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تقرير

األمناء / مرمي محمد الداحمة  :
تلك  يــرر  يكذب من  ثــم  يكذب 
الحملة الشــعواء التي تشنها مطابخ 
قوى الرش واإلرهاب ضد وزير الدولة 
محافظ العاصمــة عدن، أحمد حامد 
أو أىس  نابعة من حرص  بأنها  مللس، 
وخوف عىل أبنائها بعد أن مورســت 
ضد الرجل شــتى الطــرق ومبختلف 
الوسائل إلفشــاله وإعاقة أي جهود 
يبذلها النتشال أوضاع العاصمة عدن 
والتخفيف مــن معاناة املواطنني يف 
هــذه املدينة املســاملة التي أصبحت 
الهدف األبــرز لتلك القــوى املعادية 
املواطنني  التي ال تبايل بآالم ومعاناة 
وال لرصخات األطفال وكبار الســن، 
حيــث بات كل من يقطــن املدينة أو 
يتوىل شؤون إدارتها هدًفا لتلك القوى 
ومرتزقتها الذين تجردوا عن كل القيم 
عىل  الحصول  همهم  وبات  اإلنسانية 
حفنة مــن فتات تلك األمــوال التي 
تنفقها قــوى الرش ملهاجمة املحافظ 
مللس وجعل املواطن يعيش يف دوامة 
البحث عن رشبة ماء أو ســاعة من 

الكهرباء.
ال ينكــر واقع الحــال املؤمل الذي 
يعيشــه املواطن الجنويب، سواء يف 
محافظات  باقــي  أو  عدن  العاصمة 
الجنــوب، إال جاحد أو فاقد للبصرية، 
فاألوضاع املعيشــية وصلت إىل حد 
مل يعد مبقــدور املواطــن الجنويب 
تحمله، وهــذه حقيقة يرى مراقبون 
ومتابعون ملا يدور يف العاصمة عدن 
بأنــه ال ميكن ألي صاحــب فكر أو 
بصرية تجاهلها، وباملقابل فإنه ليس 
من اإلنصاف أن يتم تحميل شــخص 
وزير الدولة محافــظ العاصمة عدن 
األســتاذ أحمد مللس مســؤولية تلك 
األوضــاع أو إنكار مــا حققه الرجل 
تكالب  رغم  ملموســة  نجاحات  من 
قوى الرش واإلرهاب وتسخريها كافة 
اإلمكانيات إلفشاله وإعاقة أي جهود 
يبذلها النتشــال أوضاع املدينة والتي 
وصلت إىل حــد محاولة اغتياله عر 

املفخخات.

من املفخخات إلى الصفحات املمولة
مل تتــواَن تلك القــوى الظالمية 
باســتخدام شتى الوســائل والطرق 
للتخلــص مــن املحافظ مللــس ولو 
باملفخخات وحرب العصابات غري أنها 
فشلت يف مخططها، وكل مرة يخرج 
الرجل أقوى مام كان عليه يف السابق 
وبعزمية أذهلت تلك القوى وأصابتها 
مبقتل، خصوصا بعد ازدياد الحاضنة 
حول  الجامهريي  وااللتفاف  الشعبية 
الرجل الذي نذر نفســه وأعلنها أمام 

الجميع بأنه لن يتواىن عن تقديم كل 
العاصمة  أبناء  غال ونفيس لخدمــة 
وكشف كل من يقف خلف مخططات 
تعذيب املواطــن ومحاربته حتى يف 

قوت يومه.
ومعلومات  مصــادر  وبحســب 
موثوقــة تحصلت عليهــا "األمناء" 
فقد لجأت القــوى الظالمية باإليعاز 
إىل مرتزقتهــا بفتح صفحات ممولة 
وبالعملة الصعبة عر مواقع التواصل 
االجتامعي خصيًصا ملهاجمة املحافظ 
وتشويه  إليه  اإلساءة  ومحاولة  مللس 
صورته أمام الرأي العام، يف مســعى 
العام  الــرأي  للتشــويش عىل  منها 
املصادر  بحســب  الطريق  ومتهيــد 
إليجاد مررات إلقالــة مللس وتعيني 
شــخصية تابعة وموالية لتلك القوى 
تنفيذ مخططاتها  لها  حتى يتســنى 
ومتريــر مشــاريعها الهدامة لنهب 
مرشوع  ورضب  العاصمــة  مــوارد 
أحد  مللس  يعد  الذي  التحرري  الجنوب 

أبرز رموزه.

