
   (السبت ــ الثالثاء) يومي تصدر من العاصمة عدن                                                 2013يناير  22الثالثاء الموافق 

 اهلمامي؟من  املرتزقهماذا يريد 
 والمبتزه الكاذبه الحمله من نستغرب

  حسين االستاذ لها يتعرض الذي

 العقاريه انماء شركة مالك الهمامي

 نجاح على حاقدين اشخاص قبل من

 يعمل الذي العريق التجاري البيت هذا

 ولالمانه عدن ابناء لخدمة بصمت

 اصدق من انماء شركة تعتبر

 الشركات بقية من واوفاهم الشركات

 المجال في تعمل الذي االخرى

  من الكثير شاهدنا انه حيت العقاري

 اراضي اخدوا الذي المسثتمرين

 يذكر شي يقدما لم هذا يومنا والى بعدن شاسعه

 اي يستفيد ولم لالراضي والنهب االستيالء غير

 غير اسثتمارهم من المحافظه في شخص

 عقاريه مشاريع عمل منهم والبعض الفاسدين

 مما التحتيه والبنيه الخدمات استكمال دون

 والذي المحاكم في بالمقاضاة بالمالك استدعى

 المصداقيه مدى يالحظ انماء لمدينة بزياره يقوم

 البناء وطريقة لزبائنهم انماء شركة مالك قبل من

 والخدمات انماء لمدينة الحضري والتخطيط

 مثل مشروع باي التوجد الذي التحتيه والبنيه

 هذا ضد الحمله من نستغرب واليوم .انماء مدينة

 يستعد الذي لهماميا حسين الرجل

  في ضخم تجاري مركز إلنشاء حاليا

 بمواصفات (مول إنماء) كالتكس

 الحرة المنطقه من وبترخيص عالميه

 التجاري المشروع هذا يخدم حيت

 هذه لمثل تفتقر الذي عدن منطقة

 سيخلق لهذا وإضافه التجاريه المراكز

 وابناء للشباب العمل فرص من العديد

 على الحمله هذه فلماذا الجنوب

  على ولماذا مول انماء مشروع

 شبوه من النه بالضبط الهمامي

   ويسهل نفسه ويحترم وصادق
  االنشطه بجميع والجنوب عدن شباب ويدعم عدن البناء

 ويخدم يعمل الهمامي دعوا لهم نقول الرياضيه والفعاليلت

 هذه وبطلوا صادقين مسثتمرين هوالء لمثل بحاجه نحن عدن

 يعملون الذين االوفياء الجنوبيين على االحتجاجيه وقفاتكم

 واضاق البحر وردم مول عدن بناء قام سعيد هائل بصمت

  تبع مول لعدن المقابله االرض وبسط عدن مستشفى على

 بين الواقعه االرض اقتسم وكذلك والجسور الطرقات موسسة

 توقفوا فلم الحق عبد شاهر مع ميركيور وفندق مول عدن

 ارفعوا ، ضده وقفتم الجنوب ابن والهمامي احتجاجيه وقفه

 االراضي ناهبيين هم من واعرفوا الهمامي عن ايديكم

 .شي ينفدون وال يبسطون الذين والفاسدين الحقيقين

   السقافمدحت 

 يناير 28هذه رسالة شعب اجلنوب اىل جملس االمن يوم 

 28 القادم الثالثا يوم بمليونيتة الجنوب شعب رسالة لتكن

 له لجلسة الدولي االمن مجلس عقد بمناسبة م 2013 يناير

 االمن مجلس مطالبة هي بصنعاء االحتالل عاصمة في

 الن قتلنا لمواصلة دولية شرعية االحتالل أعطاء بعدم الدولي

 قتل أي وإن السلمية الوسائل بكافة واالستقالل التحرير هدفنا

 االمن مجلس سيصبح القادم يناير 28 بعد جنوبي آلي

