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كتابات

املجلــس االنتقايل الجنــويب جاء من 
وسط شــعب الجنوب، ومن رحم املعاناة، 
والتضحيــات، والنضال، ولــن يكون إال 
مع الشــعب الجنــويب األيب، وهمومه، 

ومعاناته.
للمجلس  ســيكون  أنــه  املؤكــد  من 
االنتقايل الجنويب موقــف صارم، وقرار 
حــازم، ومهام كانت عواقبــه الوخيمة، 

فاالنتقــايل هو 
الشعب، والشعب 

هو االنتقايل.
هناك  صحيح 
عويصة،  أمــور 
ت  ا مــر ا مؤ و
يعلم  ال  خبيثــة 
تفاصيله  عــن 
أبنــاء الشــعب 
الجنــويب، لكــن ذلك ال يعنــي الصمت، 
كل  ستظهران  القادمة  والسنوات  فاأليام 
تأىن  ملاذا  الجنوبيني  األمور، وسيعلم  تلك 

املجلس يف اتخاذ بعــض القرارات، وماذا 
كانت عواقبها وســط مؤامــرات محلية 
ودولية هدفهــا إخضاع املجلس االنتقايل 
لتسويات ال تلبي تطلعات شعب الجنوب، 

وتضحيات أبنائه.
أن  ندركــه جميًعا  أن  لكن، ما يجــب 
االنتقــايل الجنويب مل يــأيت إال من أجل 
وهو  فقط،  وأرضــه  وقضيته،  شــعبه، 
األمان،  بر  إىل  للوصول  الوحيدة  سفينتنا 
واستعادة دولتنا الجنوبية املستقلة كاملة 
السيادة عىل حدود ما قبل 21 مايو / أيار 

1990م.

أخاطــب هنــا النخــب السياســية 
واإلعالميني فقط  حول سياسة اصطناع 
عدم إدراك الحقيقة  أو الواقع الذي يعيشه 
الصالحيات  تنــازع  واقع  اليوم  الجنوب 
والتخيل عن املســؤوليات وهو نهج غري 
أخالقي ،  ألن الصالحيــات تفوض لكن 
ال تفويض يف املســؤوليات ومن يتخىل 
عــن صالحياته ال يعني ذلــك تخيل عن 
مســؤولياته بل تظل املسؤولية يف رقبة 
املسؤول  األسايس عن الخدمات أو األمن 
أو االقتصاد ، فاملؤامرات والعراقيل ونزع 
الصالحيات بأي شــكل من األشــكال ال 
تخيل مسؤولية املســؤول األسايس  بل 
تضيف إليــه أعباء تذليل تلــك الصعاب، 
فواقع الجنوب اليوم  تتحمل مسؤولية كل 
ما جرى ويجري فيه من تدهور الحكومة 
تدعي  والتي  دوليــا  بها  املعرتف  اليمنية 

مبا  الرشعيــة 
يف ذلك الخدمية 
يــة  د واالقتصا
وال  واألمنيــة  
ما يربر  يوجــد 
عن  التنصل  لها 
املسؤولية،  هذه 
مسؤولة  وهي 
العالقة  عن خلق 
مــع القــوى السياســية واالجتامعية 
تأديتها  يسهل  ملا  الفاعلة  واملؤسســية  
ملهامها ومســؤوليتها  أمــا عجزها عن 
خلق تلك البيئة يعني فشــلها يف تأدية 

مسؤولياتها. 
ان  عليها  الظــروف  هــذه  مثل  ويف 
توزيع  سياســة  وتنتهج  عملهــا  تقيم 
الصالحيات والتوافــق مع القوى املؤثرة 
ان  ال  مبســؤولية  املعالجات  ايجاد  عىل 
سيايس  نهج  او  سياسية  بقوى  تتمسك 
معني وهو املعرقل لعملها ألنها تظل هي 

املســؤولة عن مجمل االوضاع وازاء  هذا 
اظن  ال  املأســاوية  الحالة  الوضع وهذه 
ان املجلــس االنتقايل ســينتظر طويال 
حتــى تقــوم الحكومة مبســؤولياتها 
هذا اذا ارادت ،  ولكــن مبا ال يجعله يف 
مواجهة مــع املجتمع االقليمي والدويل، 
التــي  يتجنبها املجلس  هذه املواجهــة 
االنتقايل حتى ال تزيد من معاناة شعبنا 
او تفقده انتصاراته عىل طريق استعادة 
دولته  وهو مــا يتجاهل الكثريين عندما 
االنتقايل  يقــوم  ملــاذا مل  يتســاءلون 
  ، بالسيطرة االدارية واملالية واالقتصادية 
او يصطنعوا عــدم االدراك لهذه الحقيقة 
،  اجراءات  عقالنية لــن يرتاجع عنها ، 
الشعبي  التفويض  طبيعة  عليه  يفرضها 

ومسؤولياته تجاه شعبه.
فاأليام القادمة كفيلة بكشــف ما هي 
تلك اإلجراءات  ومــدى نجاعتها، نتمنى 
لشعبنا الخري والتقدم وملجلسنا االنتقايل 

النجاح والتوفيق.

