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»األمناء« قسم التقارير:  

اســتعدادات  األيام  هــذه  تجري 
الذي  التاريخــي  للحــدث  مكثفــة 
للجنوب  األبدية  العاصمة  ستشــهده 
)عدن(، والذي ُيعد أهم حدث تاريخي 
الراهنة  يف تاريخ الجنــوب باملرحلة 
تحت  يونيــو   )16-17( يومــي  يف 
شــعار )تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا 

واستعادة الدولة غايتنا(.
ويأيت هذا الحدث بعد أن استكملت 
من  الالزمة  والتحضــرات  الرتتيبات 
قبل اللجنة التحضرية إلنجاح الدورة.

ويؤكد انعقــاد الدورة الرابعة يف 
الجمعية  أن  الحساســة  املرحلة  هذه 
أمام سياسات  الوطنية ستقف بحزم 
التي  واإلذالل  والتجويــع  الرتكيــع 
ميارسها نظام االحتالل اليمني بإفقار 
الرضب  عليهم  ليسهل  الجنوب  شعب 
من الداخل وخلق املشــاريع الهدامة 
التي تستهدف الجنوب وشعبه والنيل 
من انتصاراته ومنجزاته التي تحققت 
بخــرة أرواح ودماء شــباب ورجال 

الجنوب.
وســتعمل الجمعيــة الوطنيــة 
بانعقادها يف هذه الدورة عىل إضافة 
املؤســي  البناء  صعيد  عىل  جديدة 
الجنويب متهيدًا  االنتقــايل  للمجلس 
لالســتحقاقات السياســية القادمة 
وامليض نحو الهدف املنشــود املتمثل 
الجنوبية  الدولــة  وبناء  باســتعادة 

الحديثة.

أولويات
نائب  الوطنية،  الجمعيــة  عضو 
التنفيذيــة للقيادة  الهيئــة  رئيــس 
الجنويب  االنتقايل  للمجلــس  املحلية 
لشــؤون  حرضمــوت  مبحافظــة 
الدكتور حسن  الجامعات،  تنســيقية 
صالح الغالم، قال: »بدأنا نحن أعضاء 
الجمعية بحرضموت وبقية محافظات 
العاصمــة  إىل  بالتوافــد  الجنــوب 
)عدن(  للجنوب  واألبدية  السياســية 
للمشــاركة يف الدورة الرابعة الهامة 
والتي  الوطنيــة  الجمعية  الجتــاع 
يعول عليهــا وينتظرها أبناء الجنوب 
لتحقيق تطلعات وآمال أبناء شــعبنا 
الجنويب  الحق  بالســر قدما النتزاع 
التسويات  يف  الجنوب  شعب  ومتثيل 
السياســية مبا يضمن تحقيق الهدف 
الذي ضحى من أجله شعب الجنوب«.

فيا دعا عضو الجمعية الوطنية، 
رئيس اللجنــة الجاهرية يف الهيئة 
اإلدارية للجمعية، األستاذ حسن عيل 
يف  أطراف  »محاســبة  إىل  باسمر، 
الرشعية متمثلة باإلخوان املفســدين 
عــىل جرامئهــا وانتهاكاتها لحقوق 
شــعب بأكمله، يف وقــت يغيل فيه 
الوضع، وال ميكــن للجمعية الوطنية 
شــعب  ممثل  االنتقايل،  للمجلــس 
الجنــوب، أن يقف مكتوف األيدي يف 

انتظار أزمة شاملة قادمة«.
املنطقي  غر  »من  باسمر:  وقال 
والقبــول مواصلة اســرتضاء تعنت 
وغطرســتها  بالرشعيــة  أطــراف 
واســتهزائها املتهــور بالقانون، وآن 
األوان ملحاســبتها عــىل جرامئهــا 
الجنوب  شــعب  لحقوق  وانتهاكاتها 
بأكملــه، مبا يف ذلــك تقرير املصر 
الجنوب  دولــة  وإعالن  واســتعادة 

العريب«.
بــدوره، اتهــم عضــو الجمعية 
الخدمات  لجنة  رئيس  نائب  الوطنية، 
األستاذ  للجمعية،  اإلدارية  الهيئة  يف 
املناصفة  حكومــة  جميــل،  عوض 
لألزمات  التصــدي  عن  بـ«العجــز« 
االقتصاديــة واإلنســانية والصحية 

والخدمية.
وقال بن جميل: »نرى أن حكومة 
الحلول  إيجاد  عــن  عاجزة  املناصفة 
واملعالجات الدامئة، والعمل مبعالجات 
ترقيعية ال متت للواقع بصلة، وأن هذه 
الحلول زادت من معاناة الشــعب يف 

