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فعلها شعب اجلنوب العظيم 
جريالد ) السفري ياسعادة

 ابناء لكافة والمباركة التهنئة  بعد (..فايرستاين

 7الــ الذكرى بمناسبة الجنوب شعب

 لليوم الجنوبي والتصالح للتسامح

  والتاريخي الوطني

 عام كل ومن م2013/يناير/13الــ

 ومضامينه معانية جسدت  والذي

 حملت والتي ثابت كمبدا باألفعال

 لتوصيل  العديده  ودالالته مؤشراته

  به  وأخرست اسكتت بمشاهد رسائل

 واالفواة االعالم ووسائل االقالم كل

 ذريعاا  فشالا  فشلت والتي المأجورة

 مآسآة تكرس بان بمحاولتها

 ولشعب لوطن المندس الماضي
 ومضامينة معانية حملت منها والتي  العظيم الجنوب

 حقه في الشعب لهذا تكفل المشروعة واالستحقاقات

 والمواثيق والقوانين االنظمة بكافة والوطني الشرعي

 لحريته نيلة في والدولية االقليمية واألعراف

 وهويته سيادته واستعادة والتام الناجز واستقالله

 كامل على السيادة الكاملة  المستقلة الحرة ودولته

 لماذا) نفسة يطرح الذي السؤال فهنا ..الوطني ترابه

 من  شعب أول  النه (هذا؟ كل الجنوب شعب يستحق

 البصمة  وصنع وضع العربي  الربيع ثورات  شعوب

 التسامح في االولى كبذرته لنضاله التاريخية

 الجنوب شعب عدا شعب أي يفعلها فلم والتصالح

  بانه والداني القاصي  بها  ليعلم  برسائله  وأوصلها

 استقالله يحقق عندما اال  االطالق على  يتوقف  لن

 حق من النه ودولته سيادتة واستعادة  والتام الناجز

 فأن هنا ومن ..االحتالل تحت تقع التي الشعوب كل

 داخلياا  لبعداا  ليس جديدا وعي تشكل الشعب لهذا

 في بحقه بتمسكه الخارجي لبعده وإنما فحسب

 حريته في لحقه والدولي االقليمي  االعتراف

 وهويته سيادته واستعادة والتام الناجز واستقالله

 كامل على السيادة  الكاملة المستقلة الحرة ودولته

  لشعب تشكل الذي  الوعي  وهذا الوطني ترابه

 في لحقه ووعيه  الوطنية ولوحدته  لذاته  الجنوب

  هويته  واستعاده ارضة  على  وسيادته حريته

 في  االولى بذرته من تشكل الذي ودولته  الوطنيه

 مشروعاا  اصبحت حقيقة الذي والتصالح التسامح

 الشعبي السلمي الحراك منه انطلق الذي وطنياا 

 قيام على قادراا   بأنه صورته لنقل  وكذلك الجنوبي

 االخرى المجتمعات بقيه  مع والتعايش دولته  وبناء

 .. والدولي االقليمي والمجتمع

 ونقطة النوعي التحول  وهذا

 الجنوب شعب صنعها الذي التحول

  يضعه بمشاهد العالم بها مخاطباا 

 لبعض والعار الخزي  قمة  في

   االقليميه  االنظمه في اطراف

 العربية االنظمه وباألخص  والدوليه

 ما تستمر او تقبل بان المجاورة

 الجنوبيين اشال على الوحده تسمى

 شعب عند االمر ياتي عندما ولماذا

 وكأن  تقعد وال  الدنيا تقوم  الجنوب

 متوقفه  جميعها العرب انجازات

 السفير فعلى بالوحدة  تسمى ما على

 ان (فايرستاين جيرالد ) االمريكي

  التي تصريحات من به يدلي بما ودالئل وقائع يثبت

 لسلطة التابعه النفوذ ومراكز قوى من يستمدها

 يشيد ان به  االحرى فكان بصنعاء االحتالل ونظام

 الجنوب  لشعب والثقافي الحضاري  بالمستوى

 الذي

 من ويتعض يعتبر وان السلمي نضاله خيار انتهج

  القومي العربي الزعيم من يأخذها لعبرة سابق

