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 موضوع املقال:
عيد جالء آخر جندي بريطاين من جنوب  -م ٦٧نوفمرب  ٣٠يف ذكرى  "

 "اليمن.

 .رايض الصفواين د.

حتل علينا اليوم مناسبببببني  عنيي ععلع  عل  للمي  ل جن ب انوط الوعل   ال   
الربلطاين   حتاللاال لعيد استقالل انوط اليمل عل هي الذ رى اخلامسي  اخلمسني

التجبببباني   ني  هببببذا االحتالل الببببذ  اقببببذ مل مول  عببببدخب الن ر  ا ت     طو 
  ا الحي ب انوط الن ر األمحر للسببببببببببيطر  عل سبببببببببب ا يجيياالشببببببببببرط  ال رط  طي 

 احمليط اهلند   محالي مسبببببببببتعمرا   ب اهلند  وبببببببببرط  سبببببببببيا   اعا  مل وبببببببببرط   ال 
 فرلقيا  اا  هذا االسبببببتقالل  توهاد ونوا   فببببباالر ف ببببباةل اير ي الوعنيي اليمنيي 
مل لسبببببببببببببببانيلي  لوميي  مسببببببببببببببتقلي نيلعيي  مد يي  عرب مراحل  ني يي متعالني ال    

م(  ب صببببببببوني  مقا مار ١٨٣٩لنالر ١٩عدخب ) حتاللالطوار التنعيذلي األ ىل ابخل
مجاعيي  فرالي متواليي  متقطعي أل نا  عدخب  ا شببببيوار  السببببلطنار احمليطي  ا  د اد 

مث العفببببببببلي  العقر   -اليت  ا   عدخب قفبببببببب  لسببببببببيطر ا  -مل سببببببببلطني العند  
مانيار  محل  عفبببببنا السبببببلطنار  اإ ال بببببني ي  العوحل   ايووبببببب  األم     قيي 

لتالياد  النعض اآلخر سببببببببببلل  سبببببببببباةل رتلعي   ل  ب لط  الطرط  عا عاد عسبببببببببب ر د 
ا ؤالي إىل عدخب  التقط  لقوافل ا ؤخب  اإمدااار الداخلي إلينا  م بببببببببببااني ا   ا لي 

لتسليح فرض اي اني عل  اياميار الربلطا يي  ل ل العانيط ال ن  ب القو   العتاا  ا
 ني ا قا مي  لوار االحتالل لومئذ م َّل األخ   مل إح ام لنفببببببببببببببتنا عل  عدخب 

للي   االد  وبببببببببببرلاد   عع ر حللل   ضبببببببببببرلط عوط مل الععلي علينا  عل   يطنا  ما
عرف  عد   عقد سبببببلسبببببلي مل معاهدار ايمالي م  مشببببباةم  سبببببالعني اونوط  ما
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نيط  الععل   بببا الر التفببببببببببببببيي  هبببذا العبببا  ميبببي(   يبببد  خبَّ  ٢١حللبببل ابحملميبببار )
الشببببن     ذلل ا عاهدار السببببياسببببيي مل صببببدالي  "فرط  سببببد" اسببببتودام سببببياسببببي 

 محالي  استشاني  مل   ِل ا قا مي اليمنيي  ننيتنا النسيطي لومنا  أبو اهلا اليت  طونير 
الحقاد  صبببببببببببوالد إىل  شببببببببببب يل النقاابر  ا نامار  االحتااار  اير ار العماليي ب 

القرخب العشبرلل  تثري  ا د ال وني  الت رني  العا ي عل القيام  وااننا سسبمي  منت ب 
مولعنا ب خانيعي الوعي السبببببببببببببياسبببببببببببببي  األلدلولواي األ ي  القومي  الوعن   اليت 
ج ل القول اسبببتناااد إىل ا عطيار التاني يي  قا لد يف  ب  فببباهلا من نيار  و ع  

ا قاالر  التقانيلر  ا نشببونيار  اخلطمي  اللقا ار   ني ا سبب ار  االضببراابر    تا ي
اوماه لي التوعولي ب األ دلي  ا قرار  األما ل العامي  اخلاصبببي    ني اال تعاضبببار 
  عمال ال ر  العر  اهلجمار العداةيي ا واعي عل  التجمعار  ال  نار العسبببب رلي 

 ل  انهي   عل نيفض لطاع لقوار االحتالل مبوتل  األسببل ي اخلعيعي مبا فينا القنا
 اسببببببب  مل   نا  عدخب  احملميار مشبببببببر عار التجعةي  الع بببببببل اليت ا تنجنا   ذاها 
االسببببتعماني لع ببببل عدخب عل  قيي م وانر اونوط األنيض  اإ سبببباخب )احتاا إمانيار 

م  اومعيي العد يي(   ل حللل م  سببببببببببببببياسبببببببببببببببي القتل ١٩٥٩اونوط العر  ا عل  
الحتالل  ففببببب  ابحمل بببببلي إىل ليت ا تنجتنا سبببببلطار ا القم   التعذلمي الوحشبببببي ا

