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جنوبي ضخم  إستثماريمستثمرون مشاليون يشنون هجومًا على مشروع 
 بعدن  

 نفذوا شماليين مستثمرين ان عدن بمدينة محلية مصادر قالت

 واستهدفت الماضية القليلة األيام خالل النطاق واسعة دعاية حمالت

 ضخم استثماري مشروع عرقلة بهدف الجنوبيين األعمال رجال احد

 األيادي من اآلالف تشغيل شأنه ومن أيام قبل فيه العمل دشن

 .بعدن العاملة

 بعملية قاموا الشماليين األعمال رجال من عدد ان المصادر وقالت

 مشروع واستهدفت الماضية القليلة األيام خالل مغرضة تحريض

 ”الهمامي حسين ” الجنوبي األعمال رجل يملكه ضخم استثماري

 تجاري سوق إنشائه حال في سيضم والذي كالتكس ابراج مشروع عليه وأطلق

 القطاعات من وعدد واألسواق واالقتصادية التجارية المراكز من وعدد ضخم

 .اإلنتاجية

 تنفذ أعمال مارسوا الذين الشماليين األعمال رجال من عدد ان المصادر وأوضحت

 واالستثمار التجارة قطاع على وسيطروا عدن في 1994 العام منذ النطاق واسعة

 البحرية البيئة تدمير على يعمل المشروع ان بينها مغرضة أخبار نشر حاولوا بعدن

 . المشروع عليه ينفذ الذي الموقع محيط في تتواجد للبجع بحيرة على والقضاء

 تنشرها المشروع حول ودراسات ووثائق مخططات على ”حرة عدن“ وتحصلت

 انه كم البجع لبحيرات تواجد أي عن بعيدة مساحة في ينفذ المشروع ان تثبت الحقا

 

 حمالت تنفيذ من الهدف ان ويعتقد . عدن في البحرية البيئة على ضرر أي اليشكل

 ”الهمامي“ ان كون جنوبية استثمار أعمال أي ايقاف هو المشروع هذا ضد مغرضة

 . عدن في االستثمار مواصلة على تصر التي الجنوبية االموال رؤوس أخر احد هو

 الكثير دعمت قالئل شركات احدى ”الهمامي“ شركة كانت الماضية االعوام وخالل

 مهرجان بينها الجنوبية الفعاليات من الكثير بدعم تكفل كما الخريجين الشباب من

 . بعدن مؤخرا أقيم الذي والتسامح التصالح

 عدن على مطلقة سيطرة الشمال من قدمت اموال رؤوس فرضت 1994 العام ومنذ

 بسط بهدف الجنوب في االنتاجية المصانع من الكثير بتدمير كثر أعمال رجال وقام

 . الجنوب على سيطرتهم

 :العبيدي صالح / عدن  عدن حرة 

 ندوة مينية يف لندن تبوء بالفشل وحتول موضوع نقاشها اىل طابع جنوبي
 البريطانية اليمنية الصداقة جمعية عبر اليمنية السلطات بذلت

