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كتابات

املجلس  عقدهــا  صحافيان  مؤمتــران 
االنتقايل الجنويب يف العاصمة الجنوبية عدن 
أسبوعني كشف خاللها فساًدا وعبًثا  خالل 
ونهًبا فظيًعا متارسه ما تسمى بـ"الرشعية 

اليمنية" املختطفة من قبل اإلخوان.
املؤمتر الصحايف األول كشف حرب رشعية 

اإلخوان الخدماتية ضد شعب الجنوب.
واملؤمتــر الصحايف الــذي ُعقد الخميس 
املنــرم فضح فســاد الســلطة القضائية 

التابعة للرشعية اليمنية.
دعونــا يف نتائج مؤمتــر الخميس، هل 
متتلك ما ُتســمى بـــ "الرشعيــة اليمنية" 
الشعب،  أمام  للخروج  الشــجاعة  وقضاؤها 
والــرد عىل تقرير لجنة الفحــص واملراجعة 
مليزانية الســلطة القضائية التي شكلها نادي 
القضاة الجنويب، والتي كشفت املستور خالل 
املؤمتر الصحايف الذي ُعقد الخميس املنرم 

يف العاصمة عدن؟
هــل متتلك الشــجاعة للخــروج وإنكار 
الخروقات الجسيمة التي يندى لها الجبني يف 

موازنة السلطة القضائية؟
هل متتلك ذرة خجل للدفاع عىل نفســها 

يــب  تكذ و
فســاد  ادعاءات 
الســلطة  ونهب 

القضائية؟
تســتطيع  هل 
األرقام  عىل  الرد 
املالية الكبرية التي 
وعبثت  أهدرتهــا 
الســلطة  بهــا 

القضائية؟
هل يستطيع ما يســمى بـ "النائب العام 
الرد  الجديد"، أحمد املوســاي غري الرشعي، 
التي سحبها منذ  الفظيعة  املالية  املبالغ  عىل 

تعيينه؟
أتحدى املوساي أن يكذب األرقام التالية:

٣١٢ مليــون ريال ســحبها النائب العام يف 
شهر فرباير.

١٩٠ مليون ريال، نفقات غري مبوبة بشــهر 
مارس.

٢١٠ مليون ريال نفقات غري مبوبة بشــهر 
أبريل.

٢٢٠ مليون ريال نفقات غري مبوبة بشــهر 
مايو.

١٨٧ مليون نفقات غري مبوبة بشهر يونيو.
٥٦١ مليون نفقات غري مبوبة بشهر يوليو.

٣ مليار سحبها نفقات غري مبوبة وكلها من 
البنــك املركزي بعدن غري املبلــغ الذي ذكرت 

سابقا.
رئيس املحكمة العليا سحب )٢٢٠( مليون 
ريــال نفقات إعادة إعار وتم اكتشــاف أن 
رئاسة الوزراء تحملت املبلغ واملبلغ املسحوب 

من قبل رئيس املحكمة العليا ضائع.
رئيس املحكمة العليا أرســل سيارة ذهبت 
اليمنية صنعــاء قيمتها )٦٦(  العاصمة  إىل 
مليون ريال أرســلها البنه الــذي يعمل مع 

ميليشيا الحويث.
هذا هو فســاد رشعيتكم التي تتمسكون 

بها!
العاطفة ولنتحدث مبنطق  لكن دعونا من 
العقل، املجلــس االنتقايل الجنويب قادر عىل 
قلب املوازين يف أي لحظة، لكن ليس قبل أن 
بالدالئل والوثائق واألرقام فساد ونهب  يثبت 

كل شخص تسبب مبعاناة شعب الجنوب.
هل تساءل أحدكم: ملاذا ظهرت هذه األزمات 
الحادة، يف كل نواحي الحياة، يف هذا التوقيت 
بالذات، يف حني مل تظهر هذه األزمات بهذه 
الحدة العالية إبان اشــتعال الحرب، بل ويف 
ذروة الحرب مل تحدث مثل هذه األزمات التي 
تحدث اليوم بعد ســبع ســنوات من تطهري 