الوطنية التي يحملها كل شــعوب العامل 
لوطنهم نابــع عن  حب فطــري وغريزة 
تولد مع الشــخص يف مراحل الحياة التي 

يعيشها.
بني  خليط  اليــوم  أصبحت  فالوطنيــة 
املزيفون  الحقيقيون والوطنيون  الوطنيون 
التي تغريت يف سلوك بعض الوطنيون مع 
تغري األحداث فأصبح لــدي البعض وليس 
الكل اختالط يف األمر عليهم  فلم نعد نعلم 
من يحمي الوطن ومن يهــدده أي من هم 
الوطنيون الحقيقيون ومن هم من يزيفون 
الوطنية الحقيقة فأصبحنا أمام واقع ندركه 
يف بعض ســلوك القيادة التــي كانت يف 
صفوف الشــعب حتى وصلت إىل السلطة 
ومركز القرار بفضــل الوطنيون املخلصون 
فأصبحت عندهــم الوطنية اغتصاب ونهب 

حتى توقفوا حني امتألت جعبتهم. 
ووجدوا طريقة لالســرتزاق والتســول 
للتســرت  وغطاء  دفاع   حاجــز  وأصبحوا 

الفضائح  عــىل 
لــح  ملصا ا و
وجشع  واملفاسد 
واملال  الســلطة 
الوطنية  وخيانة 
ن  و يعتقــد
بأنهم  أنفســهم 
ومتثــال  رمــز 
الكفاح  يجســد 
بينام  والنضــال 
يحملون نوايا مبيتة بخيانة الوطن وقبولهم  
تعويض مقابل نضالهــم، وهذا يعد إحدى 
األسباب التي تخلق رشخ كبري يف الجبهة 
الداخلية وتختل متاســكها وتأخر ومتييع 
الحسم يف تغيري وجة النظام وشكلة حتى 
الكدح والفقر وسواء  الحال من  بناء  وصل 
املعيشــة والعجــز التــام يف اإلصالحات 
أصبحنا  التحتية  البنية  وتدمري  االقتصادية 
نعاين من جراح وآالم  تكاد بوادر االمل يف 
عالجها بطيئة وضئيلة. فعىل كل الوطنيني 
الشــمل  يلموا  أن  الرشفــاء واملناضلــني 
والصفــوف يف هذه املرحلة التي تشــهد 

أخرى  سياســية  وتيارات  وعمال  مؤامرات 
تهدف إىل رسقة أحالمنا الثورية والنضالية 

وإفشالها.
فلنشــد من عزميتنا ونصنع املســتحيل 
ونهب أنفســنا وكل ما منلكه يف ســبيل 
الوطن فكلام اشــتدت وضاقت فســتفرج 

بوالدة فجر جديد إن شا الله. 
كان  الذين  املخلصــني  للوطنيني  فتحية 
نضالهم دامئا منبعث مــن الفقر واملعاناة 
والظلم والوعي  واألخالق فنقشت ورسمت 
وتربت يف قلوبهم الوطنية كشجرة طيبه ال 

تنمو إال يف تربة التضحيات.
وال ننىس ما نحمله عىل رقابنا وأنفسنا 
للشــهداء والجرحى التي ســقت بالعروق 
دمائهم الطاهرة من أجل هذه الرتبة الغالية  
من أجل وطن نرى عيون ســهولة و جبالة  
وربيع أشــجاره وما ما نحملــه من حب 

فطري يولد معانا.
فيجــب علينا  إذا كنا مدافعني فاشــلني 
فاألفضل أن نغري دفاعنا  ال أن نغري القضية 
ألنه قد نختلف مع النظام لكن ال نختلف مع 

الوطن.

افهموها!

اصطناع عدم اإلدراك

الوطنية يف زمن قل فيه الوطنيون الحقيقيون

عالء عادل حنش

نصر هرهره 

فتحي البكيري الردفاني

أحمد عمر حسني

البنك المركزي 
عدن وسيلة 
عقابية أخرى

 رغم صدور قرار رئايس يقيض بتحرير املشــتقات 
النفطيــة، إال أن هذا القرار أصبح ســالحا ضد رشكة  
النفط ألن رشكة النفط هي قطاع عام حكومي ،وليست 
مثل التاجر الخاص، والذي يستطيع أن يفتح اعتامدات 
خارجية بالعملة الصعبة لتسهيل استرياده للمشتقات 
. ورشكة النفط كقطــاع حكومي ال بد وأن يكون فتح 
االعتامد والضامن البنيك من خالل البنك املركزي فقط.

