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مرشوع االعالن املشرتك لالمم املتحدة بشان حل االزمة يف 
اليمن اقّر بانتصار الحويث عىل الرشعية وانتصاره عليها وعىل 
التحالــف واثبت ان اداء الرشعية هو االزمة وليســت الحويث 
واثبت ان مكوناتها وانصارهــا مل يكونوا رشكاء للعامل ال يف 
محاربة االنقالب الذي رشعن االمر الواقع وكسب ثقة املنظمة 
الدولية وجعل العامل يعرتف به ، وال هم حاربوا االرهاب الذي 
كان من اهداف الحرب يف اليمن بل اســتطاع االرهاب ان يجد 
يف مؤسسات الرشعية ومليشــيات االخوان مالذا ومجاالت 

يعمل فيها.
قد يكــون الحويث مدعومــا دعام خفيا مــن دول كربى 
وترعاه إيران جهارا وانه ينفذ أجندات دول الســتمرار الحرب 
ســواء لبيع السالح او لرسم خارطة واستطاع الحويث بذكائه 
وصالبته ان يقلــب املعادلة ويثبت للعــامل - بغباء الرشعية 
وتضاد اولوياتها- التي تســتند عىل رشعية دولية ، انها سبب 
80% من املشكل ومســؤوليته هي 20% ، لذا سيتحمل العامل 
الحويث بهذه النسبة ويتخلّص من عبء النسبة االكرب لضامن 
مصالحه وتنفيذ اســرتتيجياته ففي داخــل الرشعية طرف 
مهيمن سياسيا وعسكريا...الخ خدم الحويث وهذا الطرف هو 
الفصيل االخواين مبثوث يف منظامت العمل املدين والحقوقي 
واالنساين ظل يحّول طيلة سنوات دفة االنتهاكات ضد املجلس 
االنتقايل واالمارات الرشيك الفاعل يف التحالف العريب فكانت 
تقاريرهم غســيل لتنظيف الحويث من ايــة انتهاكات فقّدم 

الحويث نفسه بسجل نظيف يف هذه امللفات.
هــذا الفصيل يخضع لنفــس االجندة االقليميــة الداعمة 
للحويث وايران وقطر تركيا هــذا الدور الواضح للعيان فكيف 
ببقية االدوار التي يقوم بها ذلك الفصيل تحت مظلة التحالف 

مع سياسيا وعسكريا ضد التحالف ودعم الحويث.
مل يكــن اداء التحالف مختلفا عــن اداء الرشعية النه ادار 
حربه بالفلــول وبالثقة باجندات حزبية يرتــاب منها العامل 
اســتخدمها تكتيكيا وارضته وسترضه اسرتاتيجيا اذا مل يعيد 

صياغة اولوياته فستكون خطرا عليه.
مرشوع االعالن تجاهل القضيــة الجنوبية وهذا التجاهل 
سببه الرشعية واجندات االحزاب اليمنية يف الرشعيى فاثبت 
املكون الجنويب فيها الذي يتفاخر متعهدو ترويجه انه يسيطر 

عىل 80% من قوام حكومتها.
انه يحمل مشــاريع غريه فحتى مرشوع اقاليمه سيصري 
هباء واذا تم تنفيذه سيكون تحت شعار الحويث "املوت المريكا 
املوت الرسائيل" واستطاع ذلك املكون الجنويب ان يحول النرص 
الجنويب اىل مكافئة للحويث الذي كان يخطط انه ســيقاتل 
يف الجنوب اىل اخر جندي وهكــذا صار املكون الجنويب يف 
الرشعية الذي ظل يهيمن عــىل 80% من وزارتها مجرد حاّمل 
لنرص الحــويث "ويكّدف" اعالميا وسياســيا عىل االنتقايل 
ويحشد عسكريا عىل الجنوب لكن ماذا حقق اصحاب 80% من 
الجنوبيني يف قوام حكومة الرشعية مل يحققوا شــيئا ال ضد 
الحويث وال ضــد االرهاب وال لصالح الجنوب وال حتى للوحدة 
بصيغة االقاليــم ، كل ما يف االمر انهم رشعنوا للحويث نرصا 
بخيبتهم ووهنهم وانانيتهم وتسابقهم عىل "اين موقعي" ولو 

