
يف بادئ األمر ينبغي التوضيح إىل أن األســتاذ 
أحمد حامد مللس، مل يقبل العــودة إىل العاصمة 
عدن بعــد تعيينه محافظًا دومنــا الحصول عىل 
التزامات وتعهــدات من الجانب الحكومي بتمويل 
الخدمية  القطاعات  تنموية يف  واعتامد مشاريع 
والحيويــة وبدعم آخر من األشــقاء يف اململكة 
لتحريك املشــاريع املتعرثة للربنامج الســعودي 
لتنمية وإعامر اليمــن، وتعجيل تنفيذها واعتامد 
حزمة مشــاريع إضافية تعالج جــزًءا من حجم 
الدمار والخراب الكبري يف الُبنى التحتية للعاصمة 

عدن.
األوىل  أيامه  املحافظ مللس عمله، وبــدأ  بارش 
بالرشوع يف اســتعادة العمل اإلداري للســلطة 
املكتب  اجتامعــات  اســتئناف  املحلية من خالل 
املكاتب  نشاط  ومتابعة  األمنية  واللجنة  التنفيذي 
التنفيذية يف العاصمة ومديرياتها، وتنفيذ نزوالت 
ميدانية تفقدية ملكتب األشغال والطرقات ولديوان 
جامعــة عدن ومطــار عدن وصنــدوق النظافة 
ومؤسســة املياه، واطلع عن كثب عن سري العمل 
التي تعوق  املشــكالت  أبرز  فيها ووجه مبعالجة 
عملهــا، ويف خضم هذه البدايــة، نجح يف رفع 

إرضاب املعلمني واستئناف العملية التعليمية.
مطلع األسبوع، استقبل املحافظ مدير الربنامج 
الســعودي لتنمية وإعامر اليمــن بعدن املهندس 
أحمد مدخيل، وتم االتفاق عىل تحريك املشــاريع 
املتعرثة، وكذا القيام بوضع حجر األساس ملشاريع 

تنموية يف قطــاع الطرقات والتعليم 
والصحــة واملياه والــرف الصحي، 
والخري  بالنفع  ستعود  مشاريع  وهي 

عىل املحافظة، بدون أدىن شك.
املشــاريع  فكرة تحريك حزمة من 
التنموية وبدعم وبتمويل من األشقاء 
يف اململكة العربية السعودية، مل ترق 
للبعض مــن الذين ال يريــدون لعدن 
الخري، ومن يحّز يف أنفسهم أن يلمس 
أي تدخالت تنموية تحســب  املواطن 
لألشــقاء يف اململكة، فكان ال بد من 
افتعال أزمات تغــرق املدينة يف ظالم 

دامــس يولد حالة غضب شــعبي يغطي ويحرف 
األنظار عن هذه املشــاريع الهامة وكأن شيئًا مل 

يكن .
أســبوع واحد فقــط تزامن مــع وضع حجر 
األســاس لحزمة املشــاريع التنموية املقدمة من 
األشقاء، يأتينا إنذاٌر بنفاِد مخزون وقود محطات 
الديزل واملازوت، قابله رفض  الكهرباء من ماديت 
للكهرباء  املخصصة  الشــحنات  تفريغ  املتعهدين 
املتأخرة  املالية  الحكومة ملســتحقاتهم  إال بسداد 
فوًرا، وبني هذه وتلك، تلجأ إحدى رشكات الطاقة 
املستأجرة إليقاف مولداتها التي توفر 50 ميجا عن 
الخدمة إذا مل يقدم املحافظ التزاًما مكتوًبا بتأمني 
مستحقاتهم املالية لدى الحكومة خالل ثالثة أيام.

كل هذه األحداث متت خالل أسبوع واحد فقط، 

املحافظ  جهــود  حجب  بهــا  أرادوا 
عدن  وإغراق  الســعودي  والربنامج 
يف ظــالم تام، لكن خابــت آمالهم، 
حيــث تم تأمــني وقــود املحطات 
مــن الديزل واملــازوت وإلزام رشكة 
الطاقة املســتأجرة بتشغيل مولداتها 

والحيلولة دون انهيار الخدمة.
والفضل يف ذلــك، بعد الله تعاىل، 
للنــاس الخرّية التي بــادرت لعرض 
مع  للوقوف  ومســاعدتها  خدماتها 
املحافظ تقديــًرا له وكواجب أخالقي 
الصيف  هــذا  يف  املواطنني  تجــاه 

الساخن.
كان أســبوع حافل، ولكن بإذن الله ســتجني 
العاصمة عدن مثــاره قريبا جدا، حني يتم افتتاح 
وتشــغيل مستشــفى عدن ومركز القلب املفتوح 
خالل أشــهر قريبة بعد توقف لســنوات طويلة، 
وحــني يتم االنتهاء مــن إعادة تأهيــل وصيانة 
الطريــق البحري )خط الجــر(، وطريق جولة 
العاقــل - شــهيناز، وطريق جولــة كالتكس - 
التسعني واســتكامل تركيب  الحســوة، وطريق 
اإلنارة بالطاقة الشمســية لعدد مــن الطرقات، 
وكذا حني يتم االســتفادة من منسوب املياه الذي 