 شعب ضد االحتالل مجازر كل يدين لم إن عنه شرعياا  مسؤالا 

 .م1994 عام منذ الجنوب

 -: بأختصار االمن مجلس من المطلوب

 منذ الجنوب شعب ضد اليمني االحتالل جرائم كل ادانة (1

 . م1994 عام احتالله

 .محتل الجنوب شعب بأن االمن مجلس اعتراف (2

 القائم التحرري الجنوبي السلمي للنضال االمن مجلس دعم (3

 .االن

 .الجنوب احتالل مسالة بحل خاصة دولية مبادرة انزال (4

 فك قاعدة على والجنوب الشمال بين للتفاوض مبادرة تقديم (5

 .دولي وبأشراف االرتباط

 الموقوفة الحر الجنوب مجلة رئيس* 

  الشعيبيأمني حممد 

 انقذوا حياة سجني األيام

 ومدير الداخلية ووزير الجمهورية رئيس إلى نداء

 قبل العبادي بعالج اسمحوا ، بصنعاء المركزي السجن

 على بناءا  نطالبكم المرة هذه في فنحن ، االوان فوات

 الذين المركزي السجن أطباء قبل من طبّية استشاره

 بسرعة ونصحونا عمر أحمد األيام سجين حالة عاينوا

 الالزمة الفحوصات إلجراء قلب أخصائي على عرضه

  تؤّدي، ال والصمامات القلب فعضلة ، حياته إلنقاذ

 . لحظة أي في مهدده وحياته ينبغي كما وظيفتها

 ولدنا قتل في تشاركوا ال أن مسئوليتكم بحكم نناديكم

 تستطيعون فأنتم .. مباشرة غير بطريقة كان وإن

 الالزمة الفحوصات بإجراء للسماح التوجيه اعطاء

 بّحت فقد .. ذلك بغير نطالبكم ال المرة هذه في ونحن

 تطالبكم استثناء دون الجنوبيين وأصوات أصواتنا

 مقدمة في كان الذي الطلب وهو ، سراحه إطالق

 موت أن أعلموا ، للحوار للتهيئة العشرين النقاط

 معلنه عواقبه ستكون هللا سمح ال حدث إن العبادي

  تسامح تكون لن ولكن .. كلها الجنوبية الساحة على

 . وتصالح

 والمواقع الصحافة عبر لكم المناشدة بهذه نبعث إننا

 أن نقوله ما يصدق ال من وبإمكان مقابلتكم لصعوبة

 عمر أحمد عاينوا الذين المركزي السجن اطباء يسأل

 عالجه سرعة في التباطؤ من تحذيراتهم ووصلتنا

 ومع الحالة هذه في معنا تعاملوا .. حياته وإنقاذ

 وأبروا .. اإلنسانية الناحية من عمر أحمد السجين

 هذا غير بلد في كان إن الذي الرجل هذا تجاه ذمتكم

 حفظ سبيل في والتضحية للوفاء وسام أعلى لنال البلد

 كل في وعرفاا  وقانوناا  شرعاا  المصانة الخمس الكليات

 . البلد هذا باستثناء الدنيا

 املرقشي احلوتريامحد  عباهللالشيخ / بقلم 

 (..!احلوايف)ثقافة عدن أكرب من 

 ورونقه الجنوب، وجنة الدنيا، أم هي عدن ان الجميع يعلم

 وسيدة والنور، العلم وقبلة جنوبي، كل منارة وهي وهواه،

  الجنوبي الحراك وما والتمدن، الثقافة وحاضرة االخالق،

 وثقافة حضارتها عمق في الضاربة مدنيتها نتاج اال بسلميته

 المعمورة، بقاع كل من االجناس كل مع وتعايشهم أهلها

 التسامح روح وجسدوا وأحببتهم، عدن مدينتهم أحبوا والذين

 النظر دون بعضهم مع وتزاوجهم بتجاورهم والديني العرقي

 المعيار هو والنجاح االخالق تكون ما بقدر بعضهم، أصول الى

