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”األمناء” خاص:

الُزبيدي  قاسم  القائد عيدروس  الرئيس  وّجه 
- رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، القائد األعىل 
نائب رئيس مجلس  الجنوبية،  املســلحة  للقوات 
القيادة الرئايس - كلمًة مهمًة إىل شعبنا الجنويب 
يف الداخل والخارج، مبناســبة العيد الـ59 لثورة 

الرابع عرش من أكتوبر املجيدة.
وقــال الرئيس الُزبيــدي: “يا أبناء شــعبنا 
الجنــويب العظيم يف داخل الوطــن وخارجه.. 
مبشاعر الفخر واالعتزاز، يرسين أن أتوجه إليكم 
بالتحيــة الصادقة، والتهاين الحارة، مبناســبة 
العيد الـ٥٩ لثورة الرابع عرش من أكتوبر املجيدة، 
التــي انطلقت رشارتهــا األوىل املباركة من قمم 
ردفان األبية الشامخة، عام 1963م، لتعلن للعامل 
لنيل حريته  للخالص، وتوقه  املغوار  رغبة شعبنا 
وكرامتــه، ورفضه لالحتالل، ومــا ارتبط به من 

صنوف القمع واإلذالل”.
وأضــاف: »إن ثورة الرابع عــرش من أكتوبر 
املتوفرة لقادتها  الخالدة، ومبحدودية االمكانيات 
االحتالل  إلنهاء  وفاتحة  إيذانًا  كانت  ومناضليها، 
الربيطاين، الذي جثم عىل أرضنا ملا يربو عن قرن 
وربع من الزمان، وُتّوجت -بعد أربع ســنوات من 
الناجز  النضال والتضحية- بتحقيق االســتقالل 
يف الثالثــن من نوفمــرب 1967م، وقيام الدولة 
الجنوبيــة الفتّية، معلًنا للعــامل أجمع بناء دولة 
جنوبية مســتقلة نالت عضوية كاملة يف األمم 

املتحدة وكافة الهيئات اإلقليمية والدولية”.
الرابع عرش من  وتابع: »لقــد كانت ثــورة 
أكتوبــر، ثورة عظيمــة بأهدافهــا وتضحيات 
أبطالها، من رجال ونســاء عىل السواء، يف ريف 
الجنوب وحرضه، ثورة استطاعت أن تصنع نرًصا 
كان يبدو للعامل مســتحيال، بفعل فارق القدرات 
مع االحتالل يف العدة والعتاد، وأن تؤسس لقيام 
دولة مستقلة انترصت لتطلعات املواطن الجنويب 
البسيط، وكّرست قدراتها وإمكانياتها املتواضعة 

ليعيش بحرية وكرامة”.
وخاطب أحرار وحرائر شعب الجنوب بالقول: 
»إن مام يؤســف له أن هذه الثورة وما أسست له 
الوطنية، والثقافة  من دولة تشّبع قادتها بالقيم 
القوميــة العروبيــة، كانت عرضــة للمؤامرات 
الوحدة،  باســم  بها،  ُغــدر  واالخــراق، ولذلك 
اإلرضار  وتعرضت النتكاسة حقيقية تسببت يف 
مبنجزاتها، وتعرض شــعبنا ألسوأ صنوف القهر 
والقمــع والتهميش، التي جعلــت الحاجة ُملحة 
أكتوبر  ثورة  وروح  قيم  واســتلهام  الســتعادة 
املنهوبة، والحقوق  الحرية  التحررية الســتعادة 
املصادرة، ولذلك ها هم أبناء وأحفاد أبطال أكتوبر 
1963م، يخوضــون اليوم ثــورة متجددة أعادت 
لشــعبنا حريته، وما زالت تخــط طريقها بقوة 
وثبات وإرصار نحو استكامل أهداف هذه الثورة، 
الجنوبية  الدولــة  وبناء  باســتعادة  تتوج  حن 
الفيدرالية املستقلة كاملة السيادة، عىل حدود 21 
مايو 1990م من املهرة إىل باب املندب، دولة يسود 
فيها األمن واالســتقرار، وينعم بخريها كل أبناء 
الجنوب، نشــيد بنيانها مًعا، مستشعرين معاناة 
شــعبنا عىل مر العقود املاضية، ماضون صوب 
والعرب  العظات  ثابتة نســتلهم  املستقبل بخطى 
من عرثات املــايض وإخفاقاته وتجارب الحارض 

