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مظاهر الفساد مختلفة
والمخرج واحد
عبد العزيز الدويلة
نرى أن تفاقم ظاهرة الفســاد وازدياد الفاســدين والحديث املتزايد
عن إهــدار املال العام بصورة غري مرشوعــة يف ظل وجود فجوة يف
منظومة أجهزة الرقابــة والتفتيش لبعض الوزارات واملرافق الحكومية
واإلدارات املحلية التي أصبحت ال تقوم بواجباتها الحقيقية واإلنسانية
تجاه توفري الخدمــات ورسعة معالجة طفح املجاري؛ فكل ذلك يعكس
حالة الوضع املزري الذي أفرز شبكات فئوية من الفاسدين واملتطفلني
وأصحــاب املصالح التي ال تخدم املواطن؛ بل تســعى لتحقيق أهدافها
األنانية مســتغلة لحالــة الوضع املعييش التي متر بــه البالد يف هذه
املرحلة الحرجة.
نحن اليــوم أمام تهور بعــض املتنفذين يف بســط أرايض الدولة
واملتنفســات البيئية (وعيني عينك) لألســف وكام يقول املثل "إذا مل
تســتحي؛ فاعمل ما تشــتهي" .لقد تعددت مظاهر الفســاد يف كل
املجاالت ويف كل املواقع واملســتويات وأصبح الفاسدون يف قمة الهرم
يعبثون مبقدرات الدولة وال من أحد يســتطيع محاسبتهم أو إيقافهم
عن حدهم؛ ألن األمر أصبح بيدهم فهــم املتنفذون والعابثون برثوات
هذا الوطن فهناك لويب ملواد الطاقة (النفط والغاز واملشتقات األخرى)
هذا اللويب هو الذي يقرر رفع األســعار والتالعب يف تزويد املشتقات
النفطية للمواطن وهم الذي يتسببون يف األزمات يف هذا القطاع املهم
وهو النفــط والكهرباء وهم يعملون تحت غطاء ســيايس ومبباركة
عنارص النظام.
وهناك لويب يتحكم بأسعار املواد الغذائية ال يهمهم قوت املواطنني
ويتالعب أيضا يف توفري السلع الغذائية يف السوق وهم أيضا مسؤولون
عن األزمات يف املواد الغذائية يف الســوق وهم أيضا ينشــطون تحت
غطاء سيايس وهكذا دواليك أصبح املواطن يعيش تحت دوامة األزمات
والقلق والخوف من املســتقبل وعدم االستقرار املعييش يف ظل تدين
الرواتب وعدم الحصول عىل أبسط حقوقهم الرشعية وما زاد الطني بلة
أن املواطن ال يجد من يشتيك له أو يستمع ملظلوميته.
والدولــة يف حالة عدم اتزان ومشــغولة يف قضايا بعيدة كل البعد
قادرا عىل عمل أي يشء
عــن هموم املواطن ،حيث إن املواطن مل يعــد ً
وليس أمامه إال أن يشتيك همه لربه؛ فلم تعد املظاهرات أو االحتجاجات
واالعتصامات تجدي نفعا "اللهم إين بلغت اللهم فشهد".