 نظمته الذي األكاديمي للمؤتمر التحضير في كبيرة جهود

 لندن جامعة واالفريقية الشرقية الدراسات معهد مع باإلشتراك

 حيث ٢٠١٣ يناير ١٢ و ١١ متكاملين يومين مدار على

 بريطانيا في عناصرها من كبير عدد اليمنية السلطات مولت

 اليمني الصوت إلظهار محاولة في الحضور من لتمكينهم

 و الوطني الوفاق حكومة لها أعدت التي لالجندة وفقا الطاغي

  المريب اإلصالحي االشتراكي التحالف

 تمكنوا حيث الجنوب ألبناء كبير عدد بحضور األول اليوم بدأ

 جميعا انفسهم وقدموا موحد بشكل الظهور من

 عن حديث وأي اليمنية الهوية يرفضون كجنوبيين

 غير امر وشعب كهوية الجنوب تمييز دون اليمن

 آخر شيئا وليس استقاللية مطالبهم وان مقبول

 كل انتباه لفت بشكل الجوبييون وتحدث

 بتقديم المكلفين الباحثين وخاصة المشاركين

 الجنوبيين أن مدركين اصبحوا حيث المحاضرات

 تجاهلهم ويصعب المؤتمر أروقة في يتواجدون

 مطالب عن أقوياء كمدافعين الجنوبيون برز

 عبر واالستقالل الحرية في الجنوبي الشارع

 الرفيع األكاديمي بالطرح تميزت التي المداخالت

 للرضوخ واضطروا المؤتمر منظموا أحرج حيث

 تعاطف أبدوا الذي الحاضرين فعل ردة من خوفا

 على بالمشرف حدا مما الجنوبيين مع كبير

 من تمكنوا الجنوبيين أن يقول بان الفعالية

 المؤتمر اختطاف

 من الجنوبيين من عدد واصل الثاني اليوم وفي

 صمت وسط والمميز القوي والطرح التداخل

 وكان السفارة مولتهم الذي اليمنيين من مطبق

 بشكل يطرحون ظلوا الذين الناشطين من عدد

 اللحظات حتى الثاني يومهم واصلوا قد ملفت

 علي محمد البروفيسور تألق حيث األخيرة

 ممثلي أحرجت التي مداخالته من عدد في السقاف

  الثالثي وشكل له والمناصرين اليمنية السلطات

 حلقة المصفري نعمان وعلي النقيب وعبده السقاف

 بشكل المؤتمر منظمي وحسابات المعادلة قلبت قوية

 شيئا كل على العربي الجنوب طرح طغى حيث كامل

  عبدالكريم من كل الحضور عن تخلف قد قد وكان آخر

 مما عمر بن وجمال نعمان سعيد وياسين االرياني

 احد عليهم علق حيث الجميع سخرية مثار جعلهم

 هم فبماذا مؤسساتها كل معطلة اليمن بان الحاضرين

 مشغولون

 اإلصالحي والوزير القربي المؤتمري الوزير وحضر

 وتحدثوا األسئلة استقبال عن اعتذرا حيث السعدي

 أدنى دون كمعارضين الحاضرين انتباه لفت بشكل

 من خوفا المؤتمر جلسات من وانسحبوا مسؤولية

 في ومنطقية قوية بدت التي الجنوبين المجموعة

 الطرح

 وآثار باهتا بدى هدف ودون بوعود الؤتمر انتهى

 الذعة مالحظات طرحوا الذي الحاضرين انتقاد

 للمؤتمر اإلعداد تم بها التي الطريقة حول ومحرجة

 صنعاء جامعة ممثل وخاصة المشاركين بعض وعن

  بصلة األكاديمي للعمل اليمت سياسي خطاب قدم الذي

 الجميع انتقاد مثار جعلة

 :النقيب  عبدالرحمن/ لندن  عدن حرة 

اجلنوبيني  بأهتمامتعرب عن سعادتها باحثة فنلندية 
 ألعماهلا وتشيد مبوقع عدن الغد وتصفه باملرموق