عىل منرب من" زبالة".
اما اليمنيون فسيتفقون واتفاقهم اوال لالنتقام من جامعة 
ال 80% الذين ال صاروا مع جنوب وال يثق بهم شامل والنفعوا 
ال يف وحــدة وال يف انفصال بل دعمــوا اجتياح الجنوب مرة 

اخرى.
مل يتبق مع الرشعية وبالذات املكون الجنويب الذي ميجدونه 
بانه يســيطر عىل 80% من الحكومــة اال اتفاق الرياض مع 
االنتقايل لتوحيد البندقيــة ضد الحويث باخراج كل البندقيات 
من الجنوب التي تتحفز لغزوه وتوحيدها ضد الحويث ثم ضد 

االرهاب.

كتابات

بعد فرتة انقطاع شــاءت الصدف اللقاء 
بزميل وصديق عزيــز يعمل حاليا يف رشكة 
عن  حديثنا  متحــور  عدن  الوطنيــة  النفط 
مجمل الصعوبات التي واجهتها رشكة النفط 
الوطنية وتحديدا منذ تويل الســيدة انتصار 
وهي  السيام  للرَشكة  قيادتها  مهام  العراشة 
املرأة الوحيدة يف عــدن التي تقف عىل رأس 
مرفق حيوي هام مرتبط ارتباطا يوميا بحياة 
الناس وبســلعة رضورية هي عصب الحياة 

كام يعرفها العامل.   
الذين  واساطينها  هوامريها(  لها)  سلعة 
لديهم طرق )هاي واي( وارصدة وشــيكات 
مفتوحة للعب والتالعب بأســعار هذه املادة 
الســلعية. يقول صاحبــي ان ادارة الرشكة 
النفطية  املشتقات  توزيع  عملت وتعمل عىل 
توزيعا عادال لدى اســتالم هذه املشــتقات 
ومتابعة حركة تسويقها للحد من االختناقات 
التهريب  لعتاولــة  خصبة  بيئــة  توفر  التي 

والسوق السوداء.
مــع   تطوير آلية العمــل املايل واالداري 
نظرا ألن السيدة العراشة تربعت عىل كريس 
االدارة قادمــة من هذا املوقــع الهام واملهم. 
وتطويــر العمــل االداري املايل الشــك يعد 
عصب الحياة للرشكات االســتثامرية  اعادة 
ما دمرته الحــرب ألصول الرشكة ومقوماتها 
من خــالل ترميم وتجهيز محطــات الوقود 
التابعة للرشكة وعددها 12 محطة يف ظرف 
أربعة أشهر وتزويدها مبولدات كهربائية لكل 
الكرتونية حديثة  محطة وكذا عمل مضخات 
رقمية تواكب تطــور املحطات وخدمة البيع  
واعادة تأهيل وصيانة وترميم محطة حجيف 

كأهــم رافد 
تيجي  ا سرت ا

للرشكة. 
هيــك  نا
عــن تدريب 
هيــل  تأ و
ت  ا ر مهــا
ملــني  لعا ا
ر  د لــكا ا و
الرشكة  لدى 
يل  افصــح 
ملــف  أن 
املناقصــات 
الخاص بوقود الكهرباء كان بســعر 800 $ 
للطن املرتي وحــني ال إىل وضع مناقصات 
وقــود الكهرباء إىل رشكــة النفط الوطنية 
صار بسعر 500$ فقط ومن هنا يتضح حجم 
املشتقات  تجارة  َهوامري  وســطوة  التالعب 
النفطية ولويب الفســاد املرتابط مع مصالح 

شخصية.  
النفــط إىل توريد كافة  عمدت رشكــة 
مدخراتهــا إىل البنــك املركــزي حتى توفر 
الســيولة النقدية وضامن عدم تخزين عملة 
الريال اليمني او ايداعها يف رشكات الرصافة 
يف القطاع الخاص وهذا مــا يفعله البعض 
او فعله يف وقت ســابق والحق.  لهذا تواجه 
النفط  املالية وتجارة وتسويق وخزن  السوق 
واملشــتقات النفطية تحديــات جمة وكبرية 
يجعل من هوامري الفســاد وتجار املشتقات 
النفطيــة يرسحون وميرحــون بال قيود وال 
ضوابط يف ظل الظــروف واألوضاع الحالية 
املستهلكني واملواطنني  ويضاعف من معاناة 

