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 »األمناء« كتب/ اديب السيد:

 تعيش مليشــيات حزب 

أســوأ  اإلخوانية  االصالح 
ظروفها  وأحلــك  مراحلها 
التــي لن تخــرج منها إال 
هزمت  فكــا  مهزومة.. 
بالشــال وهرب قياداتهم 
هزموا  ايضــا  بالعباءات، 
وسيلبســون  بالجنــوب 
لبعض  حدث  وقد  العباءات 
املســاة  الويتهم  قيادات 
جزافًا »الحاية الرئاسية«.

أصبحت  »املرتممة«  الجاعــة  هذه 
محارصة سياســيا ومنبــوذة حتى من 
أقرب من دعموها وهم »الســعوديني«.. 
األدوات  إال استخدام بعض  لها  يتبَق  ومل 

إلثارة الفوىض وإراقة الدماء.
من مل يســتطيع الدفاع عن عرضه 
وأرضــه وغرفة نومه يف الشــال، لن 
أرض  ينترص ولــن يحقق مبتغــاه يف 

الحرية والكرامة »أرض الجنوب«.
اإلخواين  االصالح  حزب  يرمي  اليوم 
بكل ثقله يف اتجاه شــقرة ويدفع بكل 
أدواتــه الجنوبية للدفــاع عن مصالحه 
السياسية من خالل معركة وإراقة دماء، 
واألغبياء - أي تلــك األدوات الرخيصة- 
تتحدث بــكل بجاحة عــن دفاعها عن 
هم  الحقيقة  فيــا  املزعومة،  الرشعية 
يدافعون عا يتلقونه من فتات بائس من 
اإلرهايب عيل محســن األحمر وجاعة 

اإلخوان اإلرهابية.
الرشعيــة  جنوبيــي  جاعــة 
املزعمومــة.. طاملا مل يســتجيبوا لكل 

النداءات والحــوارات التي دعا لها ممثل 
الجنــوب املجلس االنتقــايل الجنويب، 
فليتحملوا كل ما ســيأتيهم، ومن خرج 
عن طوع أهله سوف يصله اللوم والعار.

وألجل حــزب اإلصــالح اإلرهايب.. 
ها هي الــرشاذم تحاول الضغط لتعطيل 
التوافقات السياسية التي تجري حتى مع 
من يزعمون انهم يدافعون عن رشعيته، 
مســتمرة  واللقاءات  التوافقات  حيــث 
ومتواصلة، وســتخرج تلك الرشاذم من 

املشهد، مثلا خرج من قبلهم كثريون.
هــادي ال يريد إال إن يبقي رئيســًا 
»أســميًا« وهذا أمر اعتيادي وال يرفضه 

أحــد، وســيتخىل قريبًا عــن اإلخوان 
اإلرهابيني وكل ما يرتبط بهم من عنارص 
تتبع  لهادي وهي  انتائها  تزعم  وأدوات 

مصالحها الشخصية.
املهم.. تحاول مليشيات هذه الجاعة 
والقاعدة  اإلرهــاب  ومنبع  اإلرهابيــة 
وداعش والتفجريات واالغتياالت، أن تنقذ 
أدوات«  »نعم  أدوات  باســتخدام  نفسها 
وهم عنارص تابعني لهادي أو لبعض من 
شــلته، كا دأبت منذ 3 عقود مليشيات 

الزيود استخدام تلك العنارص.
اليوم الوضع تغري.. ومل تعد الزيدية 
ضامنة النجاح باستخدام أدواتها، ولكنها 

كســلعة  الرخيصة  األدوات  تلــك  تقدم 
تعرضت للكساد بعد اتضاح كل الحقائق 

للناس وللعامل أجمع.
ال يوجــد طريــق ألدوات الشــال 
بالجنوب وهم الشــواذ عن ثورة الشعب 
الجنويب وكرامتــه وحريته، إال بالعودة 
وإال  وأهلهم،  شعبهم  الجنوب  شعب  إىل 
فســيصبحون منبوذين وقــد يتعرضوا 
لإلهانة بل والتصفية من قبل أســيادهم 

