
ب��داي��ة ي��ق��ول اأم���ن ع��ام احل���زب القومي 

االجتماعي عبدالعزيز اأحمد البكري: ميثل 

يوم اال�ستقالل الوطني يوماً عظيماً يف حياة 

ال�سعب اليمني ال��ذي نا�سل وق��دم قوافل 

من ال�سهداء للخال�ص من ظلم اال�ستعمار 

وجربوته، ولقد كان اإعالن اال�ستقالل يف ال�30 

من نوفمرب �سفعة قوية للم�ستعمر اأكدت اأن 

�سعبنا مايزال قادرًا على مواجهة ودحر قوى 

اجلربوت مهما كانت الت�سحيات ج�سيمة.

واأ�ساف: اأن احتفاالتنا بهذه املنا�سبة اليوم 

تبدو اأكرث ا�سراقة وبهجة لتزامنها مع وجود 

االأ�سقاء امل�ساركن يف بطولة خليجي 20 .. هذا 

العر�ص الكروي الذي يعد تعبريًا حقيقياً عن 

الوحدة االأزلية التي تربط بن بالدنا ودول 

اخلليج.. مطالباً كل الفعاليات واالأح��زاب 

والتنظيمات ال�سيا�سية عك�ص �سورة م�سرفة 

لالإن�سان اليمني بعد اأن حاول البع�ص ت�سويهها 

من خالل بث االأقاويل واالإ�ساعات عن عدم 

قدرتنا على اال�ست�سافة.

منجزات االستقالل
من جانبه ي��رى اأم��ن ع��ام ح��زب التحرير 

ال�سعبي الوحدوي اأحمد اأبو الفتوح اأن يوم 

اال�ستقالل اخرج ال�سطر اجلنوبي من الوطن 

من ظلمات عهد االح��ت��الل اإىل عهد احلرية 

والكرامة..

وق��ال: لقد متكن �سعبنا بف�سل يوم 

اال�ستقالل من توحيد 22 اإمارة 

عها  ر ز م�سيخة  و �سلطنة  و

اال�ستعمار ال�سعاف اليمنين 

ومتزيقهم، مرجعاً احل��روب 

االأه��ل��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تتفجر 

بن الرفاق اإبان الت�سطري اإىل 

�سيا�سة االق�ساء واأن �سيا�سة 

التاأميم التي طالت املمتلكات 

اخلا�سة نتج عنها هجرة 

روؤو����ص االأم���وال وتوقف 

التنمية ب�سكل كلي، اإ�سافة 

اإىل الوالءات اخلارجية.

الفتاً اإىل اأن املنجزات 

ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتققت 

الأب����ن����اء امل��ح��اف��ظ��ات 

وال�سرقية  اجلنوبية 

كانت من ثمار الوحدة 

اليمنية التي حتققت 

يف ال�����22 م��ن مايو 

1990م.. 

طوق نجاة
وط���ال���ب اأم����ن ع��ام 

حزب التحرير ال�سعبي 

ال���وح���دوي امل��وؤمت��ر 

ال�����س��ع��ب��ي ال���ع���ام 

وك���اف���ة االأح������زاب 

وال����ت����ن����ظ����ي����م����ات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���اإجن���اح 

اال�ستحقاق الدميقراطي 

يف 27 اإب����ري����ل امل��ق��ب��ل، 

معتربًا االنتخابات طوق 

جن��اة لل�سعب وللنهج 

ال����دمي����ق����راط����ي يف 

ب��الدن��ا، حم���ذرًا من 

اأية حماولة لتاأجيل 

ن  االنتخابات الأ

ذلك يعد انقالباً 

على النهج 

الدميقراطي واإرادة ال�سعب �ساحب امل�سلحة 

احلقيقية فيها.

ملحمة وحدوية
وعلى ذات ال�سعيد يقول اأمن عام حزب 

اجلبهة الدميقراطية نا�سر الن�سريي: اإن 

االحتفال بالذكرى ال�43 ليوم اال�ستقالل املجيد 

هو امتداد طبيعي للن�سر العظيم الذي توج 

ن�ساالت �سعبنا يف يوم30 نوفمرب 1967م بعد 

طرد امل�ستعمر الربيطاين الذي حاول طم�ص 

الهوية الوطنية ومتزيق اليمن بانتهاجه 

�سيا�سة فّرق ت�سد..

م��وؤك��دًا ان ال�سعب اليمني وق��ف �سد هذه 

امل��خ��ط��ط��ات اال���س��ت��ع��م��اري��ة 

ف�سلها ولقن  اأ باملر�ساد حيث 

الغازي امل�ستعمر درو�ساً قا�سية 

جعلته يعجل برحيله حاماًل عار 

الهزمية واخلنوع.

