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طوبى لعمل مثل هذا يا
محمد عبادي

فضيحة فساد كبيرة في وزارة إعالم الشرعية
محمد عبداهلل القادري

جنيب محمد يابلي
أصدر نبي الله ســليامن عىل نبينا وعليه افضل الســام عىل
هدهد حكام بالغ القســوة عندما قال له  :سأرســلك اىل قوم ال
يعرفون قدرك وهذا هو عني الواقع الذي عشناه وجاء االخ العزيز
محمد عبادي مدير عام مكتــب الصناعة والتجارة بعدن وخرج
بقرار باركه اهل الســاء واهل األرض عندما قرر تكريم قيادات
الصناعة ســواء يف الديوان او املصانــع ومنهم من قىض نحبه
ومنهــم من ينتظر ومىض علينا اكرث مــن ثالثة عقود ونحن ال
نراهم حتى مكننا محمد عبادي من رؤيتهم وكأنهم هالل رمضان
او هالل شوال.
كان ذلك اليوم التاريخي يــوم االثنني 15يوليو 2019م ،ويف
قاعة اللوتس بخورمكرس اليوم الذي شــاهدت فيه االستاذ طه
شاكر من قيادة وزارة الصناعة يف زمن سابق عىل الوحدة ورأيت
الوزير السابق عبدالله محمد عزيز وفضل الهاليل وسعيد رشف
وآخرين وغاب عدد منهم ويف صدارتهم االســتاذ عبدالله سامل
الخرض ،رئيس ســابق لغرفة عدن ومديرهــا العام لفرتة طويلة
وعرفه أهل التجارة والصناعة عىل املســتويات الثالثة القطرية
والقوميــة والدولية واصبح اليوم طريح الفــراش ال أحد يذكره
وامنا هناك من ينهبــه كام حدث مع بالطجة يف املنصورة الذين
نهبوا ارضه املدعومة وثائقيا.
امتنى عىل االســتاذ محمد عبادي ان يؤســس لهذا التكريم
تقليدا ســنويا يف الفاتح من ابريل الن وزارة الصناعة تأسست
يف عدن يوم  1ابريل 1974م وبذلــك نكون قد كرمنا عدن ايضا
وان نكرم من سقطت اسامؤهم سهوا.
يف جلسة املقيل تحدث األخ سامل ســلامن عن هذه الخطوة
املباركة ومتنى أن تؤســس لتفاهم جديد لصالح العمل والضمري
عىل حد سواء ثم طلب من االستاذ عبدالله عزيز وزير مواصالت
ســابق بالحديث عن هذه املناسبة واشبع االستاذ عزيز سامعيه
بالكلم الطيب ثم طلب االســتاذ سامل سلامن (هذا الشبل من ذاك
األســد) ،بأن اتحدث النهم يعرفوين كاتبــا ال يعرفوين متحدثا
فأثنيــت كثريا عىل األخ محمد عبادي عىل اتخاذه مثل هذا القرار
بــرد االعتبار للقامات التي قدمت الــيء الكثري وتعترب طليعة
رجال البناء.
قلت ان الربوسرتويكا ارتبطت بشخص ميخائيل جورباتشوف
التي مل تحرض ألسباب موضوعية ومنهم من سقطت اسامؤهم
سهوا والرجل متفهم وعقله وقلبه مفتوحان.
التكريم العبادي فتح شــهية اخرى الذيــن اعتربوه صاحب
الريادة يف مثل هذا التكريم وسيطالبون قيادات التعليم والصحة
املالية بفتح ملف التكريم والسري عىل خطى محمد عبادي وبذلك
نكون قد اشعنا الجميل يف هذا املناخ امللوث والواقع املرير.
نريد أن نــرى الرعيل األول من رجال ونســاء التعليم ورجال
ونســاء الصحة ورجال ونســاء املالية ورجال ونساء الصحافة
واالعالم ورجال ونساء الثقافة واملوسيقى ونكون بذلك قد اعدنا
االعتبار لعدن ســيدة مدن الجزيرة والخليــج ألن مكة املكرمة
واملدينة املنورة ال تخصصان للمفاضلة ألنهام فوق املفاضلة.
أعــداء الجنــوب لــن يســتهدفوا
االنتقــايل؛ بل يســتهدفون التفويض
الشــعبي األغلــب له وإظهار شــعب
الجنوب يف صورة كيانات مفككة غري
متفقه...أغلب شعب الجنوب قال كلمته
وفوض مــن ميثله ويعــر عن نبضه
وتطلعاته يف التحرير واالســتقالل...
الشــعب الجنويب عارف بكل الحركات
التي تديرها األحــزاب اليمنية يف دعم
كيانات هنا وهناك؛ ولكن لن تنطيل عىل
شعب قدم التضحيات الجسام يف سبيل
اســتعادة دولته ،حقيقة نرى التخبط
ألعداء الجنوب وتســقط مخططاتهم
الواحدة تلــو األخرى ..فهل يعي مثقف ّو
الشــال ما يريد شعب الجنوب بعد كل
التضحيات التي قدمها شــعب الجنوب
يف تحرير أرضه؟!
دروسا
شعب الجنوب تعلم من الوحدة
ً
طبقت عىل أرض الواقــع ،تعلمنا بأنها
وحدة التدمري والنهب والضم واأللحاق؛
حيث تم تدمري املؤسســات الجنوبية
ومحاولة طمس التاريخ والهوية ...إنها
وحدة القتل وسفك الدماء ونهب خريات
الجنوب وأرضه وثرواته...
أال يوجد حاكم رشــيد يف الشــال
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منذ تم تعيــن معمر اإلرياين وزير ًا لإلعالم
قام بتأسيس مرصد إعالمي هدفه حرص جرائم
الحويث وعرضها عــى املنظامت الدولية  ،وتم
تحديد ميزانية شــهرية لهــذا املرصد مقدارها
 150000مائة وخمســن ألف ريال ســعودي
شهري ًا .
هــذا املرصــد مل يظهر نشــاطه املفرتض
ومل يقــم بعمله الواجب عليــه  ،حيث إنه كان
املفــروض أن يتــم نرش تقرير شــهري يوثق
ويحرص كل جرائم الحويث التي حدثت يف ذلك
الشهر .
من جهة أخرى؛ فإن املرصد فشل وتم إلغاؤه
بوقت مبكــر ولكن مازالــت ميزانيته ترصف