ستوفره لنا آبار حقول املنارصة.
سكرتري محافظ عدن*

كتب/أحمد السالمي :
ذاك املتنفس الوحيــد لألطفال والعائالت يف مديرية التواهي يكاد يتالىش خالل عام 

واحد فقط.
 مل تعد هناك األشــجار الكثيفة وتلك الحشــائش الخرضاء التي كانت تكســو هذه 
الحديقة، مل نعد نشاهد تلك النافورة الجميلة تزين هذا املتنفس، مل نعد نجد تلك األلعاب 
الكثرية واملتنوعة والتي تخلق تلك السعادة الغامرة عىل محّيا ووجوه تلك الرباعم الربيئة.

ســؤال يراودين: ما الذي حدث ويحدث يا ترى؟ من املتسبب يف كل هذا؟ أما لهؤالء 
األطفال وتلك العائالت حق يف الرتفيه عن أنفســهم يف ظل ما يعانوه من ويالت وغالء 

وحر وتعب؟!

األمناء/خاص:
عالقــة فريدة من نوعها تلــك التي تجمع 
ا يف تناغم  بني الجنوب واإلمــارات، تتضح جليًّ
املواقــف السياســية والعســكرية، فضاًل عن 
الجهود الدؤوبة التي بذلتها دولة اإلمارات عىل 

مختلف األصعدة.
أبو  تحــرص  التي  املســاعدات،  ومتّثــل 
ظبي عىل تقدميها، برهاًنا عــىل التناغم الذي 
يجمــع بني الجنوب واإلمــارات، وهي عالقات 
اســرتاتيجية تســّبب كثرًيا من األرق لحكومة 
الرشعية املخرتقة مــن حزب اإلصالح اإلخواين 

اإلرهايب.
ويف أحــدث هذه الجهود، ســلمت اللجنة 
الجنويب مبحافظة  االنتقايل  باملجلس  الصحية 
حرضموت، الدعم الطبي املقدم من دولة اإلمارات 

العربية املتحدة لعدد من الجهات باملحافظة.
األحوال  مصلحــة  شــملت  الجهات  هذه 
املدنية، والســجل املدين بســاحل حرضموت، 

ومؤسسة الصندوق الخريي للطالب املتفوقني.
الدعم  دفعتني من  تلّقــت  الصحية  اللجنة 
الطبي السخي من األشــقاء يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ، اشــتملت عىل أجهزة ومعدات 

طبية نوعية ومستلزمات حامية ضد كورونا.
ومن خالل هــذا الدعم الطبي، ســاهمت 
اللجنــة يف توفري احتياجــات املرافق الصحية 
يف مختلف املديريات من هــذه املعدات الطبية 

ومســتلزمات الحامية ضد فــريوس كورونا، 
واســتغلت ما تبقى منه لدعم املرافق التعليمية 

والخدمية .
الجهود اإلغاثية التي تقدمها أبو ظبي تعرّب 
عن حالة مــن التناغم الفريد مــن نوعه الذي 
وهي عالقات  واإلمــارات،  الجنوب  بني  يجمع 
تؤّرق حكومة الرشعية كثــرًيا، التي دأبت عىل 
محاولــة العمل عىل تشــويه هــذه العالقات 

بحمالت شيطانية خبيثة.
وميكن القول إّن دولة اإلمارات هي الداعم 
ا،  واقتصاديًّ ا  ا وعسكريًّ للجنوب سياسيًّ األقوى 

ال سّيام يف ظل تعرُّض الجنوب لسلسلة طويلة 
من االستهداف سواء األمني والعسكري أو فيام 
الجنوب  املعيشــية ضد  األعباء  يتعلق بصناعة 

وشعبه عىل مدار الوقت.
ومتلــك الرشعية باًعا طويلــة من جرائم 
ا  ا أو عسكريًّ االعتداء عىل الجنوب سواء سياسيًّ
أو خدميًّــا ضمن موجة عــداء مفضوحة ضد 
الجنوب وشــعبه، وهو ما يضاعف من أهمية 
املســاعدات التي تحرص عىل تقدميها "إمارات 

الخري".
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المقال االخير

من يريدنا أن نرتك االنتقــايل أو نعاديه فهو ال يخدم 
سوى أعداء الجنوب .

وقد يكون الدافع لهذا التوجه حالتان )أحدهام متعمد 
واآلخر غري متعمد( .

