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تقريـــر

عدن »األمناء« خاص:
املجلس  لهيئة رئاسة  العامة  األمانة  احتفت 
االنتقايل الجنويب أمس األربعاء، برعاية كرمية 
من الرئيــس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي 
رئيس املجلس االنتقــايل، بالذكرى الـ57 لثورة 
14 أكتوبر املجيــدة، بإقامة حفٍل خطايب وفني 
وترايث يف العاصمة الجنوبية عدن تحت شعار 
»إرادة - استقالل – سيادة«، بحضور ومشاركة 
اللواء أحمد ســعيد بن بريــك، رئيس الجمعية 
الوطنية، واألســتاذ أحمد حامــد مللس، األمني 
العام لهيئة رئاســة املجلس، محافظ العاصمة 

عدن.
ويف االحتفالية التي حرضها األستاذ فضل 
محمد الجعدي، مساعد األمني العام، واملحامية 
نريان سوقي، واألستاذ لطفي شطارة، والدكتورة 
الســعدي،  نارص  والعميد  عيل،  أحمد  ســهري 
والدكتور عبدالنارص الوايل، أعضاء هيئة رئاسة 
املجلس، وقيادات عســكرية وأمنية، ألقى اللواء 
أحمد ســعيد بن بريك، كلمة نقل يف مستهلها 
للحارضين تحّيــات الرئيــس القائد عيدروس 
قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل والفريق 
التفــاويض الجنويب املرافق لــه يف العاصمة 
الســعودية الرياض، وتربيكاتهم بهذه املناسبة 

العظيمة.
 14 وترّحم اللواء بن بريك عىل شهداء ثورة 
أكتوبر، وجميع شهداء الجنوب حتى يومنا هذا، 
مؤكدًا أن أرواحهم الطاهرة التي ضحوا بها، »هي 
من منحتنا الفرصة اليوم لنعيش هذه اللحظات 
السعيدة لالحتفال بالذكرى 57 لثورة 14 أكتوبر 
املجيدة، هذه الثورة التــي خلقت قيادات وجيل 
بعد جيل وهذا الجيل الثالث لقادة قدموا الكثري 
وضحوا حتى قادونا للنرص، يف مقدمتهم راجح 
بن غالب لبوزة وغــريه من القافلة الطويلة من 

الشهداء األبرار«.
وأضاف اللــواء بن بريــك: »ونحن نحتفل 
بهذه الذكرى العزيزة علينا، تعيش بالدنا ظروفًا 
صعبة، لكننــا رجالها املتحدون أمام كل من هو 
باملرصاد،  لهم  الداخل والخارج ونحن  ضدنا يف 
وتلك العنارص التي تريد ســوء بأرضنا وشعبنا، 
الذين مل يعتربوا من الهزائم يف أرض املعركة، وال 
زالوا يتآمــرون علينا يف الداخل والخارج، ولكن 
شــعبنا صامد ويقف وقفة رجل واحد كربكان 
ثائر عليهم، وســنحتفل بنرٍص ثاٍن قريبا بإذن 

الله«.
وأكمــل اللواء كلمته: »كثــري من األصوات 

تردد هذه األيام مســألة التنافس عىل املناصب، 
نؤكد لهم إننــا ال نريد مناصب، نحن نريد وطن 
وقياداتنا يف املفاوضات وهنا يف الداخل تناضل 
من أجل االســتقالل والوطن، نحن شعب عنيد 
للدفاع  وقيادة عنيدة وســنظل نحمل أسلحتنا 
عن هذه األرض وهذا الشــعب، ونقدم الشــكر 
لفريقنــا التفاويض الصامــد يف الرياض ولن 
نتنازل عن حق تقرير املصري وتحقيق االستقالل 
للجنوب، والجنوب سيأيت برجاله وكل مكوناته 

السياسية«.
ووجه اللــواء بن بريك الدعــوة للمكونات 
السياســية الجنوبيــة كافة بالقــول: »مهام 
امتعضنا مــن بعض الســلوكيات ندعوكم من 
أجل الوقــوف وقفة رجل واحد من أجل الجنوب 
والجلوس عىل طاولة واحدة لنتحاور بشــؤون 
وطننا وليس املناصب فنحن نبحث عن مستقبل 

الوطن«.
بريك رســالة لألشقاء  اللواء بن  كام وجه 
يف الشــامل قائاًل: »نحن ال نكن العداء ألي بلد، 
وســنظل اخوة وندافع عن مكاسب ثوريت 14 

أكتوبر و26 سبتمرب«.
ويف رســالة أخرى لألشــقاء العرب، قال 
اللواء بن بريك: »نحن شــعب عريب ولن نرىض 
أن تدنــس أرض الجنــوب ببصــامت عثامنية 
وفارسية، وســنظل ندافع عن عروبتنا ورمزها 

