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 ولكن الفوضوي، بحكمهم المنكوبة المدينة لوضع تفهم باب من حتى وال

 !.الجاري يناير 12 عشية منذ المضطربة نفوسهم في لحاجة

 .(كبارا جثث   لهم   كانت وان×صغارا ناس   ناسه   ودهر  )   

 بالنجاح الحظ يحالفها لم التي المذكورة المسيرة عن نتحدث ان قبل -   

 بطرفي- الوحدويين هؤالء ان كيف نرى تعالوا يناير19 السبت يوم

 اللواء ومعهم االحمر الشيخ واوالد واعوانه صالح عبدهللا علي نزاعهم

  شطرين الى صنعاء تقسيم في يترددوا لم -واعوانهم محسن علي المنشق

 وال وكان الماضي بالعام السلطة على صراعهم خضم في (وجنوب شمالي)

 من ممزق كل البالد فقط وليس المدينة يمزق ان مستعدا طرف كل زال

 بسيل(الوحدة) عن هؤالء إعالم يمطرنا الذي الوقت في الحكم كرسي اجل

 الحدود خلف من واالستغاثة النجدة لهم اتت ان لوال والخطب المواعظ من

 من ويصبح الدولية بالوصاية منها فكاك ال بربقة لتوثقهم والمحيطات

 !. االستعمار تحت واقعا االستعمار حينها

 كانت التي الوحدوي التوت أوراق آخر وتسقط يتكرر الوضع اليوم -  

 يصف الذي الوقت ففي .السياسي مكرهم وتغطي زيفهم و سوءاتهم تداري

 في المليوني الجنوبي التصالح مهرجان الصنعانية االحزاب هذه إعالم

 وقاحة وبكل ايام بعد نراهم  وصفهم حد البالد تمزيق الى يهدف بأنه عدن

 اسمها مزعومة لمسيرة الحداد وألسنتهم إعالمهم كل يجندون وصفاقة

 حشود غيرت ان بعد السياسي بالمشهد  األوراق لخلط للعدنيين عدن

 ان واظهرت والخارج الداخل لدى القناعات من الكثير االخيرة الجنوبيين

 دولته استعادة عتبات على صلبة ارضية واحد صفا اليوم يقف الجنوب

 .المنهوبة

 فال الجنوب، قضية هي عدن وقضية عدن، قضية هي الجنوب قضية -   

 كل يدركها الحقيقة هذه .عدن غير من جنوب وال الجنوب غير من عدن

 محافظات باقي عن استثنائية خصوصية لعدن ان إدراكهم مع الجنوبيون

 ،طائفي، ديني ثقافي، تنوع من العاصمة هذه تحتويه لما الجنوبية

 يميزها وهذا ،واالحزاب والطوائف االجناس كل فيها ذابت عاصمة.سياسي

 م94 يولو7 غزاة عمدا الخصوصية هذه تجاهل الجنوب، مناطق باقي عن

 مفترسة تماسيح دموع ويسكبون البائسة عقيرتهم يرفعون اليوم الذين

 . الوحدوي استعمارهم تحت التاريخ ذلك منذ القابعة عدن على

 بكل سمومها تسكب ايام عدة منذ الشمالية االحزاب إعالم وسائل -     

 قنواتها وشاشات الورقية صحفها صدور وعلى اإلليكترونية مواقعها

 بعدما- جمعهم وتفريق الجنوبيين صف شق ذلك وراء من تروم الفضائية

 الرئيسة قضيتهم على تشويش وخلق - الصراع   روح بينهم من انتفت

 القضية مسمى تارة، العدنية القضية مسمى بتسويق (الجنوبية القضية)

 الجنوبيين لدى التهيب من  نوع إليجاد ذلك وكل أخرى، تارة الحضرمية

  من  جهنم سيكون البديل وان الوحدة اسمها جنة في يعيشون انهم من
 هذه تصور واللؤم الخبث ،بهذا الجنوبي– الجنوبي والتناحر التشظي

 .(اللئــيم   الطبــع خديعــة   فتلـــك  )الجنوبيين، أمام المشهد االحزاب

 الظلم من يعانون وابنائهما وحضرموت عدن كانت فان حسنا -   

 االحزاب هذه تزعم كما الجنوبية القضية غير قضيتين لهم وان والتعسف

 تعيد ان منعها الذي فمن والعقد الحل اسباب وبيدها حاكمة احزاب وهي

 أحزاب وهي قضيتيهما وتحل المنهوبة حقوقهم وحضرموت  عدن ألبناء

 .الضخمة؟ وطاقاته الجنوب ثروات كل على تجثم حاكمة

 يخجل الدم حضرة في ): درويش محمدو الشاعر قال مثلما نقول فلن     

 الفتنة أمواج تتحطم الجنوب ابناء به يتمتع الذي فبالوعي (ويتراجع الحبر

 .واذنابها المتشيطنة الصنعانية  االحزاب مراقدها من إليقاظها تسعى التي

 بهما يتمتع التي واالناة الوعي فلوال .إعصارا القيت فقد ريحا كنت فإن

  منطقة لكل تخلق ان إلى االحزاب تلك لسعت يدعيهما وال الجنوبيين

 وبينهما والوطن الوحدة باسم ذلك وكل ،حدة على منفصلة (قضية) جنوبية

 .الدين

 :لحكمة الشعر ومن -   

 !.(فاضل   النقص يّدعي كم أسفا ووا ×ناقص   الفضل يّدعي كم عجبا فوا) 

