ق ن���������ض����ه����د ب�������ل������وف�������ء ي���������وم امل���������ض�����ق

واأح����������زاب����������ن����������� م������ن������� مي���������ن واح��������������د ع������ل������ى درب ال�������وف��������ق

ق������������د ال���������ض����ف����ي����ن����ة �������ض�������ع������ت االغ������������������راق ي��������� ن������ع������م ان������ط������الق

ق�������ه�������� ��������ض�������ب�������� اأ ب  ط������������������ ي��������ن  ل��������ع�����������������ض��������ر ا ة  ر و د يف 

ه�����������ن�����������ت مي�����������ن������������ م����������������ن ���������ض��������م��������ي��������م اأع����������م�����������ق����������ه�����������

ل������������������������الأم �������������ض������������رت������������وا ن���������������وره���������������� وا�����������ض����������راق����������ه�����������

ق�������ه�������� ع�������� ح���������������د  م����������������  م  الأ ا ء  ا ن�������������������������د ا  ج����������ب����������ت����������و

م������������ع������������ك������������م مي��������������ن��������������� ع�����������������م�����������������دت م��������ي��������ث���������ق��������ه���������

ق����������ه����������� ا �����������ض����������و اأ و ل���������ي���������م���������ن  ا ن  و ر و ز م  ل���������������ي���������������و ا و

ق��������������ه��������������� ا ز ر ب��������������� ق����������ب����������ل����������ة  ه  ع���������������ه���������������د م  الأ ا و

ق�������ه�������� ف�������و ال  اإ و ����������������������������������س  ر الأ ا حت��������������ت  ن�������ق���������������ض�������ي�������ه 

ي��������������������وم ال���������ب�������������������ض���������ر ت���������ط���������ل���������ب ر��������������ض�������������� خ�������الق�������ه��������

و»ع����������ل����������ي« م�����ل�����م�����ل�����م �����ض����م����ل����ن����� وان اأم����������ط����������رت ب�����راق�����ه������

ل��������������و ه��������������ي ه����������وي����������ن����������ة ���������ض���������ق��������ه��������� م��������������ن �������ض�������ق������ه�������

شعر : صالح بن أحمد القصاد