ولفت اإىل اأن هذا اليوم العظيم 

قد ُحفر يف وجدان االإن�سان اليمني 

والعربي ب�سكل ع��ام بعد االنت�سار 

املدوي على اأعتى قوى ا�ستعمارية يف 

التاريخ، معتربًا ذلك االنت�سار رد اعتبار 

للن�سال العربي الذي تعر�ص للنك�سة 

يف حرب حزيران بدعم من قوى ال�سر 

واال�ستعمار.

واأكد الن�سريي اأن 

تزامن احتفاالتنا 

بعيد اال�ستقالل 

م����ع اإق���ام���ة 

خ��ل��ي��ج��ي 

20 يف 

عدن قد اأ�ساف ُبعدًا وحدوياً بن اليمن 

واالأ�سقاء يف اجلزيرة واخلليج الذين قدموا 

يحملون احلب لليمن و�سعبه فبادلناهم احلب 

باحلب واالإخاء باالإخاء فت�سكلت اأروع ملحمة 

وحدوية يحفها االأم��ن وال�سالم خالفاً لكل 

االأقاويل واالإ�ساعات املغر�سة التي روج لها 

البع�ص عن عدم قدرة اليمن على ا�ست�سافة 

البطولة.

واعترب اأم��ن ع��ام ح��زب اجلبهة الوطنية 

الدميقراطية اأن جناح البطولة واإقامتها يف 

املوعد املحدد ن�سر �سيا�سي ومعنوي لبالدنا 

�سنعه الرئي�ص علي عبداهلل �سالح وا�سقاوؤه 

ق���ادة دول اخلليج العربي ال��ذي��ن اثبتوا 

حر�سهم على �سمعة بالدنا التي تعترب عمقاً 

�سيا�سياً وا�سرتاتيجياً للجزيرة واخلليج 

وح�سناً دافئاً لكل العرب.

يوم عظيم
من جانبه يقول اأم��ن عام حزب التحرير 

�سالح عبداهلل �سائل: اإن يوم ال�30 من نوفمرب 

�سيظل يوماً عظيماً ففيه توج ال�سعب اليمني 

حملمته الن�سالية التي انطلقت من جبال 

ردفان يف 14 اأكتوبر 1963م ومل تهداأ اإال بعد 

دحر امل�ستعمر.

واأكد اأنه لوال انت�سار ال�30 من نوفمرب ملا 

حتققت الوحدة اليمنية، التي كان يجب اأن 

تقوم بعد اال�ستقالل مبا�سرة، اإال اأن قيام 

اجلبهة القومية باالإعالن عن قيام حكومة 

م�ستقلة يف ال�سطر اجلنوبي من الوطن خالف 

طموحات املنا�سلن ورغبة كافة اأبناء ال�سعب 

ال��ذي ا�سيب ب�سدمة لعدم قيام الوحدة 

اليمنية بعد اال�ستقالل.

وق��ال �سائل: اإن االأح���داث التي اعقبت 

اال�ستقالل قد ك��درت الفرحة، مو�سحاً اأن 

اجلبهة القومية قامت بت�سفية الكثري من 

املنا�سلن الذين �ساركوا يف ثورة 26 �سبتمرب 

و14 اأكتوبر بدعم من قوى خارجية اأرادت 

ت�سفية ح�ساباتها واالن��ت��ق��ام م��ن الثوار 

الفعلين الذين قدموا من كل اأنحاء الوطن 

للدفاع عن ثورة اأكتوبر.. معتربًا الوحدة 

اليمنية التاج الذي و�سعه فخامة الرئي�ص 

علي عبداهلل �سالح على جبن الثورة اليمنية 

واأعاد بها االعتبار للثوار واملنا�سلن �سواًء 

الذين لقوا ربهم دفاعاً عن الوطن اأو الذين 

اليزالون اأحياء.

قاعدة صلبة
واأخريًا يقول اأمن حزب الوحدة ال�سعبية 

ر�سوان حوباين: ال�سك اأن يوم اال�ستقالل مل 

يكن جمرد جالء جلي�ص يحتل جزءًا من الوطن 

الغايل، بقدر ما كان حمطة مهمة يف التاريخ 

اليمني املعا�سر.. فقد فتح االآفاق الرحبة يف 

م�سرية البناء والتنمية ور�سم مالمح الدولة 

اليمنية احلديثة باأبعادها الوطنية اخلا�سة 

بعيدًا عن اأي��ة و�ساية اأو ح�سابات تعتمل 

خارج نطاق امل�سلحة الوطنية.

وقال احلوباين: اإنه يف يوم اال�ستقالل حتقق 

ل�سعبنا االنعتاق من كافة �سنوف اال�ستغالل 

والقهر واحلرمان وجعل الوطن وتطلعات 

اأبنائه هي املرتكز والهدف االأول واالأخري الذي 

تدور حوله عجلة البناء والنهو�ص ال�سامل 

والتي ا�سحت ملمو�سة على كافة ال�سعد 

واالجتاهات.