القوة ووحدة القرار التي تصنع الصمود
واالنتصار لقوى التغيير في الجنوب
عبداهلل سالم الديواني
اذا اراد الجنوبيني الحفاظ عىل املكاســب التي حققوها عند انتصارهم عىل
االنقالبيني الحوثة وازالم عفاش عــام 2015م ،وطردهم من ارضهم رش طردة
فعليهم التوحد من اجل تحقيــق مطالبهم املرشوعة يف فك االرتباط عن نظام
الشامل الذي غدر بالرشاكة عن نظام الشامل الذي غدر بالرشاكة التي متت بني
الدولتني بالطرق السلمية.
ان الحفاظ عىل ما تحقق من انتصار والتطلع اىل بناء جنوب دميقراطي حر
ومزدهر وبعيد عن هيمنة املركز املقدس يتطلب اوال كيان سيايس موحد وقوي
االرادة ســواء كان املجلس االنتقايل الحايل الذي فوضــه غالبية ابناء الجنوب
او البحث عن وســيلة اخرى موحدة توصل اىل تعزيز هذا التوحد الذي سيمثل
احد االعمدة االساسية الراســخة لهذا االنتصار ويحقق مطالب الجنوبيني يف
تطلعاتهم نحو بناء جنوب حر ودميقراطي يتســع لكل االطياف الحرة املطالبة
ببناء دولة جنوبية حديثة يكون لها شأن داخليا وخارجيا.
ومن اجل الوصول اىل هذا الهدف عليهم ثانيا بناء الجيش واالمن واملخابرات
القوية واملحرتفة واملنظويــة تحت قيادة فوالذية موحدة الن هذه املؤسســة
العسكرية واالمنية القوية هي التي ستحمي هذا الحق والذي لن يصان مستقبال
اال بالقوة العســكرية املنظمة واملنضبطة يضاف اليها وحــدة االرادة والقرار
السيايس لكل الجنوبيني.
ومــن ال ميتلك القــوة املوحدة واملنضبطة والتي ســتدافع عــن هذا الحق
فســتضعفه قوة الطرف االخر الذي لديه القوة والقرار املوحد والكتلة البرشية
الهائلة واذن ملن بيدهم االمر نقول ابنوا مؤسسات الجنوب الجديدة بكل معاين
التحديث والتغيري ودعوكــم من ثرثرة عيل البخيتي وامثالــه يدركون ان عدن
عاصمة دولة الجنوب وليست عاصمة لكل اليمنيني كام يطالبوا.
وعليهــم ان يوجهوا اطروحاتهم بهذا الشــأن الصحابهم من العفاشــيني
واالصالحيني ليحــرروا عاصمة اليمن صنعاء التي اصبحت وكر وحكر لشــلة
انصار الله واعوانهم فقط.
ويعيدوها كعاصمة كام كانت بعــد أن هجروها وفروا هاربني اىل القاهرة
وتركيا والرياض وبقية بلدان العامل وســلموها بدون قتال مع كافة اســلحتها
ومؤسســاتها باردة مربدة لجامعة االنقالبيني واليــوم يريدون عدن ان تكون
بديلة لعاصمتهم املحتلة التي تركوها قريبة لضباع الفئة الضالة التي ال تؤمن اال
بســيدها حسني وازالمه املتخلفة اما بقية اليمنيني فرييدونهم ان يكونوا عامل
سخره معهم فقط.
اعيدوا لصنعاء حريتها ومجدها ومن ثم تحدثوا عن عدن الن أهلها من ابناء
الجنوب عامة هم االحق بالحديث عنها وعن مستقبلها وكيف سيكون.
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مصافي عدن ..أين ..كيف ..لماذا ؟
أحمد جباري (أبو خطاب)
جعلوها خرابة ال تســوى شيئا ..ومرتعا
للزواحف السامة وحيتان الفساد التي قتلت
شــعبا واقتصادا ودولــة ,متهيدا البتالعها
أسوة مبؤسسات ومصانع ورشكات الجنوب
األخرى التي تم االســتيالء عليها وتدمريها
خــال العقــود املاضية من عمــر الوحدة
املشؤومة ..
وجعلوا عاملها  -الذيــن كانوا يحضون
مبرتبات عالية وامتيــازات عديدة وقوانني
عمل انجليزية صارمــة  -يتضورون جوعً ا
ويســتجدون مرتباتهم ومستحقاتهم عىل
أبواب وزارة املالية عىل اعتبار أن الدولة التي
تحاول بكل قوتها وهيلامنها إفشال الرشكة
ومصفاتها وإحالتها إىل مجرد صفقة فساد
مشــبوهة لحيتانها النهمة التي ال تشــبع
ســتتبناهم ومتنحهم إعانات شهرية ورمبا
موســمية حتى يتم النظــر برشكتهم التي
تواجه أبشع مؤامرة من حكومة املنفى التي
هي امتداد لتحالف .. 7/7
مصفاة عدن أسســتها رشكــة الزيت
الربيطانيــة املحدودة ( )BPالتي أنشــأتها
بأكملها يف األعوام 1952م 1954 -م وبدأت
بتشغيلها يف يوليو 1954م بطاقة تكريرية
تصل إىل  150ألف برميل يف اليوم,,
وقد تأسست رشكة مصايف عدن مبوجب
القانون رقــم ( )15لعــام 1977م؛ لتكون
املسؤولة واملشــغلة ملصفاة عدن ومنافعها

