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 قناة فرنسية تبشر اجلنوبيني بقرب انفصال جنوب اليمن بعد املهرجان املليوني للتصاحل والتسامح

 والتسامح للتصالح السابعة الذكرى في الجنوبي للحراك المبهر المليوني الحشد فرنسية، قناة اعتبرت

 ”االنفصال حال“ اليمني الجنوب يدخل هاما، حدثا بعدن، الجنوبي

 حالة أصبح بل حراك مجرد يعد لم االنفصال ان ويؤكد الشمال مع

 اإلخبارية 24 فرانس قناة موقع وأكد .وسياسية اجتماعية شعبية

 التصالح ذكرى على ” تحليلي“ خبر في بالعربية الناطق

 أحيت وممارساته صالح هللا عبد علي حكم أخطاء أن والتسامح،

 اجتماعية شعبية حالة اليوم أصبحت التي االنفصال إلى الدعوات

 خبر) برنامجها في القناة وقالت . حراك مجرد وليس وسياسية

 الناطقة الفرنسية القناة تلك في االعالمي يعده الذي (وتحليل

 صنعاء في البحث يستمر فيما :”بدرخان الوهاب عبد“ بالعربية

 األحد يوم عدن شهدت الوطني الحوار الفتتاح الممكنة السبل عن

 الجنوب بين االنفصال بأن يجهر الذي نوعه من األول هو مهرجانا

 اجتماعية شعبية حالة أصبح بل حراك مجرد يعد لم والشمال

 السياسي الحل الستكمال شماال المنشود الحوار بموازاة .وسياسية

 آخر البيض سالم علي رفع عامين، نحو منذ القائمة لالزمة

 لتصفية جنوبي -جنوبي حوار شعار الجنوبي اليمن رؤساء

  عام الداخلي االقتتال من سواء الجنوبيين بين المتراكمة الخالفات

 1994 صيف حرب عشية ارتكبت التي األخطاء بسبب أو 1986

 سمي فيما الجنوب وأخضع الشمالي الجيش فيها انتصر التي

 وممارساته صالح هللا عبد علي حكم أخطاء لكن .”الوحدة دولة“

 ضد الشعبية االنتفاضة وقبيل .االنفصال إلى الدعوات أحيت أن لبثت ما

 في هجمات الحكومي الجيش شن 2011 العام مطلع صالح علي

 أوال شكلت االنتفاضة هذه أن إال الجنوبي، الحراك لسحق عدة محافظات

 تنظيم من الحراكيين لتمكين وثانيا الهجمات، تلك لتقليص فرصة

 الخارجي والتأييد لحظة، أي في الجنوبيون عليه يحصل لم وما .صفوفهم

 المجتمع ينظر أن تستحق شعب قضية بوجود االعتراف مجرد حتى أو

 ضد حربهم في دعمتهم كانت التي العربي الخليج فدول.فيها الدولي

 أنها مناسبة من أكثر في أعلنت الماضي القرن من 94 عام الشمال

 تنظيم على بالحرب المهتمة الدولية القوى أما .موحدا اليمن تفضل

 .الدولتين حال إعادة في بحث أي فترفض البلد هذا في ”القاعدة“

 إيران أن أخيرا بإعالنه المراقبين فاجأ صنعاء في األمريكي السفير لكن

 التي األولى المرة وهذه .الجنوب فصل بهدف البيض سالم علي تدعم

 رغم اليمن في إيرانيا تورطا هناك أن صراحة أمريكي مسؤول فيها يقول

 واشنطن وحرصت االتجاه، هذا في تصب كانت كثيرة معلومات توفر

 .تأكيدها عدم أو نفيها على دائما

 المطلب إحالة تفضل فصنعاء .األمر في حسم قد شيئا إن القول يمكن وال

 توفر فدرالية صيغة بأن تأمل تزال وال الوطني، الحوار على الجنوبي

 النزاعات تكبح أن يمكن األقاليم من ولسواه للجنوب االستقاللية بعض

 .األخيرة األعوام في تنامت التي االنفصالية

 :متابعات  عدن حرة 

جنود من األمن  إعتداءأسرة الشهيد بن شجاع والناشط العيسي توضحان حول واقعة 
 املركزي على مواطن