محافظات الجنوب من ميليشيا الحويث؟

حرضمــوت الصحــراء والــوادي تاريخ 
الدولة  وحضارة تأصلت وتجــذرت يف عمق 
مســارها  حرف  عىل  يراهن  ومن  الجنوبية، 
وجرها باســم اليمن االتحــادي فهو جاهل 
وعديم الفهم بثقافة شعبها املساملة ملن يحرتم 
خصوصيتها وجربوتهــا عىل تعدي حدوده، 
ومل يحــرتم وجوده يف موقعه العســكري 
املتنقل نهاية املدة املحددة له لينتقل ملوقع آخر 

حسب ما تقتضيه الئحة النظم العسكرية.
التريــح الــذي أدىل به قائــد املنطقة 
األوىل استفزاز لشعب حرضموت  العسكرية 
والجنوب بشــكل عام ومخالــف ملا ورد من 
نصوص يف اتفاق الرياض وأهمها بند تحريك 
املحافظات  العســكرية نحــو  األلوية  كافة 
الشــالية لتحريرهــا من قبضــة الحويث 
لحفظ  الجنوبية  النخب  بقوات  واســتبدالها 

كافة  يف  األمــن 
واملــدن  القــرى 

الجنوبية .
انصياع  عــدم 
وعســاكر  قيادة 
األوىل  املنطقــة 
التحالف  لقــرار 
السعودية  بقيادة 
مخالفــة  يعــد 
ميكن  ال  رصيحة 
عنها  الســكوت 
لكونها تهدد أمن وســالم حرضموت صحراه 

وواديه .
وطاملا والنخبــة الحرضمية جاهزة وعىل 
عىل  نفوذها  وبسط  للسيطرة  االستعداد  أتم 
حرضموت مبســاندة شعب حرضموت ،عىل 
الدول الراعية لالتفاق الوفاء بوعدها ومتكني 
النخبــة الحرضميــة باألخذ بزمــام األمور 
أدرى بشــعابها  وشــباب نخبة حرضموت 
املنطقة  املتمثــل يف  اآلخر  الطــرف  ،ولجم 

العســكرية األوىل وإقناعه بالذهاب ملحاربة 
من جنى عىل الرشعيــة وأخرب ديارها حتى 
أصبحت ترتنح ال تدري تتجــه إىل أين ومن 
تحــارب! مضحك ومعيب يف حــق منطقة 
عســكرية بعددها وعدتها أن توجه سالحها 
أهل  الحرضميــة وهم  النخبة  نحو شــباب 
األرض وأســيادها وال تجــرؤ عىل مواجهة 
عىل  السيطرة  يحكمون  وهم  الحويث  أطفال 
املناطق الشــالية وآخرهــا مديرية الرحبة 
معقل قبيلة مراد األكرث شيوعاٌ يف شجاعتها 

القتالية.
ختاما ليس بالسهل إقناع شعب حرضموت 
أن يبقى يف موقــف املتفرج يف حال وصلت 
األمور إىل حد املواجهة، وســيقف إىل جانب 
أبنائــه وإخوانــه وحينها ال تــرى إال غبار 
الغاصبني ألرض حرضموت ومن واالهم من 
مها  اإلخوانية  للرشعيــة  التابعني  املرتزقة 
كان عددهم، وســتعود حرضمــوت الوادي 

والصحراء جنوبية الهوى والهوية.

يف ضوء تدشــني الحــوار الجنويب يف 
الخارج واملــؤرشات اإليجابية التي تصل من 
هناك فإننا نحب أن نقدم رأًيا لتطوير وتحسني 
العمل وضان نجاحه ال بد من تقديم الئحة 
للحــوار تتضمن آلية عمــل يقدمها املجلس 
االنتقايل الجنــويب باعتباره صاحب املبادرة 
تنظيم العمل وتضمن تطلعات شعب الجنوب  
ويتم التوقيع عليها من قبل املســتهدفني يف 
إدارة مصغره  الحوار قبل تدشينه وتشــكيل 
للحوار تقوم مبهام السكرتارية وإنجاز إطار 
الحوار  وإيجاد وسيلة  عام باملستهدفني يف 
تواصل معهــم وترتيب القضايا التي يتناولها 
الحوار بشــكل منهجي كا هــي يف الواقع 
والتدرج يف إنجازها والتوقيع عىل املخرجات 
وبحيث نصل إىل آخــر يوم وكل يشء متفق 
بأول حتى  أوال  عليه ومصادف عليها وموثق 

نجــاح  نضمــن 
الحوار.