وملحقاتهــا الواقعة يف عــدن الصغرى،
الربيقة وكذلك إلدارة عــدن لتموين البواخر
بالوقود الواقعــة يف التواهي ،عدن ،بعد أن
آلت ملكيــة هذه املصفــاة بجميع منافعها
وملحقاتها إىل الدولة الجنوبية يف عدن يف
مايو 1977م...
رشكة مصايف عدن التي استطاعت بنجاح
خالل مشــوارها الطويل يف األداء والقيام
باملسؤولية والتشغيل الغري منقطع للمصفاة
(والذي متكنت فيه من التكرير الناجح لعدة
أنــواع من النفط الخام مــن مختلف املنابع
نفط الرشق األوسط ،شامل أفريقيا ،روسيا
وإيران ثم النفط املحيل " نفط مأرب الخفيف
" والذي اســتقرت عىل تكريره منذ وصوله
إليها منتصف التسعينات من القرن املايض)
ويف عــام  2016اســتقبلت وللمرة األول?
نفط املســيلة وكررته بنجاح رشكة مصايف
عدن التــي قامت خالل تاريخها املجيد بعدة
أدوار اقتصادية واجتامعية واســراتيجية
لتقوم بها وتقدمها للبلد والدولة ،أهم وأبرز
هذه األدوار:
تكرير النفط الخام ومتوين السوق املحلية
باملشتقات النفطية وخزن النفط ومشتقاته
ورشكة مصايف عدن التي اســتطاعت من
وضع اســمها ضمن الرشكات املشهود لها
باملنطقة يف مجال التكرير وكســبت سمعة
وثقــة جيدتــن داخلي ًا وخارجيــ ًا وقامت

باإليفاء بالتزاماتها وفقـ ًـــا لألدوار املناطة
بها.
رشكة مصايف عدن التي كانت تشــكل
موردا من موارد دولــة ( (جمهورية اليمن
الدميقراطية الشــعبية ومــا بعدها ) من
العمالت الصعبة وترفــد ميزانيتها مباليني
الــدوالرات تعبث بهــا اليوم إدارة فاســدة
فصلــت عىل مقاســهم ( مديرها مقيم يف
األردن منذ عدة ســنوات يديرهــا عن بعد
بالرميوت كنرتول ) ويتحكــم بها املليونري
املتنفــذ ورشكائه يف الفســاد والصفقات
املشبوهة .
وهاهي األبواق من داخل حكومة املنفى
مبا فيهم وزير الطاقــة واملعادن بدأت تنعق
لتهيئة األجواء لتمرير صفقة االستيالء عىل
مصفاة عدن آخر ما تبقى من مرافق الجنوب
الناجحــة التي تم تدمريها خــال 24عاما
بفرض( عصــا) الخصخصة كحل للمصفاة
ورشكتهــا وبكل تأكيد  -فاملنقــذ  -جاهزًا
بأبواقه ومليشياته ورشكائه املتنفذين...
إنه نداء لكل أبناء الجنوب وقواه السياسية
ال ترتكــوا إخوانكم عــال رشكة ومصفاة
عدن الوطنيــن الرشفاء الذيــن يواجهون
هذه املأســاة الحقرية لوحدهم كونوا معهم
رافضني العبث مبقدرات وممتلكات الجنوب
التي هي ٌ
ملك للشعب وأوقفوا حكومة الفساد
وحيتانها عند حدهم قبل فوات األوان...

تقلبات درامية مثيرة بسعر صرف
الريال اليمني!
ماجد الداعري
ال يشء جديد مبــر بالخري ،يلوح يف افق
الواقــع اليمني القاتم غري التقلبــات الدرامية
املثرية حتى بأسعار رصف الريال.
هكذا أراد (كويش ماثاي) رئيس وفد صندوق
النقد الدويل لالجتامع الــدوري مع الحكومة
اليمنية املنعقد األســبوع املايض يف العاصمة
األردنية عامن ،اختصار تصويره للواقع اليمني
البائس ،حيث قــال الرجل يف ترصيح صحفي
عىل هامش فعاليات ختــام االجتامعات أمس
األول أن سعر رصف الريال اليمني شهد (تقلبا