والتجاوب  التعــاون  يرفض  املركــزي  البنك  ولكن 
مع رشكة النفط الوطنية بفتــح ضامن بنيك ولديها 
البنك املركزي ويف  مليارات من الرياالت مودعــة يف 

البنك األهيل .
رشكة النفط تريد أن تخفف عىل املواطنني من تقلب 
األسعار للمشــتقات وتريد كرس االحتكار كام قىض 
القرار الرئايس، رفض البنك املركزي فتح ضامن بنيك 
للرشكة يقف حجر عرثة أمام حرية تجارة املشتقات من 

خالل رفضه لفتح الضامن البنيك واملصارفة معها .
إن القــرار الرئــايس كان ظاهره حريــة التجارة 
فيام جوهره وباطنه عرقلة رشكــة النفط من القيام 
باالســترياد خاصة بعد توقيف املصفــة وال ميكنها 
التعامل مع الرشكات العاملية لالســترياد إال من خالل 
ضامن بنيك من البنك املركزي نفسه، فهو بنك حكومي 

وليس عائيل أو ملك ملحافظ البنك أو نائبه.
إن الرشكة كام علمت مــن قيادتها ممثلة بالدكتور 
صالــح الجريري ونائبه االســتاذ فضل منصور، عىل 
اســتعداد السترياد املشــتقات النفطية ومن  رشكات 
عاملية وبأسعار مناسبة وعىل اســتعداد كامل لتلبية 
طلب الســوق املحيل ودون منغصات، وخاصة بعد ان 
تم االيقاف املتعمد لتكرير النفط الخام برشكة مصايف 

عدن .
 وكان من املفــروض من البنك املركــزي إن يقوم 
بتسهيل عملية االسترياد من قبل رشكة النفط، وال يليق 
به كمرفق ســيادي وحكومي ملك للشعب والدولة إن 
يعرقل عمل الرشكة وحقها يف املنافسة وخدمة الشعب 
ومن اموالها املودعة لــدى البنكني )املركزي واالهيل( 
وهــي عرشات املليارات من الريــاالت ولكن البنك يغل 
يديها من خــالل عدم التجاوب معهــا بفتح الضامن 
البنيك واملصارفة، وهذا الترصف ليس له تفسري سوى 
تعذيب الشــعب وتقديم خدمة لهوامري االسترياد يف 
هذا السوق والذي تشوبه عمليات فساد ورمبا تبييض 

أموال.
هذا العمل هو يف الحقيقة محاربة للشعب  وليس 
للرشكة الناجحة والوحيدة التي صمدت والزالت تصارع 
هوامــري قصقصــة وخصخصة الــرشكات الناجحة 

بالباطل والطرق امللتوية .
نتمنى من األســتاذ محافظ عدن أحمد حامد مللس 
أن يبذل جهــدا مع نائب محافظ البنــك املركزي ومع 
رئيس الحكومة وذلك لتســهيل وتيســري عملية قيام 
رشكة النفط باســتعادة ريادتها يف استرياد املشتقات 
النفطية. وكذلــك بذل الجهود للترسيــع بعودة عمل 
مصفاة تكرير النفط الخام ،إسوة مبصفاة مارب ويف 
ذلك حل لكثري من االزمات مثــل ازمة خدمة الكهرباء 
وتوفري املشــتقات بأســعار زهيدة والعمل عىل دعم 
حكومي لرشكة النفط لرشاء جزء من النفط الخام من 

االنتاج املحيل وبنفس سعر البيع العاملي.
إن عــودة االســتقرار التموينــي يف املشــتقات 
وتوفريها بأسعار مناســبة  للشعب  حاليا هو مطلب 
كل وطني غيور ونتمنى من إدارة البنك املركزي أن تعيد 
النظر بترصفها والذي يســهم يف تعذيب الشعب وذلك 
من خالل رفض فتــح الضامن البنيك للرشكة بالعملة 

الصعبة .
من يرفض فتح ضامن بنيك ليك تســتطيع رشكة 
املشــتقات  التخاطــب والتفاهم مع مصدري  النفط 
مبارشة ، هو يف الحقيقة عدو للشعب ويجب أن يعرف  
الشعب من هو عدوه الحقيقي والذي يكبل أيدي رشكة 

النفط ويحرم الناس من رواتبها أيضا.


