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 دارسعدمسريتان حاشدتان يف مدينتي  ..الثوري ضمن التصعيد 
 الناجز للجنوب  اإلستقاللواملنصورة بعدن تؤكدا على خيار 

 مدينة في الماضي الثالثاء يوم عصر حاشدة مسيرة خرجت

 السلمي الثوري التصعيد ضمن عدن بالعاصمة سعد دار

 شارك ، االسبوعية عدن العاصمة فعاليات لبرنامج ووفقا  

 دولة اعالم رافعين ، عدن العاصمة ابناء من المئات فيها

 علي الرئيس وصور الجنوبيين الشهداء وصور الجنوب

 التحررية الجنوبية الثورة شعارات مرددين البيض سالم

 االحتالل من الناجز الجنوب استقالل خيار على مؤكدين

 ، البغيض اليمني

 نفس مساء المنصورة مدينة في ليلية مسيرة خرجت كما

 اعالم فيها رفعوا المدينة ابناء من المئات فيها شارك اليوم

 بتحرير المطالبة الثورية الشعارات ومرددين الجنوب دولة

 . الجنوب واستقالل

 :خاص / عدن  عدن حرة 

 املمدارهابناء … املديريه يف مسريه حاشده شهدتها 
 اجلنوبني النشطاءينددون مبمارسات قوات االحتالل ضد 

 حاشده مسيره االربعاء يوم عصر الممداره مديرية شهدت

 . عدن العاصمه ابناء من االالف فيها شارك

 التحرير ساحة من المسيره انطلقت حيث

 الرئيسيه الشوارع من عدد وجابت واالستقالل

 بالمديريه

 المطالبه الثوريه الشعارات الجماهير ت ردد وقد

 على بالسير الشهداء تعاهد وشعارات بالتحرير

 . واالستقالل التحرير حتى خطاهم

 حاشد مهرجان اقيم قد المسيره انطالق قبل وكان

 الشعريه القصائد من عدد فيه القيت الساحه في

 لما ادانه بيان تلي كما الجماهير الهبت التي الثوريه

 من ممارسات من الجنوبين النشطاء له يتعرض

 الشهيد ابن للناشط ماحصل واخرها االحتالل قبل

 من المبرح للضرب تعرض الذي شجاع بن صالح

 الواقعه العسكريه النقطه احد في االحتالل جنود قبل

 الشهيد ام الناشطه له ماتعرضت وكذا الملعب قرب

 القيادي المسيره حضر. مضايقات من الباخشي

  الحراك مجلس رئيس الحريري مقبل على

 لمجلس العام االمين فضل احمد نصر و بالمديريه

  من وعدد االرئيس نائب الجعدني واحمد الحراك

  في الجنوب شباب واتحاد الشبابيه الحركه نشطاء

 . المديريه

 : الدياني عبدهللا/ عدن  عدن حرة 

 بأبنيالتصاحل والتسامح مسرية ومهرجان حاشد يف مدينة زجنبار بذكرى  حتااالتإلتواصالً ل