الزيود وداخل جبهاتهم.
وحدث ذلك ذات يــوم عندما اقتحم 
الحوثيــني منزل هــادي يف صنعاء، أن 
وتعرض  عاره ورضبوه  وانتهكوا  أهانوه 
االقامة  تحت  كان  حينا  والركل  للصفع 
الجربية بصنعاء، وذلــك برعاية عفاش 
ومباركة  وبصمت  هادي،  وحليف  استاذ 
مــن حــزب االصــالح االخــوين الذي 
يوهم هادي واتباعــه انه مع رشعيتهم 
تلك  أعــالم  املزعومــة، بينا وســائل 
وتلعنه  هادي  تخون  االخوانية  الجاعة 

وتكفره ليل نهار.
األهــم.. الجنوب جنوب والشــال 

شال.. ومن قرح يقرح عىل نفسه.
يحقق  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
انتصارات جوهريــة وأن كانت تفاصيل 
لبعض  نظــر  وجهــات  فيها  االمــور 
االشــخاص، لكن الجوهــر يختلف عن 
ســاحقة  انتصارات  والقادم  التفاصيل، 

للجنوب.

عدن »األمناء« خاص:
 

 قال الباحــث النفطي واالقتصادي د. 
عيل املســبحي أن األوضــاع الصعبة التي 
نعيشــها اليوم ليســت وليدة اللحظة، بل 
هي نتاج تراكات فرتة طويلة من اإلهال 
والفساد واملحسوبية والتخبط والعشوائية 
يف اتخاذ القرارات، يف إشارة لقرار تحرير 
استرياد املشــتقات النفطية، والذي اوضح 
بأنه ال خري فيــه، ويهدف لتدمري ما تبقى 
وإصابة  الناجحة،  الدولة  مؤسســات  من 
االقتصاد بالشلل الكيل من خالل استنزاف 
البنك  الســوق ووضع  الصعبة من  العملة 
املركزي يف وضع العاجز عن توفري العملة 
الصعبــة للموردين ما يعنــي املزيد من 

تدهور العملة املحلية.
وأضاف: »قرار تحرير استرياد املشتقات 
النفطية كان الغرض منه ولألســف خدمة 
هوامري النفــط واملتنفذين أكرث من خدمة 
واالقتصاد  واملواطنني  الدولة  مؤسســات 
الوطني، خصوصــًا وأن الدولة اليوم تدفع 
ماليني الدوالرات بسعر تفضييل ومخفض 
ملســتوردي املشــتقات النفطيــة إلغراق 
السوق بكميات كبرية عىل الرغم من شحة 

املعروض من العملة الصعبة«.
الحكومة  إن  اىل  املســبحي  وأشــار 
الرشعيــة كانت قد وجهــت يف 5 مارس 
2018م بتحرير ســوق املشتقات النفطية 
للقيام  واألفراد  الرشكات  لجميع  والساح 
بعمليات االســترياد والبيع مع منحهم ما 
يلزم من اعفاء من الرسوم الجمركية ملدة 3 
أشهر، ولكن رسعان ما تم إضافة الرسوم 
الجمركيــة فيا بعد مــا أدى إىل زيادة 
وارتفاع األســعار، االمر الذي يوضح جليًا 
بأن الهدف من القرار كان يتمثل يف تعطيل 

عمل ومهمة كل مــن رشكة مصايف عدن 
النفط وإلغاء دورها ووظيفتها  ورشكة 
األساســية وتحويلها من التكرير بالنسبة 
للمصايف والتسويق بالنسبة لرشكة النفط 
خزانات  مجــرد  واعتبارها  الخــزن  إىل 

مستأجرة للتجار بنظام العمولة.
مرارة  تتجرع  اليوم  »الحكومة  وتابع: 
الحاصل  االنهيــار  القرار مــن خالل  هذا 
بالعملة مقابل الدوالر، حيث ان فتح املجال 
لتحرير استرياد املشتقات النفطية بطريقة 
عشــوائية أدى لتهافت الكثري من املوردين 
عــىل رشاء العملة الصعبة وســحبها من 
السوق بغرض استرياد املشتقات وهو األمر 
الذي وصل أحيانا لدرجة ســحب أكرث من 
بالسوق  املتوفرة  الصعبة  العملة  من  ثلثني 
املشتقات فقط نظرًا  لصالح تجار استرياد 