 دم قطره  يسقك لم الذي عبدالناصر جمال الوحدوي

 قد الجنوب  شعب ان يعي ان وعليه سوريه  واحده

 الناجز واستقالله حريته لنيله دمائه من انهاراا  قدم

 الحرة ودولته وهويته سيادته واستعادة والتام

 يعي  ان علية  كذلك السيادة الكاملة  المستقلة

 افتراضاا  بانه نادرة  وحالة مره  الول انه تماماا 

 الخارج  في معارضة قياده الجنوب لشعب وجدت

  لشعبها  ممتده النها كبيره خطوه تعتبر بذلك  اذا

 .. الداخل في

 ياسعادة العظيم الجنوب شعب فعلها ولكن

 7الــ الذكرى باحياء (فايرستاين جيرالد)السفير

 ليوم  الجنوبي  والتصالح للتسامح

 عدم على  الرابع  باستفتائه  م2013/يناير/13الــ

 الجمهوريه مع بالوحدة تسمى ما شرعيه اي وجود

  بتحديد الجميع  امام واضحة  ألنها  اليمنية العربية

 المتمثل الجنوب لشعب  والوطني الرئيسي الهدف

 واستعادة والتام الناجز واستقالله لحريته  نيلة في

  الكاملة  المستقلة الحرة  ودولته وهويته سيادته

  المجموع وعلى الوطني ترابه كامل على السيادة

 الحقيقة  هذه  يعي  بان والدولي واإلقليمي العربي

 ..بمسؤليه معها يتعامل وان

 السليماني  ارسالن

 بس خليك بعيد ..احلوار مؤمتر 

 إليه دعت الذي الحوار مؤتمر انعقاد موعد اقتراب مع

 من العديد وجدية الجنوبية القضية لحل صنعاء في الحكومة

 القضية لبحث القوي والتمثيل المشاركة في األطراف

 المشاركين جميع وإصرار.. المعلقة القضايا وحسم الجنوبية

  اليمنية الدولة واستعادة االرتباط فك على الجنوبيين من

 من عديد به تقوم الذي النبض جس ومع .. الجنوبية

 في ومنافع مصلحة لها التي والجماعات والفئات األطراف

 وتأكدها واألمس اليوم عليه هي كما األوضاع على اإلبقاء

 االرتباط فك غير أخر خيارا لديه ليس الجنوبي الشعب إن

 الحديثة والسلمية الحوارية والطرق وبالوسائل بالمعروف

 من ومرتزقتها.. وأبواقها لكالبها العنان أطلقت.. والحضارية

 نعيشه الذي الجنوبي بالواقع الجهلة وأرباع المثقفين أنصاف

 عضد من للتفتيت األخضر الضوء لهم وأعطت.. اليوم

 واحدة نقطة على واتفاقه ووحدته الجنوبي الشعب وتالحم

 أعطت.. الجنوبية الدولة وإعادة أوال االرتباط فك وهي

 وذلك التالحم ذلك شأن من تقلل أن المأجورة لألبواق

 على لنا وتظهر .. واحد وخندق واحدة بوتقة في االنصهار

 الحراك بأن الثمن ومدفوع ممجوج ونباح مفضوح استحياء

 في القوة له تمكن التي القوية لألرضية يفتقد الجنوبي

 فك في األساسي مطلبه طرح وصالبة متانة وتعطيه الحوار

 عليها يتفق التي القوية القيادة إلى الحراك يفتقد كما .. االرتباط

 التمثيل صالحيات ويمنحها حولها ويلتف الجنوبي الشارع

  . قريبا انعقاده المزمع المؤتمر في الوصاية ومشروعية

 الرسمية الحكومية الصحف وفي واألفواه األبواق هذه تدعي كما

 مأربها عن الكشف عناء الحصيف القارئ على توفر إنها بحيث

 يمتلك ال الجنوب إن .. لها تدعو من ووجهة المريضة وغاياتها

 مع الجنوب كل إن االدعاء يمكن وال اإلستراتيجية المناطق

  الغالبية وان قليلة مجاميع إنها بل الوحدة وضد االنفصال

 أن دون.. الجنوب ومناطق ربوع في الوحدة مع هم ( المختبئة)

