
10 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 28 Jul 2020 - No: 1140 الثالثاء -  ٢8 يوليو ٢٠٢٠ م- املوافق 6 ذو احلجة ١٤٤١ هـ

تقرير

"األمناء" كتب / عــــاء عــــادل 
حــنش:

سأتحدث يف هذا املقال املتواضع 
نصيحتي  وســأوجه  املواطن،  باسم 
األخرية لكافة أبناء الجنوب، وملمثلهم 
خالل  من  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
أربع رســائل ترشح ما املطلوب منا 
جميًعا يف هذه املرحلة بالغة األهمية، 
كام أمتنى أن ُينظر لحديثي من جانب 
وثوري،  عاطفي  ال  ووطنــي،  عميل 
فنحن يف مرحلة بناء وعمل مؤسيس 
تحتاجــان إىل الليونــة واملرونة يك 
وهي  وهدفنــا،  مبتغانا  إىل  نصــل 

كلامت من القلب إىل القلب.
ولكن، وقبل الخوض يف مضمون 
أن إعالن  التأكيد عىل  أود  الرســائل، 
"اإلدارة  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
ليســت  مهمة  للجنــوب"  الذاتيــة 
ســهلة، بل مهمة كبــرية وعظيمة، 
منُذ  بها  يحلمــون  الجنوبيون  وكان 
ســنني، ولضامن نجاح هذه الخطوة 
التاريخيــة يجب تضافــر جهود كل 
أبناء الجنوب )صغارهم قبل كبارهم(، 
ألي  املجال  تــرك  وعدم  والتعــاون، 
أخطاء؛ يك نثبــت للعامل أجمع بأننا 
الجنوبية  دولتنا  إدارة  قادرون عــىل 
بخربة رجالنا، وهمة وعزمية شبابنا، 
وتدبري  وحــرص  كوادرنا،  وتفــاين 

نسائنا، وأحالم أطفالنا.

الرسالة األولى
رســالتي األوىل إىل كافة قيادة 
املجلس االنتقايل الجنويب، وإىل لجنة 
وسأفندها  للجنوب"،  الذاتية  "اإلدارة 
يف عدة نقــاط، وأضعها بني يديكم، 

وأمتنى أن تأخذوها بعني االعتبار:
1/ ال شك أن العمل الذي تقومون 
به عمل يستحق الشكر والثناء، ونقدر 
الصعوبات التــي تواجهونها من قِبل 
أعداء الجنــوب، لكن يجب أن ندرك أن 
أي عمل ال يلمسه املواطن لن يكون لُه 

قيمة ُتذكر.
2/ إن الطريق إىل محاربة الفساد 
واملحسوبية  الرشــوة  مبحاربة  يبدأ 
ننهي  يك  وقويــة؛  صارمة  محاربًة 
"نظام  خلفه  الذي  املرتاكم  الفســاد 

صنعاء" طيلة العقود املاضية.
3/ الرتكيز عىل تحسني الخدمات 
الحياة  أساســيات  من  تعتــرب  التي 
واملياه،  )الكهربــاء،  وهي  للمواطن، 
واملرتبات(،  والصحــة،  والنظافــة، 
املواطن  بأرسع وقــت؛ يك يشــعر 
بتغيري إيجايب يف حياته، وليك يكون 

ُملزًما بأداء ما عليه من واجبات.
4/ تشكيل غرفة خاصة باستالم 
البالغات والشكاوى من قِبل املواطنني 
أو غريهــم عن أي مســؤول أو جهة 
تتخاذل يف عملها أو متارس أي فساد 

أو محسوبية.
5/ وضــع منــدوب عــىل كل 
مؤسســة ومرفق حكومــي كرقابة 
يومية  تقارير  رفع  وعليه  مشــددة، 
وأولية بأي خلل أو تقاعس أو فســاد 
قد يجري يف هذا املرفق أو املؤسسة، 
عــىل أن يتم معالجــة الخلل بأرسع 

وقت ممكن.
6/ تفعيــل دور الرقابة عىل كل 

وزير ومسؤول ومؤسسة ومرفق.
الكوادر  جميــع  اســتدعاء   /7
الجنوبيــة القدميــة )العســكرية، 
والطبية،  والسياســية،  واألمنيــة، 
واالجتامعية، واألكادميية، والثقافية، 
والرياضيــة(، وغريها مــن الكوادر 
تعرضت  التي  الكوادر  تلك  الجنوبية.. 
لإلقصاء والتهميــش من قِبل "نظام 

