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تقرير

األمناء /غازي العلـــــــوي :

تتجه األوضاع يف العاصمة عدن نحو 
املزيد من التأزيم والتصعيد الذي قد ينفجر 
يف أي لحظة ويتحــول إىل ثورة غضب 
واليابس  األخــر  تأكل  عارمة ســوف 
وتقيض عىل كل آمال الســام واستقرار 
األوضــاع وجهــود التهدئــة ، إذ تعيش 
العاصمة عدن، أوضاعًا خدماتية ســيئة 
جراء اإلهــال والتجاهل املتعمد من قبل 
الرشعيــة اليمنية والتي يقود البعض من 
قادتها ومتنفذيهــا مخطط إغراق املدينة 
بالفوىض وإفشــال جهود املحافظ مللس 
بل ونســف كل جهود التسوية السياسية 

واستقرار األوضاع .
وتصاعــد الغضــب الشــعبي خال 
العاصمة عدن  املاضيــن يف  اليومــن 
احتجاجًا   ، الجنــوب  وعموم محافظات 
عىل تدهور األوضاع املعيشية، واستمرار 
قطع املرتبات وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
وانعدام الوقود رغم الوعود التي أطلقتها 
معن  برئاسة  الجديدة  املناصفة  حكومة 
االقتصادية  األزمــات  مبعالجة  عبدامللك، 
التي خنقت املواطنن وعصفت بأحامهم 

وآمالهم بالحكومة .

ما الذي ميكن للمحافظ مللس فعله ؟
يف ضــل األوضــاع الراهنــة التي 
تشهدها العاصمة عدن من تدهور مخيف 
للخدمات وتفاقم للكثري من املشاكل ويف 
ضل وجود ما تسمى بـ"حكومة املناصفة 
ورئيســها" يف عدن ، يربز السؤال األهم 
وهو ما الذي ميكن للمحافظ أحمد حامد 
ووقف  األوضــاع  النتشــال  فعله  مللس 
التدهــور يف الخدمات وإعــادة االعتبار 
للمواطن يف هذ املدينة التي عانت مرارات 

األمل والحرمان طوال عقود من الزمن ؟
لألوضاع  ومتابعــون  مراقبون  يرى 
يف العاصمة عدن يف ترصيحات متفرقة 
أدلوا بها لـ"األمناء" بأن املحافظ مللس ال 
ميكن أن يحدث تغيري جذري فيا تعانيه 
العاصمة عدن من مشــاكل خصوصا يف 
ضل تكالب األعداء واملؤامرات التي يحيكها 
أعداء الجنوب إلفشــال جهــود املحافظ 
وإغــراق املدينة يف مســتنقع الفوىض 
وحــرب الخدمات التــي تتخذها أطراف 
نافذة يف الرشعية وسيلة لتنفيذ أجنداتها 
الخبيثة ، مشــريين إىل أن املحافظ مللس 
قام مبــا مل يســتطع أي محافظ لعدن 
فعله لخدمة عدن وإرساء دعائم القانون 
ومحاربة الفساد غري أن ذلك مل يكن كافيا 
خصوصا وأن موازنات املشاريع واستقرار 
الخدمات مربوط بالحكومة واألشقاء يف 

التحالف العريب .
مللس  املحافظ  بأن  املراقبون  وأشــار 
اســتطاع تجاوز العديد من العقبات منذ 
تعيينه والتــي من أبرزها محاوالت إغراق 
عدن بالظام من خــال رفض الحكومة 
تزويد محطات املدينــة بالوقود، أو دفع 
مســتحقات محطات الطاقة املؤجرة، إال 
ان استمرار وضع العراقيل أمامه من شأن 
ذلك بأن يدفع باملحافظ إىل اتخاذ خطوات 
ســوف تقلب الطاولة عىل كل املتآمرين 