شهري ًا حتى اليوم .
الفضيحة الكبرية أن هناك بعض شخصيات
كأسامء وهمية موظفة يف هذا املرصد تستلم
مرتباتها بالريال الســعودي  ،هذه األسامء ال
يوجد أصحابها يف الرياض وال أحد يعرف منهم
والعملهم يف املرصد وكيــف يزاولوا عملهم ...
وتــرف مرتباتهم عرب توجيه من الوزير ألحد
األشخاص كوكيل عنهم يســتلم مرتبات ستة
أسامء وهمية وال تستبعدوا أن يذهب ذلك املبلغ
لجيب الوزير .
إذا كانت ترصف ميزانيــة وما فيش مرصد
باألصــل؛ فطبيعي أن تــرف مرتبات لبعض
أسامء وهمية كموظفني يف املرصد .

حنينهم إلى االحتالل الشمالي ليس
إال!...
عادل العبيدي
ذلك الهجوم الرشس الحاقــد غري املربر له
ضد االنتقايل الجنويب  ،لسبب أنه التزم السري
يف طريق استعادة الجنوبيني لدولتهم والثبوت
عليها  ،ومحاولة تحميله وقيادته فساد حكومة
فاســدة خالل األربع السنني املاضية منذ طرد
الحوثيني من الجنوب  ،وإظهــار حنينهم إىل
عودة نظام دولة ما تسمى الجمهورية اليمنية
 ،ليــس له أي مفهوم آخر غــر مفهوم واحد
وهو إنهم يحنون إىل زمن االحتالل الشــايل
والرشعنة لعودته  ،ولكــن َ
مل ذلك ؟ أكيد فقط
لالســتمتاع والتلــذذ مبامرســاتهم القمعية
ضد الشعب الجنويب وتعســفاته وتهميشاته
وإقصاءاتــه التي طالت كل جنــويب  ،وحتى
يستمر مدد بزبوزهم .
ومبــا أنه قد ســبق ألولئــك املحنني إىل
االنخراط واملشاركة يف نضال الشعب الجنويب
السلمي والتغني بأهدافه حسب ما كانت تضمره
نياتهم  ،إال أنهم فجأة تخلــوا عن ذلك النضال
عندما بدأت بوادره تثمر بالبســط والسيطرة
عىل األرايض الجنوبية  ،وتحولوا إىل مشعلني
لثورة إعالمية مضادة ضده واتهامه بأشــياء
حقــرة ال تخطرعىل عقل وقلــب أي جنويب ،
التي ماهــي إال (طبخات)  ،ومبا أنهم مل يتبنوا