 األكمة ووراء الكثبان خلف الرابض والغول الفزاعة لنا يبرزوا

 انه / يدعون كما/ يمثل الذي اإلصالح وحزب اإلسالمي التيار من

 هذه لتعرج.. الجنوب مناطق في األكبر والقاعدة الهام الرقم

 ألت إن األمور وعظائم والثبور بالويل بالتهديد واألزالم األقالم

 تاريخه طوال / يدعون كما/ فالجنوب االنفصال إلى األوضاع

 التي الدولة وحتى وقوية مركزية دولة له تكن لم والحديث القديم

 وما .. والترهيب البطش على قوتها استمدت الوحدة قبل كانت

 الدولة إن مؤكدين .. وهناك هنا والتلطيش التهويش من ذلك إلى

  ياسالم)و ( ياسالم) الشمال مناطق في القدم ومنذ كانت المركزية

 في يتخبطون نتركهم أن نحن نرغب الذي الوقت وفي  . (

 الجنوب في لدينا إن واإلصرار\ التركيز نود .. المريض خيالهم

 ودعونا الشمال عن االنفصال وهي محددة وغاية واحد مطلب

 .. المغفلين أو الغافلين ونذكر .. نشاء ما كيف بلدنا نحكم وشأننا

 الدولة وركائز دعائم وبنى أرسى من هو الجنوب إن والمتغافلين

 وتعلمنا الماضيين والقرنين السابقة العقود طوال الحديثة المدنية

 المدني والحكم الحضارة أُسس من الكثير االنجليزي الوجود من

 وعلى وقواعده جيناته نحمل نزل لم الذي والديمقراطي الراقي

 وال .. وشأننا دعونا المهم .. قياسي وقت في لتطبيقه استعداد

 والدول .. لالنفصال ورفضها المتحدة األمم ببعبع تخيفونا

 فهم كله العالم ياهؤالء .. والتفكك للتشرذم رغبتها وعدم العظمى

 . الجديد الدحابشة يابوق بعيد خليك.. بس معها وتجاوب قضيتنا

   السقافمدحت / الحراك الناشط السياسي في 

 املليونية؟؟أيها اجلنوبيون ماذا بعد هذه احلشود 
 اكبر في الجنوب سكان عدد أن سلمنا ما إذا