كل املجاالت«.
الجمعية  عضــو  أكد  جانبه،  من 
الســيايس محمد  املحلل  الوطنيــة، 
بامزعب، أن »معاناة الشــعب ازدادت 
وجعًا وأملًا، وانهيــار الوضع الصحي 

يف املؤسسات الصحية 
التي يكاد يكون عملها 
بالكهرباء،  مرتبط  كله 
وســائل  حيــث 
واألكسجني،  اإلنعاش 
حفظ  ومســتلزمات 
إلزام  مطالبًا  األدوية«. 
املناصفــة  حكومــة 
مســؤوليتها  بتحمل 
الشــعب  تجاه  التامة 
االنقطاع  ومعالجــة 
الدائم للكهرباء ووضع 
الحلول الصحيحة دون 

تخبط وعدم دراية.
وأكــد بامزعــب،  
أنه »آن أوانه لتســليم 
للمجلــس  الجنــوب 

االنتقــايل الجنــويب املمثل الرشعي 
للجنــوب وهــو ســيقود املرحلــة 
القوى  كل  مــع  باقتدار  االنتقاليــة 
عىل  للحفاظ  الجنوبيــة  الوطنيــة 
أراضيه  وســالمة  واالستقرار  األمن 
واالســتغالل األمثل للــروة واإلدارة 

الرشيدة لتنمية موارده«.

قضايا
بــدوره، قــال عضــو الجمعية 
الوطنية، حســني فاضل الســعدي، 
حول انعقاد الــدورة الرابعة للجمعية 
الوطنية: »تكمن أهمية انعقاد الدورة 
ملا  للمجلس  الوطنية  للجمعية  الرابعة 
متثله تلك الدورة من أهمية بالغة نظرا 

للتطورات التــي حدثت ما بني انعقاد 
الدورة الثالثــة وإىل تلك الدورة والتي 
حملت أحداثا وتطورات هامة من عمر 
الدورة  تلك  النضايل،  وتاريخنا  ثورتنا 
أبناء شــعبنا  إليها كافة  يتطلع  التي 
ومناضيل شعبنا الجنويب والتي يجب 
أن تخرج بقــرارات هامة عىل طريق 
دولته  وإعادة  واالســتقالل  التحرير 
الحرة املســتقلة فــوق كامل الرتاب 
الشــعبي  التفويض  ووفق  الجنويب 

َلمجلسنا االنتقايل«.
وأضاف: »كــا يجب أن تقف تلك 
الــدورة أمام الوثائق التــي تقدم لها 
والتي يفرتض أن تقّيم نشــاط قيادة 
املجلس  مؤسسات  وكافة  مجلســنا 
االنتقايل ما بــني الدورتني للجمعية 
اسرتاتيجية  أمام  تقف  وكذا  الوطنية، 
العمل السيايس والعسكري واالقتصاد 

التي  القادمة  للمرحلــة  واالجتاعي 
يجــب العمــل بها يف ســبيل إعادة 

دولته«.
الدورة تكتســب  وتابــع: »وتلك 
أهمية بالغة نظرا ملا يطرح أمامها من 
تتعلق  والتي  بالغة  أهمية  ذات  قضايا 
مبصر شــعبنا الجنويب الذي يناضل 
يف ســبيل تحرير الجنــوب وإعادة 

دولته الحرة املستقلة«.
وأشــار إىل أن »الدورة تقف أمام 
السياسية  النشــاطات  ما تحقق من 
والعسكرية واالقتصادية واالجتاعية 
وكل ما رافق نشاط مجلسنا النضايل 
مــن إيجابيات وســلبيات، كون تلك 
املرحلــة التي مرت من أهــم املراحل 

وتاريخ  الجنويب  شــعبنا  تاريخ  يف 
مجلسنا االنتقايل«.

واختتم حديثه بالقول: »كا يجب 
أن تقف أمام التصــورات التي تطرح 
للعمــل للفرتة القادمــة، ولتكن تلك 
الدورة هي أهــم الدورات التي يجتمع 
فيها ممثلو شــعبنا ومناضلو شعبنا 
بها شعبنا  التي مير  األوضاع  لتدارس 
الجنويب وتاريخ مجلســنا االنتقايل 

وتاريخ جمعيتنا الوطنية«.