 بن صالح“ الشهيد اسرة من ردا الثالثاء يوم جنوبية  صحيفة تلقت

 واقعة حول المركزي االمن قيادة رد على ردا ”اليافعي شجاع

 تلقت كما ”شجاع بن نقيب“ نجلها لها تعرض التي االعتداء

 في اسمه ورود على ردا ”العيسي اديب“ االخ من توضيحا الصحيفة

 . الموضوع ذات حول المركزي االمن قيادة ورد افادة

 ورد العيسي من المرسل التوضيح  الصحيفة تنشر الرد بحق وعمال

   . شجاع بن اسرة

 العيسي اديب االخ رد

 التابع المركزي األمن من عسكري في انه بي االتصال تم باألمس حصل لما شرح

 . للشباب فذهبنا المنصورة في االحتالل لقوات

 القات سوق في خلدون أخوهم على باالعتداء قاموا الذي األفراد احد هذا ان وقالوا

 البندق استرجاع يريدوا قالوا المطلوب ماهو وسألنهم عليه ومسدس بندق واخذ

 هناك كان إذا شي ألي مستعد انه وقال المركزي األمن قائد بنا فاتصلنا والمسدس

 .خطأ

 أتحمل ال انا ،وقال رقابكم في والجرحى الشهداء دماء ان صراحة بكل معه وتحدثنا

 شكاوى إي لتقبل مستعد وانا، فقط أشهر ستة منصبي في لي ألني مسؤولية إي

 سؤالنا النقاش هذا في والخوض للكالم هناك ليس ان وأخبرناه.ضدي موجهه

 األسير فأخذنا .لتسليمك مستعد انا قال والمسدس البندق بتسلمونا هل واضح

 .والبندق المسدس وأخذنا والشباب انا المركزي األمن وسلمناه

 حادثة بين الربط منها محاولة الغد عدن ضمنهم ومن المواقع بعض ماتناولته أما

 .به قمنا وما شجاع بن الشهيد ابن

 ماتعرض أخرى جهة من وندين الغد عدن صحيفة اليه ماذهبت قاطعا نفيا انفي فاني

 .الشهيد ابن له

 . وللعلم توضحيه أردنا ما هذا

 وشكرا

 ”شجاع بن“ الشهيد اسرة رد

 الغد عدن تحرير رئيس األخ

 اليافعي شجاع بن صالح العميد الشهيد ابن شجاع بن صالح نقيب له ماتعرض

 موقع في المتمركزين المركزي األمن أفراد قبل من بالقتل الشروع محاولة من

 تم ،وبعدها الممدارة في منزلهم من خروجهم اثناء الرياضي اإلستاد من قريب

 . خطيرة حالة في وهو النقيب مستشفى إلى إسعافه

 جندي تحرير تم انه المركزي األمن اداراة قبل من تعقيب من نشرة وماتم

 ،وإنما ذلك العيسي أديب األخ نفى وقد, الصحة من له أساس ال خبر هذا مختطف

 منهم وإقرار اعتراف الوقت وبنفس كيدية تهم وتلفيق اقترفوه لما تبرير محاولة

 اختطاف تم السيارة ان أو للخبر والصحةالشهيد، البن بالقتل الشروع بمحاولة

 وأننا مننا بالغ وهذا الجنوب، بأعالم مزينة السيارة لكون فقط وإنما جندي بها

 . مايحصل وتداعيات المسئولية نحملهم

 مازال شجاع بن الحافظ عبد صالح الشهيد والدنا مقتل قضية ان العلم مع

 رغم عليهم بالقبض األمنية األجهزة تقم ولم العدالة وجهة من فارين المتهمين

 مايؤكد وعندنا المركزي باألمن أفراد ومنهم العامة النيابة من القهرية األوامر

 .ذلك

 من له يتعرضون لم الشهيد أسرة مع الوقوف الجنوب أبناء كل نطالب وعليه

 جهات قبل من ابنة بقتل الشروع محاولة ثم ومن والدهم بقتل ابتدأ انتهاكات

 .المواطن وسالمة امن على تحافظ أنها تدعي وعناصر

