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حلج والسطو على مرافق الدولة

ما �أ�سباب بقاء �أزمة الب�سط على ممتلكات الدولة بحوطة حلج؟
“األمناء” كتب /عهد اخلريسان:
يف مديرية الحوطة مبحافظة
لحج ومع اســتمرار خيار الرهان
عىل الفشل والفاشلني مع غياب
التعاطــي املجدي إليجــاد حلول
حقيقية وموضوعية للمشــاكل
التي تعــج بها عاصمة املحافظة،
فال غرابة أن ترتاكم هذه املشاكل
وتنحى منحــى التعقيد يف ظل
جزءا
يوما
ً
وجود مأمور مل يكــن ً
من حل أي مشــكلة أو حلحلة أي
معضلــة ،بــل كان ُقفــل التعقيد
للكثري من اإلشكاليات وساهم يف
تراكمها.
وعىل ســبيل املثال ال الحرص،
املكاتب والدوائــر الحكومية التي
تم البســط عليهــا والتي أضحت
مشــكلة تعيق أعامل مؤسســات
الدولة ،مشــكلة تم التعامل معها
يف املحافظــات املجاورة بل وحتى
املديرية الجارة (تنب) وتم تعويض
املترضرين والخــروج بحل يريض
الطرفني باستعادة الدولة ملمتلكاتها
والتعويض العادل للمترضرين مبا
يضمن لهم تأهيل منازلهم والعودة

• الرهان على الفشل مع غياب البحث عن حلول ..حوطة لحج مثاالً

• أين تذهب ( 50مليون) ريال شهريا للحج تحت بند (الطوارئ)؟
إليها.
لكــن يف الحوطة كل من توىل
زمام املسؤولية فيها من مديري عام
املديرية من بعد الحرب مل يجرؤ حتى
عىل مخاطبة محافظ املحافظة عىل
رضورة استعادة مؤسسات الدولة
وتعويــض القاطنــن املترضرين
فيها ،وطيلة سبع سنوات عجاف مل
توضع أي حلول أو مخارج أو جدولة
الستيعاب املشكلة ولو عىل مراحل،
ً
علم بأن املحافظة تستلم خمسني
مليون ريال شهريا كمخصص (بند
الطوارئ) ال ندري أين تذهب!
ولــو تم معالجــة حالة واحدة
شــهر ًيا للمترضرين لحلت املشكلة
متاما كــا حلت يف عدن
برمتهــا
ً
وأبني ،لكن الالمباالة والرهان عىل

الفشل والشخصيات الكرتونية هو
من أبقى تلك املشكلة مستعصية دون
حلول ،ال بل تجذرت وأضحت منهاج
تعامــل ملأمورنا الحايل الذي بدل أن
ً
حلول ملعالجة األمر ويرفعها
يطرح
للمحافــظ يســتمرئ باســتمرار
مسلســل العبث هذا ويرتضيه وهو
يرى كيف تعبث تعاونية الشاطري
بأصــول املســاهمني ،وكيــف تم
تحويلهــا مبرسحيــة هزيلة من
تعاونية مساهمة إىل جمعية تطلق
يد العبث بأصولها فتؤجر وتبيع بل
وتقف إىل جانــب خصومها ،فأي
إدارة هــذه تقف مــع الخصم ضد
املســاهمني؟! ..إدارة تم انتخابها
بوجود مدير عــام املديرية وغياب
األغلبية الساحقة من الناخبني.

ومــن التعاونيــة إىل نيابــة
الحوطة التي أمر املحافظ بتسويرها
كملك من أمالك الدولــة ،لنجد بعد
قرار التســوير البســط عىل أجزاء
منها وتحت مســمع ومرأى مدير
عام املديرية الحايل الذي يقف أمام
تلك اإلشــكاليات التــي ترتاكم يف
عهده كاملحنط ليزداد نهم ورشاهة
الباســطني ،والله وحــده أعلم إن
اســتمرت اإلشــكالية هذه إىل أين
ســيصل الجبيل مبؤسسات الدولة
ودوائرها؟
ومبــا أننا ً
دامئا ما نســتعرض
املشكلة لنعقبها باقرتاحات للحلول
فليس هناك أيرس مــن إيجاد الحل
لهذه املشــكلة ،ولكــن الصعب هو
وجــود النية الحقيقيــة لحل هذه

املشــكلة والحرص عىل املحافظة
عىل أمــوال الدولة ومؤسســاتها،
فبخمسني مليون من بند (الطوارئ)
ميكن جدولــة كل مترضر تعرض
منزله للهدم إبان الغزو املليشــاوي
الحويث أو بسبب الكوارث الطبيعية
ضمن الخمســن مليون ومعالجة
وضعهم عىل مراحل ،أما الباسطني
من غري املترضرين فسجون الدولة
أوىل بهم ،وأنا عىل يقني بأن اآللية
هذه ستحل اإلشــكالية خالل سنة
كل ًيا إن وجــدت النيــة الحقيقية
ووجــد لدينا مســؤولني مصلحة
مواطنيهم أهم عندهم من كراسيهم
والرهان عىل النجاح والكوادر أهم
من رهانهم عىل الفشل والفاشلني
والشخصيات الكرتونية.

