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عدنان األعجم

اإىل متى ت�شتمر معاناة اأبناء عدن جراء تفاقم م�شكلة الكهرباء؟
األمناء/ مرمي محمد الداحمة:

التيار  انقطــاع  الحديث عــن  بــات 
الكهربايئ يف العاصمة عدن هو الشــغل 
الشاغل للمواطنني بعد ازدياد عدد ساعات 
االنطفاء،  والتي وصلــت ألكرث من "8" 
ارتفاع  ساعات مقابل ســاعتني يف ظل 
درجــات الحرارة التي وصلــت إىل أرقام 

قياسية خالل اليومني املاضيني.
وتفاقمــت معانــاة املواطنــني يف 
الكهرباء،  انقطــاع  جراء  عدن  العاصمة 
ووصلت إىل حد مل يعد مبقدورهم تحمله 
يف ظل أزمات ومعاناة متتالية مل يكد يفق 
املواطن من إحداها حتى يتفاجأ باألخرى .

ومع عجز الحكومة اليمنية عن القيام 
بواجبها يف حل مشكلة انقطاع الكهرباء، 

التي يرى مراقبون بــأن الرشعية اليمنية 
تتخذهــا عقابا جامعيا ضــد أبناء عدن 
السكان  لجأ  سياسية،  ألغراض  والجنوب 
إىل حلول بديلة ولكنها مكلفة وال تتناسب 
مــع دخلهم الشــهري إن مل نقل النصف 
الســنوي نظرا النقطاع املرتبات ألشــهر 

عديدة .
وتســبب ارتفاع درجــة الحرارة غري 
املســبوق وانقطاع الكهربــاء طوال مدة 
الدوام املدريس، بوقوع حاالت إغامء بني 

أوساط الطالب يف مدارس عدن .
ودعــا أولياء األمور الجهــات املعنية 
بوضــع حلــول عاجلة تتضمــن تعليق 
للكهرباء  بدائل  وإيجاد  أيام  لعدة  الدراسة 
املســؤولة  الجهات  وحّملوا  املدارس،  يف 
املخاطر الصحية التي يتعرض لها الطالب.

اليمنية عن  الحكومة  تنصل  مســؤولياتها تجاه سكان العاصمة عدن ويف ظل 

يبــذل املحافظ أحمد حامــد مللس جهودا 
الكهرباء  ملحطــات  الوقود  لتوفري  كبرية 
واإلسهام بالتخفيف من معاناة املواطنني 
للتيار  املســتمرة  االنقطاعــات  جــراء 

الكهربايئ . 
املواطنــون يف العاصمة عدن حّملوا 
يف ترصيحات متفرقة الرشعية مسؤولية 
تفاقم معاناتهــم، وأكدوا أن "إعطاء عدن 
لالنتقايل  وتســليمها  ثرواتها  من  نسبة 
واملحافظ بــات ال بد ورضوريا، باإلضافة 
الرئيس  إىل رسعة تشغيل محطة كهرباء 

هادي".
وأضافوا: "أصبحــت الكهرباء واحدة 
من أشد فصول املعاناة التي نعيشها، منذ 

أن تحررنا من الحوثيني".

األمناء /خاص :
معني  تعيني  قــرار  أن  الجميع  اعتقد 
للفاســد  خلًفا  للوزراء  رئيســا  عبدامللك 
واملحال للتحقيق أحمد عبيد بن دغر، سوف 
يغري من األوضاع يف البالد نحو األفضل، 
غري أن هذا القرار اتضح الحقا بأنه كاريث 

ويضاف إىل قرارات هادي الكارثية.
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  وكان 
هادي قد أقــال أحمد عبيد بن دغر وأحاله 
للتحقيق بســبب تهم فساد عام 2018م، 

وعني عبدامللك خلفا له.

خلف أسوأ من سلف
مل يكن معني عبدامللــك أفضل من بن 
املحررة  املحافظــات  تشــهد  حيث  دغر، 
وضعًا أســوأ من فرتة سابقة، ففي عهده 
الخدمات  وتعطلــت  املرتبــات  انقطعت 
ســعر  وتجاوز  والعملة  االقتصاد  وانهار 

الدوالر الواحد ألف ريال.
تــرك معني عبدامللــك، العاصمة عدن 
واملحافظات املحــررة وهرب إىل الرياض 
أوضاعا  املناطق  لتشــهد  أســباب،  دون 
ينص  الرياض  اتفاق  أن  مأســاوية، رغم 
عــىل وجوده يف عدن لتوفــري الخدمات 

األساسية.

