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 موأصحاب الجاللة والس 
  العربية ادة دول مجلس التعاون لدول الخليجق  
 حفظهم هللا ورعاهم          
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 
( ُتعقد في ظرف دقيق أنتم أهل للتعامل معه، وفي 37الموقرة الـ) إن قمتكم 

 مرحلة حرجة يمر بها أهلكم وأخوانكم وابناؤكم في الجنوب العربي واليمن الشقيق.
أنكم األكثر إدراكاً لما عاناه ويعانيه شعب الجنوب العربي منذ اجتياح  إننا نثق 

ك. وقد قّدم شعبنا آالف الشهداء م بواسطة قوات نظام صنعاء آنذا1994أراضيه عام
والجرحى واألسرى في سبيل تحقيق أمانيه في استقالله وبناء دولة الجنوب العربي 

المعروفة دولياً، وجاءت الحرب األخيرة  االفيدرالية الجديدة على كامل أرضه بحدوده
م ليثبت شعب الجنوب العربي تصميمه وإصراره على الدفاع عن 2015في مارس 

وحقق االنتصار الحاسم الوحيد بفضل هللا ثم بفضل دعم دول التحالف العربي أرضه، 
بقيادة المملكة العربية السعودية؛ مما يؤكد عدالة قضيته وتصميمه وإصراره على نيل 
استقالله وبناء دولته التي يهدف إلى أن تكون على تناغم معكم كأشقاء له في المنطقة 

ن واستقرار له وللمنطقة ويساهم مع أشقائه في وأن يكون الجنوب العربي مصدر أم
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تأمين المنطقة من التدخالت الطارئة على 

وكل شعوب المنطقة والعالم العربي  منطقتنا والمرفوضة من شعبنا في الجنوب العربي
 .واإلسالمي

المصمم على إنفاذ إرادته وتحقيق أهداف قضيته  ،في الجنوب العربي إن شعبنا 
العادلة، له آمال وثقة كبيرة في أن يقف معه أشقاؤه في مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية، بقيادتكم، وفي دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
العربي مرتكزات قضية الجنوب ) -صحاب الجاللة والسمو أيا  - ونرفق لكم 
قضية الجنوب العربي واألسس العادلة التي تقوم ل التي تشكل ملخصاً  ( المأمولة،ودولته

عليها والتي تثبت حقه في استقالله وبناء دولته، طبقاً لكل الحقائق التي تجاوزتها ما 
، وبما يتفق مع ، التي أقر مؤتمر حوار صنعاء بفشلهاُسميت بالوحدة اليمنية واتفاقيتها

 ألمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر وكل الحقائق التاريخية والقائمة.ميثاق ا
 حفظكم هللا ووفقكم وسدد على طريق الخير خطاكم.  

 أخوكم
 عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

 رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير واالستقالل)الهيئة(
 (رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر)الرابطة

http://salparty.org/wp-content/uploads/2016/12/mortakazat-southarabia05062016.pdf
http://salparty.org/wp-content/uploads/2016/12/mortakazat-southarabia05062016.pdf