 الجهات كافة والى ذلك ونحملهم المسئولة الجهات كافة إلى منا البالغ هذا

 . جانبنا إلى والوقوف بدورها تقوم ان واإلنسانية الحقوقية والمنظمات

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم

 اليافعي شجاع بن صالح العميد الشهيد أسرة

 :الغد عن صحيفة عدن  عدن حرة 

 من صنعاء وفي حروب من صعدة في حدث عما فليصطلحوا

 والمناطق الحديدة ألهالي اعتذروا دموية اغتياالت وعن تناحر

 تغيب لن الالهية فالعادلة عدالة هناك تكن لم فان الوسطى

 خطبته ختام في ودعاء ” الزوال إلى مصيركم ان واعلموا

 ردفان ستشهده الذي المهيب الجنائزي التشيع في للمشاريع

 إلى لحج بحوطة خلدون ابن مستشفى من القادم الثالثاء يوم

 االبرص حيدرة سالم النخيلة منطقة لشهيد الجدعاء مقبرة

 . االحتالل قوات قبل من المدينة قصف اثر استشهد الذي

 ...القيادي وفاة 
 جثمانه نقل سيتم بإنه مشيرا   جراحية عملية له اجراء المنتظر

 العواذل أبناء قبل من تشييعه ليتم رأسه مسقط لودر مدينة الى

 مجلس رئيس قال جهته من.االربعاء غدا   صباح والجنوب

 الجنوب إن الجعدني صالح علي االخ بلودر الجنوبي الحراك

 في الجعدني وأضاف.واألوفياء المخلصين ابناءه خيرة فقد

 الدكتور إن لحظات قبل ” حرة عدن ” معه اجرته اتصال خالل

 السياسي المعترك خاضوا الذي المناضلين من عباس

 في الرفاق من الكثير مع الفضل له وكان عقود منذ والعسكري

 إلى الحارة تعازيه الجعدني ونقل الجنوبية الثورة فتيل اشعال

 جعبل محمد البطل الفقيد وذوي اسرة والى الجنوب شعب أبناء

 وان والمغفرة بالرحمة يغشاه إن القدير العلي هللا سأال   عباس

 والسلوانو الصبر وأهله يلهمنا وان جناته فسيح يسكنه

 الثورة في المناصب من عدد شغل قد كان عباس الدكتور

 خالل وتعرض بلودر الحراك مجلس رئيس بينها الجنوبية

 في ونصف عام من ألكثر والسجن لالعتقال السياسي نشاطه

 .. صنعاء اليمنية العاصمة

 ..مشدود الشيخ 
 وينشرون الناس بين يحرشون وهم للدين انتساب أي للدين

 ان الدين من اليسئ انه بالقول الخطبة في وأشار ”الفتن

 تجسد كونها بينهم فيما الناس وتتراحم ويتسامح يتصالح

 في وقال . الكريم الرسول له دعا الذي واإلخوة التراحم معنى

  السلمية بثورتهم بدوا عندما الجنوبيين ان الجمعة خطبة

 بل كيان أو حزب يدعوهم لم  والتسامح التصالح أعلنوا

 في وتنقلوا  ردفان جمعية ومنها خيرية جمعيات في تداعوا

 ..بعدن خطيب الجمعة 
 وال والفردية للتسلط بيننا مكان فال وأضاف والعداوة والبغضاء

 الناس سامح من واضاف االنتقام روح وال والحروب الصراعات

 عدوة وقهرا نفسه وزكت قلبه وصفى صدره واتسع عيشة طاب

  التصالح أعلن حينا الجنوبي الشعب هوا هذا قائال فأردف

 الجنوبي الشعب أيها قائال الحسني الشيخ وأضاف . والتسامح

 وآالمك أحزانك حولت فلقد المليونية بهذه كله العالم أربكت لقد

 الجنوبي الشعب أيها أبدعت لقد وأضاف وصفاء فرح   إلى

 التصالح مفهوم وأسست وآالمك وأحزانك مآسيك وتجاوزت