والنهب  الفساد  عبدامللك  معني  مارس 
من مــوارد الدولة وكّون له تجارة يف عدد 
من الدول الخارجية، حيث ميلك مؤسسات 
خاصة يف بعض الدول املجاورة، وكل ذلك 
من غســيل األموال من قبل حكومته التي 

أصبحت مسخرة أمام املجتمع الدويل.
الجنوبية  املحافظــات  مبوارد  تحكم 
الخاضعة لســيطرة االنتقايل والتي تورد 
هي الوحيــدة إىل البنك املركــزي بعدن، 
الذي  اإلخواين  تعز  ملحور  املاليني  ورصف 
ال يعرتف بالرشعيــة، كام رصف ماليني 
عىل  املحســوبني  للمســؤولني  نرثيات 
اإلخوان، فيام قطع املرتبات عىل املوظفني 

الجنوبيني ألشهر متتالية.
معني عبدامللك هو املطب الكبري، الذي  
راهن الجميع عىل نجاحه وكشــفت لهم 
خالل الثالث السنوات أنه مجرد أداة يتحكم 

بها قيادات الرشعية لرضب الجنوب.
واتخذ معني عبدامللــك مؤخرا موقفا 
عدائيا ضــد أبناء عــدن والجنوب، حيث 
رفضه  عن  لـ"األمناء"  مصادر  كشــفت 
لرشاء وقود لكهرباء عدن بعد تأخر عودة 

املنحة السعودية إىل عدن.
وأوضحت املصادر بأنه عىل الرغم من 
تواصل املحافظ أحمد حامد مللس معه بهذا 

الخصوص إال أن د. معــني عبدامللك اتخذ 
موقفا عدائيا من عدن وكهرباء عدن دون 

معرفة األسباب.
كام أكدت املصادر عن ارتباطه بتأخري 
يف  للكهرباء  الســعودية  املنحــة  وقود 

العاصمة عدن.

من رئيس احلكومة الفعلي؟
وتستخدم القوى الفاعلة يف الرشعية 
من  معــني عبدامللك وحكومته أداة لتنفيذ 
مخططاتها ونهب موارد الدولة، مستغلني 
مشاريعهم  لتمرير  الضعيفة  شــخصيته 

العدائية.
ويسيطر اإلخوان - وعىل رأسهم عيل 
محســن األحمر، وعبدالله العليمي - عىل 
قرارات معني عبدامللك، الذي مل يعد ميتلك 
أي صالحيات غري بعض األمور الشــكلية 
فقــط، كام ال ميتلــك أي أدوات ضغط أو 
حتى شخصية قوية لريفض ما يطلب منه.

كــام أن اللحنة الخاصة الســعودية 
واملقربة من  اليمني  امللف  املســؤولة عن 
رشعية اإلخوان هي التي جاءت به ملنصب 
رئيس الحكومة إلدراكها بضعفه،  لتسهيل 
مخططات اإلخوان ضد االنتقايل الجنويب.

األموال  إن  لـ"األمناء"  وقالت مصادر 
التي رصفهــا بن عديو يف شــبوة وتلك 

لتمويل  املهرة  يف  اإلخــوان  رصفها  التي 
احتجاجــات ضــد االنتقــايل والتحالف 
رصفها معــني عبدامللك من املنحة املقدمة 
مــن بنــك النقد الــدويل لدعــم الريال 

واالقتصاد. 

كيف استطاع معني عبدامللك خداع 
اجلميع؟

وســعى معــني عبدامللك مــن خالل 
األطراف  التقرب من  إىل  األولية،  تحركاته 
الفاعلة، كانت هــذه التحركات تهدف إىل 

كسب ثقتهم به.
وعمل معني عبدامللك عىل إبعاد اللويب 
وأحمد  العيــي  أحمد  بقيادة  الفاســد 
النقل السابق  املســريي إضافة إىل وزير 
صالح الجبواين، وكان ذلك مبثابة رسالة 
بأن معني  املترضرة من هــؤالء  لألطراف 
عبدامللك يكافح الفســاد ومسّعري الفنت 

والداعمني لالقتتال.
غــري أن معني عبدامللــك كان رشيكا 
ورشعيته  هادي  عىل  املسيطر  اللويب  مع 
وعىل رأســهم األحمر والعليمي، وتلميذا 

مطيعا لإلخوان يف الرشعية،.
ومل يســتبعد مراقبــون عالقة معني 
عبدامللك بالحويث، حيث إن الفساد الحاصل 

يف املناطق املحررة يخدم الحوثيني، ومن 
املتوقع وجود عالقة مع املليشيات اإليرانية 

يف ظل التقارب اإلخواين الحويث.

 ملاذا يرفض العودة إلى عدن؟
ذلك كشــفت مصادر عن وقوف  إىل 
الحكومة  رفــض  خلف  عبدامللــك  معني 
العودة إىل العاصمة عــدن، رغم الضغط 
الذي ميارســه التحالف العريب واملجتمع 

الدويل لعودة حكومته إىل العاصمة.
وكانــت مندوبــة الواليــات املتحدة 
األمريكيــة يف مجلس األمــن، قد حثت 
حكومــة معني عبدامللــك إىل العودة يف 
أرسع وقت إىل مدينة عــدن إلنهاء أزمة 
الخدمات واملرتبــات وتنفيذ ما تبقى من 

اتفاق الرياض.
وقالت مصــادر لـ"األمناء" إن معني 
العاصمة  إىل  العودة  رفضه  جدد  عبدامللك 
عــدن يف الوقــت القريب، يف مســاٍع 
رصيحة إلفشال اتفاق الرياض مع املجلس 

االنتقايل الجنويب.
املصادر أكدت أن األحمر والعليمي هام 
من يضغط عىل معني عبدامللك إلفشــال 
عمــل الحكومة وإفشــال اتفاق الرياض 

بعدم العودة.

من رئيس احلكومة الفعلي؟

 وملاذا يرفض العودة إلى عدن؟
 وكيف استطاع أن يخدع اجلميع؟

معني.. املقلب الكبري!معني.. املقلب الكبري!
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