ترتيــب  إن   
الحوار  قضايــا 
جيــة  مبنها
إىل  تفــي 
تحقيق الشــمول  
للمستهدفني وإىل 
اصطفافات  بروز 
طنيــة  و
 ، تيكيــا ما تو و أ
وهــي تغنــي عن 
البحث عن أي أشــكال تحالفية خارج سياق 
العملية الحوارية وتفرز اصطفافات متدرجة 
تعزز القيــادة السياســية للجنوب وتحقق 
الرشاكة الوطنية يف كل املراحل  وتفي إىل  
كشف لشعب الجنوب رؤى وأهداف كل مكون 
ســيايس أو اجتاعي أو شخصية اعتبارية 
وإنهاء التدثر بالشــعارات بينا املارســة 

يشء آخر.

إن الحــوار هــو مــن يفــرز املواقــف 
واالصطفاف ويضع كل واحد يف موقعه عىل 
التعامل  وبالتايل  الجنوبيني  ومسمع   مرمى 
مع الكل عىل هذا األســاس، وال يوجد مربر 
لتشــكيل فرق اتصال وميكــن التواصل بني 
لجنة الحــوار  واملكون مبارشة  وعرب  اإلدارة 
آنفا، والتي  إليهــا  املصغرة  للحوار املشــار 
تشارك فيها املكونات املشاركة يف الحوار عىل 

ضوء الالئحة.
املخرجات ســوف تصب   أن  واألهم هــو 
يف برنامــج الســتكال التحــرر الوطني،  
وكموجهات دستورية لدولة الجنوب املنشودة 
للناس عن مضمون وشــكل  لتعطي ضاًنا 

الدولة القادمة ونظامها السيايس. 
ومن املهم أن يكون العمــل بالتوازي بني 
الداخل والخارج حتى ال تتناقض املخرجات أو 
يتكرر نفس العمل  وقبل ذلك ومرافقا له  ال بد 
من إصالح أي اختالالت و تطوير إعالم يهيئ 

البيئة للحوار.

من يجرؤ ىلع الرد؟

مصير حضرموت الوادي والصحراء ال يقره عساكر املنطقة األولى

الحوار الجنوبي

عالء عادل حنش

عبداهلل الصاصي

نصر هرهرة 

علي ثابت القضيبي

هل ستعود 
مصفاة عدن 
للعمل ثانية؟

تلقيت دعــوة بالتجوال يف مصفاة عدن من قبل 
رئيس نقابتها، والدعــوة أتتني ألين كتبت كثريًا عن 
املصفاة ، ودافعت عن رضورة إيقاف تدمريها والعبث 
بها، وكأّن يف هذه الدعوة رســالة تبلغني بأن الحلم 
قد تحّقق، وأّن املصفاة تعود للحياة، وهي مل تعد تلك 
قيادتها  أاستبدلت  الخردة، خصوصًا وقد  الكومة من 
الســابقة، وأّن القيادة الحالية مبعيــة النقابة وكل 
العال يجاهدون اليوم مبثابرٍة إلعادة إنارة شــعلتها 
التــي انطفأت طوياًل، ثم إّن إعادة تشــغيلها يجنبنا 
إهدار ماليني الدوالرات لرشاء املحروقات من الخارج. 
وفعاًل لبيــت الّدعوة، وبداية طــوايف كان إىل 
إدارة التدريب فيها، وهذه يديرها األســتاذ أنور سعيد 
نعان، وهو أٌخ وصديق عزيز، ومن الدردشة األخوية 
معه حول أوضاع املعهد الذي كان يحتل مرتبة متقدمة 
عىل مســتوى الرشق األوسط يف مجاله، فقد نضَح 
وجهه بالتفاؤل وهو يستعرض عدد ونوعية الدورات 
املخططة - ٨٢ دورة مقــّررة لهذا العام - بينها دورة 
لجامعيني متخصصــني يف النفط ) عدد ١٦ خريجًا 
( من خارج املصفاة ، ومنها ســيتم استيعاب ٨ منهم 
كموظفني جــدد يف املصفاة ، كا تحدث عن دورات 
رفع املهارة التي ترســلها دوائــر املصفاة إلحاللهم 