 .بينهم فيما والتزاوج والتعارف للتعامل الوحيد

 مهما البسيطة الحياة ويعيش الجم، بالتواضع عدن ابن ويمتاز

 يحب تراه ومال، شهرة من بلغ ومهما االجتماعي، وضعه كان

 حدثونا وقد الناس ظلم يحب وال لنفسه، كحبه لآلخرين الخير

 من القصص من الكثير ومعارفنا أهلنا من السن في الطاعنين

 في الفتوة ظهور ومنها العدني، للمجتمع االجتماعية الحياة

 وستينات وخمسينات أربعينات في مشاهيرها ومن عدن،

  أبو)و (الربان)و (حيرو علي)و ( الغشاش) ، الماضي القرن

 االجتماعي، عدن تاريخ من مختلفة مراحل في وغيرهم (شنب

 رجالها بين (الحوافي) به تتمايز كانت ما من الرغم وعلى

 والعداء األشتباك مرحلة الى يصل لم األمر ان اال وشبابها

 الفتوة بين مبارزة تنشب كانت وقد بينهم فيما والقطيعة

 بعد متبادل واحترام متينة بصداقة تنتهي أنها اال المعروفين

 األخالقية القوانين من ذلك ويعد اآلخر من أحدهم هزيمة

 عليه المتعارف

 عدن في ”الحوافي لعبة“ يعيد ان يحاول من اليوم هناك

 وأصولها الفتونة عن البعد كل بعيدة وهي فتونة أنها ويظن

 (بلطجة) تصبح الفتوة بأخالقيات اإلخالل ألن وأخالقها

 القديمة الرجولة فتوة لـ مغايرة صورة وتأخذ (فهلوة)و

 عليه بأصولها يتعلمها ان أراد ومن عدن، في عليها المتعارف
 يرحمه هللا – (الغشاش) تيسير هللا عبد سيرة من يتعلمها ان

 للمحتل الحقيقي وتحديه ورجولته عثمان، الشيخ في –

 ونصرة الحق مع ووقوفه معه التعامل ورفضه االنجليزي،

 به يجود ما اال يذكر، مقابل وبدون حياته، كلفه ولو المظلوم

 سيرة من يتعلم أو ، اشتراط أو منية دون له المنصور كرم
 على والمغلوبين للفقراء وحمايته – يرحمه هللا – (الربان)

 أخالقه ونبل حيروا علي فتونة من أو التواهي في أمرهم

 أو واألخالق للقوة مثال وأصبح صيته ذاع والذي وتواضعه

 كريتر في (شنب أبو) اليافعي الضيئاني علي فتونة من

 االنجليزي االحتالل ضد مناضل صار والذي للحق ومناصرته

 االجتماعي التاريخ في الكثير وغيرهم الثورة قيام عند لعدن
 يدونوه أن السن كبار من المهتمين من أتمنى – عدن لمدينة

 عدن شباب من الكثير واليوم – فقط نسمعه ان يكفي وال

 صور أشجع في ألرضهم، الحقيقي المحتل يتحدون تراهم

 / 7 منذ ككل والجنوب عدن، عرفته احتالل السواء التحدي

 أول منذ عدن تقاومه الذي الظالم االحتالل ،هذا1994 يوليو

 هي وهذه أهلها على بغريب ليس وهذا أرضها، وطئ يوم

 وشهامته ونخوته العدني اإلنسان لصورة الحقيقية القيم
 حرب في – يتشكك لمن – جلية أظهرها ،والتي وشجاعته

 م1994 في الجنوب واحتالل غزو حرب في عدن عن الدفاع

 .يوم آخر الى صمودهم كان وكيف

  الشعبية الشخصيات هذه لبعض أمثلة استعرضنا عندما
 – االجتماعي عدن تاريخ في أشتهروا الذي (الفتوة) البسيطة
 ونهاية والخمسينات االربعينات في – معظمه بالسمع المتناقل

