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 1990اجلنوب والشمال منقسمني رغم توحد الدولتني يف العام : منساوية قناة 

 الجنوب يزال ال حيث اليمن في هش األمني الوضع أن األلمانية باللغة ناطقة نمساوية قناة قالت

 الرعايا اختطاف عمليات تكثر وحيث ، 1990 في الوحدة إعالن رغم منقسمين والشمال

 .القاعدة تنظيم وينتشر الغربيين

 اليمن جمهورية توحد ورغم أنه النمساوية (ORF) قناة وقالت

 ال البلد أن إال 1990 العام في الشمالي واليمن الشعبية الديمقراطية

 .سياسيا منقسمة تزال

 قبل من الجنوب حرمان أن الثالثاء أمس لها تقرير في مضيفة

 تطالب احتجاجية حركة باندالع دفع ، صنعاء في المركزية الحكومة

 .باالنفصال

 : التقرير نص

 24 لـ األمني فالوضع ، نادرة ليست اليمن في االختطاف عمليات

 وفقا الماضية، 15 ال السنوات ففي .للغاية هشا يزال ال نسمة مليون
 من عادة – شخص 200 من أكثر اختطف الفرنسية األنباء لوكالة

 .للسلطات سياسية مطالب تمرير تريد التي القوية القبائل قبل

 علي الرئيس المخلوع ومعارضي مؤيدي بين القتال من شهور بعد
 ستة بـ تقدر التي – البالد في فالوضع طويلة لفترة صالح هللا عبد