 .كله العالم بها ألهمت تحررية جنوبية ثورة وفجرة والتسامح

 ان يريدوننا ال من هناك الثوار ايها الحسني الشيخ وأضاف

 قائال فاردف يريدون ماذا متسائال واضاف ونتسامح نتصالح

 صنعاء شوارع في اليوم يتقاتلون كما نتقاتل ان يريدون

 الجنوبي الشعب وتسامح تصالح لقد الحسني الشيخ واضاف

  من اتت التي الراجلة بالمسيرات بذالك الشعب هذا عبر وقد

 مع عدن العاصمة في والتحمت التقت والتي وابين شبوة

 ذالكم وشكل وردفان ويافع الضالع من اتت التي المسيرة

  المتحالفة العالمية والقوى االحتالل للنظام قوية صدمة التالحم

 الجنوبي الشعب كان حين في الحسني الشيخ واضاف . معها

 ويصرح األمريكي السفير لنا يخرج الساحات بالماليين

 واضاف الجنوبي الشعب بها يتحدى مسئولة غير بتصريحات

 ودبلوماسي سياسي بإفالس األمريكي السفير فاجئنا لقد

 الحسني الشيح واضاف الجنوبي الشعب بها بتحديه وبوقاحة

 من شاهده لما واإلرباك بالقلق األمريكي السفير أُصيب لقد

 قائال الحسني الشيخ واضاف , الساحات في المالين احتشاد

 الجنوبي في يجري ما عن مسئول انتم األمريكي للسفير نقول

 وأضاف الجنوب ضد االحتالل للنظام المنحاز موقفك وعن

 مصالحكم ان لتعلم األمريكي السفير ايها قائال الحسني الشيخ

  يغرك فال االحتالل دولة في مصالحكم من اكبر هي الجنوب في

 أبناء أدى ان وبعد . صنعاء عصابات من المستشارين

 حاشدة جماهيرية مسيرة انطلقت الجمعة صالة ركعتي الجنوب

 مجددا والعودة الدائري الخط ثم ومن مدرم الشهيد شارع جابت

  المسيرة في المشاركون رفع واالستقالل التحرير ساحة الى

 والتسامح التصالح ملتقيات وتؤسس  الجنوبية المحافظات جميع

 السلمية فطرتهم أنها مشيرا الجنوب محافظات من محافظة كل في

 دعوة منها انطلق والتي الخيرية ردفان جمعية بإغالق مذكرا

 ان مشدود الشيخ وبين . الجنوب أبناء بين والتسامح التصالح

 المشهد عن سكوته عن المعين الرئيس محاسبة يريد من هناك

 من مثله يرو لم أنهم عنه السن كبار قال الذي يناير 13 في العظيم

 التي الترتيبات عن مشدود الشيخ وتحدث .متميز وتنظيم ترتيب

 وإطعام  الشعبية الحملة وبداء  والتسامح التصالح مهرجان شهدها

 وصل حتى فاض الطعام ان مشدود الشيخ فيه قال الذي المشاركين

 هو هل متسائال قولة حسب االحتالل معسكرات في للجنود  الطعام

 بيت كل من خرج البيوت مال من انه كاشفا اإليراني المال من

 الحساب ليطلب يأتي تاجر مال وليسئ  والصورة بالصوت موثق

  الشيخ طالب عندما التغيير لثورة حدث ما مثل المصلين مخاطبا

 وحزبه هو  قدمه ما مقابل  لاير مليار 4 مبلغ تعرفونه وانتم

 في هنا وليسئ الشمال في هناك يتخاصموا ان الى داعيا وكيانه

 . الجنوب

 الذي عدن ومدينة عدن ألبناء يعود نصفه المشهد هذا ان مشيرا 

 أبناء يقصي ان قولة حسب والتدليس والفتنة آالفك حزب يحاول

 بهيج بعرس مشدود الشيخ وصفة الذي  المشهد عن ويبعدهم عدن

 . الجنوب ألبناء

 الحوطة مدينة  الجمعة وخطبتي صالة عقب شهدت وقد هذا 