كبدائل للمتقاعدين أو لرفع مهاراتهم وخالفه. 
خالل تجوايل طفُت مبحطــة الكهرباء، وهناك 
تجري إعادة اإلنشاء من الصفر، وهي محور تشغيل 
املصفاة وعادها، والعمــل يجري يف الّصبيات التي 
ســتنتصُب عليها املولدات، والجــزء األكرب من هذه 
املولدات تفرتش قطعها ومعداتها يف الساحات، لكن 
هناك أجزاء متأخرة منها مل تصل البالد بعد، ثّم عرّجُت 
عىل وحدة التقطري )أساس نشاط املصفاة يف تكرير 
النفط الخام(، وفعال العمل يجري فيها بشكٍل حثيث، 
وتقريبًا أنجز منها ٨٠% حتى اآلن، ومّثة حركة دؤوبة 
يف إعادة إنشــاء وترميم منظومة شبكة أنابيب نقل 

النفط والبخار .. إلخ .
لكن ما لفــت انتباهي هو كيف يتم اســتكال 
تجهيز وحدة التقطري يف الوقت الذي مل يتم االنتهاء 
فيه من محطة الكهرباء التي ستشــغلها ببخارها؟ 
وللعلم هذه األخرية ستحتاج إىل ستة أشهر لالنتهاء 
منها بحســب مدير املصفاة املهندس ســعيد محمد، 
ثــم إّن مثة أجــزاء منها مل تصل بعــد إىل البالد، بل 
وهناك احتياجات مالية بالعملة الصعبة مرتبطة بهذا 
الجانب، وهو مبلغ ٧ مليــون دوالر من املفرتض أن 

تقدمها الدولة. 
يحدثك فاعلون يف املصفاة أّن عملية تدمريها قد 
جرت بقراٍر فوقي من بني رأس هرم السلطة، والهدف 
لغاياٍت سياســية وملصلحتهم الشخصية أيضًا، لكن 
شّد انتباهي خالل تجوايل يف أروقة إدارتها وورشها، 
أّن مثة وجوه بعض أتباع هؤالء من الكهول الّطاعنني 
يف الســن الذين تّم اإلبقاء عليهم رغم تقاعدهم منذ 
سنوات طويلة، وهم أسهموا يف إيصال املصفاة إىل 
هذه الحال، ومن البديهيــات أنه من لعب دور معول 
هدم لن يكون وســيلة بناء مطلقًا، أعني هنا عندما 
يدور اليــوم الحديث الجدي عن النية الصادقة إلعادة 

تشغيل املصفاة فعاًل.
هنا أشــعُر أنه ســتنتصب أمام القيادة الحالية 
للمصفاة )املدير التنفيذي املكلف د . ســعيد سليان 
الشــايس ومدير املصفاة املهندس ســعيد محمد( 
مهام جسام لتســوية امللعب، ولتنفيذ تطلعات إعادة 
املصفاة إىل الحياة فعاًل، وبالفعل هم يبذلون جهودا 
النقابيــون يف املصفاة وقيادات  جبارة كا حدثني 
فنية وإدارية أخرى، ولكن املخلفــات والرتكة ثقيلة 
أصاًل، ثم إن ضان استخالص املبلغ الذي من املفرتض 
أن تقدمه الدولة إلعادة الحياة اىل املصفاة هو اآلخر 
يف علم الغيب، وال ننىس أن الحيتان التي ترّضرت ما 
يجري يف املصفــاة لها ثقلها وأذرعها وأنيابها أيضًا، 

وكل هذه عوائق ثقيلة وال شك، أليس كذلك؟!


