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المقال االخير

رمضان عىل األبــواب، الكورونا واملالريا عىل 
االعقاب، الدوامة العامــة صدعت الرؤوس، عند 
ترشيح الدوامة العامة ستجد نفسك أمام عرشات 
االستفســارات: اين الدولة والحكومة؟ البالد يف 
قبضة من؟ أين الدفاع مــن البالد؟ أين أمن البالد 
)وأقصد الرشطة املدنية والعسكرية التي عرفناها 

يف الجنوب(؟.
رمضان عىل األبواب وال نزال نسأل عن عودة 
الحيــاة الطبيعية إىل الواقع املعاش، نســأل عن 
الراتب واملعاش، هناك إجــراءات تنفذها قوى مل 
يكن لها وجود قبل عــام 2015م ومن ضمن تلك 
اإلجراءات توقيف قوى عاملة محسوبة عىل هذه 
املؤسســة أو تلك أو بعضها يحال إىل مؤسسات 
أخرى وبصورة مخالفــة متاما للقانون والنظام 
املعمول بهــام يف عدن، أي أن تلــك الحاممات 
املدنية وهيئة  الخدمــة  تعمل خارج نظام وزارة 

التأمينات.
أســئلة كثرية تدور وال تجد مــن يجيب عنها 
ويقتيض الحــال والواجب بعد خروج األمور عن 
للعدل  مطلق  وغيــاب  األوضاع  وانفالت  عقالها 
الله وبــدوري أوجه  اللــه وتقوى  والخوف من 
سؤايل إىل فخامة رئيس الجمهورية وإىل فخامة 
رئيــس املجلس االنتقايل الجنــويب وإىل القادة 
املسؤولني عن تلك الوحدات العسكرية العاملة يف 
عدن عىل وجه الخصوص. شباب متلكتهم الحرية 
والخوف عىل مصائرهم وعــىل مصادر دخلهم 
وهذا وضع غري طبيعي واســتثنايئ بل وشاذ مل 

تعرفه عدن يف السابق.
إننا عىل أبواب الشــهر الفضيــل وإن مل نجد 
إجابات تضع النقاط عــىل الحروف وتنهي هذا 
الباطل فاعلموا أن العيل القدير ســيجعل عاليها 

سافلها، وقد بلغت، اللهم فاشهد.

جنيب محمد يابلي

رمضان مبارك.. إنما األمم 
األخالق ما بقيت تلقينا يف "األمناء" وعىل مدى الثالثة األيام املاضية سياًل من 

االتصاالت والرسائل عرب وسائل التواصل االجتامعي من قيادات 
محلية وصحية وناشــطني ومواطنني من أبناء مديريات ردفان 
األربع مبحافظة لحج جميعها تســتغيث من االنتشــار املخيف 
لجائحــة وباء كوفيد19 بنســخته الثانية، والــذي حصد أرواح 
العرشات مــن املواطنني، فيام املستشــفى الوحيد الذي يقصده 
املرىض من األربــع املديريات يكتظ بالعــرشات من املرىض يف 
ظل إمكانيات صحية تــكاد تكون معدومة وصمت مخيف تبديه 

الجهات ذات االختصاص.
مل يكن نداء االســتغاثة املؤمل واملؤثر - الذي أطلقه مدير عام 
الحبيلني منري فضــل، والذي أعلن فيه ردفــان منطقة موبوءة 
بالحميات ووبــاء كورونا يف ظل وضع صعب للغاية جعل قيادة 
الســلطة املحلية عاجزة عن أي تحرك بسبب انعدام اإلمكانيات - 
نابًعا من فراغ بل من مرارة وأمل وبعد أن ضاقت بهم الســبل وهم 
يشــاهدون أبناءهم وآباءهم يزفون يوميًا جامعات وفرادى إىل 
املقابر دون أن تحرك تلك الجنازات شعور وضمري من بيدهم القرار 

واإلمكانيات إلنقاذ ردفان وأهلها من هذا الوباء.
ما يتم اإلعــالن عنه يوميا من إحصائيات لإلصابات والوفيات 
يف عموم مديريات ردفان األربع )الحبيلني ، املالح ، حاملني ، حبيل 
جرب( ليس سوى الجزء اليســري من أعداد الضحايا الذين مل يبلغ 
عنهم ممن فضلــوا املوت يف مناطقهم بني أرسهم وواجهوا هذا 
الوباء بشجاعة وصمت إلدراكهم بعدم وجود أي اهتامم أو عناية 

للمرىض يف املستشفيات وأماكن الحجر 
الصحي.