 سياسية شخصيات نستعرض ولم الماضي القرن من الستينات

 تاريخ في ومعروفة كثيرة وهي الوطني وزنها لها وأجتماعية
 – عدن أبناء كل ومثلهم هؤالء أن الى أهدف ،فأنني الجنوب

 تفكيرهم، في أو ثقافتهم في تكن لم – األمراض بعض عدى

 كانوا ولكنهم !عدني؟ الغير هو ومن ،!العدني؟ يكون من

 وكيف !!الظالم؟ هو ومن المظلوم هو من مبادئهم في يحملوا

 بين السائدة الثقافة وهي !الظالم؟؟ من المظلوم نصرة سيتم

 نشطاء معظم وهم اليوم ومناضليها عدن شباب أوساط

 .عدن العاصمة في الحراك وقيادات

 والشابات الشباب خيرة من الشهداء عشرات قدمت التي فعدن

 األبدية، عاصمتها ونصرة الجنوب نصرة سبيل في شهداء

 وأسرهم الشهداء وزمالء أخوة من ابناءها اليوم نرى

 قضيتهم يقزم ان أراد من بعض على للجنوب ينتصروا

 قضية ويجعلها الجنوب تحرير في العظيمة وأهدافهم

  (الحوافي) ثقافة تقزمها أن من أكبر فعدن اال ليس ”حوافي“

 .ياهؤالء

  الربيزيأمحد 

سقوط األقنعة وتقمص اهلوية 
 اجلنوبية

 االوجه من الكثير تظهر الحاسمة السويعات هذه وخالل اليوم نعم

 ومسمع مراء وامام الزائفة الوطنية معالم وتتجلى الشيطانية

 عنها عفا قد عتيقه شخصيات ظهور ان,بكامله الجنوب شعب

 وانتمائها جنوبيتها تدعي والخذالن البيع ارضة واكلتها الزمن

 تدعي مما بكثير اكبر الجنوب ان الحائط عرض راميه للجنوب

 السامح ولكن , واخالقيآ سياسيآ المنهارة الدككة الشخصيات هذه

  هذه افراد اليوم تحاول والتي الحجريه قافلة على جلبهم من هللا

 الوطنيه قناع ولباس الحقائق وتزوير التاريخ مغالطت القافله

 قبل من ماخشيناه حقيقة تظهر وهاهي , الزائفه والمواطنه

 ظل في الجنوب يعيشه الذي الواقع من هروب ليس اختفت وجوه

 وشرائح اطياف كل العذب جريانها في حركة تحرريه ثورة

 هذه اختفاء ان المندب باب وحتى المهرة من الجنوبي المجتمع

 تحت نار بمثابه كان الجنوبيه الثورة شرارة انطالق منذ االوجه

 ان ولكن , طريقها في يقف من كل لتحرق للظهور تستعد الرماد

 الكرتونيه الشخصيات هذه ان للشك مجال التقبل التي الحقيقة

 في الجنوب في شعبنا واصرار صالبه مداء ما الحدآ تجاهلت

   المغتصبه دولته واستعادة واالستقالل التحرير

 الذي االحتالل جوسيس حاول لهذا ,الطامعين اليمن غزاة ايدي من

 منذ الجنوب وحضارت تاريخ تلوث الراكدة المياه زي غدت

 ان بعد السيما الجنوبي الشارع في االوراق تخلط ان السبعينيات

 شعب الى رسالتي ..ادنى او قوسين بين الجنوب استقالل اضحى

 والحذر الحيطة باخذ عليكم عدن العاصمة ابناء والى كافه الجنوب

 حساسة الجنوب في التحرير ثورة بها اوصلتكم التي المرحلة فان

 .الجنوبيه الهوية متقمصين من الحذر فتوخو جدآ وخطيرة

 للعاصمة عدن اإلعتباركيف يتم رد   الشعيبيحممد مثىن 

 من لكن والوسائل والطرق األفكار تختلف ان الطبيعي من

 الجرح تعمق أفكاراا  وتطبق طرقاا  تمارس أن المعقول غير

