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 صحيفة كل اجلنوبيني من عدن اىل املهرة( عدن حرة)

 !اجلنوبحشرات 
 مثال الحبيب ريفنا في الناس يتداول

  األشخاص بعض حالة يشخص 

   والتنطط باألذية المعروفون الطفيليين

   وهوانهم حيلتهم وقلة ضعفهم رغم

  كثيرة بحشرة فيشبهونهم الناس على

 تسكن وال تهدأ ال الرائحة نتنة الحركة

 عيشهم في يسكنون الناس تدع وال 

  قتلتها إن: الحشرة هذه عن بقولهم 

 تجاوزت أي بطرت، تركتها وان عفنت

 .حدودها 

 الجنوب ألبناء النضالية المسيرة وخالل

 سقط سنوات سبع من ألكثر الممتدة 

 ممن الجنوب أبناء من عدد برز اآلالف واعتقل والجرحى الشهداء خاللها 

 وال أسويا كبشر العيش يستطيعون ال ممن تماما الحشرة هذه يشبهون

 أخرى وسائل إلى للجوء الحاجة يجنبونه ال كما أذيتهم المجتمع يجنبون

 أمامهم نفسه المجتمع فيجد القويم الخط على وتضعهم توازنهم إليهم تعيد

 أو أسلوب وبأي هؤالء مع للتعامل المالئمة الكيفية إزاء أمره من حيرة في

 فأن الحشرة بهذه أشبه ألنهم وإنما وسيلة انعدام وال ضعفا ليس سلوك

 للتسامح المجتمع توجه إطار في معهم تعامل أو الضعفاء حساب في عددهم

 للناس يسببون فأنهم أبناؤه كل ملك الجنوب إن منطلق ومن والتصالح

 إلى إساءات من يثرثرون وما يطرحون بما المتاعب لها ويخلقون األذية

 ناهيك وسامية نبيلة نضالية تجربة تشويه إلى ويعمدون الشهداء تضحيات

 التسامح حالة مستغلين األمة إرادة ضد للوقوف الدءوب سعيهم عن

 والقناعات اإلرادة عن التعبير حرية يكفل جديد مجتمع خلق على والحرص

   .المواقف وحتى

 جديد أسلوب نحو وتوجهه الجنوبي المجتمع انفتاح إن البعض يظن لذلك

 النهر مجرى عكس السير حق تمنحهم اآلخر قبول على القائمة للحياة

 هذا مجرى تغيير على القدرة أنفسهم في يظنون أنهم األسوأ الجنوبي،بل

 األنوف تزكم عفونتها أضحت التي اآلسنة بحيرتهم في ليصب النهر

 السامة بالطحالب المليء مائها من يشرب لمن قاتل تسمم حالة في وتتسبب

 .النتنة والحشرات

 الحق هؤالء يمنح ال الشمولية ويرفض بالتعدد يقبل جديد مجتمع خلق إن

 لهذا النضالية للتجربة االستعداء وحل في األخالقي السقوط ممارسة في

 للجنوب ننتمي جميعا إننا وذريعة مسمى تحت أبنائه ولتضحيات الشعب

 وتقديس واحترام القضية بعدالة إيمان وإنما مسمى ليس للجنوب فاالنتماء

 وهم سقطوا ممن الشباب خيرة من العشرات قدمها التي الطاهرة للدماء

 عبدة يتطاول أن الحرية من ،ليس ماء شربة أو جاف خبز كسرة يشتهون

 وتسعى تحمله بما التجربة هذه على الظالم ورموز والسلب النهب شيوخ

 وال والكريم الحر العيش في حقه الشعب لهذا يعيد سام هدف من ألجله

 .المعتقلين وعذابات الجرحى وانين الشهداء دماء على بالتطاول

 موائد بقايا على األكل في الحشرات هذه تستمر إن سيمانع أحدا إن أظن ال

 وتربيتهم لحاجاتهم فهما وأكثر أدرى فهم شأنهم فهذا أسيادهم من اللئام

 أحدا إن أيضا ظن ال لكن فيها، أنفسهم يضعوا أن يجب التي وللمكانة

 اللئام موائد على يأكلونه وما معيشتهم ثمن يدفعوا إن حق لهؤالء سيترك

 .ومستقبله وشهدائه بقضيته كامل لشعب واستهدافا إساءة

 منصور محمد 

 التصــاحل والتســـامح… قصيدة 

 الى بندر عدن حجينا باالمس

 قد فرضنا حجنا خورمكسرفي 

 مليون في مليون في الساحة حضر

 بخونافي الخط يمشوا  ديمن غير 

 هذي رسالتنا لحكام الخليج

 هذه هي اخر رسالة مننا

 جيدآافهموها وفهموها  وانتوا

 شوفوا الغرض منها هو استقاللنا

 من بعد هذا الحشد نرجو المعذرة

 فلتعذرونا ال تغير طبعنا

 لو افترضنا واتجهنا للسالح

 ارضنا بانحررماشي علينا 

 من بعد هذا اليوم لن نركع لهم

 رؤسنالو يغلبون االرض فوق 

 ماشي تراجع من طريق الحرية

 لو يزرعونه شوك تحت اقدامنا

 في شهر يناير وفي الثالث عشر

 يوم التصالح والتسامح بيننا

 كان فرق شملنا ماقدمن بعد 

 اليوم جمعنا ووحد صفنا

 صادقه مخوهاليوم قدنا اخوه 

 قوى تقدر تفرق بيننا مافي