صنعاء" طيلة سنوات الوحدة.
8/ فيام يخص الكهرباء، فأقرتح 
الكهرباء  مبعالجة  خاصة  لجنة  إنزال 
تجمع معلومات عن القدرة التشغيلية 
يف  الكهربائية  املحطــات  لجميــع 
كل  ومعرفة  جنوبيــة،  محافظة  كل 
ومواعيد  الكهرباء،  محطات  تفاصيل 
الساعات،  وعدد  وتشغيلها  انطفائها 
وعــىل ضوئهــا يتم وضــع جدول 
زمني معني لــكل مديريات العاصمة 
باقي  الجنوبية عــدن، ومثلهــا يف 
املواطن  وإشعار  الجنوب،  محافظات 

بذلك.
9/ الحرص عىل النظافة اليومية 
الجنوب  يف شــوارع كل محافظات 

خصوًصا العاصمة الجنوبية عدن.
10/ أن تكــون أقســام الرشط 
جاهزيتهام  أعىل  يف  األمني  والحزام 
الحضور عند  االســتعدادية، ورسعة 

وصول أي بالغ من قِبل املواطنني.
11/ وضع مندوب يف كل قســم 
رشطة ملراقبة عمل القســم، وكيفية 
تســيري أعامله، ورفع تقارير يومية 

عن نشاط كل قسم رشطة.
12/ ولتسري النقطتني )10 ، 11( 
االستفادة  يجب  الصحيح،  بالشــكل 
من الكادر العسكري الجنويب القديم، 
املهمة  واســتدعاءهم، وإعطاءهــم 
اإلرشافية عىل العمل العســكري مع 

وضع رقابة عليا عىل الطرفني.
13/ أما هــذه النقطة فيجب أن 
نأخذها من جانب عميل، ال عاطفي، 
وتتمثــل يف فتــح آفــاق العمل مع 
أي دولــة أو جهة أو شــخصيات أو 

منظامت )سواًء كانت مؤيدة للجنوب 
أم ليست مؤيدة(، املهم معرفة كيفية 
الثوابت  بحيث ال متّس  التعامل معها 

الوطنية الجنوبية.
14/ تشــكيل فريــق مختــص 
األســواق  لجميع  امليداين  بالنــزول 
الغذائية،  املواد  التجار وأسعار  ملراقبة 

وبشكل دوري ويومي.
اقتصادية  خطــة  وضــع   /15
الجنوب  اقتصــاد  إلدارة  وتجاريــة 
بالتنســيق مع جميع التجار ورجال 
الداخــل  )يف  بالجنــوب  األعــامل 

والخارج(.
كل  ومعاقبــة  محاســبة   /16
بتفاٍن  عملــه  يــؤدي  ال  ُمتخــاذل 
وإخالص، والرضب بيد من حديد )كان 

من كان(.
17/ يجب أن يعمل الجميع بروح 
)الجنوب(،  الوطن  تجاه  املســؤولية 

وبحرص شديد تجاه الشعب.

الرسالة الثانية
أما رسالتي الثانية فهي إىل كافة 
املواطنني يف الجنــوب الحر )رجال، 
وشباب، ونساء، وأطفال(، وسأفندها 
يف عــدة نقاط، راجًيــا أخذها بعني 

االعتبار واملسئولية:
1/ نعلــم جميًعا حجــم املعاناة 
الجنوب  شعب  تجرعها  التي  والعذاب 
املاضية، وهي  السنوات  الصابر خالل 
معاناة قلام تجدها يف أي دولة أخرى، 
لكــن "الصرب، وتحمــل الصدمات"، 
تعترب ميزة شعب الجنوب منُذ القدم، 
وقد ال تجدها يف كل شــعوب العامل، 
لكن املرحلــة التي نعيشــها تتطلب 
إىل  لنصل  والعمل؛  والعمــل،  العمل، 
جنوبية  بدولــة  وأحالمنا  أهدافنــا 
يســودها األمن واألمان واالستقرار، 
والنهضــة التعليمــة والتكنولوجية 

والثقافية.
2/ عىل جميــع املواطنني إدراك 
أن "اإلدارة الذاتية للجنوب" لن تنجح 

إال بتعاونكــم، والوقــوف إىل جانب 
فالجميع  الجنويب؛  االنتقايل  املجلس 
يف ســفينة واحــدة، ووصولها إىل 
بر األمــان يعتمد عىل جهد وإخالص 
السفينة،  عىل  شــخص  كل  وتفاين 
وتخاذل أو تقاعس أي أحد يعني تأخر 
وصول السفينة إىل بر األمان، أو رمبا 

