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األمناء/ مرمي محمد الداحمة:

كثــرة هي األزمــات املفتعلــة التي 
تعصــف بالعاصمة عدن، فــا أن تفيق 
بأزمة أخرى  إال وتدخــل  أزمة  املدينة من 
أشــد من األوىل، فبني خدماٍت تكاد عند 
وخيم  إنساين  ووضٍع  الصفر،  مســتوى 
جراء انقطاع املرتبات وانهيار العملة وغالء 
للكهرباء،  التام  شبه  واالنقطاع  األسعار، 
يف  املســترشي  الفســاد  إىل  باإلضافة 
جميع قطاعات ومرافق الدولة، تربز حجم 
واالقتصادية  اإلنســانية  واألزمة  املعاناة 
كافة  عىل  مأساوي  بشكل  انعكست  التي 

مظاهر الحياة يف املدينة.

من يريد إغراق عدن بالظالم؟
يف الوقت الــذي يخوض فيه محافظ 
العاصمة أحمد مللــس واملجلس االنتقايل 
الوضع  الجنويب حربًا رضوســاً لتطبيع 
يف عدن، وإنقاذ الناس من جحيم الوضع 
الكاريث، تواصــل قوى النفوذ من قيادات 
اإلخوان املســلمني املتدثرة برداء الرشعية 
اليمنية مساعيها الحثيثة إلغراق العاصمة 
عدن بالظالم من خالل منع إيصال الوقود 
ملحطات الكهرباء وبالتايل توقف املحطات 
عن العمل كليا وإعراق العاصمة يف ظالم 
دامس بعد ان وصلت ساعات االنطفاءات 

ألكرث من "16" ساعة يف اليوم .
حكومة  تشــكيل  من  الرغــم  وعىل 
املناصفة وبدء تطبيق اتفاق الرياض الذي 
رعته الســعودية بني املجلــس االنتقايل 
ذلك مل  أّن  إال  اليمنية،  الجنويب والرشعية 
ينعكس بعد عىل أوضــاع املدينة التي ما 
املفتعلة تعصف بها يف ظل  األزمات  تزال 
تردي األوضــاع االقتصادية واالجتاعية 
والخدمــات، وانهيــار العملــة الوطنية 
وانقطاع الرواتب، فضاًل عن انعدام الوقود 
وارتفاع أسعاره، وعدم القدرة عىل تغطية 

احتياجات املدينة من الكهرباء. 
املشاكل  ويرى سياسيون "أن ما عّقد 

هو عدم التزام التحالف بوعود املســاعدة 
الرياض،  اتفاق  تنفيذ  التي قطعها مبجرد 
وســط مخاوف لدى البعــض من انهيار 
االتفاق باإلضافة إىل لويب فساد الرشعية 
اليمنية الذي يــرى بأن ليس من مصلحته 
عدن  العاصمة  يف  األوضــاع  اســتقرار 

والجنوب عىل حٍد سواء .
سياســيون آخرون قالوا - يف سياق 
ترصيحات أدلوا بها مســاء أمس األربعاء 
لصحيفة "األمناء" - إن السفر السعودي 
لدى اليمن “محمد آل جابر” يتحمل جزًءا 
كبًرا من مســؤولية إغراق العاصمة عدن 
وســائل  تناولتها  توجيهات  بعد  بالظالم 
تزويــد محطات  إعالم آلل جابــر مبنع 
الكهربــاء يف عدن من مخصصات املنحة 
توليد  بقطاع  الخاصة  السعودية  النفطية 

الكهرباء.
وأفادت مصــادر أن توجيهات صادرة 
عن السفر الســعودي “آل جابر” منعت 
اللجنــة اإلرشافية والرقابيــة من تزويد 
محطات كهرباء عدن بالوقود الالزم، األمر 
الذي تسبب بتزايد انهيار القدرة التوليدية 

يف املدينة.