  ماليين الخمسة يبلغ قد اليوم التقديرات

 هم األطفال يكون إن الطبيعي ومن ، نسمة

 ألي األكبر النسبة تشكل التي العمرية الفئة

 الـ نسبة يشكلون األطفال أن ولنقل سكان،

 أي الجنوب، شعب سكان إجمالي من 30%

 النساء وتأتي تقريباا، المليون ونصف مليون

 الكبيرة النسبة حيث من الثانية المرتبة في

 األطفال، لنسبة مساوية تكون ربما التي

 تبلغ التي السكان لعدد المتبقية والنسبة

 لعدد طبعاا  هي (نسمة مليوني) تقريباا  40%

 تكفله أمر وهذا للجنوب، ناجز استقالل تكن لم إذا

 الدولي القانون نصوص وتثبته الدولية المواثيق

 هذا وبعد اليوم الشعوب، حقوق من حق واعتبرته

 ماذا الجنوب، شعب مطلب لواقع الحي التجسيد

 يتعلل قد التي الحجة وما مبررات من للعالم يبقى

 صنعاء؟ في اليمنيين بها

 نحن إلينا يوجه إن يجب الذي هو األهم السؤال لكن

 هذا بعد ماذا وهو النظر فيه ونمعن الجنوبيين

 هل الشعبي؟ اإلجماع بعد ماذا المليوني؟ الحشد

 النضال وأشكال صور جميع الجنوبيين استفد

 طيلة الجنوب شعب ضل لقد بالفعل السلمي؟

 والمرضى والكهولة العجزة منهم يخرج الرجال

 الزحف من يتمكنوا لم الذين إلى باإلضافة والمهاجرين

 ظروف كانت سواء بهم خاصة لظروف المدن صوب

 على مقدرتهم دون حالت أخرى ظروف أي أو اقتصادية

 والتصالح للتسامح السابعة الذكرى فعاليات في المشاركة

 المشاركين أعداد إن وبما وحضرموت، عدن في الجنوبي

 تظهر تقديراتنا فأن المليونين يتجاوزون ربما الفعاليتين في

 لم الذين الرجال إن مسالة إلى التنبه علينا لكن خاطئة

 ومدن عدن العاصمة نساء جل فهناك المشاركة من يتمكنوا

 أكثر األحوال كل وفي ،الفعاليتين في شاركن قد حضرموت

 قد المراقبين تقديرات اقل في المليون ونصف مليون من

 عدن العاصمة في التصالح فعاليتي في شاركوا

 جلي واضح مؤشر يعطي جداا  كبير رقم وهذا وحضرموت،

 واستقاللها دولته استعادة على استفتى الجنوب شعب أن

 الجنوب شعب صوت إال الماليين تلك وما ،%100 بنسبة

 مزعوم في المشاركة ورفض الجنوب باستقالل هتف الذي

 أو ترقيعية حلول بأي القبول يرفض كما اليمني، الحوار

 شكلها كان ومهما لونها كان مهما معالجات

 الذي القمع من الرغم على سلمياا  نضاالا  يناضل سبع سنوات

 اإلرهاب من الرغم على اليمني، والجيش األمن سلطات به تواجههم

 والتشرد الدماء سفك ورغم تجاههم اليمنية السلطات مارسته الذي

 الواقع ذلك شابه وما والجوع والمعاناة واالعتقاالت والقتل

 وظلوا السلمية، التزموا أنهم إال الجنوبيين عاشه الذي المأساوي

 ينظر لم بل أحد لهم يلتفت ولم والعالم واإلقليم الجوار دول يناشدون

 إن وبدالا  بصنعاء األمريكي السفير هو ها اليوم معاناتهم، إلى حتى

 الجماعية االنتفاضة على للرد سارع األحوال اضعف في يصمت

 الختالق وسارع الماضي األحد يوم يناير 13 يوم الجنوب لشعب

 الحشد دعمت من أنها قال أخرى لدول التهم وتوجيه المبررات

 عظمى دولة لممثل ومحبطة مخزية مواقف هكذا وأمام المليوني

  فاير جيرالد السفير تصريحات من أكثر الجنوبيين سينتظر ماذا ترى

 نقف أن علينا مسمى؟؟ غير اجل إلى سلمية أرادوها هم إن ستاين

 عن ونبحث والخارجية الداخلية األفعال ردود أمام نقف الحدث أمام

 من يعرفون شاكلته على هم ومن ستاين فاير تجعل مناسبة طريقة

 يدركون الجميع سنجعل الكثير، وتحمل صبر الذي الجنوب شعب هو

 بالده استقالل ويحقق أرضه سيحرر الذي الجنوب شعب هو من

 سام العم أوالد من غيره أو ستاين فاير من مكرمة دونما

 اجلنوب ياشعباسعدك اهلل  –اسعدتني    الجحافيرائد 

 تنضب ، توصف ال وفرحتي ، غامرة سعادتي

 اإلستحالة وشعور األقالم في الحبر يتجمد و المفردات

 مبعث. يجتاحني الحدث مواكبة على األفكار قدرة بعدم

 من وغيري أنا بها اشعر التي الغامرة السعادة هذه

  اللوحة وروحانية جمالية في يكمن الجنوب أبناء

 الجنوب شعب رسمها التي والتسامحية التصالحية

  األبدية عاصمتهم بساط على الماضيين اليومين خالل

 اليوم الجميل وحاضرنا سعيدا أكون ال كيف ، عدن

 نسينا تعانقنا تسامحنا تصالحنا ، البغيض األمس غير

 فشعار الثار لعهد نرجع ولن بحذافيره الماضي

 وحصد والتسامح الجنوبية المليونية في التصالح