أي مرشوع تحرري آخر يهدف إىل اســتحقاق
الجنوبيني اســتعادة دولتهم  ،المنلك ملا تجيش
به أنفسهم من الحب والحنني إلحياء ما تسمى
الوحدة اليمنية إال أن نعطيهم تفسريا ومفهوما
واحدا فقط ال بديال لــه  ،وهو إنهم يحنون إىل
عودة االحتالل الشاميل فقط؛ ومتنيهم أن يبقى
مهيمنـ ًـــا ومسيط ًرا ومسلطــا ً عىل الجنوب
ً
أرضا وإنسانـ ًـا وهوية وثروة .
تبـ ًـــا لهم ولحنينهم وملشاعرهم املغلوطة
عن املفهوم الحقيقي ملعنى اإلنسانية والعدالة
واملســاوة وملعنى الدولة األصيلة التي من أجل
اســتعادتها ناضل ومازال يناضــل الجنوبيون
كا ّفــة  ،عىل من هم يحاولــون أن يضحكوا ؟!
عىل الشــعب الجنويب الذي عاش وعارص ظلم
نظام ما تسمى الجمهورية اليمنية  ،ومن أجل
أن يتخلص من ذلك الظلم خرج إىل الســاحات
مبسريات مليونية للمطالبة بفك ارتباطهم عنها
واستعادة دولتهم الجنوبية ــ وخالل سنوات ــ
ذلك النضال قدم الكثري من الشــهداء والجرحى
والتضحيات  ،ويأيت لك اليوم شخص مستهرت
بكل تلك التضحيات ويقول لك حنيني إىل دولة
العدل واملساواة قصده دولة ما تسمى الوحدة ،
وبعدم مباالة لرغبات الشعب الجنويب وبوقاحة

استهداف المجلس االنتقالي استهداف
لتطلعات وأهداف شعب الجنوب
شمسان عبيد
علامء دين يوضحوا لشعبهم بأن الوحدة
ماتت ولن تعود تحــت أي صيغة أو أي
مسمى من مسميات الوحدة؟!...
الوحدة هي وحــدة التفاهم والقبول
باآلخر عىل مبدأ العدل واملساواة وتكون
األطراف املوقعة عليها مســتفيدة؛ فيا
ترى من أســتفاد من الوحــدة معكم
وماهي اإلنجازات التي تحققت؟!
شعب الجنوب ال لن يلدغ من الجحر
مرتني ،،شــعب الجنوب ال يرى فيكم إال
بأنكم أقبح احتالل عرفته البرشية ولن
يثنيه إرهابكــم ومؤامراتكم عن هدف
االستقالل قيد أمنله...
شــعارنا وأضــح وأهــداف الثورة

شــفتوا يا إعالميي وناشــطي فساد وزارة
اإلعالم .
أنتم مســاكني متوتــون جوعً ــا ُ
والخربة
بينهبون الزلط بالكريك وال شبعوا وال قنعوا .
وعاد رئيس الــوزراء الدكتور معني عبدامللك
قال :نسعى إليجاد رشاكة واسعة مع اإلعالم...
أول يــا دكتور معني طهّــروا وزارة اإلعالم من
الفساد وبعدين تحدثوا عن رشاكة .
مزيدًا من الفضائح ســأنرشها الحق ًا ليك
تعرفوا كيف يتم محاربة املخلصني واملناضلني
و ُيدعــم هوامري الفســاد وســارسته داخل
الرشعية.

