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 قياداتليوجه رسالة ل والعيسيبأربعة اشخاص لوفاق اجلنوبي شبابية ل خيتزل مبادرة العطاس

 بعد الشباب مبادرة في المستجدات اخر إلى ”العيسي أديب“ الناشط أشار

 الوفاق للقاء الموقع تحديد اجل من الخارج في القيادات جميع مع التواصل

 .الجنوبي

 المهندس قبل من االخير االتصال في به ماصدمنا“ له إعالمي تصريح في وقال

 تتحدث مبادرة“ مضيفا   ,”الشباب من اربعة المطلوب ان العطاس ابوبكر حيدر

  استجابة عدم معناه بما اشخاص اربعة في اختزالها يتم وشعب وطن قضية عن

 ويتم بأصحابه ياتي طرف وكل شللية هي المسألة ان اي الحرة الشعبية لالرادة

 .”ذلك؟ يعقل فهل للشعب الرجوع دون بمايريدون ويتحدثون لمايريدون التقاسم

 واعالمي وسياسي وحقوقي قانوني فريق لديها المبادرة ان للعلم“ وأضاف

 هي الشفافية تكون ان تعمدنا نحن ،ياشعب لكم والخيار اللجان من وغيرها

 بمبادرة يلتزموا لم واذا االساليب هذه بمثل التعامل نقبل ان يمكن وال شعارنا

 .”عدن العاصمة في يكن مالك لهم حوار اي نبارك فلن الشباب

  ”العيسي“ دعا والخارج الداخل في الجنوبية القيادات إلى وجهها رسالة وفي

 جميع بدعوة وذلك الماضي عن الناتجة السياسية االنقسامات معالجة“ إلى

 جميع اساس على االبعاد الثالثة في السياسية ومكوناتها الجنوبية االطراف

 الثالث إلى إشارة في ,”والثروة والسلطة االرض في شركاء الجنوب ابناء

 .بريطانيا من االستقالل وقبل ,وبعدها الوحدة قبل الزمنية حقب

 لتحقيقة دالية وايجا الهدف على االتفاق“ فعله علينا يجب مما أن أشار كما

 بناء اجل من الجميع اجله من ويناضل له سياسي وبرنامج رؤية ووضع

 .”حديثة مدنية دولة

  والمالمح والمعالجات النقاط من الكثير لديها الشباب مبادرة“ أن وأكد

 .”المسقبلية

  :الرسالة نص يلي وفيما 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

   هللا ورحمة عليكم السالم

   والخارج الداخل في الجنوبية القيادات الى رسالة

 محملة تحية المحتل الجنوب ارض من تحية اجمل االعماق من اليكم نزف

 شعار حاملة والخيانة الغدر رصاص اغتالتهم الذي االبرار شهدائنا بدماء

 امل وكلنا وااليتام االرامل أنآت على اليكم نرسلها تحية ,الموت او الوحدة

 . ومفرداتها معانيها وتتاملوا اليها تصغو ان

 الوفاق عدم من الكثير عانىء شعب قضية هي الجنوبية القضية ان

   اجيال ثالثة في الجنوبي السياسي

 الوحدة ماقبل-1

 الوحدة مابعد-2

 االستقالل ماقبل-3

 طوعية وحدة في والدخول المجهول الواقع من الهروب شي أخر وكانت

 من وشعارا اهدافنا من هدفا وجعلناها بل الجنوب ابناء نحن بها حلمنا طالما

 الماضي فاخطاء ونهارا ليال بها ونحلم بها نتغنى التي القومية شعاراتنا

 عامل هناك ولكن ,وابعادها ظروفها لها محطة ولكل محطات ولها كثيرة

   الحالة هذه في نحن جعل من هو رئيسي

 (( الجنوبي السياسي الوفاق عدم ))

 في االشتراكي الحزب , سياسيان اطاران هناك كان الوحدة توقيع عند

 الجمهورية في العام الشعبي والمؤتمر الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 فادخلت الماضي اخطاء من االستفادة في صنعاء نجحت , اليمنية العربية