 فاق بل متوقع غير شي كأمله الباهر النجاح عالمة

 والتسامح التصالح مبدأ فيه جسد حيث التوقعات كل

 معان من الكلمتان تحمله ما بكل الجنوب أبناء بين

 يعتبر العظيم المبدأ فهذا وحضارية إنسانية ودالالت

 الجنوبية والهوية الدولة الستعادة االساسيه اللبنة

 الجنوبي الشعب عبر م2013 يناير/13 اليوم هذا في

 الجنوبي الجيل هذا عبر الصلبة الفوالذية إرادته عن

 سياسية قضية الجنوبية القضية أضحت بفضله الذي

  أو تجاهلهما يمكن ال مشروع ومطلب المقاييس بكل

  كسر اليوم هذا ففي ، كان أي قبل من تجاوزهما

 تجاه مورس الذي اإلعالمي التعتيم الجنوبي الشعب

 اإلعالم وسائل من الكثير واجبر سنوات منذ قضيته

 برغم مشهود وواقع ملموسة كحقيقة معه التعاطي

 رغم الحقيقة تحريف الوسائل هذه من البعض محاولة

 . مساره عن لالنحراف قابل وغير التام وضوحه

 من هناك والفقير الكادح الجنوبي الشعب انتفض نعم

  يشارك حتى ثمينة أشياء باع من وهناك استدان

 مبدأ تجسيد سبيل في النضال الجنوبيين أخوانه

 الشعب هذا أثبت لقد ،حقا الجنوبي والتسامح التصالح

 العظيمة التاريخية الملحمة هذه بصناعته جبار أنه

 . كذلك المكال وشهدتها عدن شهدتها التي

 ونيف جنوبي مواطن مليون نحو رباااااااااااااه يا

 اللوحة تلك رسموا,بكرامة والعيش للحرية تواقون

 مبدأ هكذا على صامدين سيضلون أنهم أجزم البديعة

 أعاصير وال في التشكيك رياح تهزهم ال ومنوال

 المحتل أكاذيب وال الماضي جراح نكء في المجتهدون

 والمنتفعين عمالئه غريبة بإستماته لها يروج التي

 من الصمود استمدوا الجنوب وحرائر فأحرار . منه

 من الكبرياء واستلهموا وأجدادهم أبائهم نضال تاريخ

 من ومدنيتهم سلميتهم وأثبتوا العظيم شمسان شموخ

  خير بدماء رووها التي الطيبة األرض تلك سمات

 ورسموا الكادحون انتفض إن وبعد اليوم . أبنائها

 التصالح يوم في جنوبية صورة وأغلى أجمل

 وكل واإلعمال المال رجال ننادي إن بقي والتسامح

 الالزم الدعم يقدموا إن الجنوب أبناء من الشرفاء

 الجنوب أحرار بقاء يكفل بما عهدناهم كما;والكافي

 الحرية نيل حتى والميادين الساحات في وحرائره

 من البسطاء حذوا يحذوا إن ندعوهم واالستقالل

 كرم منازلهم من الوجبات قدموا الذين عدن في الناس

 إلى ندعوهم ، عدن خارج من القادمين للضيوف

 الذي وما الشعب يريد ماذا والتماس بتمعن النظر

 الشعب قافلة مع قدما السير إلى ندعوهم سيقدمونه

   واالستقالل بالحرية تنادي التي

   جعفوسسعيد 

 فايرستاينشكرا سعادة السفري جريالد 
 في االمريكية المتحدة الواليات لسفير شكراا 

  نبهتنا لقد . فايرستاين جيرالد السيد اليمن

 وذلك ، نعرفها ولم علينا تمر خطيرة باشياء

 سالم علي األسطورة الرئيس عن قلته فيما

 الفشال له المقدم اإليراني والدعم البيض

 إذ ، والتسامح التصالح مهرجان ودعم الحوار

 قبول والحاجة نور الحاجة أن أعرف كنت لم

 ورنا وضياء وسعاد نوال واألخوات سعد والعم

  وزميلي سعيد والعم خالد الشهيد وأم وعيشة

 الذين فاطمة والعمة زهراء والخالة عبدالرب

 من القادمين للناس الطعام تقديم في بادروا

 أحيا في الكثير وغيرهم الجنوب محافظات

 اظن وكنت  ، ” عدن ” والوئام المحبة وأزقة

 أنهم أعلم لم إذ . ابنائهم قوت من ذلك ان

 السيد بواسطة ، إيران من الدعم ويستلمون عمالء

 أقوى لديكم أن تذكرت لكنني . قلت كما البيض الرئيس

 توغل قد بأنه يبدوا الذي العالم في استخباراتي جهاز

 أعتقد كنت بل ، ذلك لكم وكشف العتيقة عدن أحياء إلى

 االرهاب مكافحة قضايا في مهتمة هذه مخابراتكم ان

 السالح وتجار المافيا وكشف الدولي السلم وتحقيق

 قد إنها افهم لم حيث ، والعالم امريكاء في والمخدرات

 يقدم من لمتابعة لتتفرق تلك مهامها اكملت أو انتقلت

 13 يوم عدن إلى تجمعوا الذين للناس والطعام المياه

 والذين ، بينهم والتسامح التصالح قيم ليجسدوا يناير

 العالمية القيم ظهور قبل االنسانية المسيرة هذه اعلنوا

 االخير وفي . بسنوات االنتقالية بالعدالة تسمى ما أي

 استخباراتكم ان اعرف لم ألنني السفير عزيزي أعذرني

 ؟.. فهمنا لقد هلل والحمد .. والتسامح والوئام السلم ضد
 فضل الربيعي  .د 