الزبيدي  عيدروس  القائد  الرئيس  إىل 
ردفان  االنتقــايل:  املجلــس  وقيادات 
الذين  فأبناؤها  لفتة كرمية منكم  تنشد 
يف  الوغى  وميادين  ســاحات  تعرفهم 
كل املنعطفات اليــوم يزفون يوميا إىل 

املقابر جراء هذا الوباء القاتــل الذي فتك بهم وحول حياتهم إىل 
رعب وجحيم، ردفان التي قاومت اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها 
الشمس وأبت االنكسار لنظام الرصيع صالح وقامت كل مشاريعه 
ومشــاريع اإلخوان املسلمني وأبت أن تدنســها أقدام املليشيات 
الحوثية وروت شــجرة الثورة الجنوبية بدماء شبابها وما تزال 
صامدة يف وجه كل املؤامرات هي اليوم بأمس الحاجة إليكم أنتم 
وليس ســواكم لتمدوا لها يد الغوث واملساعدة يف مكافحة هذا 
الوباء عرب دعم قيادة السلطة املحلية والقطاع الصحي بالعالجات 
واألجهزة الالزمة ملواجهة هذه الجائحة وإنقاذ السكان من شبح 

املوت الجامعي الذي بات يهددهم.
نوجه هذا النــداء ونحن عىل ثقة بتجــاوب وتفاعل قيادتنا 
الرشيدة ويف مقدمتها ســيادة الرئيس القائد أيب القاسم وكذلك 
دول التحالــف العريب واملنظامت الدولية فلم يعد هناك متســع 
للتخــاذل أو للتأخري، وما هو اليوم متــاح قد ال يكون متاحا يف 

قادم األيام.

األمناء/ د. علي صالح اخلالقي:

حينــام رأيت صورة محافــظ العاصمة 
عدن األســتاذ أحمد حامد مللس وهو ُمحاط 
بجمــوع املواطنني يف ردهــة الطابق الذي 
يقع فيه مكتبه، وهو يســتمع إليهم ويبث 
يف شكاويهم ويوجههم إىل املعنيني بحلها، 
يف سابقة مل يقدم عليها محافظ قبله، وهو 
أمر يسجل له، ويشكر عليه، ال سيام يف هذا 
الظرف العصيــب الذي يتخوف الكثريون من 
التزاحم لالحــراز من مخاطر  االختالط  أو 

وباء كورونا. 
لكن األخ محافــظ العاصمة فعلها، ويف 
ظرف اســتثنايئ، متناسيًا خطر كرونا، التي 
احرز له شــخصيًا، وألــزم بتوجيهاته كل 
من يدخــل ديوان املحافظ أن يلبس الكاممة، 
وذلك حــني رأى أعداد املراجعــني الكثريين 
الذين قد يصعب استقبالهم كٌل مبفرده ملا قد 
يستغرقه كل شــخص وقًتا أطول يف عرض 
قضيته،  ففضل التعامل معهم بهذه الطريقة 
إليهم وحل  املبارشة والرسيعة يف االستامع 
مشاكلهم الواحد بعد اآلخر، حتى انتهى منهم 

جميعًا.
وال منلــك إال أن نثني عىل هذا األداء الذي 
يف  مبسئوليته  وشــعوره  تواضعه  عن  ينم 