ريا لالهتامم) العام املايض.
دراميا مث ً
وتأكيده بأن املؤسســات الحكومية اليمنية
مبا فيها البنك املركزي ماتزال مجزأة ،األمر الذي
تســبب يف العجز عن رصف مرتبات املوظفني
الحكوميني يف املناطق الخارجة عن الحكومة،
رغم التحســن يف القدرات اإلداريــة باآلونة
األخرية.
وهذا كالم واقعي يوضح أن أمور اليمن تزداد
تدهــورا ،ووضع البنك املركــزي ماتزال تراوح
مكانها إن مل تكن زادت ســو ًءا مؤخر ًا وستزداد

العملة معها تدهورا هي األخرى ،مامل يتحصل
البلــد عىل مســاعدات مالية ومنــح وودائع
وقروض ميرسة وتســتأنف مختلف الواردات
وتصدير النفط بأكرب قدرة إنتاجية ممكنة ،وإال
فإن أسوأ ما بعد الصوملة تنتظرك أيها الشعب
اليمني الهالــك حربا وحصــارا وقتال وجوعا
ونزوحا وتــردا ،طاملا تواصلت الحرب املهلكة
وبقي هــادي عىل حالة كأطــول رئيس دمية
يحكــم بلده من خارجه وهو فاقــد لكل أهلية
قانونية ودستورية وعقلية وذهنية وصحية.

ُ
متى ستقع المصفاة بالقاضية يا العيسي ؟!
علي ثابت القضيبي
املصفــاة يف الحلبــة اآلن  ،والحلبة
جنويب !! والعييس
جنوبي ٌة والجمهــور
ٌ
متصــد ٌر للموقــف  ،فهو قد أوســعها
ٍ
حساســة
بالرضبات املؤملة  ،ويف أماكن
فيها  ،وهي تتلــ ّوى وتتوجع  ،واإلنهاك
يبدو جلي ًا عىل قسامتها...
العييس وهراوتــه الغليظة  -البكري
 يناورون برعونــ ٍة ولكن عىل طريقةالخطــوة خطوة  ،فهــم ّ
رشدوا أرشس
العــال وأكرثهم إقدام ًا  ،واآلن مركونني
يف الظــل  - ٦٨٢ -ووجدوا أنفســهم
وحيدين ومعزولــن متام ًا  ،وألنّ البقية
من العــال زلزلت فرائضهم رعب ًا قبضة

التلويــح بإلحاق أي فــر ٍد منهم يتململ
ملجــرد التململ بهم وفــور ًا  ،وهم نخوا
واستكانوا متام ًا !!
حتــى املتقاعدين  -وهــم طوابري -
والبعيدين متام ًا عن مجال عمل القبضة
عليهم  ،استكانوا أيض ًا !! مع أنهم الزالوا
معلقني بحبال هــذه املصفاة وتهديدات
فشــلها الظاهرة جلي ًا  ،وبالتايل الضياع
الكيل ملستقبلهم وكل خدماتهم الطويلة
هــدر ًا !! ولكنهم ّ
فضلــوا مقولة  ( :وانا
ســلبي جــد ًا ويف غري
مــايل ) وهذا
ٌ
صالحهم مطلق ًا ..
ُ
يصول
يف اللحظــة  ،الحوت العييس

ويجول متنططــ ًا يف الحلبة  ،واملصفاة
منهكــ ًة متامــ ًا بالرضبــات املوجعة
واملتتابعــة  -طرد العــال ذوي الحمية
 حرائــق الخزانات  -حرائــق غالياتالبــاور وبطارية تقطري الخام  -رسقات
وبتعم ٍد مقصــود و  ..و
أجــزاء حيوي ٍة
ٌ
 - ..والكيانــات الجنوبية ( ُكلها ) نامئ ٌة
!! ويبدو وكأنها هيــاكل خاوي ٍة ومجرد
فزاعــ ٍة ليــس إال  ..والحــوت العييس
يســتفر ُد يف الحلبة باملنكوبة البائسة
املصفاة  ،ويبدو أنه يته ّيأُ للحظة إيقاعها
أرض ًا وبالرضبة القاضية  ،وهي وشيك ٌة
اآلن  ..أليس كذلك ؟!