   انفسهم يصفون من يثبت أخرى مرة

 انهم صنعاء أحزاب في بالوحدويين

 الوصف هذا عن يكون ما أبعد

 والفشل الخيبة المرة هذا .المنتحل

 اقالمهم روجت أن بعد عدن في طالتهم

   الشيطنة بمداد المغموسة وإعالمهم

 اإلعالم وسائل من  واحدة وكل والفتنة

 تروج (له سفيه ال من ذل ):تردد هذه

 عدن) باسم مزعومة لمسيرة

 عدن مع تعاطفا وال حبا ،ليس(للعدنيين

بعد ساعات قليلة  املعالمحلة شبابية لنظافة مدينة 
من نشر صور للمدينة وهي مكتظة بالقمامة وطفح 

 اجملاري  

 حملة االثنين مسا عصر المعال حي من شباب نفذ

 الرئيس الشارع ومنها المدينة شوارع لبعض افةظن

 قيام من قليلة ساعات بعد الشبابية المبادرة هذة وتأتي

 وهي المعال لمدينة صور بنشر بارزة جنوبية صحيفة

 وطفح بالقمامة شوارعها تكتظ مزرية حالة في

 حكم عهد في .. عدن ) بأسم خبرها معنونة المجاري

 في المنشور الخبر في وجاء ، (رشيد وحيد المحافظ

 :  (الغد عدن ) صحيفة

 اعمال اختتام من ايام عشرة مرور وبعد اليوم

 عشرين عليه انفق الذي للنظافة السنوي المؤتمر

 رشيد وحيد المحافظ مرأى وعلى  لاير مليون

 مساحات المجاري وطفح القمامة اكوام احتلت

 الى يعيد مما لعدن الرئيسية الشوارع من شاسعة

 وحيد اداء في االبد والى ذهبت االمال ان االذان

 تبوئه فور وعودا  نفسه على قطع الذي رشيد

 . المحافظة منصب

 من االكوام هذه سيشاهد عدن مدينة الى الزائر

 شوارعها في الكريهة الروائح وانبعاث القمامة

 سيشاهد انه غير الذهبية الرمال ذات وشواطئها الجميلة

 تشيد الشوارع في المنصوبة االعالنية اللوحات عشرات

 عدن في النظافة صندوق وجهود النظافة مؤتمر باعمال

 وحيد  راسهم وعلى المسؤولين تناقض مدى يكشف مما

 في حكمة ادارة ان  يوم بعد يوما جليا يظهر في  رشيد

 االعالمي والتطبيل الشعارات طابع يحمل اصبح عدن

 . الكاذبة والدعايات

 اعلنوا قد عدن في النظافة عمال ان ذكره الجدير

 قبل من عامال 11 اعتقال خلفية على الشامل االضراب

 تنفيذهم اثر اليمني االحتالل لنظام التابعة االمن قوات

 . الماضي السبت يوم سلمي إلعتصام

 :خاص / عدن  عدن حرة 

 رمزي لثالث سرايا جنوبية تثري خماوف صنعاء كرنفايلعرض 

   سرايا لثالث الرمزية صوته في (العسكري) الكرنفالي  العرض أثار

  سرية كل في    المشاركين عدد يتجاوز ال( وصاعقة وشرطه مشاه سرية)

 األسبوع مطلغ حضرموت محافظة المكال مدينة شهدته الذي  شابا 30

 ذلك شوهد  الجنوبي والتسامح للتصالح السابعة الذكرى بمناسبة الفائت

 داللتها تتمحور أستعراضية كافعالية اليوتيوب رابطة على الرمزي العرض

 ، الجنوبية األمنية العسكرية المؤسسة يسمى كان بما للتذكير التراثية

 المدد أرتكاز نقطة يمثلون  األستعراضيتين اللوحتين في المشاركون

 بامعلم أحمد القيادي يتزعمه الذي الحراكي للفصيل  المناصر البشري

 أنتهت  ذلك ومع ، حضرموت بمحافظة  السلمي الحراك مجلس رئيس

 وال المكال  داخل  تاويالت او سجاالت او احاديث حولها تار ولم  الفعالية

  بعض  ماتناولته أن غي  حضرموت ووادي ساحل في المدن  بقية حتى

 من بشي (الرمزية)األستعراض لسرايا  والخليجية  العربية  الصحف من

 الذي  المليوني الحشد تناول  على التركيز  من فبدال مبرر له  ماكان  والتاويل  التضخيم

 أحتراما الجنوب أبناء لهما يكن لمراسلين العاطفة  حالة  يناير13 يوم  عدن مدينة شهدته

 تقارير في  المهنية  عن  لتجردهما ( اللبناية والنهار ، األماراتية البيان) لصحيفتي  كثيرا