 اإلنسان علم أستاذة أعربت

 هلسنكي جامعة في ”االنثروبلوجيا“

 عن دالغرين سوزان الباحثة الفنلندية

 أعمالها تالقي بأن سعادتها

 بموقع مشيدة ، الجنوبيين اهتمام وجهودها

 في دالغرين وقالت .اإلخباري الغد عدن

 الشعيبي إياد لإلعالمي بها بعثت رسالة

 بالسعادة أشعر أنا ” سويسرا في المقيم

 ، الجنوبيين اهتمام تنال أعمالي أرى وأنا

 الموقع في منشورة جهودها أرى وأن

 .”الغد عدن المرموق

 بكل موافاتها الفلنلندية الباحثة طلبت كما

 الساحة على تحدث التي المستجدات

 .الجنوبية

 حديث في قالت قد دالغرين السيدة وكانت

 مؤخرا عقد لمؤتمر في مشاركتها أثناء لها

 وجدت أنها ” ”الغد عدن”نشره أعاد بلندن

 أوساط في قوية االنفصال في الرغبة

 من أصغر جيل في وحتى ، بعدن الشباب

 .”مستقلة كدولة الجنوب يتذكر أن

 أصدرت أن دالغرين للسيدة وسبق

  عنوان تحت الجنوبي اليمن عن كتابا

 واآلداب المجال ، الحقائق خوض“

 تطرقت ”الجنوبي اليمن في العامة

 التي لالمتيازات أساسية بدرجة فيه

 إبان الجنوبية المرأة عليها تحصلت

 .السابقة الجنوب دولة

 دالغرين نشرته الذي الكتاب وركز

 القوانين أحد على 2010 عام

 والمشاركة تقدما   األكثر األسرية

 الحياة ميادين كافة في للمرأة الواسعة

 موضوعات علي عالوة العامة

 السلطة علي النزاع عن حساسة

 بحقوق الضرر تلحق التي والسياسات

 .المرأة

 : الشعيبياياد / هلسنكي  عدن حرة 

 ..مسيرة فشل 
 بعض قام حيث االعالم وترك غادر ذلك وبعد االبديه

 . بتمزيقها االطفال

 التحرير لمخيم العاصمه ابناء من الجماهير واتجهت

 ولحزبه االحمر لحميد هوئالمنا الهتافات مردده واالستقالل

 . الجنوب ابناء بين الفتنه يثير لكي الخطط يدبر الذي

 .الجنوبية مؤخرا قبل اشهر قليلة لمدينة الضالع  ماحدث

 

 

 

 

 

   ..احتجاجية وقفة 
 الحقوقي والناشط والكاتب الصحفي مقدمتهم وفي عدن

 من كبير عدد ومعه يابلي نجيب /القدير األستاذ

 عن الدفاع أجل من والحقوقية االجتماعية الشخصيات

 الشعبية اللجنة هذه واشهروا البحري كالتكس متنفس

 اوضحوا بيان حينها واصدروا المتنفس هذا عن للدفاع

 ورباطة وعزيمة قوة من أوتوا ما بكل سيعملون بانهم فيه

 بانه واكدوا المشروع هذا وإلغاء العبث هذا لوقف جأش

 المدني المجتمع منظمات كل جانبهم إلى يقف سوف

  كجمعيتي التخصصية والجمعيات الجنوبية الثورة وشباب

 األهلي عدن ومجلس والجيولوجيين عدن ميرة ”

