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تقريــــر

قرارات وتو�سيات مهمة لتنفيذية من�سقية االنتقايل يف جامعة عدن
»األمناء« قسم التقارير:

 

املحلية  للقيــادة  التنفيذيــة  الهيئــة  دعت 
ملنســقية املجلس االنتقايل الجنويب يف جامعة 

عدن إىل فتح بــاب التربع لكل املنتمني 
للجامعــة بهدف دعم جبهــات الدفاع 
املحرر وحامية  الجنوب  عن محافظات 
الكامل  تأييدها  معلنًة  واستقراره،  أمنه 
الرئيس  لــأخ  التاريخــي  للخطــاب 
باعتبــاره خطابا  الزبيدي  عيــدروس 
مســؤوال جاء كــرورة ملحة إلنقاذ 
الشــعب من مكيدة مدبــرة وخطرية، 
مشــيدة باملوقف اإليجــايب للمجلس 
االنتقــايل يف الوقــوف إىل جانــب 
الثائر وحقه  الجنوب  جامهري شــعب 
يف التظاهرات السلمية املطالبة بإنقاذ 
الخدمات  حــرب  حصار  من  الشــعب 
وانهيــار العمالت وتجييــش الجبهات 
املفروض من قبل قوى االحتالل اليمني 

الحوثية واإلخوانية اإلرهابيتني.
األعــامل  الهيئــة  واســتنكرت 
التخريبية التي مارستها خاليا اإلرهاب 
اإلخوانية املدسوســة ضد قوات األمن 
الجنوبية التــي خرجت لحامية وتأمني 
مجموعة  ضحيتها  وراح  املتظاهريــن 
من رجــال األمن الرشفاء بني شــهيد 

وجريح، مشــيدة باملوقف البطويل 
الشــجاع الذي تحىل به رجال األمن 
يف الحفاظ عىل سالمة املتظاهرين 
الداميــة، ولهذا يطالب  رغم الجراح 
االجتامع الجهات األمنية والقانونية 
العنارص  تلــك  يف رضورة تعقــب 

اإلجراءات  واتخاذ  املندســة  التخريبية 
ما  جراء  ملعاقبتها  الصارمــة  القانونية 
ارتكبته مــن جرائم إرهابية ضد القوات 
األمنيــة التي عرضــت حياتها للخطر 
مقابل حامية الحق السلمي للمتظاهرين 

والحفاظ عىل األمن القومي للجنوب.
جاء ذلك خالل االجتامع االستثنايئ 
للهيئة التنفيذية للقيادة املحلية ملنسقية 
االنتقايل يف جامعة عدن، وما خرج به 

من قرارات وتوصيات هامة.
االجتامع  بيــان  »األمناء«  وتنرش 

الذي حصلته عليه من مصدر مسؤول:
“بسم الله الرحمن الرحيم

عــن االجتــامع  صــادر  بيــان 
للقيادة  التنفيذية  للهيئة  االســتثنايئ 
املحلية ملنســقية االنتقايل يف جامعة 
عدن وما خرج به من قرارات وتوصيات 

هامة.
للقيادة  التنفيذية  الهيئــة  عقدت 
االنتقايل  املجلــس  ملنســقية  املحلية 
الجنــويب يف جامعة عــدن اجتامعا 

استثنائيا هاما يوم السبت املوافق ٢٠٢١/٩/١٨م 
يف متام الساعة العارشة صباحا يف مقر املنسقية 
بعدن برئاسة د.يحيى شائف نارش الجوبعي رئيس 
الهيئة التنفيذية ملنســقية االنتقايل يف الجامعة 
لرتجمة تأييد منســقية االنتقــايل يف الجامعة 
لخطــاب األخ الرئيس عيــدروس الزبيدي رئيس 
الجنوبية  املسلحة  للقوات  األعىل  والقائد  املجلس 
للمنســقية إىل  اإليجايب  املوقف  ذلــك  وتحويل 

خطوات عملية ملموسة عىل األرض.
لنداء  واســتجابة  باملســؤولية  واستشعارا 
الواجب الوطني وتلبية ملجمل ما ورد يف الخطاب 
التاريخي لأخ الرئيس عيدروس الزبيدي تم اتخاذ 

القرارات اآلتية:
أوال: أيــد االجتامع الخطــاب التاريخي لأخ 
الذي  الرئيس تأييدا مطلقا، ذلك الخطاب املسؤول 
جاء كرورة ملحة إلنقاذ شعبنا من مكيدة مدبرة 
وخطرية، كام أشاد ببيان املنسقية املؤيد للخطاب 
وأكــد عــىل رضورة تحويل املوقــف اإليجايب 

للمنسقية إىل واقع عميل ملموس.