ونتمنى  املواطنني،  وبينه  بينه  الحاجز  كرس 
أن تنترش عدوى ذلــك التعامل اإليجايب بني 
كل املسئولني اآلخرين يف إدارات ومؤسسات 
الدولــة املختلفة املرتبطــة مبصالح الناس 
والتــي يتكدس فيهــا املراجعــون، وليس 
املطلوب منهم الخروج إىل ردهات مكاتبهم، 
بل بالتعامل اإليجــايب والرسيع مع قضايا 
املواطنني أواًل بــأول للتخفيف من معاناتهم 
من غياب املســئولني املتكــرر أومن روتني 

بعضهم القاتل. 
هــذه الصورة التــي تناقلتها وســائل 
التواصل االجتامعي أعادت إىل ذهني صورة 
مامثلــة تعود إىل أواخر عــام 2014م ملدير 
مجمع اإلصدار اآليل املوحد لخدمات الرشطة 
يف محافظــة عدن، العقيــد الركن/ مختار 
محمد حسن، الذي أغتيل مطلع عام 2017م ، 

رحمة الله تغشاه.
حينــام رأيت مختار  يف عــام 2014م ، 
دون ســابق معرفة، محاطًا باملراجعني يف 
مجمع اإلصــدار اآليل، أُصبت حينها بنفس 
العلوي  أصابت زمييل غازي  التي  الدهشــة 
باملراجعني،  محاطًا  مللس  املحافظ  يرى  وهو 
ووجدت نفيس مندفعــا لقول بضع كلامت 
يف شخص رأيت فيه منوذجا مثاليا للموظف 
يف  واملتواضع  واملخلــص  املســئول  العام، 

املراجعني مبارشة  ينظر يف قضايــا  عمله، 
أوال بأول دون تسويف أو تأخري، يحيل منها 
إىل مسئويل األقسام ما يخصهم دون تدخل 
منه، ويبت فيام يخصــه منها فقط، ويدقق 
بصحة الوثائق والصور املشكوك فيها بطلب 
كتلة  للمقارنة، وكان وبحق  األصلية  الوثائق 
والنشــاط، رغم حــرارة قيظ  الحيوية  من 
عدن تلك األيام، التي انعكســت شدة حرارته 
يف أجواء قاعة املجمع الــذي ال تعمل فيها 
املكيفات املركزية كام ينبغي، وحينها حفزين 
يف  وتواضعه  وبســاطته  وأداؤه  ســلوكه 
تعامله مع الناس للحديث عنه دون ســابق 
اختيار، فكتبــت حينها مقالة بعنوان )تحية 

لـ "مختار" وألمثاله من األخيار(.
اليوم أيضًا أوجه تحية تقدير لألخ محافظ 
العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس ألدائه 
وحيويته وإخالصه يف حل مشاكل املواطنني 
والتغلــب عىل الصعوبات التــي تقف أمامه 
بروح ال تعرف امللل، وال شك أنه مبوقفه هذا 
يسعد الكثريين ممن يغادرون مكتبه سعداء 
وراضني عنه وهم يدعون له بالشكر الجزيل.

حفظ اللــه )مللس( من كيد املفســدين 
واألرشار، ورحــم اللــه الشــهيد )مختار( 
يف الجنــة مع األبرار، وجعلهام الله أســوة 

ألمثالهام من األخيار.

ردفان تستغيث!

صورتان رائعتان.. بين لملس ومختار

غازي العلوي 

األمناء/خاص:
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة، عن تشغيل أول 

ميجا وات من الكهرباء بالطاقة النووية. 
وقال الشــيخ محمد بن راشــد يف تغريده له عىل 
توير: "محطة تاريخيــة دخلتها دولة اإلمارات اليوم، 
جهد 10 أعوام و 2000 مهندس وشــاب إمارايت و 80 
رشيكا دوليا ورؤية قائد أدخل اإلمارات مرحلة تنموية 
غري مســبوقة أول ميجا وات مــن أول محطة نووية 
عربية يدخل شبكتنا الكهربائية، مبارك شعب اإلمارات، 

مبارك ألخي محمد بن زايد".

اإلمارات تعلن تشغيل 
أول ميجا وات من الكهرباء 

بالطاقة النووية