 الجنوب إلى األراضي وتعتبر مستتب، غير – النمسا حجم أضعاف

 .العرب جزيرة في للفقراء ملجأ العربية الجزيرة شبه من

 والجنوب الشمال انقسام

 الشمالي اليمن دولتي من تكونت 1990 العام في اليمنية الجمهورية

 .”اليمن جنوب“ الشعبية الديمقراطية اليمن وجمهورية

 130 من يقرب ما بعد 1967 العام في اليمن جنوب دولة قامت

 ال البالد توحيد بعد حتى ولكن .البريطاني الوجود إنهاء تم حيث عاما

 .سياسيا منقسمة تزال

 حركة واندلعت .المركزية الحكومة قبل من بالحرمان يشعر الجنوب

 .االنفصال أجل من تقاتل سنوات منذ احتجاجية

 المتمردين انتفاضة عقب للشيعة وطائفي سياسي حراك وجود إلى إضافة

 منذ مرة من أكثر أهلية حرب اندلعت أكثر حيث البالد، شمال في الحوثيين

 .2004 عام

 بأكملها مناطق على يسيطر القاعدة تنظيم

 القاعدة تنظيم متطرفي مع اإلسالميين المتطرفين بين وصلة عالقة هناك

 هجمات عدة عن مسئوليتها وأعلنت ، بالكامل مناطق على سيطروا الذين

 في األمريكية المتحدة للواليات تابعة أمنية وقوات يمنيين جنود طالت

 .المنطقة

 مكانا والصحاري الجبال من أساسا تتخذ ”القاعدة تنظيم“ اإلرهابية الشبكة

 .التدريب معسكرات من انسحابها بعد أراضي على وتهيمن لها

 تنظيم“ 2008 عام أسسوا السعودية العربية والمملكة اليمن من إسالميين

 قد والتي ،(العرب جزيرة في القاعدة) ”العربية الجزيرة شبه في القاعدة

 .األراضي من مربع كيلومتر 530،000 بـ تقدر كبيرة مساحات غزا

 االختطاف تكرار

 ولكن تنتهي ما عادة الذين هناك الغربيين الرعايا خطف عمليات تكررت

 اختطاف عمليات من سلسلة خالل سنوات سبع وخالل .دموي غير بشكل

 أيدي في النمساويين السائحين من اثنين عن أبلغ قد كان اليمن في األجانب

 القبائل زعماء بين مفاوضات بعد سالمين وصلوا أيام بضعة وبعد .الخاطفين

 .أخرى مرة الميالد عيد عشية صنعاء في المركزية والحكومة

بني اجليش واللجان  إشتباكاتجرحى يف 
 الشعبية واملواطنني بالصبيحة

 بالخط الصبيحة منطقة في مطلعة مصادر اكدت

  مسلحة إشتباكات اندالع عن الدولي الساحلي

 اليمني الجيش من قوات بين االربعاء ظهر

 من واعداد لها التابعة الشعبية اللجان تساندها

 منطقة في الصبيحة مناطق ابناء من المواطنين

  ان  المصادر وقالت . العارة برأس مرخة وادي

 ، الجيش جنود احد جرح عن اسفرت اإلشتباكات

 على إندلعت اإلشتباكات ان المصادر وأضافت

  الدولي الخط بقطع الشباب من مجاميع قيام خلفية

 في شعبية لجان لوجود رفضا   الصبيحة في الساحلي

 من هم المنطقة أبناء فيما ،  الجيش تتبع المنطقة

 . الشعبية اللجان هذه في منضوين يكونوا أن يجب

 في الصبيحة ابناء من العديد حذر جهتهم من

 هذه خلف تقف ايادي هناك ان من المنطقة

 ، الصبيحة أبناء بين للفتنة وتسعى االشتباكات

 التي الفتن اشعال لمخططات التنبه الجميع محذرين

 اليمني لإلحتالل تابعة عسكرية قيادات اليها تسعى

 . المصادر وصف حد

 متابعات  عدن حرة 

 : نيوزيافع  عدن حرة 

 من عدن اىل صنعاء جوا رغم بداء حماكمتهم يف احملكمة اجلزائية الشعيبنقل معتقلي حادثة 

 ذمة على متهمين وتبن الحوطة أبناء من معتقلين أهالي من عدد أفاد

 تسعة وعددهم أوالدهم ان الشعيب بحادثة يسمى فيما إرهابية قضايا

 فجر المنصورة سجن من إخراجهم تم ان بعد صنعاء الى جوا نقلوا

 الجهات الى رفعوها شكوى في وقالوا األربعاء يوم

 على الصحيفة حصلت االنسان حقوق ومنظمات المختصة

 سجن من أوالدهم بنقل بإبالغهم تفاجوا أنهم منها نسخة

 الجزائية المحكمة ان رغم صنعاء الى بعدن المنصورة

 . إليهم المنسوبة التهم جراء محاكمتهم اجراءت تجري

 المركزي المنصورة سجن إدارة ان الشكوى في وأشاروا

 وزارة في أمنية جهات من اتصال بتلقي تفيد بعدن

 معرفة يتم ان دون صنعاء الى بنقلهم طالبت الداخلية

 أخرى جلسة وتحديد التقاضي اجراءت رغم ذلك اسباب

 تعذر بعد م1/2012/ 22 تاريخ لها حدد لمحاكمتهم

 أمام للتقاضي للمتهمين بالمنصورة السجن إدارة إحضار

 . م8/1/2012 بتاريخ الجزائية المحكمة في القاضي

 السلطة للقانون مخالف يعتبر حدث ما ان األهالي وأكد

 القضائية

 مناشدين للمعتقلين عادلة محاكمة في المواطنين ولحقوق

 : عطيريهشام / الضالع  عدن حرة 

شباب اجلنوب بروسيا يهنئون شعب اجلنوب ويشكلون 
 كازانلطالب اجلنوب يف مدينة  الطالبيهالرابطه 