الغالىب لهذه السلعة الحيوية والهامة . 
املــؤمل ان مرافق النفــط كمصايف عدن 
معرضة لإلفالس وتوقيفها عن العمل واالنتاج 

جرمية كربى تجعل حكومة الرشعية عرضة 
القانونية والشــعبية ذلك ان أعظم  للمسالة 
وأكرب منشــاة كانت يف الرشق األوسط قد 

نفاجأبتحويلها إىل خردة . 
النفط  وبدال مــن الحفاظ عىل رشكــة 
الزوابع  رغم  صمودهــا  أثبتت  وقد  الوطنية 
واألعاصري التــي تدور حولها اال ان هناك من 
الهوامــري من يعمل ضدها بقوة إلفشــالها 
عرب تحريض عاملها لإلرضاب بغرض احداث 
شقاق بني عاملها وادارتها. يف ظرف صعب 

كهذا. 
املصايف  ان رشكة  الغريبــة  املواقف  من 
أبلغت بنفاذ كميات وقود الطريان فيام التزال 
كمية من هذه املادة متوفرة ملدة شــهر كامل 
كام قال وهذا دفع برشكة طريان اليمنية إىل 
التزود بالوقود يف مطارات خارجية وتحديدا 
جيبــويت مام زاد مــن معاناة املســافرين 
وافتعال أزمة مقصودة مــع ان كمية وقود 
ماتزال مخزونة وعندما كشف املخزون رسبوا 
كذبة كربى مفادها ان وقود الطريان مخلوطا 

بالديزل وهذا غري صحيح كام اتضح . 
ان اســترياد نوعية  اخريا قلت لصاحبي 
هذه املواد إىل البلد حاليا والتحكم باستريادها 
أزمات  اختالق  منه  الهدف  بالتقتري  وادخالها 
مستمرة ويف هكذا وضع ليس يف املشتقات 
والدوائية  الغذائيــة  الســلع  وصنــوف  بل 
مفتوحة  ثغرات  هناك  طاملا  واالســتهالكية 
الغالء  ينفذ منهــا محرتفوا  عىل مرصاعيها 
والجشــع والطمع والربح الرسيع وهوامري 
االحتكار والنفوذ عىل حساب ومعاناة شعب 
األزمات والحَروب  بتبعــات  يكتوي ويطحن 
واالختناقات مــع كل ارشاقة صباح ودلهمة 

ليل .

النظر إىل املايض الســيايس يف بالدنا 
أمــر مطلوب ولكــن لالسرتشــاد والتعلم 
واالســتفادة فقط لنأخذ مــن ايجابياته ما 
يفيذنا اليوم ونتجنب الوقوع يف ســلبياته 
وليس النتقاد املايض من منظورنا اليوم فإن 
كل يشء يقاس حســب زمانه فعىل سبيل 
املثال هناك ما كنا نراه من منظورنا باألمس 
صحيح قد نراه من منظورنا اليوم أو بعضه 
خطأ والعكس بذلــك باعتبار األفكار تتطور 
حسب  تتغري  واملفاهيم  الواقع  تطور  حسب 
متغــريات الواقع ايضًا فاألفــكار املوجودة 
لدينا اليوم مل تكن موجودة لدينا باألمس أو 
بعضها وحتى ال نشغل أنفسنا كثريًا باملايض 
كام يفصل البعض ويــدون جدوى ونحمل 
املايض كل ما نحن فيه اليوم مام يولد لدينا 
العزم واإلرادة يف  الياس واالحباط ويفقدنا 

جهــة  ا مو
ب  لصعــا ا
حارضنا  يف 
لتغلــب  ا و
ولذلك  عليها 
علينا  يجب 
اليوم جميعًا 
ن  نســيا
يض  ملــا ا
فيه  ما  بكل 
مــن مآيس 
ن  ا حــز أ و
ء  خطــا أ و
جســيمة أرضت يف البالد وفرقت العباد إال 
لالسرتشــاد فقط لنعمل جميعًا سوية يف 
بناء الحارض والسري قدمًا إىل املستقبل الذي 
الذي ضحى  األيب  الجنويب  ينشده شــعبنا 
من أجله كثريًا وما زال وســيظل كذلك حتى 
تحقيق الهدف املنشود والحلم املشهود وهذا 
ما يتطلب مــن الجميــع إىل وحدة الصف 