الزدياد عدد املوردين يوم بعد اخر«.
ونوه املســبحي إىل أن: »البنك املركزي 
وبدال مــن قيامه بتوفــري العملة الصعبة 
لكل من رشكة مصايف عدن ورشكة النفط 
وفق  املشتقات  اســترياد  بعملية  لقيامهم 
وبإرشاف  منظم  وبشكل  والقانون  النظام 
فقط،  الفعيل  واالحتياج  الدولة  مؤسسات 
القــرار يقوم  اليوم وعقب  البنــك  أصبح 
تفضييل  وبســعر  الصعبة  العملة  بتوفري 
املشتقات  مســتوردين  لجميع  ومخفض 
وبطريقة عشــوائية مــا أدى إىل إغراق 
لتهريب  االمر  باملشتقات، بل وصل  السوق 
جزء منه إىل املناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيني، ما يشــكل عبئــًا إضافيًا عىل 
البنك املركزي يف ظل شحة املعروض، فضاًل 
عن تلك الخطوة قد أدت الســتنفاذ العملة 
الصعبة، وبالتايل ارتفاع سعر رصف الريال 
مقابل الدوالر وهــو ما حدث، حيث ارتفع 
ســعر الرصف من 490 ريــال يف مارس 
2018م قبل القرار إىل حوايل 850 ريال يف 

الوقت الحايل، وسيســتمر يف االرتفاع إذا 
مل يتم الغاء قرار تحرير املشتقات النفطية 
األسايس يف  املتسبب  يعترب  والذي  الجائر 
للتجار  سمح  والذي  الرصف  أسعار  ارتفاع 
وبالتايل  النفطية  املشــتقات  باســترياد 
من  الصعبة  العملة  ســحب  عىل  التهافت 

السوق«.
وأضاف: »اليوم وبعد مرور نحو عامني 
ونصف عىل هذا القــرار، يبدو أن الحكومة 
قد أدركت بأنهــا ارتكبت خطأ فادح، ولكن 
لألســف وبداًل من قيامها بإلغــاء القرار، 
بآلية تنظيم  عملت عىل وضع ما تســمى 
عملية االسترياد عرب املصارفة، علًا أن هذه 
اآللية لن تصمد طوياًل، ألنها ُبنيت عىل قرار 
الســابقة مل يحقق  الفرتة  خاطئ، وخالل 
القرار أهدافه ومل تكن التجربة ناجحة، فهو 
مل يحقق املنافســة العادلة وال الوفرة يف 
املعروض إذ ماتــزال األزمات بالوقود تطل 
علينا بني الحني واالخر ومن فرتة إىل أخرى 
كون التجار املســتوردين هــم املتحكمني 
يف الســوق بعيدًا عن رقابة الدولة وحتى 
يف جانــب عملية متوين محطــات توليد 
الكهرباء بالوقود والتي شــكلت صورة من 
العشوائية واالبتزاز بتجارة االسترياد  صور 
الكبري  التفــاوت  ذلك  يفــره  الذي  وهو 
يف األســعار بني املحافظــات، فالرشكات 
وفردية  عائلية  جميعها  اليوم  املســتوردة 
وامكانياتها محدودة وطريقة عملها بدائية 
التي  الكبرية  االمكانيات  بعكس  وعشوائية 
متتلكها مؤسســات الدولة ممثلة بكل من 
رشكة مصايف عدن ورشكة النفط واملتمثلة 
واســطول  للخزن  اســرتاتيجية  بخزانات 
نقل وكفــاءات إدارية ومالية وخربة عملية 

طويلة«.
واملــح إىل أن: »الحــل الوحيد إلنهاء 
معاناة املواطن يتمثــل بإلغاء قرار تحرير 