 بمناسبة الجنوب ابناء روسياء فرع الجنوب شباب اتحاد هنئ

  يناير 13 والتسامح التصالح لعيد السابعه الذكرى

  من الذكرى هذه حول الجنوب شعب بان تهنئته في االتحاد وقال

  الشهير الجنوبي القسم ابناءة أقسم بيضاء صفحة الى اليم ماضي

 الى التواقة وبأرادتهم ، الدين يوم الى متوحدين يكونوا سوف بأنهم

 المتمثل البغيض المحتل من الثاني استقاللهم نيل

 بان تهئنته في روسيا فرع االتحاد واكد ، حمريةاأل سنحان بعصابة

 وان التعدديه اساس على دولتهم ينشدون سوف الجنوب ابناء

  يبتعد وان الماضي دروس من يستفاد بان ودعا ابناءه لكل الجنوب

 الى االلتفات من وحذر . الواحد والرأي االقصاء ثقافة عن الجميع

 يشقو لكي النفوص ضعفاء لها يروج التي والفتن الدسائس

  شباب اتحاد بارك اخرى جهه من . الماضي ويعيدو الجنوبي الصف

  فرع في الجنوب ألبناء بيةالطال الرابطة تشكيل روسيا في الجنوب

 : اسمائهم التاليه القياديه بالهيئه الممثله كازان

 علون علي ألخوا نائب جمال عمر ألخوا سارئي جمال محمد األخ

  11 من والمكونه مالي مسؤل الجحافي معاد ألخوا ثقافي مسؤل

  باقي في بيةالطال الروابط تشكيل تعمم سوف الله شاء وان عضوا

  وكذالك تحاديةاإل روسيا في الجنوب طالب بها يتواجد التي المدن

 في جدد كأعضاء سارانسك مدينه في الجنوبيين الببالط نرحب

  رامي من كال وعضويه الجحافي جهاد االخ بقيادة :ممثلين تحاداال

 ناصر وعلي الزهر وناصر صالح ابو وامين ناصر

 المدني المجتمع ومنظمات المختصة الجهات

 سجن الى وإعادتهم قضيتهم في بمساندتهم

 اجراءت الستكمال بعدن المركزي المنصورة

 . ضدهم المرفوعة القضية في التقاضي

 المشهورة الشعيب حادثة معتقلي ان بالذكر الجدير

 اللجان عناصر بعض قبل من اعتقالهم تم والذين

 أثناء منهم اثنين مقتل الى أدى الضالع في الشعبية

 مرورا يافع عبر لحج باتجاه أبين من عودتهم

 ,قائد عمار : وهم األهالي افادة حسب بالضالع

 سامح . سعيد \محمد عهد , فضل محمد احمد عمر

 يحي , علي محمد مجد , مشوص أمين ,الشجري

 نقلوا الزبيدي وليد , يسلم جميل , محمد يوسف

 المركزي السجن الى يوليو مطلع في الحادثة عقب

 من العديد قبل من حثيثة متابعات وبعد صنعاء في

 المجتمع ومنظمات واالجتماعية القبلية الشخصيات

 بعد لتجرى بعدن المركزي السجن الى نقلهم تم المدني

 الجزائية المحكمة أمام والتقاضي التحقيق عمليات ذلك

 . اتهامات من لهم نسب فيما

  بمدينة األهلي المجلس رئيس سابق وقت في وقال

 القبلي التضامن مجلس له دعا موسع لقاء في الحوطة

 ان ” المعتقلين قضية تطورات لمتابعة تبن بمديرية

 أبناء من أربعة ومعهم لحج أبناء من المعتقلة المجموعة

  من قادمين منازلهم الى عودتهم طريق في كانوا الضالع

 محافظة في والسلطات الشعبية اللجان ” مشيرا “ أبين

 أبناء عن أفرج حيث مناطقي فرز بعملية قامت الضالع

 السجن الى ونقلهم لحج أبناء باحتجاز قامت فيما الضالع

 “ بصنعاء المركزي

 الشريعة بأنصار تسمى لما عديدة مجاميع هناك ان مشير

 ان دون ومنازلهم ديارهم الى عادوا مختلف مناطق من

 .احد بمسهم

 مليونية التصاحل والتسامح اجلنوبي توجه رسالة استياء للسفري األمريكي يف صنعاء ..العربية واالجنليزية  تنيباللغ