عدم وصولها ال قدر الله.
3/ كل مــا ذكرته يف رســالتي 
األوىل لــن ينجح بنســبة 100 % إال 
إىل  املواطنني  بتعاون ووقوف جميع 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  جانب 
للجنوب"،  الذاتيــة  ولجنــة "اإلدارة 
ودون ذلك ال تنتظروا أي تحســن يف 
أي خدمــة بالشــكل والكيفية التي 

تطمحون إليها.
4/ عــىل جميــع املواطنني رفع 
بالغات يومية عن كل ما يشاهدونه، 
أو يلمســونه من فساد أو تخاذل من 
قِبــل أي مســؤول أو مرفق حكومي 
أو مؤسســة، يك يتم محاســبتهم 
وينالوا  وعادلة،  قانونية  محاســبة 

جزاءهم العادل.
5/ يجــب أن يعمل الجميع بروح 
)الجنوب(،  الوطن  تجاه  املســؤولية 
قِبل  من  اليومية  الحياة  ومامرســة 
وحرص،  مســؤولية  بكل  املواطنني 
وموارد  ممتلــكات  عــىل  والحفاظ 

الجنوب من أي تخريب أو تعطيل.

الرسالة الثالثة
الوزراء  كافة  إىل  الثالثة  رسالتي 
الجنوبيني،  والتجــار  واملســؤولني 
وســأفندها يف عدة نقــاط، متمنًيا 

أخذها بعني االعتبار:
الفئة  أنتم  أقولها برصاحــة:   /1
التي مل تتعرض  الوحيدة )إال ما ندر( 
ألي معاناة أو خسائر، ومل تتحمل أي 
مسؤولية خالل السنوات املاضية تجاه 
الشعب، بل إن أغلبكم يحاول استغالل 
أي أزمة أو كارثة لجني األموال، وهذه 

كارثة وطامة كربى.

2/ عىل جميع الوزراء واملسؤولني 
التاريخية،  املســؤولية  استشــعار 
والعمل بإخــالص إىل جانب املجلس 
"اإلدارة  ولجنة  الجنــويب،  االنتقايل 

الذاتية للجنوب".
3/ عىل التجار ورجال األعامل يف 
التعاون  والخارج(  )بالداخل  الجنوب 
مع الخطة االقتصادية والتجارية التي 
وضعتها، أو ســتضعها لجنة "اإلدارة 
الذاتية للجنوب"، واملساهمة بفاعلية 

يف إنجاحها.
4/ عدم استغالل أي أزمة أو نكبة.

5/ القناعة.
6/ يجــب أن يعمل الجميع بروح 
)الجنوب(،  الوطن  تجاه  املســؤولية 
التي  األزمات  من  التخفيف  ومحاولة 

يتلقها املواطن املسكني.

الرسالة الرابعة
أما رســالتي الرابعــة فموجهة 
إىل كافة وســائل اإلعالم )صحافة، 
جميــع  وإىل  إذاعــة(،  تلفزيــون، 
والناشطني  واإلعالميني  الصحافيني 
التواصل  مواقــع  عــىل  الجنوبيني 
االجتامعي، وسأفندها يف عدة نقاط، 

متمنًيا أخذها بعني االعتبار:
1/ تجنب نرش الشائعات.

2/ تجنب نرش املعلومات الكاذبة.
3/ العمل عىل مســاعدة املجلس 
"اإلدارة  ولجنة  الجنــويب،  االنتقايل 

الذاتية للجنوب" يف عملهام.
4/ يجــب أن يعمل الجميع بروح 
)الجنوب(،  الوطن  تجاه  املســؤولية 
وعدم زعزعة سكينة املواطن وإقالقه 
من خالل ترويج اإلشاعات واألكاذيب.

أخرًيا.. نحن أمــام مهمة وطنية 
جنوبيــة تاريخيــة لن تتكــرر أبًدا، 
ونجاحنــا فيها ُيعد مبثابة تجســيد 
لتضحيات الشهداء األبطال والجرحى 
شــعب  ملعاناة  وتجســيًدا  امليامني، 
الجنوب طيلة سنوات الوحدة اليمنية 

املشؤومة املاضية.

نجاح الجنوبيين اليوم تجسيد لتضحيات الشهداء 
والجرحى ومعاناة شعب الجنوب طيلة سنوات الوحدة

رسائل قبل فوات األوان