واملتلذذين مبعاناة املواطن .
عدن  العاصمــة  محافظ   وكشــف 
األستاذ أحمد مللس، خال استقباله السيد 
يوم أمــس األول ممثــل مفوضية األمم 
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان يف اليمن 
رينو ديتال إن تدين الخدمات نتيجة لعدم 
مبســؤولياتها  املناصفة،  حكومة  إيفاء 

تجاه مواطني العاصمة عدن. 
تدين  بــأن  مللس  املحافــظ  وقــال 
املواطنن،  تعذيب  يف  وتسببها  الخدمات 

كالكهرباء يعترب انتهاكا لحقوق اإلنسان 
وهذا ما يحصل يف عدن نتيجة لعدم إيفاء 
مواطني  تجاه  مبســؤولياتها  الحكومة 

املدينة" 

هل يفعلها احملافظ مللس ؟
يرى سياســيون بأن هناك العديد من 
األوراق مازالت بيــد املحافظ أحمد حامد 
بإمكانه اســتخدامها إلنقاذ  مللس والتي 
العاصمة عدن وانتشــالها من أوضاعها 
التي باتت عىل شــفى جــرٍف هار غري 
أن ذلك بحسب السياســيون بحاجة إىل 
قوة وشــجاعة واســتعداد لتلقي اسوء 
االحتاالت باإلضافة إىل التفاف شــعبي 

حول املحافظ وقراراته .
مساعي  وضمن  مللس  املحافظ  وكان 
دعــم جهود الحكومــة يف خطتها نحو 
التعامل مع  التعايف، قــد وجه بوقــف 
املنزيل  الغاز  مبيعــات  وايداع  الرصافن 
يف حســابات الحكومة يف البنك املركزي 

بعدن.
وكشــفت وثيقة صادرة من محافظ 
العاصمــة التوجيه بوقــف التعامل يف 
تحويل مبالــغ املحصلة من مبيعات الغاز 
املنزيل عرب الرصافن وتحويل املبالغ اىل 
التابع  للغاز عرب حسابها  اليمنية  الرشكة 
للحكومــة يف البنك املركزي اليمني بعدن 

وذلك وفقا للعمل املؤسيس للدولة.
وجــاء يف القرار إلغــاء اي عموالت 
والتي  الرصافة  تحويات  مســمى  تحت 
كانت تحتســب من قيمة اسطوانة الغاز 
عىل املواطن حيث ســيعمل بهذا التوجيه 

من تاريخ صدوره.
ومن بن األوراق التي ميكن للمحافظ 
والشجاع  القوي  قراره  بعد  اســتخدامها 
بوقف توريد إيرادات الغاز إىل مأرب التي 
هــددت هي األخرى بقطــع الغاز نهائيا 

عىل عدن هي ورقــة إيقاف تحويل كافة 
وتســخريها  والجارك  امليناء  إيــرادات 
التنمية باملحافظــة وهذا قرار  لصالــح 
يرى السياسيون بانه سوف ميثل صفعة 
قوية لقوى النفــوذ يف الرشعية اليمنية 
سوف  وبالتايل  تصمت  لن  بالطبع  والتي 
تصطــدم بصمود املواطن الذي ســوف 
املحافظ مســألة  قرار  يكون وقوفه مع 
مــوت أو الحياة ورصاع مــن أجل البقاء 
وهو ما سوف تشهده األيام القادمة إذا ما 

استمر الحال عىل ما هو عليه .

هل وصلت حكومة املناصفة بالفعل إلى 
عدن ؟

لدى  التســاؤالت  الكثــري من  تربز   
الشــارع يف العاصمــة عــدن وعموم 
قدمته  الجنوبية حول مــا  املحافظــات 
حكومة املناصفة منذ عودتها ملارســة 
عملها من عدن بعد أن فشلت يف إنجاز أي 
تحسن  يف  ويسهم  املواطن  يخدم  يشء 
او حصوله عىل مستحقاته من  معيشته 
القضايا  أو خدمات وغريهــا من  رواتب 
الهامة التي كان املواطن يتطلع بأن تكون 