ومعاناته، موقنون إن النرص صرب ساعة”.
املسلحة  وقواته  الجنويب  شعبنا  »إن  وأكمل: 
الباسلة وبدعم ســخي غري محدود من األشقاء 
يف التحالــف العــريب بقيادة اململكــة العربية 
السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، ال تزال 
تخوض اليوم حرًبا مفتوحة مع قوى وتنظيامت 
إرهابية ذات مطامع متطرفة يف أرضنا، تستهدف 
مصالح شــعبنا، فها هي ميليشــيات الحوثين 
تواصل اعتداءاتها عىل كافة املحاور ويف مختلف 
الجبهات، وعــىل الجانب اآلخر تصعد التنظيامت 
اإلرهابية من عملياتهــا الغادرة يف مناطق عدة، 
مام اســتوجب عىل أبطالنا امليامــن الرد بقوة 
وحزم يف مختلف الجبهات ضد مليشــيا الحويث 

املدعومة من إيــران، وكذا ضد العنارص اإلرهابية 
املُتطرفة من تنظيــامت القاعدة وداعش وأنصار 
الرشيعة، وهي حرب لن تتوقف إال باســتئصال 
شــأفة هذه التنظيامت، ووقــف اعتداءاتها عىل 
أرضنا واستهداف مصالح شعبنا وحقه يف الحياة 

الكرمية والعيش اآلمن عىل أرضه بسالم”.
وأكــد الرئيس الزبيــدي أن: “موقف املجلس 
االنتقــايل الجنويب ومجلس القيــادة الرئايس، 
التي  الحرب  الســالم ووقــف  واضح وجيل من 
أطلقتها ميليشــيا الحوثين، وهو موقف يستند 
إىل الرغبة الحقيقية يف السالم العادل والرافض 
لفكــرة الهيمنة واالســتعالء واإلرضار مبصالح 

ومكتسبات شعبنا”.
وأشار إىل أنه: »كام أن معركتنا ضد اإلرهاب 
ومموليه وداعميه مســتمرة وقد حققت عمليتا 
سهام الرشق، وسهام الجنوب إنجازات مهمة يف 
أبن، وشبوة، ونتطلع  تطهري وتأمن محافظتي 
لتطهري وادي حرضمــوت واملهرة، آملن يف هذا 
الســياق رسعة إعادة متوضع القوات العسكرية 
يف هاتن املحافظتن يف جبهات التصدي لعدوان 
مليشــيا الحوثين، وفًقــا ملقتضيات ومضامن 
اتفاق الرياض وتســليم أمن املحافظتن وإدارتها 

ألبنائها”.
وقال: »ُتدرك قيادة املجلس االنتقايل الجنويب 
إن اســتعادة وبناء دولة الجنوب القوية والعادلة 
النسيج  وتقوية  بتعزيز  أســايس  مرتبط بشكل 
الداخــيل، ولذلــك حرصنا وبقوة عــىل تحقيق 
التقارب الجنويب من خالل إطالق الحوار الوطني 
الجنويب يف الداخــل والخارج، وحققنا نجاحات 
كبرية وملموسة يف هذا الشأن، وما زالت أيادينا 
وســتظل ممدودة للجميع دون استثناء لاللتقاء 
والتقارب دون ســقف، ودون رشوط باســتثناء 

الحفاظ عــىل مصالح  الجنوب ورشط  ســقف 
وتطلعات شعبه”.

وخاطــل املناضلــون األحرار قائــال: »إننا 
وكام نخوض معركة عســكرية مبواجهة عدوان 
وضد  معها،  املتخادمة  والقوى  الحوثين  مليشيا 
قوى اإلرهــاب والتطرف نخــوض كذلك معركة 
شعبنا،  لقضية  انتصاًرا  ودبلوماســية  سياسية 
ويف هذا االتجاه فإن تواصلنا مع األشــقاء يف 
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية، 
ولقاءاتنا مع ممثيل املجتمع الدويل مستمرة ومل 
تتوقف، ويف كل هذه اللقاءات وآخرها ما عقدناه 
أكدنا  الرياض،  الســعودية  للعاصمة  يف زيارتنا 
للعامل موقفنا الداعم لجهود إحالل السالم ووقف 
الحرب وفق عملية سياسية ترعاها األمم املتحدة، 
وتضمن للجنوب حضــوًرا ومتثياًل عاداًل، ووضع 
إطاًرا تفاوضًيا خاًصا لقضية شــعب الجنوب يف 
مفاوضات وقف الحرب ترجمة ملا أقرته وتوافقت 
عليه كافة القوى السياسية يف مشاورات الرياض 
برعاية كرمية مــن قبل مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية، ُمذكرين بــأن أي محاولة للقفز 
عىل قضية شعب الجنوب، أو تغييب حضوره لن 
تنتج حاًل ولن ُتوجد ســالما، فالحل يف الجنوب 