  جماهيري ومهرجان مسيرة االربعاء يوم صباح ابين بمحافظة زنجبار مديرية شهدت

 الفعاليات ألحياء تواصآل السلمي الحراك ومجلس الجنوب اتحادشباب نظمة حاشد

  الفعالية مع وتزامنا ,الجنوب ومديريات محافظات تشهدها التي اليومية والمهرجانات

 بالذكرى الجنوب شعب اقامها التي المليونية

 عدن في والتسامح التصالح ليوم السابعة

 المسيرة انطلقت حيث ,العروض بساحة

 ساحة الى والعوده المدمرة زنجبار شوارع

 علي الشهيد محل امام واالستقالل التحرير

 الهتافات مرددة بزنجبار الحد صالح

 بها هتف التي الحماسية الثورية والشعارات

 نحن )) جنوبية ساحة كل في الجنوب شعب

 (( الساحة في نجنوبيون تسامحنا تصالحنا

 الرئيس وصور الجنوب دولة اعالم رافعة

 والمعتقلين الشهداء وصور البيض سالم علي

 بدا حاشد خطابي مهرجان المسيرة واعقب

 من العديد القيت ثم الحكيم الذكر من بأيه

 الشباب ابو صالح المناضلين لالخوه الكلمات

 الجنوب شباب التحاد المساعد العام االمين

 في والقيادي .بالمحافظة االتحاد رئيس

 ,حسن احمد عدنان االستاذ الجنوبي الحراك

 الحراك مجلس رئيس نائب الربح وسالم

 بالشكر كلماتهم في اشادو حيث ,بالمديرية

  والمنطقة شبوة محافظة البناء والتقدير

 عدن الى الراجلة بالمسيرة زحفو الذين الوسطى

 ليشاركوا المدمرة زنجبار مدينة الى ومرورها

 البناء والتسامح التصالح بذكرى فرحتهم ابنائها

 قوى عليها تأمرت التي المدينة هذه في الجنوب

 .منها ابنائها وشردت ودمرتها اليمني االحتالل

 قطع الذي الجنوب لشعب بالشكر اشادو كما

 ذكرى الحياء الراجلة بالمسيرات المسافات

 كلل والذي عدن محافظة في والتسامح التصالح

 الذين االحرار الجنوب ابناء بفضل بالنجاح

 الجنوب شعب ان العالم الى رسالتهم اوصلوا

 المندب باب حتى المهرة من ومتسامح متصالح

 وكل واالحزان المأسي كل طوى قد وانه

 جسد في روح واصبح القديمة واالحقاد الصراعات

 واستعادة واالستقالل التحرير ألجل يناضل واحد

 ارض من اليمني االحتالل وطرد الجنوبية دولتة

 الحوار ويرفض اليمنية الوحده ويرفض ,الجنوب

 دولتين بين اال االحتالل دولة الية تدعوا الذي

 والجمهورية الشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية

 للشاعر حماسية قصيدة القيت كما .اليمنية العربية

 .الحاضرين واستحسان اعجاب نالت اليافعي فضل

 : الجعدنيكمال / أبين  عدن حرة 

اآلالف يف سيئون حييون ذكرى التصاحل والتسامح 
 واإلستقاللمؤكدين على خيار التحرير 

 عصر حضرموت ووادي سيئون مديرية أبناء من اآلالف أحياء

 الذكرى تلك السابع، بعامها والتسامح التصالح ذكرى الثالثاء اليوم

 في م2006 يناير 13 يوم االولى التأسيسية لبنتها وضعت التي

 بين واقعيا   مجسدة لتصبح العسكريين للمتقاعدين ردفان جمعية

 .كافة الجنوبي الشعب أبناء

 أمام من عصرا سيئون في والتصالح التسامح مسيرة إنطلقت وقد

 عليها طغى وقد العام السوق لتطوف الجزائر بشارع الطفل روضة

 (الساحة في الجنوبيون نحن .. الماضي صفحة طوينا نحن) شعار

 بين والتسامح التصالح مبدأ على المؤكدة الشعارات رفع إلى إضافة  

 .الماضي وآالم أحقاد ودفن الجنوب أبناء

 السلمي النضال مواصلة على سيئون في المحتشدة الجموع وأكدت

 واإلستقالل التحرير في والمتمثل األسمى الهادف إلى الوصول حتى

 التراب كامل وعلى عدن وعاصمتها الجنوبية الدولة واستعادة

 .الجنوبي

  عبدالخالق الطالب تالها الحكيم الذكر من بآيات المهرجان بدأ

 أنغام على الجنوبي العلم تحية الجماهير ألقت ذلك وبعد .. حمادي

 يجعلوا بأن الجنوبي القسم بعدها ليرددوا .. الجنوبي الوطني النشيد

 الجماهير أقسمت كما .. الشهداء لدماء ثم للجنوب قم هلل والءهم

 تخوين ومن .. حرام الجنوبي على الجنوبي دم من تجعل ان على

 .األحرف وصفة عن تعجز مشهد في حرام الجنوبي على الجنوبي

 الحراك لمجلس العام األمين – حمدون علي األستاذ ألقى ذلك بعد

 برفع بدأها والطالبية الشبابية والحركة المجلس كلمة – بالمديرية

 بالذكرى الجنوبي الشعب إلى والتبريكات التهاني آيات أسمى

 الشعب أصبح لقد“ :حمدون وقال .والتسامح للتصالح السابعة

 يوما   لنفسة يصنع الذي العالم في الشعوب أول من الجنوبي

 تصالح ذكرى إلى وكارثة مأساة ذكرى وتحويل والتسامح للتصالح

 .”الحر الجنوبي كالشعب عظيم شعب أبناء بين وتضامن وتسامح

 العاصمة من كل شهدتها التي المليونية بالفعاليات حمدون وأشاد

 باإلستفتاء ماحدث واصفا   الماضي االحد يوم وحضرموت عدن

 خيارات على وتأكيدا   والنهب والفيد الضم وحدة رفض على الجديد

 في اليزالون الذين الجنوب أبناء داعيا   .واإلستقالل التحرير

 13 مليونية بعد مواقفهم في النظر إعادة إلى اإلحتالل صفوف

 إلى الساعين إخوانهم بركب اللحاق  سرعة إلى إياهم داعيا   يناير،

 ليصنعوا“ إخوانهم أيدي في أيديهم ليضعوا ،واإلستقالل التحرير

 من النيل إلى تهدف التي المؤامرات لكل تتصدى منيعى قلعة   معا  

 .العادلة وقضيته الجنوب شعب

 التصالح لقلب اإلحتالل إعالم محاولة كلمتة في أيضا   أدان حمدون
 مؤكدا   شمالي، – جنوبي وتسامح تصالح إلى الجنوبي والتسامح