 عام في االشتراكي الحزب وقاتلت االصالح وفرخت الشعبي المؤتمر في الجنوبيين

 الواحدة الدولة كيان في شعبنا حقوق وافقدت الوحدة اتفاقية على فانقلبت 94

 الجنوبي الوفاق عدم مسغليين الشراكة على وقضت

  صيف حرب , جنوبي سياسي وفاق دون وحدة دخول , الماضي سياسات اختصار

94 

 كقيمة الماضي تراكمات لحل والتصالح التسامح مبدء وارسى قام االبي شعبنا ولكن

 والعدالة المساواة وقيم اسس لترسيخ معا والعمل الكريم الحر للعيش جديده انسانية

 لالفراد والحزبية المناطقية والتقسيمات التصنيفات عن واالبتعاد االجتماعية

 والمواقف الروؤىء الختالفات وفقا والجماعات

 بين والتعاون االخاء وشائج على حافظ الذي والتصالح التسامح فمبدء.. السياسية

 ومالمح مستقبل صنع في حقيقيين كشركاء واعادهم عامة الجنوبي الشعب ابناء

 التي واجتماعيا سياسيا بوحدتهم الحديثة المدنية الدولة الجديدة الجنوب دولة

 الوطنية قضيتهم النتصار وهاما منيعا واساسا تجاوزها اليمكن ضاربة قوة اصبحت

 . اوسع افق نحو وتقدمهم العادلة

 المال باستخدام الجنوب السياسي الوفاق عدم وشعب كشباب اليوم نعانية فما

 وتطلعاته شعبنا الرادة الحقيقي التعبير عدم انتج وذلك الوصاية وفرض السياسي

 بكل الجنوب ان اساسها الذي الشباب مبادرة وفق العمل الى ندعوكم لذا للمستقبل

  من جزء وهذا وطنهم مستقبل صنع في شركاء الجنوب ابناء وجميع ابناءة ولكل

 : مالمح

 .جميعا علينا عمله مايجب -1

 االطراف جميع بدعوة وذلك الماضي عن الناتجة السياسية االنقسامات معالجة-أ

 الجنوب ابناء جميع اساس على االبعاد الثالثة في السياسية ومكوناتها الجنوبية

 . والثروة والسلطة االرض في شركاء

 له سياسي وبرنامج رؤية ووضع لتحقيقة دالية وايجا الهدف على االتفاق-ب

 الجميع فيها يتساوى حديثة مدنية دولة بناء اجل من الجميع اجله من ويناضل

 للحصول ووسيلة منهج بالديمقراطية ويلتزم والواجبات الحقوق يكفل دستور باعداد

 في االنسان بحياة المساس دون للجميع المكفولة التعبير بحرية السلطة على

 .المجتمع

 عليكم لذلك المسقبليه والمالمح والمعالجات النقاط من الكثير لديها الشباب فمبادرة

 الماضي : معالجتان الشباب لذا شعبنا وامال اهداف لتحقيق السبيل فهي بها االخذ

 الماضي اخطاء من مستفيد واحتالل .. تراكماته وجميع

 السياسي الوفاق انجاح على حرصا المبادرة مقدمتهم وفي الشباب به يقوم فكلما

 المال تخدم ال التي المطروحة بااللية شعبنا قضية تحل خالله من الذي الجنوبي

 المراحل جميع في وشعبة الجنوب وطننا ماتخدم بقدر السياسي

 :خاص  عدن حرة 

شعب اجلنوب بوعيه ونضوجه جتاوز : واألستقاللقوى التحرير 
 كل هذه احملاوالت كسابق عهده يف كل املهرجانات والتظاهرات

 المجسد الواعي السياسي لتعبيرها ، الثائرة الجنوب جماهير  واالستقالل التحرير قوى حيت  
 ، الجنوبي – الجنوبي والتضامن  والتسامح التصالح لقيم

  

 جسدتها الذي والمدني الحضاري بالسلوك  عنها صادر صحفي بالغ في وأشادت

 . المناسبة لهذه السابعة الذكرى بأحياء م2013 يناير13 يوم شاركت التي الماليين

 برزت واعوانه اليمني االحتالل قبل من له  مخطط تأمر وجود من بالرغم بانه وقالت
 ولكن … والتسامح التصالح مهرجان ارباك احداث حاولت محدودة عناصر بصورة

 كل في عهده كسابق المحاوالت هذه كل تجاوز ونضوجه بوعيه الجنوب شعب

 . والتظاهرات المهرجانات

 االمريكي السفير عن صدر ما المحتل للجنوب واالستقالل التحرير قوى  وأستهجنت

 ما تماما   يجهل بانه واتضح الدبلوماسية اللياقة حدود تجاوز بانه ظهر الذي بصنعاء

 المليونية الحشود تجاه فعله ردة  معبرتا   ، الجنوبي الوطني النضال ساحة على يدور

   الحقيقة عن يعبر ال بما ، صنعاء  لطمأنة بائسة محاولة وهي مسؤوله غير الجنوبية

 الثورة تطورات والسيما ، المنطقة في للصراع القائمة

 .. التحررية السلمية الجنوبية الشعبية

 واالستقالل التحرير قوى عن / صادر

   الجنوب لتحرير السلمي للحراك االعلى المجلس -

 الجنوب دولة واستعادة لتحرير االعلى الوطني المجلس - 
 العربي الجنوب تاج – الجنوبي الديمقراطي التجمع  -