والسالم جنويب، والجنوب أواًل وقبل كل يشء”.
وخاطــب أبطال القوات املســلحة الجنوبية 
امليامن بالقــول: »ُنحييكم تحيــة خاصة تليق 
ببطوالتكــم ومآثركم التــي تجرحونها كل يوم 
وتصنعون من خاللها مجًدا عظياًم، ونرصًا خالًدا 
لوطنكم وشــعبكم الذي يبادلكم الوفاء بالوفاء، 
وأنتم تــذودون عن ِحمــى األرض الجنوبية من 
اإلرهاب، فهنيئا  الغزاة، وتطهرونها مــن رشور 
لكم هذا املجــد وهذه املكانة التــي وصلتم لها، 
رغم ما تتكبدونه مــن معاناة وتتعرضون له من 

مؤامرات واســتهداف مل يتوقف، ونعاهدكم إننا 
معكم وبكم ســنصنع الغد املنشود ونتجاوز كل 
الصعاب، فهذا قدرنا، وهذه رسالتنا وواجبنا نحو 

أمتنا وشعبنا”.
كام خاطب الرئيس الزبيدي أمهاتنا وأخواتنا 
وبناتنا وحرائر وماجــدات الجنوب بالتأكيد عىل 
أنه: »ال يفوتنا ونحــن نحتفل بذكرى ثورة الرابع 
، عىل  عرش مــن أكتوبر أن نتوجــه بالتحية لُكنَّ
َّ من مثل يف الشــجاعة والتضحية،  ْبــنُ ما رَضَ
وتقدم صفوف النضال عىل مدى 59 عامًا، كانت 
فيها املــرأة الجنوبية، أمًا، ومناضلة، وشــهيدة، 
وجريحة، ومعتقلة، وقيادية، ساهمت يف الثورة 
والتنمية ومازالت تلعب ذات الدور العظيم، ونؤكد 
لها إننا يف قيــادة املجلس االنتقــايل الجنويب 
راهنا، وما زلنا نراهن عىل دور املرأة الجنوبية يف 
صناعة األمجاد، وبناء لبنات املســتقبل، موقنن 
إنها إحدى ركائز النرص وأدوات البناء والنهوض”.

ووجه رسالة للشــباب الجنويب الفتي: “لقد 
كنتم فخر الوطن ومصــدر عزته، وها أنتم اليوم 
تقــودون انتصاراتــه وتحملون عــىل عاتقكم 
الدفاع عــن تطلعاته، فكونوا كام عهدكم وطنكم 
وتسلحوا بأدوات النرص والبناء من علم، ومعرفة، 
واستقامة، فالوطن يعقد عليكم آماله، وأنتم أهل 
لحمل املسؤولية يف حارض الجنوب ومستقبله”.

واختتم الرئيس الزبيدي كلمته بالقول: »رحم 
الله شــهداء الوطن الجنويب األبطال، منذ ثورته 
األوىل وحتى اليوم، وعهدا لدمائهم ولتضحياتهم 
بأننا عــىل دربهم ماضون، حتى النرص، وتحقيق 
كامل أهداف وتطلعات شعبنا يف استعادة وبناء 
لحقوق  والحافظة  الضامنــة  املنشــودة  دولته 

الجميع”.

تقرير

ثورة اأكتوبر كانت عر�سة للموؤامرات فُغِدر بها با�سم الوحدة

احلل يف اجلنوب وال�سالم جنوبي واجلنوب اأوًل وقبل كل �سيء
موقنون اأن الن�سر �سرب �ساعة

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي خالل كلمته لشعب اجلنوب مبناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة..