  ماجاء فمثال .. والخارج الداخل في  العام الرأي  لتضليل محاولة في  تماما  الحقيقية جافت

 صحيفة أما ،«الحر الجنوب بجيش يسمى لما التابعة الصاعقة قوات» : البيان صحيفة في

 تقرير من ماورد بعض اليكم  المحظورات لكل متجاوزا تقريرها كان   اللبنانية النهار
 بينها الحراك مسلحي حوزة في ثقيلة عسكرية آلليات صورا ناشطون نشر    •): مراسلها

 أسلحة تحمل عربات إلى ،"ستينغر" وصواريخ ثقيلة، ومدافع ،"بي أم بي" مصفحات 10

  كثافة ظل في الحقيقية الى سيصلون حتما وخارجها اليمن في التابعون ... (متوسطة

 المراسلين مادبجه محاولة كانت وان ، النشر وسائل وتنوع تعدد مع االليكتروني الفضاء

  حساب على والنفوذ المال تمتلك نافذه أطراف أرضاء بهدف للحقائق تعسف من شي فيه

 صنعاء في يوجد ال وكأنه التجرد، من بشي وقائع نقل في اخالقهما  عن بعيدا عملهما

 قداسة يحترمون لكنهما عريقة عربية وصحف الدولية األنباء وكاالت لكبيريات مراسلين

 في ما لحدث وقائع على ترد لم أخبار نقل بوابة عبر  السقوط تاثير جيدا يدركون  مهنيتهم

 الرابط هذا في يبدو كما ومكانه زمانه
:(http://www.youtube.com/watch?v=AIewxQ8kkLs). على األصرار أن 

 الذي الممنهج السلوك هو الحقيقية عنق لي من النحو هذا على للوحدة مفتعل حب أثبات

 حتى السابق النظام عائلة  لبطانة الدعائي  واإلعالمي السياسي الخطاب مطبخ فيه سار

 في قصد بغير او بقصد السلوك نفس تمارسون وأنتم !! األن عليه هو بما  الحال وصل

 مازال شعب إرادة ضد ودولية إقليمية دوائر لتاليب مغلوطة مفاهيم لتقديم بائسة محاولة

 .عاما عشرين من أكثر منذ والنهب والقهر الظلم من يعاني

 : كشميمعوض  عدن حرة 

  "الرباميلردوا "
 الشيبــة عبــدهللاقصيدة لـ الشاعر احمـد 

 لك الحمد يا موجود طول الزمن

 وامكليبةبارحة  ويازنمنعس  يازن

 كانت حكومتنا ببندر عدن 

 تستجيبةمنا من دعا  معاريففيها 

 والليلة الدولة بصنعاء اليمن

 ال يعرفونا وال صنعاء علينا قريبة

 جاء تبع بدل ذي يزن وذلحين

 صعيبةوذي يزن قال خرجتنا عليكم 

 بقوة في الرئاسة سكن دييزن 

 والتريبة الحشامن بين  سكنتونوانتو 

 حسن يابوقده عام كامل سار 

 باتجيبة دي رايوانته في القصر اش من 

 هي والفتن تاكبعد المشاكل 

 جريبةسعد الجنوبيين لكن قلت جربا 

 

 تبن واحنالكم ارضكم عيبان 

 حرقنا بالنار اللهيبة ماقدخالص 

 متى هي وحدة اليمن في زنن

 بهخيران شعبي بدي  خذتوالطائفية 

 قال احمد الشيبة جنوب الوطن

 سني وال اصالحي وال في الشبيبة هوهال 

 هدن نضالةقالوا  ديشخص  يبا

 والمفروض حاجة غريبة يشتيةوالشعب 

 االمن  ياهلاسالون الشعب  وانتوا

 بهيشتي مع العكس او يشتي الذي يدعي 

 فن ياخيروال قال يشتي العكس 

 يجيبة باما عاد له صادقة في كل ما 

 ون قال بيت الحرية في الوطن

 حبيبةردوا البراميل والمحبوب يتبع 

 ثقافة عظيمة في جنوب الوطن

 ينيبةفيها واصل الحر ما حد  واحرار

 عسى هللا يكفينا شرور الزمن

 الكئيبةويخرج الشعب من ظلم السجون 

 الشجننحوه بعد  دي سمعتون

 صرح بمأساة من شرق اليمن ال مغيبة

 ياكمن رايكماسمعونا  وانتوا

 حرام لمسي ولصبح في الحياة الرهيبة

 تروا ارضنا في همها والحزن

 ال امن فيها وال دولة اتت بعد غيبة

 

 

 غدآانظروا ال  بحكمان وانتوا

 وهللا حسيبة الشطرينمسئول في  ياكل

 شاعر والتفاوض حسن رايذا 

 بايجيبة دي راياستفسروا الشعب اش من 

 الفتن هوهال تعملون الضغط 

 شي على شعب الجنوب الحبيبة تضغطوال 

 :التايل موقع عدن حرة على الرابط 
http://aden7hurra.wordpress.com 


