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»األمناء« استطالع/ رياض شرف - منير مصطفى:

تحل علينا اليوم الذكرى الـ 54 لعيد االستقالل 

املجيــد يف الثالثني من نوفمــر يوم رحيل آخر 

جندي بريطاين مــن أرض الجنوب العريب بعد 

أن ظل جامًثا عىل صدر شــعبنا 129 عاًما ومل 

يكن اســتقاللنا ِهبة أو منة من قبل املســتعمر 

الريطاين، بل كان بفضل التضحيات التي قدمها 

أبناء الجنوب وأرغموه عىل الرحيل من أرضهم.

»األمناء«  التقت  العظيمة  املناســبة  وبهذه 

عن  ليعروا  االجتامعية  الشــخصيات  من  عدًدا 

مشاعرهم واعتزازهم بهذه املناسبة الوطنية.

بداية التقينــا عضو هيئة رئاســة املجلس 

االنتقــايل الجنــويب، رئيس الهيئــة التنفيذية 

للمجلــس بالعاصمة عدن، نزار هيثم، حيث قال: 

»٣٠ نوفمر يحل علينا والجنوب وشعبه وقيادته 

السياســية ينتقلون من وضــع املطالبني دوما 

بالحرية والســالم واالستقرار االقتصادي إىل أن 

إقليميا  الجنويب رشيكا  االنتقايل  املجلس  يكون 

ودوليا فاعال بقوة يف إحالل الســالم وصناعته 

ومتكــني وجــوده مبرحلة التفــاوض النهايئ 

إليقاف الحرب وبناء السالم«.

وأضاف: »وبهذه املناسبة أقول: هنيئا لشعبنا 

ذكرى اســتقالله األول، ونؤكد مجــددا أن دماء 

الشــهداء كانت وال زالت هي مــن تبعث معاين 

الحياة بكرامة، وتــيء درب الحرية لنا، وثقوا 

بأن قيادة املجلــس االنتقايل الجنويب لن تضّيع 

تلك التضحيات الغالية، وهــي جديرة مبهمتها، 

الله االســتقالل الثاين قادم  وإن شاء 

عام قريب، وهــذا عهدنا وثقتنا كبرية 

بيدي  بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُّ

الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  رئيس 

حفظه الله ورعاه«.

شعب الجنوب البطل طرد املستعمر 

بقوة السالح

ويرى خليــل إبراهيم شــيبان أن 

»الثالثني مــن نوفمر يوًمــا عظياًم 

طرد  الــذي  البطل  الجنويب  للشــعب 

املســتعمر الريطاين الغاشم من أرض 

من  الثالثني  ذكرى  وســتظل  الجنوب 

نفوس  يف  خالــدة  1967م  نوفمــر 

وطنًيا  وعيــًدا  األجيال،  تلــو  األجيال 

لشــعب قدم تضحيات جسيمة متثلت 

بقوافل من الشــهداء األبرار.. وبهذه املناســبة 

نرجو من الدولة أن تويل املناضلني وأرس الشهداء 

كل الرعاية واالهتامم جادين وفاًء ملا قدموه يف 

سبيل انتزاع الحرية واالستقالل«.

االستقالل نضال وتضحيات

ويؤكد العقيد صالــح عاطف أن »انتزاع يوم 

االستقالل الوطني لشــعبنا الجنويب مل يأِت من 

فراغ وإمنا جاء نتيجة كفاح ونضال ودماء قدمت 

الريطاين،  املســتعمر  البطولة ضد  عىل دروب 

اإلمراطورية التي ال تغيب عنها الشمس«.

وأضاف: »كانت لغة السالح هي لغة التخاطب 

مع املســتعمر الريطاين الذي أرغم عىل الرحيل 

يف الـ 30 من نوفمر 1967م، وبهذه املناســبة 

العزيزة نتمنى أن تعود هذه املناسبة وقد تحسنت 

الظروف املعيشــية والوضع االقتصادي والتغلب 

عىل األزمات التي أرهقت املواطنني«.

ويقول املواطن عبدالكريم محمود الحريري: 

»ها هي قد حلت علينا الذكــرى الـ54 من عمر 

عيد االســتقالل املجيد الـ30 من نوفمر.. هذه 

الذكرى الخالدة يف حياة شعب الجنوب األيب يف 

إجالء آخر جندي بريطاين بعد احتالل دام ألكرث 

من 129عاما لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من بناء 

الدولة الجنوبيــة )جمهورية اليمن الدميقراطية 

الشــعبية( بنظامها الــذي كان منوذجًا مرشفًا 

باملنطقــة يف مجاالتهــا األمنيــة والتعليمية 

واالقتصادية وقد اســتمرت نيفًا من الزمن حتى 

وقع شــعبنا يف اســتعامر آخر تحت مســمى 

)الوحدة( أكلت فيها األخرض واليابس تجرع فيها 

شــعبنا الجنويب ويالت الفقر والجوع واملعاناة 

التي هي وحدهــا كفيلة بهد جبــل من الجبال 

الراسيات فام بالكم بحال املواطن املسكني الذي 

ال يجد قوت يومه ليواجه الحروب وغالء األسعار 

وتدهور العملة.. ونسأل الله أن يعني هذا الشعب 

الصابر، وأن يرشــد قيادتنــا الجنوبية للتحيل 

باملسؤولية التي عىل عاتقهم وأن يتقوا الله يف 

شعبهم«.