 والشعارات األناشيد مرددة الشوارع مختلف طافت حاشدة تظاهرة

 بين والتسامح التصالح على والتأكيد الماضي صفحة بطي المطالبة

 أساس على إال اليمني للحوار رفضهم ومجددين  الجنود أبناء

 . دولية رعاية وتحت دولتين

 الذين والشهداء الزعماء وصور الجنوب أعالم المتظاهرين ورفع 

 واالستقالل الحرية وتحقيق القضية انتصار اجل من بدمائهم ضحوا

 األحزاب وتعدد والحرية الديمقراطية دولة المنشودة الدولة وإعالن

 الخاصة الملكية وحماية أحكامه النافد  والمستقل العادل والقضاء

 . متميزة دولية وعالقات والعامة

 ..تسيطر المقاومة الجنوبية 
 نفذت التي الجيش قوات قبل من منه االنسحاب يتم لم التي موقع

 لجنة نزول بعد الضالع على المطلة المواقع كل من كامال انسحابا

 .الغرض لهذا شكلت عسكرية

 

 الرئيس وصور والمعتقلين الشهداء وصور الجنوب دولة اعالم

 الحوار ترف التي الشعارات ورددوا البيض سالم علي الجنوبي

 رددوا وكذالك واالستقالل التحرير مبدأ على إال صنعاء نظام مع

 واالستقالل بالتحرير تطالب والتي الجنوبية الثورية الشعارات

 . الجنوب دولة واستعادة

 ..يؤدون االالف 
 واستعادة العدل وهو الخالق به أمر بهدف يطلب الساحات إلى

 ونقل وبرمج خطط لمن  فشكرا ، بالحرية المتمثل المسلوب حقه

 وقفنا الذي هلل وشكر األبطال عدن ألبناء وشكر وتعاون

 . "النصر سيأتي وبتوفيقه

 األمل فاقدي العربية الجمهورية في اإلخوة بان الحضرمي وقال 

 شعب يتمناه الذي  والقانون النظم فاقدي ألنهم دولتهم ببناء

 األرض على يحدث بما االعتراف إلى ودعائهم لهم، الجنوب

 ال قائال حقه، باستعادة مصيره يقرر ان الشعب وترك الجنوب

 ان يرضى ولن معكم بالتعايش يستمر ان الجنوب شعب يرض

 وقف قد الجنوب وشعب وحده، هلل فعبوديتنا أبدا لكم عبيدا نكون

 بالحرية حق يناله حتى يتزحزح ولن صلبه أرضية على

 ." األفق في يلح الذي واالستقالل

 وتسامحا بتصالحنا غيضا اكتظوا األعداء بان فضيلته ووضح 

 كسواد اسود تاريخهم ان يعلموا ولم ماضينا ينبشوا ان وحاوال

 فستة ويتناحرون، يتقاتلون، وهم ألحظة حتى زالوا فما ، الليل

 مليء فهم ، مستمرة القبائل حروب وكذا ، صعده في حروب

 . قلوبهم عميت ولكن بالسيئات

 في لما الخضوع  عدم إلى ايضا اليمنية العربية أبناء  داعيا 

 الدين ويربطنا عرب فنحن اإلخوة نسيج ليبقى الجنوبي الواقع

 بله الطين تزيدوا ال ، متحابين متجاورين متآخين سويا لنعيش

 " والشحناء العداوة من قبل من زرعتموها مما بإكراهية

 قنوات من المصطنعة المسرحية تلك إلى الحضرمي وتطرق

 عادتهم فهذه الجنوبي االنجاز سرقة حاولت التي اإلصالح حزب

 بعض روجت " قائال الحبيب الجنوب في جميل هو ما كل بسرقة

 تصالح الجنوب بان سيرهم مع تتماشي والتي إعالمهم وسائل

 ... هزلية مسرحية من لها يا صنعاء إلى لتنسبها الشمال مع

 .. الكون وجه على إنسان ألي خير كل نحب الجنوب أبناء نحن

   ،. ذلك ونشجع نرحب بعضهم مع يصطلحوا ان أرادوا فان