 عدن مدينة في الجنوبي والتسامح التصالح لمليونية العليا التحضيرية اللجنة وجهت
 مليونية باسم فيها عبرت ،فايرستاين جيرالد بصنعاء األمريكي السفير إلى رسالة
 عن الجنوب لشعب باالعتذار وطالبته ،الجنوبي الشعبي االستياء عن الجنوب شعب

 .إليران بالعمالة التحررية السلمية وثورته الجنوب اتهم الذي الغريب تصريحه
  :الرسالة نص 
 

 المحترم صنعاء في األمريكية المتحدة الواليات سفير فايرستاين جيرالد :السيد سعادة
 :وبعد ، عليكم السالم

 (2013 يناير 13 ) والتصالح التسامح ذكرى في الجنوب شعب مليونية باسم نخاطبكم
 ُنسب مما الجنوب شعب استياء عن لكم ونعبر ،األخرى الجنوب ومدن عدن بمدينة
 تعبيره لمجرد ،إليران بالعمالة شعبنا يتهم ،اإلعالم وسائل في غريب تصريح من إليكم
 الهدف وحدة أكدت التي يناير مليونية في ،حضارية سلمية بطريقة الوطني موقفه عن

 ،السياسية الكاملة الجنوبية المدنية الدولة واستعادة واالستقالل التحرير في المتمثل
 شعبي بغضب تصريحكم نستنكر وإذ .يعنيه ال الذي ،الوطني صنعاء حوار ورفض
 :يأتي ما نستوضح فإننا ،شديد

 .؟األمريكية اإلدارة رأي عن أو سعادتكم رأي عن التصريح مضمون يعبر هل -1
 بالعمالة التحررية السلمية وثورته الجنوب شعب اتهام لكم جاز دليل أي على -2

 عن ،الجنوب لشعب باالعتذار ،الجنوبية المليونية باسم ،نطالبكم فإننا وعليه ؟إليران
 .عنكم يصدر لم إن نفيه أو ،سعادتكم إلى نسبته صحت إن ،الغريب التصريح ذلك
 قراءة الجنوبية المليونية تقرؤوا أن نأمل لكننا ،شديد شعبي بغضب استياءنا نؤكد

 .موضوعية
 1/2013/ 14 :عدن والتصالح التسامح لمليونية العليا التحضيرية اللجنة 

. Gerald M. Feierstein 
Ambassador of the U.S. A in San’aa 

Alsalam aleekum 
We are addressing your Excellency in the name of the millions 

who gathered in Aden and other Southern cities in the memory 
of Forgiveness and Reconciliation(Jan. 13th, 2013). 

 

We convey to your Excellency the resentment of the people of the 
south for the strange statement attributed to your Excellency in the 
media in which you accused the people of the south to be an agent 
for Iran. The people who just express their national opinion and 
attitude in peaceful and civilized demonstration of (millions) in which 
they emphasize the sole goal represented in liberation 
,independence and the restoration of the entire political southern 
civil state and rejecting the national dialogue( of Sana’a) for which 

they don’t care. 
While we condemn your statement with extreme public resentmen 

we seek clarification for the following: 
1) Does the content of the statement reflect the opinion of the 

ambassador or the opinion of the American Administration? 
2)On what basis your Excellency accuse the people of the south and 

their peaceful liberation revolution to be an agent for Iran? 
Consequently, we in the name of the million southern demonstrators 
demand that your Excellency apologize to the people of the south for 
that strange statement if it’s truly attributed to your Excellency, or to 

deny it if it’s not. 
We stress our extreme public dissatisfaction and we hope that this 
demonstration of one million southern people to be the subject of 
objective reading. Supreme Preparatory Committee March of Million 

for forgiveness and reconciliation  Aden 13th Jan. 2013 

 :خاص / عدن  عدن حرة 

 : الدياني عبدهللا عدن حرة 