محطات الكهرباء بال وقود!
يف  الكهربــاء  مؤسســة  كشــفت 
الثالثاء، عن  يوم  العاصمة عدن، مســاء 
تعرث إمــداد محطاتها بـ 10 آالف طن من 
وقود الديزل، طبقا ملا حسب الكمية املعلن 

تخصيصها ملحطات عدن وأبني ولحج.
ونبهــت إىل نفــاد كميــة الوقــود 
اإلســعافية املتاحة يف املحطات مع نهار 
أمس األربعاء، مؤكدة خروج أكرث من %80 

من محطات التوليد خالل ساعات.

صور ومشاهد مؤملة لطالب املدارس
أظهــرت صــور - تــم تداولها عىل 
منصات التواصــل االجتاعي - عدًدا من 
الفتيــات الصغار يف مــدارس العاصمة 

عدن والعرق يتصبب مــن جبينهن داخل 
الصفوف الدراســية جــراء ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة الشديدة وانقطاع التيار 
الكهربايئ، كا سجلت حاالت إغاء عدد 
من الطالب لعدم تحمل أجســادهم ضغط 

الحرارة وصعوبة التنفس.
وحّمــل األهايل التحالــف والرشعية 
مســؤولية معانــاة فلــذات أكبادهــم 
باختيارهم بداية العام الدرايس يف شهر 9 
الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وعدم 
الوفاء بوعود إصــالح منظومة الكهرباء 

املتهالكة.

ملاذا عدن بالذات دون غيرها؟
كشــفت مجريات األحداث وتطورات 
األوضاع، التي شهدتها وما تزال تشهدها 
العاصمة عدن، مدى االســتهداف املتعمد 
املحافظات  للعاصمــة دون غرها مــن 
املحررة من قبل جناح اإلخوان املســلمني 
الذي  الرشعيــة،  قرارات  عىل  املســيطر 
أثبتت الوقائع تنســيقه املبارش مع جناح 
املتمثل  إيران  وباملقابل جناح  وتركيا  قطر 
مبليشيات الحويث، بعد أن بدا واضحا مدى 
الجنوبية  العاصمة  الســتهداف  التنسيق 
الجنويب  العمــق  باعتبارها متثل  عــدن 
املجلس  وســيطرة  لحكــم  والنمــوذج 
االنتقايل الجنويب الذي تحاول تلك القوى 
لدول  إفشــاله وباملقابل توجيــه رضبة 

التحالف العريب .

حتٍد وإصرار
يقابــل كل ذلــك التعنــت والعراقيل 
املفتعلة من قبل لويب اإلخوان تحٍد وإرصار 
يبديــه محافظ املدينة أحمــد مللس، الذي 
أدرك - منذ تعيينه مبوجب قرار جمهوري 
صدر يف التاســع والعرشين من يوليو/

- صعوبة  لعــدن  متوز 2020م محافظا 
املستحيلة  شبه  الشــاقة  واملهمة  املرحلة 
امللقاة عىل عاتقه إلنقــاذ أبناء العاصمة 

املعاناة  وجحيم  الكاريث  الوضع  من  عدن 
غر املسبوقة يف املحافظة .

يحاول محافظ العاصمة عدن الصمود 
التحديات من خالل تحركاته  أمام كل تلك 
املســتمرة ملعالجــة املشــاكل والعقبات 
املفتعلة التــي تفتعلها قوى النفوذ أمامه 
لرتكيــع وإذالل أبناء عــدن، حيث حرص 
مللس عىل عدم دخول املدينة يف الظالم من 
املحطات من  باستدانة وقود  قيامه  خالل 
التجار وتحمل أعباء كبرة جراء عدم إيفاء 

الحكومة بالتزاماتها بتسديد املديونية.

ما الذي يتوجب على احملافظ مللس 
واالنتقالي فعله؟

بحسب سياســيني ومراقبني للوضع 
الذي تعيشــه العاصمة عدن فإنه يتوجب 
الجنويب ومحافظ  االنتقايل  املجلس  عىل 
العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامد مللس 
أكرث جديــة ورصامة من  اتخاذ خطوات 
الخطوات قــد تصل إىل  ســابقاتها من 
منع توريد أي إيــرادات إىل البنك املركزي 
وتســخرها لصالح الكهربــاء واملرتبات 
واملشاريع املرتبطة بحياة املواطنني أسوة 

مبحافظة مأرب اليمنية .
وأكــدوا يف ترصيحاتهم لـ"األمناء" 
بأن أبناء العاصمة عــدن والجنوب عامة 
هذه  ملثل  ومؤيدين  داعمني  يكونوا  سوف 
القرارات الجريئة التي من شأنها بأن تقلب 
املتنفذين واملتلذذين مبعاناة  الطاولة عىل 
املواطنني وتسهم برفع املعاناة التي يرزح 

تحت وطأتها السكان .