وتابع: »ويف الختام اســمحوا يل أن أهنئ 

شــعبنا العظيم بهذه املناسبة املجيدة، راجيًا من 

الله أن تعــود علينا وقد تحقق لشــعبنا كل ما 

يتمناه من حياة كرمية وآمنة إنه عىل ذلك قادر«.

فيام تضيــف األخت جميلة أحمــد عبدالله 

قائلة: »تحية ملن أعطى معنــى للثورة والحرية 

والكرامة لشهداء ثورة االستقالل.. ففي مثل هذا 

1967م سطر  اليوم العظيم ٣٠ نوفمر من عام 

التاريخ يف أوراقه التي ال تندثر مهام مر الزمان 

وتعاقبت األجيال بعدها حقيقة ملحمية وليست 

ذكرى عابرة، حقيقة انتفاضة شعب انتفض من 

غياهب جب الظالم واالستبداد الذي كان يقايس 

ويالت من مستعمر طامع يف أرض هي بالنسبة 

لشــعبها كرامة إذا فرط فيهــا ضاع كل يشء، 

هي أرض ووطن ال تشــبه غريهــا، هي تاريخ 

بداية األرض لشــعب عريق وأصالة األرض  من 

عنوان معروف عنها من يســكن هذه األرض ال 

يقبل الذل وال االســتبداد، شعب يف دمه تجري 

الحرية والصر والصمود والشــموخ ال يقبل أن 

يظل متفرجا ملكائد ومطامــع تلتف لتحاول أن 

تسلبه أرضه وتذل كرامته ليصبح 

انتفضت  وهنا  لــه،  عبدا  العزيز 

روح الكرامــة وبــكل قطرة دم 

ســالت لكل بطل وهــب روحه 

فداء لحرية أرض عريقة ومثارها 

بعده لتفخر  ستأيت  حرية ألجيال 

مبالحم ثورة بأيادي أبطال طردوا 

استعامًرا عصًيا مل يكن إال لريضخ 

تحت صر وصمــود وكفاح من 

بإرصاره حريته  فنال  أرص  شعب 

أبناء  ليفخــر  وكرامته  وأرضــه 

شعب األصالة وليتعلم من دروس 

الكرامة والصمود«.

اســتقالل  بعيــد  االفتخــار 

الجنوب

كام تحدث إلينا الشاب عيل محمد الفاطمي 

قائال: »أجدادنا العظامء البسطاء كانوا يدركون 

بكل وعي أنه يجب أن يقاتلوا االحتالل الريطاين 

ويحرروا بالدهم الجنــوب من منطلق الكرامة 

واألخالق والدين واإلباء والوطنية والقومية«.

وأضــاف: »فال يوجد عاقــل يعطي أرضه 

األجنبي  هــذا  أوصاف  كانت  مهــام  لألجنبي 

إيجابية أو ســلبية، فكان ال بد مــن الحرية، 

وكان ال بد من كفاح مسلح خاضه أجدادنا ضد 

املستعمر الريطاين«.

واختتم حديثه بالقــول: »هذا املحتل الذي 

129 عاما جامثا عىل أرض الجنوب، تاركا  ظل 

األرض واإلنسان الجنويب يف تخلف دائم، فعند 

خــروج اإلنجليز من الجنــوب بعد قرن وربع 

كانت عدن ال توجــد فيها حتى جامعة واحدة 

وتوجد بها مدارس ال تتجاوز عدد أصابع اليد، 

ومل يكن هناك مدرســني حتــى يف الثانوية، 

أما بقية الجنوب فكانــت املدارس تكاد تكون 

معدومة، كان واضحا الحقد الدفني لهذا املحتل 

عىل إنســان الجنوب العريب، فكان ال بد من 

الثورة والحرية واالســتقالل، وقد تحقق ذلك 

يف الثالثني من نوفمر عــام 1967م.. املجد 

والخلود لشهداء االستقالل األول، ويف انتظار 

االستقالل الثاين قريبا إن شاء الله«.

ذكرى الثالثني من نوفمرب يف عيون اأعيان و�صخ�صيات العا�صمة عدن

�صيبان: نرجو من الدولة اأن تويل املنا�صلني واأ�صر ال�صهداء الرعاية واالهتمام

الفاطمي: يجب اأن نفتخر بعيد ا�صتقالل اجلنوب

هيثم: دماء ال�صهداء لن ت�صيع واال�صتقالل الثاين قادم عما قريب

عاطف: كانت لغة ال�صالح هي لغة تخاطب �صعب اجلنوب مع امل�صتعمر الربيطاين