 أبدا   يكون ولن للجنوبيين فقط سبقى والتسامح التصالح أن

 من األبرياء ويقتل الثروة وينهب األرض يحتل من من للتصالح

 .نهار ليل الجنوب أبناء

 البيض الرئيسان بين والعناق التاريخي اللقاء حمدون وأعتبر

 الجنوبي الشعب أبناء وتصالح وتسامح لوعي نتاج ناصر وعلي

 الجنوب وسيعود األرض ستتحرر والتسامح بالتصالح أنه إلى الفتا  

 اإلحتالل قوى من والتسامح التصالح أعداء ن‘ رغما   أهلة إلى

 .اليمني

 في للشباب المتصاعد الدور على حمدون أكد كلمتة ختام وفي

 إعطاء الجميع من يتطلب بأنه وصفة والذي الجنوبية الثورة

  عونا   القيادات تكون وأن عليهم واإلعتماد المبادرة زمام الشباب

 في البركة“ بأن البيض سالم علي للرئيس  قال وكما ،، لهم

 والحركة السلمي الحراك مجلس قافلة حمدون وحيى .”الشباب

 العاصمة من اإلثنين أمس مساء عادت التي والطالبية الشبابية

 تحملوا أن بعد يناير، 13 مليونية في واسعة مشاركة بعد عدن

 اإلنقالب حادث إلى إشارة   المحن وتجاوزوا السفر ومشقة عناء

 ومجلس الشبابية الحركة من قيادات تقل سيارة له تعرضت الذي

 وشقرة، أحور بين الفائت الخميس يوم صباح بسيئون الحراك

 .عدن العاصمة إلى توجهها أثناء

 عزام للشاعر حماسية شعرية قصيدة ألقيت ثم

 .الجماهير حماس ألهبت غانم بن أحمد

 عضو باغوزة عبدالرحمن الشيخ ألقى ذلك بعد

 فيها أشاد هامة كلمة الجنوبية الشرعية الهيئة

 عظيمة دينية قيمة يعتبر الذي والتسامح بالتصالح

 التصالح أن مؤكدا   .بها وأمر اإلسالم بها جاء

 القلوب أصحاب إلى اليحمله خلقا   والتسامح

 .والعظيمة الكبيرة

  يوم من الجنوب شعب حول لقد ”باغوزة وأضاف

 يوما   إلى اسودا   يوما   من م1986 يناير من 13

 المشاعر، فيه وتتآخى القلوب فيه تتعانق ابيضا  

 ومحنته أمل إلى يناير آالم الجنوبيين حولة أن بعد

 .واإلستقالل التحرير نحو بها يسمون منحة إلى

 المغتاضين وصفهم بمن باغوزة الشيخ ندد كما

 لهم نقول :قائال   الجنوبي، والتسامح التصاح من

 ومهما وتسامح تصالح فشعبنا بغيضكم موتوا

 وتذركون الماضي في تنبشوا أن حاولتم

 تصالح قد الجنوب فشعب يناير بمآسي الجنوبيون

 إلى المحتل من يتصالح ولن بينه فيما وتسامح

 كل عن يتنازل قد الجنوبي الشعب أن مؤكدا   ”برحيلة

 من يسامح ولن وهويتة كرامتة عن إلى شي

 مايو 22 يوم يكون أن إلى باغوزة ودعى .سلبهما

 ارفع مليونيات الجنوب فيه يشهد أسودا   يوما   القادم

 سواد لى‘ دليال   الجنوب مدن كل في السوداء الرايات

 إنتهكت بسببه الذي المشؤوم اليوم ذلك وظلمة

 األنفس وقتلت الحرمات وأستبيحت الجنوبية األرض