 "نيااح لنو  "وببعلنا ال واني مل انال نيافاخب  قياا  عفببو انني الت رلر الشببيم  ريوني  
م ضببد الناام ٦٢سببنتمرب  ٢٦م   هي ال وني  اليت  ادر ب ريوني  ٦٣  تو ر  ١٤ب 

    يئي اإمامي ب  ال اليمل  ب القياا  اومنونيلي الدع  السببببببببياسببببببببي  العسبببببببب ر 
مسببببرت التدنيلمي العملياق القتا    إخب وببببئنا ب هذل التنا لي الق بببب    خب  تعل حللل 
الببدع   السببببببببببببببنببد ب  ر ببي اوننببي القوميببي لت رلر انوط اليمل احملتببل ل عبباان  فمل 
صبببببببببببنعا   ما ب  عع  إط    ها  نلونير  ا يار   شببببببببببباعار العمل السبببببببببببياسبببببببببببي 

نا ا طلق  منامنا ال عاحيي  قياا    ل نيةيس التنايمي للجنني   ببببي ي   سبببب    من
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في بببل عنداللطي  " انةن   "ل طاخب  مد الشبببعب"ومنونيلي اليمل اونو يي الشبببعنيي 
 ٦٣الوعن   خالل الع   مل   تو ر    مهببا مل نيفبباط العمببل اوننو  "الشببببببببببببببعب

م وبببببببند انوط اليمل  عمال عسببببببب رلي مناهفبببببببي لالحتالل  ننتنا ٦٧ حىت  وفمرب 
ر ف بببببباةلنا اونني القوميي  انني الت رلر اللتني اخلتا ب مواانار عسبببببب رلي  لاا

إرير خالفار ب التوانار  الرؤى العمليي ليس هنا مفببماني  سببطنا  قدني ما  سببع  
إ را  يحمي النفببببببببببال الوعن عامي  ندف  سبببببببببباسببببببببببي مبععل عل حج  الد ني الذ  

  اهلدف  خب  عرف أبخبَّ    مياضببطل     هذا ا  وخب عل حلا    ل عي إ را   لل اللح 
ِ لتا اوننتني اوببب  تا ب  الدعو  إىل إضبببراط عام وبببل  افي  انع  العمل ب مدلني 

م   اار  لل اخلالفار اليت حرص االستعماني  مل ااني ب فل   ٦٧عدخب ب   رلل 
مل السببالعني عل    ذلتنا  خب  ع بب   نوا ال عات الوعن السببياسببي  العسبب ر  

 لل اخلالفار  إخب  ا    الل  حتقي  االسبببببتقالل ا نشبببببوا      خبَّ ب مقانيعي االحت
 ا لؤسببببب  ل  لد و احتواؤها مب ااسر   سببببباعار ااخليي  خانيايي ب ياي فانيلي 

ااع  عبببد  خب  حاربر مل  مل ال عبببات الوعن  حتق  ونوط الوعل اسببببببببببببببتقاللببب  النببب
ا  ببببببببببببببر  مجال  خب حتمل ع بببببببببببببباها   رحل  ما عالننا  ذلل الرةيسإ رلطا يا عل  

عندالناصبببر الداع  الرةيسبببي ل ونيق سبببنتمرب    تو ر ب خطاط  ني ي  لقال ب مدلني 
م   واا في  ابلد ني النطو  أل نا  عدخب  اونوط ب الت د   وططار ٦٤ عع عام 

 االستعماني  عرال لاةال: د 

اليوم نعلنها للجميع أبن بريطانيا ومنذ عدة شهههههههور ألرلهههههه  ا لههههههل   "
رب ثورألكم، ولكن ا لهههل   س ألدهههدكدم ضهههدكم، ب  ارألد  لكي ألضههه

إىل صههدور اتلههدعمار وإىل نعوانن. لن اكن اتلههدعمار من نن ي ق  يف 
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نن ألنظر إىل ثورألكم ني جزء من نرض ا مهه  العربيهه ، وتبههد لربيطههانيهها 
  .  ..."بكراهي

 مببا  بباخب إحلاعببي صببببببببببببببور العرط ب القبباهر     هببا مل الوسببببببببببببببباةببل اإعالميببي 
 سببببببموعي  ا قر    ا ني ب ملايع ا شبببببباعر الوعنيي ضببببببد لوى االسببببببتعماني  عمالة  ا

 القوى ا ت ببالعببي معبب  ب ا نطقببي    بباخب نيحيلنببا لببد و لنببل ا وعببد احملببدا مل لنببل 
اي ومي الربلطا يي اليت لرنير ب  تا ا األ يض منح عدخب  اونوط االسببببببببببببببتقالل ب 

    عل  لو   عم  الفببببببببببببببرابر اليت م   حللل  شبببببببببببببباهد ماا  م٦٨مطل  العام 
 لقتنا   ارب ا عل   لمي لوا ا  معدا ا   سبببباةلنا  اوال  عل عدخب  عد لرخب  ريل  
مل احتالهلا   اسبببتالم اونني القوميي ا م ل الشبببرعي أل نا  اونوط اليمن  مام  موني 

 .القوى ا شيويي  السالعينيي منناعدخب  ساةر مناع  النالا  عد عرا 

 