وتعزيز مســتوى الوعــي الوطني الصادق 
بشــعبنا  يحيط  ما  لكل  الدامئــة  واليقظة 
يف الجنــوب وقضيته العادلــة واملرشوعة 
يف الحرية واالســتقالل واســتعادة الدولة 
والخارجية  الداخلية  الدنيئــة  املؤامرات  من 
التي يتســع نطاقها يومًا بعــد يوم وتتعدد                       
وســائلها الدنيئة واساليبها الحقرية لغرض 
انهــاك قدرات شــعبنا وخلخلــة صفوف
نــا                                          إلفشــال خيــار 
شعبنا أن اســتطاعوا هذا ما يريدونه اليوم 
السابقني والالحقني وأعوانهم   اعداء شعبنا 
من الباعة املتجولني من أجل استمرار اعداء 
شــعبنا يف الهيمنة والسيطرة عىل مقدرات 
أرض الجنوب لوقت أطول أن استطاعوا ولكن 
هيهات ألولئك األقــزام الحاقدين فلن ينالوا 
من شعبنا إال ما يكرهون وسوف تتحطم كل 
مساعيهم الدنيئة عىل صخرة صمود شعبنا 
الجنويب العظيم وقريبًا سيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون والله عىل ما نقول شهيد 

 .

مل يكــن لقايئ مــع معــايل الفريق 
ضاحي خلفان متيــم، نائب رئيس الرشطة 
واألمن العام بديب، األســبوع املايض، لقاء 
إعتبارية  شــخصية  مع  تقليديــا  صحفيا 
لهــا وزنها وثقلها فقط، بــل كان لقاء مع 

خبري إســرتاتيجي أمنــي، ضليع يف قراءة 
كتــب الجامعــات اإلرهابيــة وتحركاتها، 
قبل تأليفهــا، فقد كان له الســبق األول، 
يف الوطــن العريب، يف اإلشــارة إىل نوايا 
اإلخــوان املســلمني، قبيل ثــورات الربيع 
العريب املشؤومة يف العام 2011، وكان أول 
من حذر من اإلخوان اإلرهابيني وتوجهاتهم 
يف الســيطرة عىل تونس ومرص، ومآربهم 

الخبيثة آنذاك.
حينها، لفت إنتباهــي، وإنتباه الجهات 
ما  والعربية  العامليــة  الدراســات  ومراكز 
يقولــه الفريق خلفان، ولكــن تلك املوجة، 
املزيفة، تجاه ثورة 25  املصحوبة بالعاطفة 
يناير املزيفة، جعلتنا جميعا، ال نســتوعب 

وال  الحقيقــة، 
من  أبعــد  نرى 
تلك املشاهد التي 
تخطيطها  تــم 
طبخهــا  و
املعامــل  يف 
 ، ية ر ســتخبا إل ا
يــوم انقض القرضاوي، رئيس ما يســمى 
يناير،  املســلمني، عىل ثورة  بإتحاد علامء 
الثورة  تلــك  يجري  وراح  متنهــا،  وامتطى 
لنا  يتضح  فلم  املســلمني،  اإلخوان  لصالح 
حقيقــة التمويــل الذي يختبــأ وراء ذلك، 

واملخططات املرعبة التي تنتظرها.
ســألت الفريق ضاحي خلفــان، الذي 
شــغل منصب قائد الرشطــة يف ديب منذ 
العام 1980 ولغايــة 2013، كيف فهم تلك 
املخططات التي إختبأت يف الدهاليز والغرف 
املظلمة، وهل كانت قراءته ملسارات اإلخوان 
مجرد تنبــؤات أم كان يعلم ما يخفون يف 