ثانيــا: أشــاد االجتامع باملوقــف اإليجايب 
للمجلس االنتقايل يف الوقوف إىل جانب جامهري 
التظاهرات  يف  وحقــه  الثائر  الجنويب  شــعبنا 
الســلمية املطالبة بإنقاذ شعبنا من حصار حرب 

الخدمــات وانهيار العمــالت وتجييش الجبهات 
املفروض من قبل قــوى االحتالل اليمني الحوثية 
واإلخوانيــة اإلرهابيتني التــي تهدف إىل تجويع 
وتركيع شــعبنا الصامد الصابر يك يتمكنوا من 
مساومته يف رفع الحصار عليه مقابل تخليه عن 
التي دفع مثنها باهضا،  العادلة  السيادية  قضيته 
وهو األمــر الذي ال ميكن تحقيقــه مهام كانت 

التضحيات.
ثالثا: يف الوقت الذي اســتنكر االجتامع تلك 
األعامل التخريبية التي مارســتها خاليا اإلرهاب 
الجنوبية  األمن  املدسوســة ضد قوات  اإلخوانية 
التــي خرجت لحامية وتأمــني املتظاهرين وراح 
ضحيتها مجموعة مــن رجال األمن الرشفاء بني 
شــهيد وجريح فإنه يف الوقت ذاته يشيد وبكل 
فخر واعتــزاز باملوقف البطويل الشــجاع الذي 
تحىل بــه رجال األمن يف الحفاظ عىل ســالمة 
املتظاهريــن رغم الجراح الداميــة، ولهذا يطالب 
االجتــامع الجهات األمنيــة والقانونية برورة 
تعقب تلــك العنارص التخريبية املندســة واتخاذ 

اإلجراءات القانونيــة الصارمة ملعاقبتها جراء ما 
ارتكبتــه من جرائم إرهابية ضــد القوات األمنية 
التي عرضت حياتهــا للخطر مقابل حامية الحق 
السلمي للمتظاهرين والحفاظ عىل األمن القومي 

للجنوب.
رابعا: قــرر االجتامع فتح بــاب التربع لكل 
املنتمــني إىل جامعة عدن بهــدف دعم جبهات 
الدفاع عن محافظات الجنوب املحرر وحامية أمنه 

واستقراره.
خامســا: قرر االجتامع توجيه دعوة للقيادة 
لعقد  الجامعة  االنتقــايل يف  ملنســقية  املحلية 
اجتامع موســع هام بهــدف إطالعهم عىل كل 
املستجدات واالستامع إليهم وإرشاكهم يف تنفيذ 

كل ما ينبغي القيام به.
سادســا: قرر االجتامع عمل خطة نزول إىل 
املعنويات وشحذ  بهدف رفع  العسكرية  الجبهات 
الهمــم والطاقات وتوصيل رســالة للجميع بأن 
الشــعوب شاملة وال  إبادة  الهادفة إىل  الحروب 
تســتثني أحدا مام يتطلب مشاركة الكل وهذا ما 
أكد عليه األخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي يف 

خطابه التاريخي.
ســابعا: قرر االجتــامع رضورة القيام وفق 
برنامج عمل توعوي هادف لإلســهام يف التعبئة 

العامة ملواجهة الغزو اإليــراين بأجندته الحوثية 
واإلخوانية الهادفــة إىل إعادة احتالل محافظات 
الجنوب املحــررة وصوال إىل الهيمنة عىل الخليج 
واملنطقة بشــكل خاص وتهديد األمن والســلم 
الدوليني بشــكل عام وذلك من خالل حشد 
بالعتاد  القتال  جبهات  لرفد  الطاقات  جميع 

واملال والرجال.
ثامنا: وجــه االجتامع  قيادات وأعضاء 
ومنــارصي منســقية جامعة عــدن بكل 
فروعهــا يف كليات الجامعــة إىل رضورة 
تحمل مسؤولياتها  كل يف إطاره الجغرايف 
الذي يتواجــد فيه من خالل بــذل الجهود 
ينتج  جديد  جنــويب  وعي  لخلــق  املكثفة 
أفعااًل هادفة لحشــد الجهود الالزمة لتأمني 
الخدمات العامة لحيــاة املواطنني وملتابعة 
ورصد كل جديد وتحليله ورفعه إىل القيادة 
وألهمية  الجنويب  االنتقايل  للمجلس  العليا 
التنفيذية وكل األطر  الهيئة  كل ذلك ستبقى 
القيادية مبنسقيات كليات جامعة عدن يف 