ضمن أولويات الحكومة .
وأظهــرت الدالئــل والوقائــع عىل 
األرض بــأن حكومة املناصفة قد خرست 
غالبها  يف  واضحة  ألسباب  الشارع  سند 
اقتصــادي، فالواقع يقر بوجود فشــل 
واضح يف املجاالت الحيوية ال ســيا ما 
يتعلق بالقضايا املعيشــية، وكذلك الحال، 
سياسيًا، فلم تستطع الحاضنة السياسية 
بلورة مرشوع لحشد الطاقات، فضًا عن 

فشل الحكومة يف ترتيب األولويات .
يف املقابل، يرى آخــرون بأن أن أداء 
الحكومــة الجديــدة كان دون طمــوح 
الشــارع وما قدمه الشعب من تضحيات 

ودماء يف ســبيل تحرير الباد من قبضة 
مليشــيا االنقاب، هذا الضعف له أسبابه 
املوضوعية التي من أهمها الرتكة الثقيلة 
التــي ورثتها هذه الحكومــة من النظام 
الســابق، وفساد مســتفحل يف جميع 
وانعدام  املختلفة،  بأجهزتها  الدولة  أركان 
القوانن وتعطيلها، فضًا عن ضعف أداء 
الــوزراء وانعدام حلقة التنســيق يف ما 
بينهم، وكذلك انعدام الشفافية واملكاشفة 
والتواصل مع الجاهــري، وهو أمر غري 

مقبول بعد كل هذه التضحيات.

وزراء لتنفيذ أجندات ومؤامرات
وال يختلــف اثنــان أن ما تشــهده 
العاصمة عدن مــن تدهور يف الخدمات، 
إمنا هو نتاج للحــرب التي يقودها جناح 
اإلخــوان يف الرشعية اليمنيــة لتعذيب 
الشجاع  أبنائها وإفشال جهود محافظها 
وإخضاع املجلس االنتقايل الجنويب الذي 
يتصدر مشــهد املواجهــة ضد محاوالت 
املدينة  التوغــل يف  املتواصلة  اإلخــوان 
وإظهــاره بأنه عاجز عن إدارة شــؤون 
محافظة واحدة من محافظات الجنوب . 

ناشــطون  اتهم  ذلك  ويف غضــون 
وسياســيون جنوبيــون بعــض وزراء 
حكومة املناصفة باالرتهان لقوى معادية 
للجنــوب وللمرشوع الجنــويب والهدف 
الذي قدم الجنوبيون يف سبيله قوافل من 
الشــهداء والجرحى ، وأكدوا يف أحاديث 
لـ"األمنــاء" بــأن البعض مــن الوزراء 
جــاءوا لتنفيذ أجندات وإثــارة الفوىض 
بعدن وتحريك الشارع ضد املحافظ مللس 
واملجلــس االنتقايل من خــال الضغط 
الســتمرار انقطاع الكهرباء وعدم رصف 
املرتبــات وانعــدام املشــتقات النفطية 
وانهيار سعر العملة وغريها من القضايا 

املرتبطة بالحياة املعيشية للمواطنن .
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هل تتمكن حكومة املناصفة من إنقاذ األوضاع يف العاصمة عدن قبل فوات األوان ؟
تته��اوى  والعمل��ة  تنه��ار  الكهرب��اء  والمرتبات والوقود في خبر كان..¿ 
بع�ض الوزراء بتدهور االأو�صاع؟¿ لماذا عادت الحكومة اإذًا؟ وما عالقة 
الإغراق عدن بالفو�صى ؟ ¿ م��ن يعي��ق جه��ود المحاف��ظ وي�ص��عى 
بتفجير ثورة القتالع الحكومة ؟¿ ه��ل ين��ذر ت�صاع��د الغ�ص��ب ال�ص��عبي 
واالنتقالي فعله الإنقاذ المواطن¿ م��ا ال��ذي يمك��ن لمحاف��ظ العا�صم��ة 

هل يفعلها ملل�س ؟