 الجنوبية  واالبداعية المهنية  النقابات تنسيق مجلس  -

   عدن- الجنوب شباب إتحاد- المرأة قطاع -

 الجنوب نساء اتحاد -

 م2013 يناير 15 عدن العاصمة 

 :خاص  عدن حرة 

 جنوبيون يتهمون قناة عدن احلكومية بتزوير إرادة أبناء عدن اشطونن

 الحكومية عدن قناة بعدن شبابية وقيادات جنوبيون ناشطون إتهم

 بتزوير إتهموها ، الجنوب ألرض المحتلة صنعاء سلطات تديرها التي

 .  “ المدينة مجلس ” ويسمى برامجها  أحد  عبر عدن أبناء إرادة

 ”المدينة مجلس ” حوار تبث التي الحكومية عدن قناة أن الشباب وقال

 تعز من  وأفراد شخصيات وإنما عدن أبناء من ليس ضيوفا   أحضرت قد

 . صنعاء لنظام ومواليين

 للقاعة بالحضور  فاجئوهم عدن ابناء من  الشباب بعض ان مؤكدين

 خطة مع يتماشى ال جيد بكالم معهم وتحدثوا  الحوار فيها يعقد التي

 عن يتحدث الذي الشباب كالم شطب   المونتاج وأثناء لكنه ، القناة إدارة

 يمت ال مزور كالم وأعتمدوا ، الجنوب ابناء ومطلب الجنوبية القضية

   . يمثلهم وال عدن ألبناء

 :خاص / عدن  عدن حرة 

عن  بوك الفيسمسابقة تنافسية على 
 افضل صورة ملهرجان التصاحل والتسامح 

 والتسامح التصالح يوم يناير13 ”صفحة قالت

 وفرصة مسابقة ” الثالثاء يوم أفتتحت أنها الجنوبي

 بإعالنها وذلك التصوير مجال في المبدعين لكل

 التصالح لمهرجان صورة افضل لقب على للمنافسة

 عن يزيد ما وحضره عدن في أقيم الذي والتسامح

 بموقع الخاصة صفحتها على وذلك جنوبي مليون

 الصفحة وقالت .“ بك فيس“ االجتماعي التواصل

 مع التواصل مصور كل على أن منشورها في

   عن تعبر صورة أجمل وارسال اإلدارة

 بنشر الصفحة وستقوم. يناير 13 مهرجان

 عرضها ويتم المتسابقين لكل الصورة

 أعجاب على تحصل صورة وكل للجمهور

 األول بالمركز صاحبها يفوز أكثر ومشاركات

 .المهرجان في صورة ألجمل

 واسم الصورة ستنشر الصفحة بأن علما  

 على وسيوزع ”صحفي تقرير“ عبر صاحبها

 وعلى ويمنية محلية اعالمية وسيله من أكثر

 للصفحة صورته ارسال المشاركة يرغب من

 .الخاص وايميله اسمة مع

 هذه ان ” حرة عدن ”لــ الشعيبي ماجد وقال

 المبدعين اظهار على ستعمل المسابقة

 وكذلك اإلعالم وسائل على وتعريفهم

 هذ في لالستمرار مشجعه وستكون المجتمع

 الجنوبية القضية تخدم التي اإلعالمية المهنة

 الصور لتقديم الفترة ان بالذكر ،جدير

 . القادم يناير 21 تاريخ حتى مفتوحة

 : للتواصل الصفحة رابط
https://www.facebook.com/13ja

nuary.aden 
   إيميل او

magedalshaibi@gmail.com 

 :خاص  عدن حرة 

 يف احلديدة احلسني جبرعة سم مضاعفةغالب اغتيال 

 الحديدة بمحافظة ”حيس“ نقطة قائد الحسني غالب المالزم لقي

 الشهر فيها التركية األسلحة شحنة ضبط تم التي ،اليمنية

 يعرف لم سم جرعة في االربعاء يوم مصرعه الماضي

  .مصدرها

 ”مسدسات“ شحنة ضبط في المشاركين احد الحسني وكان

 من الكثير حولها أثارت التي ”حيس“ نقطة في الماضي الشهر منتصف تركية

 أفراد ان لألنباء، ”خبر“ لوكالة سابق وقتا في ذكر أمني مصدر وكان  .الجدل

 كبيرة شخصيات تدين وثائق المتالكهم سجنهم تم قد الشحنة ضبطوا الذين النقطة

 تضليل تم فيما اليمن، إلى تركيا من تهريبها يتم التي األسلحة بشحنات متعلقة

 ضبط من تمكنوا الذين النقطة أفراد أنهم قيل عدد بتكريم حينها العام الرأي

 نقطة أفراد من عدد دفع ما ،الحقيقيين األفراد ليسوا بأنهم بعدها ليتضح الشحنة

 الذين الحقيقيين األفراد بتكريم للمطالبة المحافظة أمن مديرية أمام للتظاهر حيس

  .المسدسات شحنة ضبطوا

 الرئيس قبل من المكرمين احد الحسني القتيل ان الحديدة في محلي مصدر وقال

 في كانت التي التركية المسدسات شحنة كشف في لجهوده هادي منصور ربه عبد

 .صنعاء محافظة إلى تعز محافظة من طريقها

 سم بجرعة توفي الحسني المالزم ان لألنباء، ”خبر“ وكالة لـ المصدر وأضاف

 لها جماعات قبل من تصفية انها يعتقد فيما طبية، مصادر أفادت حسبما كبيرة

  السياح من ثالثة اختطاف بقضية البعض يربطها التي المسدسات بشحنة عالقة

 محافظة في ضبيان بني منطقة إلى صنعاء وسط من الماضي الشهر األجناب

  اليمنية صنعاء

 :خاص / الحديدة عدن حرة 