حالة انعقاد دائم.
تاســعا: دعا االجتامع جامهري شعبنا 
الثائــر إىل تعزيــز وحدة الصف  الجنويب 
التصالح  ملرشوع  واقعية  كرتجمة  الجنويب 
والتســامح الجنويب وتغليب ثقافة السالم 
وإنتاج الوعــي الوطني الجمعي ونبذ ثقافة 
العنف والكراهيــة والعنرصية التي أنتجتها 
منظومــة االحتالل اليمنــي بهدف متزيق 
الصف الجنــويب وصوال إىل تدمري املرشوع 
الســيادي للجنوب وهو ما تجاوزته الثورة 
إىل  أفضت  بعد تضحيات جسيمة  الجنوبية 
الغايل كمنجز ال  الجنوب  تحرير محافظات 

ميكن التفريط فيه.
عــارشا: يويص االجتامع قيــادة املجلس 
االنتقايل الجنــويب برورة أخــذ العرب من 
اللحظات  يف  ســيام  وال  الســابقة  التجارب 
املصريية الفاصلة مــام يتطلب اتخاذ مواقف 
ترتقي إىل مستوى اللحظة وتفيض إىل تحقيق 
للجنوب  الســيادي  نقلة نوعية نحو املرشوع 
منطلقا مــن رؤية علمية تجمــع بني ثنائية 
الــذي يتطلب  الواقع واملفــروض معا؛ األمر 
التمسك بقرار إعالن الطوارئ لضامن الحفاظ 
عىل منجزات الشــعب الجنويب وما قدمه من 
تضحيات يف سبيلها وال سيام بعد أن أصبحت 
معرضة للتهديــد من قبل املــرشوع الحويث 
اإليــراين واإلخــواين اإلرهــايب وخالياهام 
النامئة وما قابلهــا من صمت مريب وغامض 
عربيــا وإقليميا ودوليا حتــى من قبل بعض 
املوت يف سبيل  الذين تقاسمنا معهم  الحلفاء 

املرشوعني العريب والجنويب معا.
السياســية  قيادتنا  نلفــت عنايــة  كام 
والعسكرية بقيادة األخ الرئيس عيدروس قاسم 
الزبيدي رئيــس املجلس والقائد األعىل للقوات 
املســلحة الجنوبيــة إىل أن العامل مع املنترص 
عىل األرض سواء كان ميلك حق أو ال ميلك ونحن 
أصحاب حق اعرتف به العــدو قبل الصديق ومن 
عالمات النرص تســارع القوى الفاعلة إىل تقديم 
املبــادرات يف أي أحداث سياســية وذلك لهدفني 
أما لالحتواء عىل املنترص وترويضه أو للقبول به 
والتعامل معه كأمر واقع؛ آملني عدم التفريط هذه 
املرة مبا أنجز من نرص مرشعن شعبيا وقانونيا من 
خالل التعامل بحذر شديد مع أي مبادرة إقليمية أو 
دولية وغريها كونها تقوم يف هذه املرحلة بالذات 
عىل مبدأ االســتقطابات اإلقليميــة والتجاذبات 
الدولية بفعل تداخل الرصاعات الدولية واإلقليمية 
وغريها نتيجة لعدم وصول النظام العاملي الجديد 
إىل صيغــة توافقية بني قواه الفاعلة بهدف إدارة 

العامل املعارص وقيادته.
كام اتخــذ االجتــامع جملة مــن القرارات 

الخاصة بالشأن الداخيل للمنسقية.

*صادر عن الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية 
ملنسقية املجلس االنتقايل الجنويب بجامعة عدن.

يف اجتماع استثنائي لها..

ندعو لفتح باب التربع للمنتمني اإىل جامعة 
عدن لدعم جبهات الدفاع عن اجلنوب

ن�سيد باملوقف البطويل لرجال االأمن يف حفظ �سالمة املتظاهرين

ن�ستنكر االأعمال التخريبية التي مار�ستها خاليا 
االإرهاب االإخوانية املند�سة �سد قوات االأمن اجلنوبية