تحديات كبرة
فيا قال عضو الجمعية الوطنية، 
محمد نارص العمــود: »يجب أن تقف 
أمام  الوطنية  للجمعية  الرابعة  الدورة 
إىل  الحايل  الوضــع  وحلحلة  الواقع 
أوال  للمواطن،  ملا يحصل  اجتثاث كيل 
التعذيب،  الخدمات وسياســة  بحرب 
البديلة  الحلــول  وإيجاد 
واالنتصار لشــعبنا عىل 

تلك السياسات«.
»أيضــا  وأضــاف: 
ملف األمــن، وهو األهم، 
تصورات  بوضــع  وذلك 
للحلــول جذريا لألخطاء 
تشــكيل  رافقت  التــي 
الجنوبية  املسلحة  قواتنا 
األمنيــة  وأجهزتنــا 
وهيكلتها  وتصحيحهــا 
الكفاءة  أســاس  عــىل 

وتنظيمها ودمجها«.
وتابــع: »أيضا هناك 
ومنها  سياسية  تحديات 
الوقوف أمام اســتحقاق 
والحوار  الكامل  الجنوب 
للوصول  الجنويب  الجنويب  الشــامل 
إىل تكامــل كيل واالنتصار لشــعبنا 
خطوات  والتقدم  الوطنيــة  وقضيته 
لهــدف شــعبنا بصف واحــد وبناء 
تحت  الكاملة  بالرشاكة  مؤسســات 
هدف واحد ووطــن للجميع من باب 
املندب إىل املهرة يف ظل املؤامرات التي 
تحاك ضد شعبنا واالستخفاف الدويل 

لالستحقاق الكامل لشعبنا«. 

أهمية
فيــا قالت حنــان محمد فارع: 
»تحت شــعار )استكال تنفيذ اتفاق 
الدولة  الريــاض مطلبنا واســتعادة 
الجنوب  شعب  ممثلو  سيعقد  غايتنا( 

الوطنية  للجمعيــة  الرابعة  الــدورة 
للمجلس االنتقــايل الجنويب بتاريخ 
)١٦-١٧( يونيو ٢٠٢١ يف ظل أوضاع 
واجتاعية  واقتصاديــة  سياســية 
تشهدها الســاحة الجنوبية أدت إىل 
تطلب  ما  املواطنني  معانــاة  تفاقم 
الوقوف عليها واتخــاذ القرارات التي 
ومعالجات  حلول  وضع  شــأنها  من 

لها«.
وأضافــت: »تأيت أهميــة انعقاد 
الوطنية  للجمعيــة  الرابعة  الــدورة 
الرياض  يف  املفاوضات  وحدة  ولجنة 
تستأنف املشــاورات الستكال تنفيذ 
اتفاق الريــاض املتعر، إذ متنح الوفد 
الشــعبي  والتأييد  الزخــم  املفاوض 
التفاوض  عملية  يف  التقــدم  إلحراز 

وتنفيذ االتفاق«.
الثقة الجاهرية  وتابعــت: »إن 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املمنوحة 
خالل الســنوات املاضيــة جاءت من 
التخيل  وعدم  املسؤولية  تحمله  خالل 
عن شعبه الجنويب يف أحلك الظروف 
وأقساها، وقد شكلت الجمعية الوطنية 
التي  العريضة  الجاهريــة  القاعدة 
االنتقايل يف  املجلــس  دعمت تواجد 

مختلف أرايض محافظات الجنوب«.
وأكملت: »انعقــاد الدورة الرابعة 
للجمعيــة الوطنيــة يعتــر خطوة 
متقدمة عن بقية الدورات الســابقة، 
فهي تختلف هذه الدورة عن سابقاتها 
النيايب  العمل  لبدايات  تؤسس  كونها 
الحقيقــي والناجح يف الجنوب وذلك 
منذ  املرتاكمة  السابقة  الخرات  بفعل 
اإلعالن عن تأسيس الجمعية الوطنية 

العام ٢٠١٧م«.
وأشارت إىل أن: »التقارير املُقدمة 
إىل الدورة الرابعة اتسمت باملوضوعية 
ومنها تقارير املحافظات التي تالمس 
الواقع املعييش للمواطنني وشــملت 
عىل همومهم واحتياجاتهم األساسية 
وطموحاتهم حيث ســيتم مناقشتها 
وبلورتهــا يف التوصيــات الختامية 
للدورة وإيصالها إىل املعنيني والرقابة 

عىل تنفيذها«.
التوفيق  واختتمت بالقــول: »كل 
والنجاح للقيادة السياســية للمجلس 
أعضاء  وجميع  الجنــويب  االنتقايل 
الجمعية الوطنيــة والخروج بقرارات 
تغر مجــرى التاريــخ النضايل مبا 

يسهم يف استعادة دولته«.

دالالت انعقاد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية اجلنوبية

ما اإلضافة اجلديدة التي ستعمل اجلمعية عليها؟ وعلى أي صعيد؟

ما اأولويات الدورة الرابعة يف هذه املرحلة احل�سا�سة؟