موؤكدًا اأن اال�ستقالل مثل املقدمة املنطقية 

وال��ق��اع��دة ال�سلبة لي�ص الإع���ادة حتقيق 

ال��وح��دة اليمنية فح�سب بل وللم�سروع 

الوطني النه�سوي للدولة اليمنية احلديثة 

والذي دارت عجلته بوتائر مت�سارعة بعد 

التي  املباركة  اليمنية  قيام اجلمهورية 

حققت لليمن ا�سافات ملمو�سة على ال�سعيد 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي، وال�سك 

اأن��ه م��ازال اأمامنا الكثري يف �سبيل حتقيق 

التطور املن�سود والذي لن يتاأتى اإاّل بح�سد 

كافة اجلهود الوطنية مبختلف توجهاتها 

وم�ساربها ال�سيا�سية الإر�ساء املعاين العظيمة 

التي نا�سل من اأجلها ال�سعب من خمتلف 

اأنحاء الوطن.۹

محمد املعلمي

¿ ونحن نحتفل بالذكرى ال���43 
لعيد اال�ستقالل الوطني يف الثالثن 

من نوفمرب تتعاظم الفرحة بهذه 

حفرت  ل��ت��ي  ا العظيمة  املنا�سبة 

اأخاديدها يف قلوبنا ووجداننا لتظل 

خالدة عرب االجيال باعتبارها من 

اأه��م املحطات التاريخية يف حياة 

�سعبنا اليمني يف التاريخ املعا�سر.. 

ولعل ما مييز احتفالنا بهذه املنا�سبة 

ه��ذا ال��ع��ام ه��و تزامنها م��ع اإقامة 

�سمة  لعا ا يف   2 0 خليجي لة  بطو

االقت�سادية عدن، ف�سارت الفرحة 

فرحتن بعد اأن امتزج فيها عبق 

التاريخ اليمني باالأ�سالة العربية 

القادمة من اأر�ص اجلزيرة واخلليج، 

فت�سكلت �سمفونية احلب واالإخاء 

والوحدة التي انت�سرت على تلك 

امل��راه��ن��ات الهزيلة بعدم قدرتنا 

على ا�ست�سافة بطولة خليجي20 

.. لنوؤكد اأننا واأ�سقاءنا يف اجلزيرة 

واخلليج قد اأ�سفنا انت�سارًا جديدًا 

اىل انت�ساراتنا على امل�ستعمر الذي 

رحل يف مثل هذا اليوم 30 من نوفمرب 

1967م واىل غ��ري رج��ع��ة، لنقول 

للعامل ان اليمن قادرة على جتاوز 

كل التحديات ودحر املوؤامرات مهما 

بدت م�ستحيلة لدى البع�ص، ففي 

ال�30 من نوفمرب 1967م رحل اآخر 

جندي بريطاين من ع��دن احلبيبة 

مدحورًا ذلياًل حتت اأزيز الر�سا�ص 

وهمهمات الثوار الذين قدموا من 

كل اأرجاء الوطن من املهرة و�سبوة 

وعدن واأبن وال�سالع وحلج واإب 

وتعز والبي�ساء و�سنعاء وغريها 

للدفاع ع��ن حيا�ص ال��وط��ن.. ويف 

مثل هذا اليوم من عام 1989م اأعلن 

فخامة االأخ الرئي�ص علي عبداهلل 

�سالح التوقيع على اإعادة حتقيق 

الوحدة اليمنية التي متت يف 22من 

مايو 1990م وُرف��ع علمها على يد 

فخامته يف مدينة عدن البا�سلة.. وها 

نحن اليوم ويف نف�ص الزمان واملكان 

)30 نوفمرب( نر�سم لوحة وحدوية 

اأكرث ات�ساعاً واأبعد عمقاً لت�سم يف 

حناياها وبن جنباتها كاًل من اليمن 

واجلزيرة واخلليج يف عر�ص كروي 

وحدوي يعزف حلن اخللود واحلب 

االخوي الذي راأيناه ي�سع من وجوه 

اال���س��ق��اء امل�����س��ارك��ن يف البطولة 

الع�سرين،  اخلليجية يف ن�سختها 

لنثبت للعامل اأن اليمن جزء ال يتجزاأ 

من اجلزيرة واخلليج واأن م�سرينا 

وقدرنا واحد عرب التاريخ، فاليمن 

هي العمق اال�سرتاتيجي واحل�سن 

الدافئ لالأ�سقاء يف اخلليج والوطن 

ال��ع��رب��ي ع���ام���ة.. وخ��ت��ام��اً نقول 

للجمهور الريا�سي اإن النتيجة اأياً 

كانت يف هذه البطولة اأو ملن �سيذهب 

ليه  اإ �سها، لي�ست كل ما �سعينا  كاأ

بالقدر ال��ذي حر�سنا على اإجناح 

البطولة واإقامتها يف موعدها ومكانها 

املحددين ، ولعل املك�سب احلقيقي 

الذي حر�سنا عليه وح�سلنا عليه 

ف��ع��اًل ه��و وج���ود اأ���س��ق��ائ��ن��ا بيننا 

لي�ساركونا اأفراحنا بعيد اال�ستقالل.. 