اســترياد املشــتقات النفطيــة، واإلرساع 
بإعادة تشغيل املصفاة ومدها بالنفط الخام 
للتكرير وحرص تســويق وبيع املشــتقات 
النفطيــة عىل رشكة النفــط، اما غري تلك 
الحلول إمنــا تعترب مجــرد تخبط وتدمري 
وفساد واستنزاف لخزينة الدولة، خصوصًا 
وان القرار قد  أعد يف غرف مغلقة وبسوء 
نيــة، وكان الهدف منه اتخــاذه كبديل عن 
تشــغيل املصفاة وتحييد دور رشكة النفط 
بعملية  واملتمثل  األساســية  وظيفتها  عن 
التســويق الحرصي للمشــتقات بالسوق 
املحلية«، مشــرًيا إىل أنــه: »ميكن حرص 
أرضار قــرار تحرير اســترياد املشــتقات 
النفطية عىل مؤسســات الدولة واالقتصاد 

الوطني يف التايل:
)1( فقــدان خزينــة الدولــة ملاليني 
الدوالرات نتيجة عــدم قيام مصايف عدن 
بوظيفتها األساســية وهي عملية التكرير 

للنفط الخام.
)2( تحمــل الدولــة خســائر تعطيل 
مصايف عدن من خالل دفــع وزارة املالية 
مليارات الريــاالت رواتب ملوظفي املصفاة 

خالل الفرتة املاضية.
)3( تراجع إيرادات رشكة النفط نتيجة 

الساح للتجار بالبيع والتسويق التجاري.
)4( أصبحــت الدولــة تدعم أســعار 
املشتقات النفطية بطريقة غري مبارشة من 
خالل تقديــم العملة الصعبة لجميع التجار 
)أقل  ومخفض  تفضييل  بسعر  املستوردين 
من سعر الســوق( ما كبد وما يزال يكبد 

الدولة خسائر مالية كبرية وفادحة. 
مسئولية  عاتقه  عىل  البنك  تحمل   )5(
توفري العملة الصعبة للموردين ما أدى إىل 
استنزافها وتعريض العملة املحلية لالنهيار.

)6( فتــح مجــال االســترياد عــىل 
باملشتقات  الســوق  إلغراق  أدى  مرصاعيه 

النفطيــة وتهريــب جزء منهــا للمناطق 
الشالية الواقعة تحت سيطرة الحويث.

)7( القرار ادى لقيام املوردين باسترياد 
املشــتقات وذات جودة  رديئة مــن  أنواع 

منخفضة للحصول عىل الربح الريع.
)8( خلق القــرار تهميش لدور رشكة 
بسوق  والتحكم  والرقابة  بالسيطرة  النفط 

النفط.
)9( تالعــب وتحكم تجار املشــتقات 
املتتالية  الحيوية وخلق األزمات  بالســلعة 
واحتكار املــادة يف ظل ضعف الرقابة عىل 

البيع التجاري. 
)10( تريــح اآلالف من عال رشكة 
مصايف عدن تحت بند قوى فائضة نتيجة 

لوقف تشغيل املصفاة.
)11( تعرض أســعار املشتقات املحلية 
لتقلبات األســعار العاملية كونها مستوردة 
بداًل مــن الحصول عىل أســعار ثابتة يف 
النفطية من رشكة  حالة لو كانت املنتجات 

مصايف عدن.
وممتلكات  أصول  وتدمري  تهالك   )12(
مصايف عدن وتعرضهــا للصداء، وتكبدها 
يف ذات الوقت خسائر مالية كبرية يف حالة 

التفكري بإعادة تشغيلها.
بالقول:  ترصيحه  املســبحي  واختتم 
»من اتخذ القــرار يعلم عند إصداره بانه مل 
تكن هناك نية بعودة مصايف عدن للتكرير 
وبالتــايل قــام بتغيري وظيفــة املصفاة 
للخصخصة  كمقدمة  للخــزن  التكرير  من 
وقام بتحرير االســترياد«، مطالبا الرئاسة 
اســترياد  تحرير  قرار  بإلغــاء  والحكومة 
املشــتقات النفطية فورًا وتغليب املصلحة 
العامة للحفاظ عىل ما تبقى من مؤسسات 
الدولــة الناجحة ممثلــة برشكة مصايف 
عدن ورشكــة النفط ودعمهــا للنهوض 

باالقتصاد.

تقريـــر

حقائــــــــق مهمـــــــــــةاجلنوب جنوب والشمال شمال ومن قرح يقرح

باحث اقت�شادي يطالب احلكومة باإلغاء قرار حترير ا�شترياد امل�شتقات النفطية