الجنوبية رســمت منذ انطــاق ثورة
الحراك الجنويب الســلمية ولن نتخىل
عن األهداف التــي ضحينا عليها بخرية
شبابنا ...شعارنا نكون أو ال نكون؛ فيا
ترى هل الزال يف أذهانكم بأن شــعب
الجنوب يقبل بــأي صيغة تحافظ عىل
بقاء الوحدة معكم؟!
ماذا نقــول آلباء وأمهات الشــهداء
الذي طالتهم االغتياالت الذي حدثت بعد
التوقيع عن الوحدة وشهداء حرب صيف
 94وشــهداء الحراك السلمي وشهداء
حرب  2015والشــهداء الــذي الزالت
دمائهم تروي تربة الجنوب الطاهرة...
أال تعلمــون بأننــا عىل اســتعداد

للتضحيات تلــو التضحيات وأي تفكري
لكم بالعودة عــى أرضنا يقابله عزمية
وإرصار وفرحة التلذذ يف قنص وحصد
أرواحكم الواحدة تلو األخرى ...ومن هنا
نوجه رســالة ألصحاب الضامئر الحية
من أبناء الجمهوريــة العربية اليمنية؛
وتتمثل باآليت:
 1احرتام إرادة شــعب الجنوب يفتقرير مصريه وسيادته عىل أراضيه.
 2الوحدة ليســت ًمقدسا أو
فرضا
ً
رك ًنا من أركان اإلسالم...
 3الوحدة اليمنية لن يســتفيد منهاإال الفاســدون وناهبــو الرثوات...فال
شــعارا للمزايدات عىل
تجعلوا منهــا
ً

قلمه يكتب ويقول تحيا الجمهورية اليمنية .
ال ندري يف أي زمن كان لنظام عيل عبدالله
صالح واإلخوان دولة ذات عدل ومساواة سادت
يف اليمن كله فيها تعايش الشــعبان الجنويب
والشــايل بكل حــب ومودة وتراحــم ! ،وال
ندري عن أي دولة ينتظرون عدلها ومساواتها
والحويث مازال يســيطر وبهيمنته القوية عىل
كل الشــال حتى تبقى ما تسمى الجمهورية
اليمنية حية يف صدورهم ويف أقالمهم ! .
القهر أن يكون أولئك األشخاص املهزومني
يف مشاعرهم وعواطفهم املقيدين يف حريتهم
الفكرية والسياســية واملهنية قد انغمسوا يف
ثورة شــعب الجنوب ورأوا بأم أعينهم شــباب
الجنوب وهم يســقطون شــهداء يف ساحات
النضال الســلمي برصاص جنود األمن املركزي
الشــايل  ،وعنجهية وهمجية ذلــك النظام
السيايس والعسكري القبيل األرسي  ،ثم ميرون
عىل دماء تلــك األرواح الطاهرة وبكل وقاحة
وليســت رصاحة يقولون :تحيــا الجمهورية
اليمنية؛ فليخسؤوا هم وحنينهم وجمهوريتهم
اليمنيــة  ،وليحيا املجلــس االنتقايل الجنويب
وقوات املقاومــة الجنوبية الثابتون عىل نضال
الشعب الجنويب من أجل استعادة دولته .

حساب شعب مغلوب عىل أمره تجرع
الويالت وخرس خرية شبابه...
 4تزوير إرادة شعب الجنوب يفتنصيب ممثلني عنه وعن قضيته مبا
يتناســب مع أهدافكم وطموحاتكم
وكذلك الحشــد للمظاهــرات بجلب
متظاهريــن من خــارج املحافظات
الشاملية ِباسم النازحني؛ كام حدث
الحب لوحدتكم
يف املهرة لن تحق ّـق
ّ
املزيفــة ؛ بــل تزيــد الكراهية لكم
وترصفاتكــم الدنيئــة وكذلك تزيدنا
وإرصارا يف تحقيق أهداف
عزميــة
ً
شعبنا مهام كانت التضحيات...
 5العودة إىل مــا قبل  90هو الحلً
شــال وجنو ًبا لصون
األنســب لليمن
الدماء والحفاظ عىل الحقوق والحريات
وتســخري أموال الدولتــن يف البناء
والتنمية؛ فالكل يعلــم بأنّ أموال اليمن
كانت تسخر للدول الكربى من أجل بقاء
الوحدة والتغني بها..
فام أجملها من لوحة جميلة يرسمها
الشــعبان الشــقيقان يف تحقيق بناء
دولتني متجاورتني متحابتني يســودها
روح التنافس يف البنــاء والتطور يف
جميع املجاالت. !...