 ال قوم بن لحمر وال شله علي

 قدنا تصالحنا قفلنا بابنا

 فل نفتخر بالصلح ونحمد ربنا

 لما تصالحنا تقوى عزمنا

 قدنا رجعنا مثلما كنا زمان

 تجمع شملنا االلفهعادت لنا 

 وباقات الورود بالكاديسالم 

 تبلغ شعبنا االففي  االف

 الى سيله بله شبوةال  حوفمن 

 جنا نوبهوما  امزانهما رشت 

  شعب االصالة والثقافة والكرم

 على مدى التاريخ عمره ما انحنا
 

 لن يركع لحد الحيدشامخ كمثل 

 ال في زمان اول وال في وقتنا

 هلل درك ايها الشعب االبي

 اخرست اعداك الذي تعبث بنا

 وضمدت الجراح االمكلملمت 

 واثبت للعالم صمودك من هنا

 يا ايها الجبار ويا شعب الجنوب

 يوم التحرر من قيودك قد دنا

 مصيره ينتهي متأمروكل 

 وكل من عاداك له موت الفناء

 االحرار يا ارض الجنوب ياموطن

 فخرنا وانتيانتي لنا العزة 

 قد جثم فوقشمهما سواد الليل 

 ال بد يأتي وقت يظهر فجرنا

 بصبر طالت المدة علي جيتان 

 وان قلت بشكي فالمحاسب ضدنا

 ضايعةاين العدالة والعدالة 

 في ايده حكمنا لستعمارما دام 

 قلنا نجي بالسلم ثورة سلمية

 وانه خيار السلم ماشي فادنا

 نشتكي واحناالعام بعد العام 

 غاثناسمع مننا وال حد  ماحد

 نعاني ظلمهم واحنالما متى 

 فوقنا والمأسيالقتل فينا 

 باتنصفوايا قادة العالم متى 

 لما قد المحتل ينهي شعبنا

 اليوم يا شعب الجنوب الباسلة

 عدونا نظربان االوان 

 مالي مس امريكا وال كل الدول

 بيداتنافجر التحرر نصنعه 

 الحل عندي نتجه نحو السالح

 يحررنا ومنه نصرنا باهو 

 ماال بغينا مثلما نحنا عليه

 حلت نهايتنا وخيم يأسنا

 والختم صلى هللا على طه النبي

 ما تصبح الحجاج تدعي في منا

 صلى هللا عليه ما برقه برق

 .وما رعد رعده وما لساني سنا

 مودية ــ ابين ..قنان سند / للشاعر 

 الجعدنيكمال / كتبها 

رسائل شعب اجلنوب يف ذكرى التصاحل ) بعنوان ندوة سياسية 
 خبورمكسريف ساحة الدرويش ( والتسامح 

 شعب رسائل" :بعنوان ندوة بعدن الدرويش الشهيد ساحة مخيم أقام

 المخيم في أقيمت التي الندوة وفي "والتسامح التصالح ذكرى في الجنوب

 . الجمعة مسا عصر بعد مكسر بخور

 على تركزت هامة ورقة قدم الذي ،رمزو محمد الشيخ فيها واستضاف 

 التي الفعالية تلك الجنوبي والتسامح التصالح لمهرجان الكبرى األهمية

 الرسالة وهي األولى الرسالة أربع رسائل تضمنت أنها الورقة ذكرت

 قادة إلى وجهت فقد الثانية الرسالة أما منهم، الصامتة الفئة والى الجنوب لشعب الموجهة

 الرابعة الرسالة أما الجنوبية، والهيئات للمكونات كانت فقد الثالثة الرسالة بينما الجنوب

 .الدولي، المجتمع إلى الجنوب شعب بعثها فقد واألخيرة

 والتسامح التصالح مهرجان وجهها التي الرسائل تلك جميع الورقة فصلت وقد هذا 

 العديد قدموا الذين المشاركين من العديد الندوة في تحدث كما عدن، العاصمة في المليوني

 الندوة موضوع حول المداخالت من

 : الجحافيرائد / عدن  عدن حرة 

نيابة الصحافة بعاصمة االحتالل صنعاء 
 تستدعي رئيس حترير صحيفة االمناء العدنية 

 االمناء الجنوبية قالت رئاسة تحرير صحيفة 

 بضرورة يقضي استدعاء تلقت أنها

 نيابة أمام تحريرها رئيس مثول

 العاصمة في والمطبوعات الصحافة

 واضحة مخالفة عدته فيما اليمنية

 المكاني لإلختصاص وصريحة

 . القضايا هذه بمثل الخاص

  صحيفة تحرير رئاسة وقالت

 من الصادرة األسبوعية "األمناء"

 االحتجاجات بحركة والمهتمة عدن

 صادر صحفي بالغ في الجنوب في

 على "حرة عدن" وتحصلت عنها

 استدعاء مذكرة وجهت بصنعاء والمطبوعات الصحافة نيابة ان منه نسخة

 ."االعجم عدنان " الزميل تحريرها رئيس بحق

 الصحافة نيابة بنطاق المكاني لإلختصاص مخالف االستدعاء وهذا

 نيابة قبل من استدعاء قرار إصدار يتم ان يتوجب كان حيث والمطبوعات

 . بعدن والمطبوعات الصحافة

 لمضايقات تتعرض أنها "االمناء" صحيفة قالت الماضية األشهر وخالل

 . الجنوب في االحتجاجات بخصوص صحفية تغطيات خلفية على شتى

 لــقــطــة الـعــدد  :خاص / عدن  عدن حرة 