 .م1994 صيف في

  ماوصفها اليمني اإلحتالل دولة باغوزة وحمل

 عثرة حجر بوقوفها والتاريخية اإلقليمية بالجريمة“

 تراجعت أن بعد الشاملة العربية الوحدة تحقيق في

 من رأته ما لهول الهدف هذا عن الشعوب من كثير

 وحدة في معها دخلنا التي اإلحتالل لدولة ممارسات

 يأكل إحتالل إلى الشمال دولة وحولتها طوعية

 مارسة الذي الظلم أن مؤكدا   ”واليابس األخضر

 الشعوب من جعل الجنوب أبناء على اإلحتالل

 .العربية الوحدة ترفض شعوبا   العربية

 :إدريس ناصر / سيئون  عدن حرة 

مهرجان لودر حييي احلشود املليونية التي 
 شاركت يف الذكرى السابعة للتسامح والتصاحل

 السلمي الحراك وانصار نشطاء من اآلالف تظاهر

 األسير يوم بمناسبة لودر مدينة في الجنوبي

 جابت سلمية بمسيرة التظاهرات وبدأت الجنوبي

 اعالم خاللها المتظاهرون رفع لودر مدينة شوارع

 واالستقالل التحرير بهتافات وهتفوا الجنوب

 . الجنوب دولة واستعادة

 القى بلودر الحرية ساحة إلى المسيرة وصول عقب

 فيها أشار كلمة القفعي شالل أبو السياسي الناشط

 والذي الجنوبي والتسامح التصالح عظمة إلى

 خالل من أجمع العالم إلى إلى رسالته أوصل

 الساحات بها امتألت التي المليونية الحشود

 الذكرى بمناسبة وحضرموت عدن في الجنوبية

 الثالث يوم الجنوبي والتصالح للتسامح السابعة

 ان القيادات على وان م2013 يناير من عشر

 تحت يناضل الجنوب شعب وان الرسالة هذه تفهم

 . الدولة واستعادة والتحرير االستقالل سقف

 الفقيد روح على الفاتحة قرأت المهرجان وفي

 الحراك في البارز القيادي عباس جعبل محمد

  صالح علي السياسي الناشط ونقل الجنوبي

 أبين /م لودر /م الحراك مجلس رئيس الجعدني

 المناضل الفقيد السرة الصادقة القلبية التعازي

 والذي ومحبيه وذويه واهله عباس جعبل محمد

 أفنى ان بعد صنعاء مستشفيات باحد المنية وافته

  صلبآ وكان الجنوب قضية خدمة في حياته

 النضالية وموافقه مبادئه في يساوم ال وشجاعآ

 واستعادة االستقالل سقف تحت الجنوب لشعب

 مالحقات من له تعرض ما رغم الجنوب دولة

 في العام ونصف عام من الكثر واعتقل ومطاردات

 . صنعاء

 التصالح بيوم الجنوب شعب الجعدني وحيا

 شعب الجنوب شعب ان للعالم أكد الذي والتسامح

 استعادة اجل من واحد خندق في ويناضل حضاري

 . االرتباط فك خيار عن بديل خيار ال وانه دولته

 للشاعرين القصائد من عدد المهرجان في والقي

  بقصيدته اشتهر الذي الذييبي وجالل ملهم سليم

 في أطلقها من أول كان والتي ( رحل أ ) العصماء

    . م2005 العام مطلع

 :لعور سالم / لودر  عدن حرة 