لؤلؤة اجلنوب حتاصرها نيران 
الشرعية

وازدادت وترة األزمات املعيشــية مع 
إرصار الرشعية عــىل عدم عودة حكومة 
املناصفة إىل العاصمة عدن بعدما غادرتها 
يف مــارس املايض، علًا بــأن الحكومة 

املنبثقــة عن اتفاق الريــاض يفرتض أن 
يكــون هدفهــا األول - وفــق االتفاق - 
األزمات  ناجزة مع  االنخراط يف مواجهة 

الحياتية التي تحارص املواطنني.
وفيــا تتحمل الرشعية مســؤولية 
كاملة عــا آلت إليه األمور، فمن الواضح 
أنها تحاول بشتى السبل إحداث حالة من 
االنقســام الجنويب بني الشعب وقيادته، 
املجلس  تحميــل  محاولــة  عــرب  وذلك 
االنتقــايل مســؤولية تــردي األوضاع 
املعيشــية يف الجنوب، وتحديًدا العاصمة 
عــدن؛ عماًل عىل تأليب الــرأي العام ضد 
وبالتايل  الجنــويب،  االنتقــايل  املجلس 
فك التالحم الذي اتســم بــه الجنوبيون 
عىل مدار الفــرتات املاضية، ومّثل حائط 
صد منيًعا يف مواجهة مســاعي اإلخوان 

الستهداف القضية الجنوبية.
ِقبل  الســيايس من  الوتر  اللعب عىل 
الرشعية يف هذا الجانب يتمثل يف محاولة 
االنتقايل  باملجلــس  االتهامات  إلصــاق 
الجنويب بأنه يتحمل سبب تردي الخدمات 
وترويــج مزاعم عىل شــاكلة أنه يرفض 
عودة حكومة املناصفــة لتبارش مهامها 
من العاصمة عــدن، وذلك عىل الرغم من 
التــي أطلقها "االنتقايل"  الدعوات  عديد 
الحكومة  لعودة  املاضية  الفرتة  مدار  عىل 
إلحداث حلحلة رسيعة يف ملف الخدمات، 
لكن يف واقع الحــال تعمل الرشعية عىل 

عرقلة عودتها.
التي تجري عىل  التطــورات  كل هذه 
األرض، وهــي تحمل يف أبعادها شــًقا 
الجنوب وشعبه، فهي  ا ضد  ا طائفيًّ عدائيًّ
يف الوقت نفســه متثل مؤامرة سياسية 
األركان ترمــي إىل حرمــان  متكاملــة 
الجنوبيني من تحقيق حلم استعادة الدولة 
وفك االرتبــاط، ما يعرب عــن أن بوصلة 
الرشعيــة تقوم عىل توجيــه العداء ضد 
أراضيه ومصادرة  احتــالل  بغية  الجنوب 
حق شــعبه يف اســتعادة دولته، دون أن 
يشــغل بااًل بالعمل عىل استعادة أراضيها 

من قبضة املليشيات الحوثية.

عدن ت�صارع اجلوع والظالم..عدن ت�صارع اجلوع والظالم..

م��ن ¿ لم��اذا تخلى الجميع عنها؟  غيره��ا  دون  ه��ي  ولم��اذا 
المحافظات؟

و�صول منحة الوقود؟¿ م��ن الم�ص��وؤول ع��ن تعث��ر 
محاف��ظ  ا�ص��تطاع  كي��ف  وج��ه ¿  ف��ي  ال�صم��ود  العا�صم��ة 

التحديات؟
ال��ذي يتوج��ب عل��ى  م��ا  واالنتقال��ي ¿  لمل���س  المحاف��ظ 

فعله؟

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