الصدور؟ فأجاب بأنــه ومنذ طفولته، كان 
يهتــم بالقراءة عن التنظيــامت اإلرهابية، 
خاصة الرسيــة، أو التي تعمــل بالخفاء، 
وكان مهتام بنشــأة تنظيم اإلخوان وتطور 
الجامعة وإمتدادهــا وكان يرصد تحركاتها 
يف الوطن العريب، وقــد خلص إىل نتيجة 
مبكرة أن الحــزب املرخص، يف بعض الدول 
العربية، واملمنوع يف دول أخرى، يستند إىل 
تنظيم رسي، لديــه تاريخ حافل باملؤامرات 
واإلغتياالت، حســب منهجهم الرسي الذي 
لوفاة  األول،  اليوم  البنا، ويف  وضعه حسن 
البوعزيــزي يف تونــس، أدرك أن اإلخوان 
سيتحركون، وأنها كانت فرصتهم التاريخية 
الوحيدة، وقد الحــظ أن قناة الجزيرة، التي 
أهدافهــا، قد تحركت فــورا، وبزخم  يعلم 
منقطع النظــري، فتوقع إمتداد تلك األحداث 
إىل مــرص واليمــن وليبيا وســوريا، فبدأ 
الرئيس  نظام  بالتحذير، خاصة من سقوط 
املرصي الراحل حســني مبارك، الذي ضمن 

اســتقرار أمن مرص لســنوات طويلة، يف 
الفريق ضاحي  يد اإلخوان املســلمني. قال 
خلفان، الذي كتب عدة مؤلفات حول "كفاءة 
األداء الرشطــي"، أن خطــورة التنظيامت 
التي تعمل يف الرس والخفاء ولكنها ترتدي 
أخطر  كاإلخــوان،  دينيا  مجتمعيــا  قناعا 
بألف مرة من الجامعات املتطرفة التي تعلن 
كالقاعدة  اإلرهابية  وأعاملها  نفســها  عن 
وداعــش وغريها، وخطــورة األوىل تكمن 
داخليا  األجيال  وتحطيم  شعبيا  التغلغل  يف 
والعبث بعقولهم وتغيــري والئهم والدخول 
إىل مفاصل الدولة لتفكيكهــا، أما الثانية، 
فيسهل معرفة نواياها ملحارصتها والقضاء 
عليهــا، والدليل أن ما حــدث مبرص حني 
ســيطر عليها محمد مــريس واإلخوان ثم 
تبني أن والئهم ليس ملرص بل لرتكيا وقطر، 
وكذلك األمر يف تونــس وليبيا واليمن، وما 
اإلصالح،  مســمى  تحت  اليمن،  إخوان  زال 
يعيثون فســادا وخرابا، وكذلك إخوان ليبيا، 

تحت مسمى حكومة الوفاق.
سألت الفريق خلفان عن اليمن، خاصة 
بعد إتفاق الريــاض، ووجود األمل أن تعمل 
اإلنتقايل  املجلس  مــع  الرشعية  الحكومة 
الجنويب، لتوحيد الجهود ومحاربة الحوثية 
املدعومة من إيران، فقال إن تنظيم اإلخوان 
املســلمني يف اليمن، الذي يعمل مع كل من 
الحوثية من جهة وقطــر وتركيا من جهة 
أخرى، لن يسمح بتنفيذ اإلتفاق، ولن يحدث 
أي تقدم إذا مل يرتاجع اإلخوان عن عالقتهم 
الرسيــة والعلنية برتكيا وقطــر، ويقطع 

الحويث صلته بإيران.
وبعد  أنه  خلفان  ضاحي  الفريق  تحدث 
ثورة الربيع العريب املشــؤوم، وبعد الخراب 
وعدم اإلســتقرار الذي حل يف دول عربية، 
بسبب الجامعات املتطرفة، وبسبب تدخالت 
تركيا وإيران، لذلــك فقد أختلفت التهديدات 
يف األمن القومي العــريب، وأن إرسائيل مل 
تعد تشــكل خطرا، لذلك فإن خطوة إتفاقية 
الســالم، الواثقة الجريئــة، التي قامت بها 
اإلمارات، هي خطوة صحيحة ويف التوقيت 
الصحيح، وأن اإلمارات قد أخذت عىل عاتقها 
قيــادة العامل العريب أجمع إىل التســامح 

والتعايش مع اآلخر.

هوامير سوق املشتقات النفطية

هذا ما يجب علينا اليوم

اإلخوان أخطر من القاعدة وداعش

أحمد يسلم صالح

محمد سعيد الزعبلي 

نورا املطيري

صالح الدويل باراس

قراءة في االعالن 
المشترك لالمم 

المتحدة