 . الجراح تلك تعالج أنها ضناا  أكثر وتدميه الغائر

 القادمة الجنوب لدولة والعاصمة الرائعة المدنية تلك وعدن

 المكوث الجميع نفوس وتهوى الجميع يعرفها والسابقة

 ومقصد الملهوف مأوى فهي ،  فيها والتعايش والبقاء

   زمن ومنذ ، الكريمة والحياة والسرور السعادة

 سياحية ومعالم عالمية مكانه ذات عدن كانت بالبعيد ليس

 عن ناتجاا  مأساوياا  وضعاا  تعيش اليوم لكنها ، عالمية

 األفعال تلك وإشتدت عدن بحق مورست عديدة ممارسات

 والتي الماضية عاماا  العشرين خالل عدن تستهدف التي

 والداعين والمليشيات العصابات قبل من اليوم حتى تستمر

 تتعرض لم عدن ان يعني ال ذلك لكن ، والصراعات للفتن

 اليمنية الوحدة قبل ما الدولة حكم إبان خاطئة لممارسات

 تحدث ال ان يفترض كان لممارسات تعترضوا عدن ،فأبناء

 األعمال وبفعل لكن ، الوحدة قبل الجنوبية الدولة من

 بعدها وما اليمنية الوحدة رافقت التي األخيرة المشينة

 امام ضئيلة تبدو اليمنية الوحدة قبل ما ممارسات جعلت

 الواجب من بات فإنه ولهذا . اليمنية الوحدة بعد ما أفعال

 الثورة وقيادات جميعاا  الجنوب أبناء على اليوم وفعلياا  عملياا 

 ، عدن وألبناء لعدن اإلعتبار يعيدوا ان السلمية الجنوبية

 وشبابها وقياداتها ألبناءها المجال إفساح خالل من وذلك

 عدن فأبناء ، الجنوبية العاصمة عدن محافظة حراك بقيادة

 عدن تكون ان يجب كيف أكثر يعرفون الذين هم وشبابها

 والحديثة المتطورة الحضارية بحلتها الجنوب لدولة عاصمة

   يمكنها ما البشرية والقدرات الكفاءات من تمتلك وعدن ،

ا  القادمة الجنوب دولة وقيادة بأكلمه الجنوب قيادة من  . أيضا

 في أصواتاا  تتوارى ان يجب عدن ألبناء النية حسن وإلبداء

 أبناء ومعاناة آهات تصادر ان تحاول الجنوبي السلمي الحراك

 المضيئة الشعلة اليوم يشكلون من هم عدن أبناء ان ومع ، عدن

 ، مظلم ليل في كالنجوم ويبرزون التحررية الجنوبية الثورة في

 وذلك ، جيداا  لها واإلنصات لها اإلستماع يجب أصواتاا  هناك ان إال

  قوى تثيرها مشبوهه لمشاريع مطية عدن تكون أن يعني ال

 والقالقل للفتن النخاع حتى المدمنة المتخلفة اليمنية اإلحتالل

 . والمبادئ والحريات للقيم الشامل والتدمير

 دولة ستكون القادمة الجنوب دولة أن جيداا  نعلم ان جميعاا  وعلينا

 لها أبناءها حكم من مكانها ستأخذ عدن وان فيدرالية برلمانية

 هي ستكون عدن لكن ، األخرى الجنوب محافظات كل ستأخذه كما

 في الجنوب أبناء كل يشارك منها التي الجنوب أبناء لكل العاصمة

 من قيادات يوجد ان الطبيعي فمن ولهذا ، بالكامل الدولة حكم

 التحررية الجنوبية الثورة أصل كونها عدن في مختلفة مناطق

 حكم عليهم يجب ال ولكن ، القادمة الجنوبية الدولة وعاصمة

 يفعله لما النظر عليهم بل ، أبناءها بشئون التصرف او عدن

 .  الجديد الجنوب عاصمة وعدن الجنوب  أجل من عدن أبناء

 اديب السيد 