واأما البطولة اأياً كان الفائز فيها، فهو 

فوز لنا جميعاً.۹

عيد االستقالل 
وخليجي 20

حوباين�سائلالن�سريي اأبو الفتوحالبكري

االثنين : 29 / 11 / 2010م - الموافق :23 / ذو الحجة / 1431هـ - العدد )1531(

Monday - 29 Nov. 2010 - Issue: (1531)7

تتألق محافظة عدن ومحافظة أبني وتفخر اليمن باحتضان 
الدورة العشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم

قيادات يف أحزاب املعارضة:

يوم االستقالل غيَـّر وجه التاريخ
¿  أكد أمناء عموم عدد من األحزاب والتنظيمات السياسية أن 
يوم االستقالل يوم عظيم في حياة الشعب اليمني الذي ناضل 
طوياًل للخالص من االستعمار وقدم تضحيات جسيمة حتى انتصر 

في 30 نوفمبر 1967م..
وقالو لـ»الميثاق«: إن انتزاع يوم االستقالل مثل صفعة قوية 
للمستعمر أكدت أن شعبنا قادر على مواجهة أعدائه.. وأعربوا عن 

سعادتهم لتزامن إحياء هذه المناسبة مع خليجي 20 ..

استطالع/ عارف راوح

محمد هادي الواقدي

البكري:االستقالل  أكد أن اليمن 
قادر على مواجهة املؤامرات

أبو الفتوح: أنهى عهود 
الظلم والقهر

النصريي: يف هذا اليوم خرج 
املستعمر ذلياًل مدحورًا

صائل: بفضل يوم االستقالل 
تحققت الوحدة

حوباني: بداية 
انطالق املشروع 
النهضوي الوطني

¿ حتتفل بالدنا يف الثالثن من نوفمرب اجلاري مبنا�سبتن مهمتن 
وغاليتن على قلوب كل اأبناء ال�سعب اليمني وهما الذكرى الثالثة 

واالأرب��ع��ون لال�ستقالل الوطني يف ال���30 من نوفمرب 1967م، 

والذكرى احلادية والع�سرين التفاقية اإعادة حتقيق وحدة الوطن 

عام 1989م.

وياأتي االحتفال بهاتن املنا�سبتن الغاليتن على قلب كل ميني 

يف هذا العام متميزًا عن غريه من االأعوام ال�سابقة، لتزامنهما مع 

مباهج االحتفال بعيد االأ�سحى املبارك ومع احلدث اجلماهريي 

الريا�سي الكبري الذي احت�سنته بالدنا واملتمثل باإقامة فعاليات 

خليجي ع�سرين على اأر�ص مين اخلري ويف  عدن اجلميلة واأبن 

اخل�سراء.

مما يعطي لهاتن املنا�سبتن الوطنيتن داللة على ت�سميم وعزم 

ال�سعب اليمني االأبي على مواجهة التحديات واالنت�سار لالإرادة 

الوطنية التي متثلت يف طرد امل�ستعمر الربيطاين، ورف�ص اإرثه 

البغي�ص املتمثل يف الت�سطري والتجزئة التي طوى �سعبنا ملفاته 

يف يوم 22 مايو 1990م اإىل غري رجعة.. ما يعطي لها زخماً جمياًل 

ورائعاً هذا العام كونها تاأتي متزامنة مع حدث اقليمي جعل عدن 

ت�ستعيد األقها وجمدها التليد بحلة ع�سرية امتزج فيها التاريخ 

وال��رتاث واالإب��داع ليحت�سن االأ�سقاء من دول اخلليج العربي 

والعراق يف دوري اخلليج بن�سخته الع�سرين التي ا�ستطاعت اليمن 

ب�سهادة كل االأ�سقاء اأن تنظمه وبامتياز وان تظهر  املزايا اجلميلة 

ل�سعبنا امل�سياف وامل�سامل واملحب لوطنه واخوانه، واإن مل 

ي�ستطع اليمن جماراة ا�سقائه ريا�سياً، اإاّل اأنه ك�سب حب اجلميع 

وك�سف زيف وادعاءات املرجفن واملتاجرين بجراحات الوطن..

ك��ل  ع��ام واليمن بخري وال�سعب اليمني يف تطور واأم��ن 

وا�ستقرار.۹

الثالثون من نوفمرب