 . ” عدن محبي وكل عدن وأهالي ألبناء األعلى والمجلس

 ...جماعي انسحاب 
 لآلداب والمخالفة الوطنية غير العلنية الكريهة وأقوالهم

 التمييز ضدنا وممارستهم والمدني، العسكري والنظام

 سوى والتهجمات، األفعال لتلك مبررات أو أسباب أي دون

 بذلك لنا ويتكلمون الجنوبية، المحافظات إلى ننتمي أننا

 تثير التي وأفعالهم لمخالفاتهم ضمير أو وازع أي دون

 ."وآثارها الفرقة

 في المسيئة والممارسة األفعال تلك تزايدت" :وأضافوا

 الطلبة أنتم :ومنها علينا، وتلفظهم الماضية، األخيرة األيام

 ومضايقتهم الهمجيين، الحراك أصحاب كما الجنوبيون،

 واالختبارات، التدريبات وفي المبررة، غير بالجزاءات لنا

 الكلية في كطالب لنا العمل مجاالت بعض من ومنعنا

 ."تطفيشنا بهدف

 يعاملوننا الذين الضباط محاسبة"بـ شكواهم في وطالبوا

 بقائد ممثلة اإلدارة إلى برفعهم قمنا وقد وحقد، بعنصرية

 األدلة وجمع التحقيق وبعد الكلية، مدير وكذلك الكتائب،

 ضدهم اإلدارة تتخذ ولم الشهود، وشهادة واإلثباتات

 ."السبب هو ما نعلم وال حاسمة، قرارات

 من فصلهم سبق الذين الطلبة بين المساواة"بـ طالبوا كما

 الكلية، إلى بإعادتهم أوامر أصدر الوزير أن علما   الكلية،

 حتى لالختبارات فرصة بإعطائهم آخر أمرا   أصدر وبعدها

 والبعض البعض، بقبول تفاجأنا لكن ،41 بدفعتهم يلتحقوا

 من يكن لم أنه البعض قول بحسب والسبب قبولهم، يتم لم

 بشأن وعاجل سريع حل وضع ونرجو الساحات، أصحاب

  بزمالئهم ومساواتهم فيها العدل وتحقيق القضية، هذه

 ."اآلخرين

 اإلجازات منح حيث من والمساواة العدل"بـ أيضا   وطالبوا

 تسجيل حيث من والمساواة العدل"و ،"الطلبة جميع بين

 عرفاء توزيع حيث من والمساواة العدل"و ،"القبول

 ،"الكمبيوتر وصاالت السالح ومخازن الدراسية الصاالت

 ،"الكلية في الضباط نسبة حيث من والمساواة العدل"و

 ضدهم صدرت التي الجزاءات من الطلبة جميع إعفاء"و

 ."بحقوقهم مطالبتهم بداية من معهم قاموا الذين والطالب

 احتجاجات إن قال الشرطة كلية في المطلع المصدر

 أسبوعين، قبل ،قيامهم خلفية على تأتي الجنوبيين الطالب

 عبدهللا دكتور العميد الشرطة كلية مدير إلى شكوى بتقديم

 ،"م.م" المالزم هما الكلية ضباط من ضابطين ضد هران،

  مسؤول ،"ل.م" والنقيب بالكلية، السرايا قادة أحد

 .الكلية في المشتروات

 المذكورين الضابطين إن الشكوى في الطالب وقال

 بمنتسبي الئقة وغير مناطقية بصورة" معهم يتعامالن

 ."عسكرية تعليمية منشأة

 في للتحقيق لجنة بتشكيل الكلية مدير قام فقد المصدر وبحسب

  العقيد التعليمية للشؤون المدير نائب من تشكلت الطالب، شكوى

 التقرير ورفع التحقيق وبعد الضباط، من ومجموعة ،قايد بن قايد

 خروج يوم وهو الماضي، األربعاء صباح أصدر، الكلية، لمدير

 خالل أصدر األسبوع؛ نهاية إجازة لقضاء الكلية من الطالب

   الكلية، من "م.م" المالزم بتصدير يقضي قرارا   الصباح، طابور

 بتوقيف الثاني القرار وقضى نهائي، بشكل عنه واالستغناء

 طالب دفع الذي األمر فقط، واحدا   شهرا   العمل عن "ل.م" النقيب

 العودة بعدم موحد موقف اتخاذ إلى الجنوب محافظات من الكلية

 اتخذه "مخففا" عقابا اعتبروه ما على احتجاجا الكلية، إلى

 على الجنوبيون الطالب ويتوزع .الثاني الضابط بحق المدير

 لم بدورهم، .42 والدفعة 41 الدفعة والثالث، الثاني المستويين

 بعد الحديدة، بمحافظة البحرية الكلية إلى جنوبيا طالبا 51 يعد

 مماثل احتجاج في وذلك األسبوع، نهاية عطلة مع لها مغادرتهم

 في يدرسون 51الـ والطالب .الشرطة كلية في زمالئهم الحتجاج

 .والمتوسط النهائي المستويين

 ... خواجهالربان عبود 
 مجلس في خواتي اخواني وبركاته هللا ورحمه عليكم السالم )