فاألول معاٍد متعمد يســعى لخدمة األعداء باحث عن 
مصلحة شــخصية يجدها بصف أعدائنا، أو أنه شخص 
لديه تراكم من الحقد املزمن بسبب ظلم وقع عليه أو غباء 
مشــبع وعداوة مناطقية أو سياسية تراكمية مل تجعله 
يفكر بغري إيقاع الرضر عىل من يعتربهم يف الصف اآلخر 

أعداًء له .
وأما النوع اآلخر فهو شخص مخلص للجنوب، ولكنه 
مل يعد للصرب مكاًنــا يف قلبه، وقد - رمبا - أن الضغوط 
مــن حوله تجعله ال يدري أين يوجــه حالة الغضب التي 
تعرتيه ألسباب عدة، منها أن يكون شخصا تأثر بسموم 
األعداء املنترشة يف األرض والسامء ويف كل زاوية، فهذه 
الســموم يتم بثها عرب طرق كثرية ومتعددة، عرب وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتامعي بكل أشــكاله، والذي أتقن 
والتشويه  والتشــكيك  والفنت  )الدعايات  ترويج  األعداء 
والرتويــج والتضخيم والتحطيم( بهــدف حرف التوجه 
العــام وخلق نوع مــن الغليان وتوجيهــه يف االتجاه 
الخطأ، وقد تكون هذه الحالة كذلك بســبب )األفعال غري 
املســؤولة( والتي يرتكبها بعض ممن )يدعون انتامءهم 
وحبهم للجنوب وقضيته( ســواء كانوا قيادات أو أفراد، 
ويعملون يف صفوف الجنوب ومؤسســاته الناشــئة، 
وعلينا االعــرتاف بأن هذه األخطاء كثرية وحقيقية، وقد 
يكون فاعلها إما باحث عن املصلحة الشخصية يتقمص 
صفة الثائر وإما أشــخاص تم غرســهم يف صفوفنا، 
وبعضهم تم وضعه والدفع بــه إىل موقع قيادي ولكنه 
أداة يتم توجيهها من قبل أعداء الجنوب الفتعال ما يشوه 
الثورة والقضية ويشــوه مسار القيادات ويضع الضباب 
أمام عيون الحاملني باملســتقبل األفضــل، واالخرتاقات 
كثرية ومتعددة، وهذا حال الثورات، وقد سبق أن ُكشفت 
كثري من األوجه، ومع األيام بإذن الله ســيتم كشف من 
تبقى من هؤالء مهــام طال الزمن ومهام تفننت األقنعة 

يف إخفاء حقيقتهم .
عليكــم أن تعلموا أن الضغوط عــىل قياداتنا وعلينا 
وعليكم كبــرية جدا، وكل الهدف من هــذه الضغوطات 
هو )االستسالم إلرادة ليســت جنوبية( وال تحمل خرًيا 
للجنوب، ولهــذا علينا أن نصمد وُنقــدر ونصرب وندعم 
قيادتنا التي مل ولن تتنــازل عن هدفنا جميعا، وعلينا أن 
نكون عونا لهم العونا ألعدائهم، واعلموا أن الواقع يفرض 
عليهم أن يسريوا بنا بالطرق اآلمنة، فالسياسة هي )فن 
املمكن(، واعلموا أن الوقوف يف وجه كل القوى الداخلية 
لدينا  أن يكون  املعاكســة ومعاداتهــا دون  والخارجية 
الدعم الكايف والسند القادر عىل إنقاذنا وإخراجنا بأمان 
من هذه التوجهات املعاكســة هو نوع من الغباء، الذي 
لو فعلته قيادتنا ألصبحنا يف مهــب الريح، وإذا عادينا 
الجميع فقــد نصمد لفرتة أمامهم ولكننا لن نســتطيع 
تحقيق كامل النر وكل هذه الرياح تعادينا، ومن الذكاء 
أن نســري عىل )خط املمكن( حتى نتمكن من فرض كل 
أهدافنا سياسيا أو عسكريا، والصمود والثبات بحد ذاته 
أمام الضغوط املعاكسة هو أول خطوات النر، وسيأيت 
اليوم التي تتغري فيها بعض الرياح الخارجية املعاكســة 
وستتحول يف اتجاه الدفع بسفينتنا نحو الشاطئ الذي 

نسعى إليه .
فمن يســتطيع تثبيت أقدامه والصمــود أمام الرياح 
السياســية دون أن يعاديها باملطلق أو يخضع ملســارها 
بخنوع فمن املؤكد أنها ستتغري وسيأيت اليوم الذي تدفع 

به نحو األمام، ويف اعتقادي أن ذلك قريب بإذن الله.

عبدالعزيز املنصوري

مع االنتقالي مهما كانت 
الظروف والضغوط 

واأللم

الجنوب واإلمارات..  شراكة استراتيجية وتقاربات إنسانية

عن محافظ عدن والبرنامج السعودي وأزمة الكهرباء

بين اإلهمال والتقصير.. حديقة فكتوريا تستنجد
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