املتمثل بالقضية الفلسطينية«.
واشار اللواء بن بريك إىل أن الجنوب بشكل 
عام والعاصمة عدن بشكل خاص تعيش مرحلة 
دقيقة، مثمنًا الجهود التي يبذلها املحافظ مللس 

لتطبيع الحياة يف العاصمة.
ودعــا الجميع إىل التكاتــف والوقوف إىل 
جانب املحافــظ إلظهار الوجه املرشق للعاصمة 

عدن.
وقدم اللواء بن بريك الشــكر لدول التحالف 
وقيادتهــا الحكيمــة ممثلة بخــادم الحرمني 
الرشيفني امللك ســلامن بــن عبدالعزيز، وويل 
عهده األمري محمد بن سلامن، وكذا قيادة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ممثلة بالشــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، والشــيخ محمد بن زايد ويل 
عهد أبوظبي، وقال: »نقول لهم نحنا منهم وهم 

منا«.
وكان الحفــل قــد افتتح بآيــات من الذكر 
الحكيم، أعقبه النشــيد الوطني الجنويب، وقدم 
بعد ذلك املناضل محمد جابر ثابت كلمة )مناضيّل 
ثورة 14 أكتوبر(، رحب يف مســتهلها بقيادات 
املجلــس االنتقايل وكبــار الضيوف ومناضيل 
ثورة 14 اكتوبر، رافعا نيابة عن مناضيل الثورة 
أســمى آيات التهاين والتربيــكات إىل القيادة 
الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم 
الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل، مشريا إىل أن 
هذه الذكرى هي ثورة رضبت الكثري من الدروس 
التضحيات عىل  املناضلــون  والعرب وقدم فيها 
مدى سنوات حتى تحقيق النرص يف 30 نوفمرب 

1967م.
وقال محمد جابر ثابــت أن: »ثورة اكتوبر 
هي مرحلة تاريخية انترص فيها النضال الثوري 
الشعب  الذي عاىن منه  املحتل  املســتعمر  عىل 
من الذل واالستبداد، وتحول بها الجنوب لربكان 
بشعب ذو نفس تواقة للحرية وحقق فيها أبطال 
الجنــوب نرصهم بصمودهم الثــوري من أجل 
الوطن، والدور الكبري لبقية محافظات الجنوب 

يف إعالن الثورة والسري بها حتى االنتصار«.
كام قدم شــكره للمرأة الجنوبية، مشــيدا 
مبواقفها التي وقفت فيها مع اخيها الرجل يف 

تلك املرحلة وما قدمته من اعامل فدائية ودورها 
الفعال.

بدورها، ألقت األستاذة اشتياق محمد سعد، 
العامة  األمانة  املرأة والطفل يف  دائرة  رئيســة 
لهيئة رئاســة املجلس كلمة املــرأة يف الحفل، 
قدمت خاللها باســم املــرأة الجنوبية التهاين 
لرئيس املجلس االنتقايل والفريق التفاويض يف 

ذكرى الثورة.
وأضافت اشتياق ســعد: »نحن هنا لنحني 
لبطوالت نســاء الجنوب، اللوايت كان لهن دورا 
النقايب  الشــعبي، والعمــل  النضال  مهام يف 
وبعد  وأثناء  قبــل  دورها  واملؤســي، وظهر 
العمل  يف  الرجل  شقيقها  وشاركت  االستقالل، 
ووقفت  السالح  وحملت  للســالم  معه  وعملت 

بجانبه لحامية مكتسبات الثورة«.
كام ألقــى القائد عبد النــارص البعوة »أبو 
هامم«، كلمة املقاومة الجنوبية، ترحم فيها عىل 
الشهداء منذ ثورة 14 أكتوبر وحتى هذه اللحظة 
لبوزة ورفاقه  الشــهيد راجح بن غالب  ومنهم 
وشــهداء الوقت الراهن جعفر محمد سعد وابو 
الياممة واالدريي، مشــيدا بكلمــة اللواء بن 

بريك.
وأكد أن املقاومة الجنوبية لن تظل صامتة إذا 
مل تتواجد حلول جذرية ملا يحدث، كون املقاومة 

هي صامم أمان الشعب.
هــذا وقد تخلــل الحفل عدة فقــرات فنية 
وتراثيــة، وقامت فيه زهــرات رياض األطفال 
العاصمة  املجلس ومحافــظ  بتكريم قيــادات 
عــدن بأكاليل الزهور، كــام تضمن لوحة فنية 
الوطنية،  األغاين  من  عدد  وتقديم  استعراضية، 
استحســان  نالت  شــعرية،  قصيــدة  وإلقاء 

الحارضين.

االنتقالي يحتفي بالذكرى الـ«57«لثورة )14( أكتوبر بحفلٍ خطابي وفني وتراثي بهيج
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اأبو همام: املقاومة اجلنوبية لن ت�صمت اإذا مل تتواجد حلول جذرية ملا يحدث