 من وحده فهي اقولها ان اريد نقطه في الجنوبي السلمي الحراك

 الجنوب لتاميذ االحمر العنق ربطه وهي اال االحتالل طمسها اراد

 متمسكين الزالو صنعاء في بينما الجنوبيه الطالئع تسمى بماء

 مدارس لطلبه ونشره لبسها احدكم يحاول لم لماذا الكشافه بهويه

 (...الجنوب

 الربطه هذه استعادة نستطيع فهل .. ) : منشوره فير وتابع

 سيعطي هذا الن ـ دولتناالجنوبيه وعلم نشيد استعدنا كما الحمراء

 نراها ان ،نتمنى السلمي النضال وسائل الى واضافة ومعنى دالله

 فبراير16 ثورة شباب ان ثقه وعندي ، ممكن وقت اقرب في

 ( الثانيه انطالقتهم ذكرى بها سيدشنون الجنوبيه

 ثورة ربان لكم يحملها التي المفاجاءات من .. ) : قائال   وأختتم

 غنائي عمل هو الخواجه عبود الفنان ، السلميه الجنوب شعب

 .( قريبآ سيظهر جديد

 

 ...االوسط صحيفة الشرق 
 قرارات هناك وكان بالقوة التفرض الوحدة ان على اكدت

-924 رقمي وهي االن الى تنفذ لم الدولي االمن لمجلس

 وعلى بالقوة التفرض الوحدة ان على اكدت والتي 931

 نظام لكن . الحوار طاولت على الجلوس النزاع طرفي

 بشن واستمر الحائط عرض القرارات بكل رمى صنعاء

 و حرب جرائم وارتكاب الجنوب على الظالمة الحرب

 الجنوبية العاصمة سقطت ان الى يوم 70 الحرب استمرت

 . اليمنية العربية الجمهورية قوات بيد 7/7/94م في عدن

 قيادات وتسريح بطرد االحتالل قوات قامت الحرب وبعد

 الموظفين بطرد وقامت الف85 من اكثر الجنوبي الجيش

 . عنصرية ممارسات بحقهم ومارست الجنوبيين المدنيين

 الوحدة مسار بااصالح طالبوا جنوبيين مفكرين هناك وكان

  في مظاهرة اول وكانت استكبروا الشماليين ان الى

 طالبوا الجنوبيين العسكريين المتقاعدين لجمعية م2007

 جعل التجاهل استمرار ان اال حقوقية بمطالب فيها

 الجنوب دولة واستعادة االربتاط بفك يطالبوا الجنوبيين

 مطالب الشمال في النافذة القوة تتفهم ان من وبدال

 مع وتتنافى وحشية بطرق قمعهم على عملت الجنوبيين

 الجنوب شباب بسحل الشمالي الجيش قام االسالمية القيم

 بقتله قاموا عندما ابين في الحدي للشهيد ماحدث وذلك

 عندما الماضي العام في وايضا بجسده والثمثيل وسحله

  بالمنصورة الشهداء ساحة بااقتحام االمنية القوات قامت

 قوات وقامت . بجسده ومثلو وسحلوه الزعيم الناشط قتلو

 بينهم من الموت حتى الجنوبيين السجناء بتعذيب االحتالل

 بسجون قتلهم تم حداد واسعد طماح وفارس الدرويش احمد

 الى م2007 عام من ضحو الجنوبيين ان اليمني االحتالل

  جريح 5000 من واكثر شهيد 2000 بحوالي هذا يومنا

  والتعتيم والصمت التجاهل ان معتقل 30000 من واكثر

 االحتالل سلطات جعل الجنوب شعب قضية ضد الممنهج

 قامت فيها للناس بقتلها وحشية وتزداد تكبر تزداد اليمني

 وذلك بالمدفعية مرة من بااكثر الجنوبية مناطق بقصف