جناحات مللس تثير قوى الشر
حققها  التي  النجاحــات  وأثارت 
العاصمة عدن،  الدولة، محافظ  وزير 
حفيظة  مللس،  حامد  أحمد  األســتاذ 
املعادية  السياســية  القــوى  بعض 
للجنــوب وشــعبه التي تــرى بقاء 
املحافظ مللس يف منصبه عقبة كبرية 
ومشاريعها  طموحاتها  تحقيق  أمام 

الهدامة.
حيث جنــدت تلك القوى الظالمية 
لها  وســّخرت  إعالمهــا  مطابــخ 
الطائلة ملهاجمة  املاديــة  اإلمكانيات 
العاصمة  الدولة محافظ  معايل وزير 
عــدن، يف محاولة منهــا للنيل منه 
بعد أن عجزت عن إفشــاله بحروبها 
املتعددة، تــارة بحرب الخدمات وتارة 

باملفخخات واالغتياالت.
وسخر ناشطون جنوبيون من تلك 
املطابخ اإلعالمية وصفحات التواصل 
االجتامعي التي تم إنشاؤها خصيًصا 
ملهاجمة املحافظ مللس وبث الشائعات 
ومحاولة مغالطــة الرأي العام، الذي 
قد شــب عن  بأنه  الناشــطون  قال 
الطوق وبــات يدرك حقيقة املؤامرات 

التي يتعرض لها الجنوب ورموزه.

كيف حاولت قوى اإلرهاب التخلص من مللس؟
الرئيــس عيــدروس  مستشــار 
رئيس  اإلعالمية،  للشــؤون  الزبيدي 
قطاع الصحافــة واإلعالم الحديث د. 
صدام عبدالله، يقول بأن "قوى الرش 
واإلرهاب حاولت التخلص من األستاذ 
أحمد مللس يف عمل إرهايب جبان راح 
ضحيته كوكبة مــن رشفاء الجنوب، 

وعندما عجزت تلــك القوى الظالمية 
من تحقيــق مرادها لجــأت إىل بث 
وحسابات  صفحات  عر  إشــاعاتها 
مزورة، بهدف اإلســاءة والتقليل من 
املحافظ، رغم  التي حققها  اإلنجازات 
الصعوبات واملامرسات التي وضعتها 
جهــات موالية لتلــك الجامعات يف 
طريقــه، وكل أملها من كل ذلك خلق 
بينه وبني عامة  الثقــة  فجوة ونزع 

الشعب".
 وأكد د. صدام يف منشــور عىل 
االجتامعي:  التواصل  مبوقع  حائطه 
"إن الشــعب أصبح يعــي جيًدا لكل 
مــا يــدور، وأن كل هذه األشــواك 
واملفخخــات لن تثني األســتاذ مللس 
من مواصلة املشــوار، بل ستزيد من 
عزميته وقوته يف محاربة الفســاد 
والفاســدين، ولعل خــري دليل عىل 
هذه النجاحات إنشــاء قوات التدخل 
ملشــاكل األرايض يف العاصمة عدن 
التي وقفت باملرصاد لكل الجهات التي 
أرادت تشويه العاصمة عدن وصورتها 

الحضارية والجاملية".

عامان من القيادة.. ما الذي حتقق؟ 
يوليو   29 يف  وتحديــًدا  أيام  قبل 
املايض مر عامــان منذ صدور القرار 
الجمهوري  رقم )5( لســنة 2020م، 
بتعيــني األخ/ أحمــد حامــد مللس 
محافًظا ملحافظة عــدن والذي عمل 
جاهًدا وبكل ما يســتطيع منذ حطت 
قدماه مطــار العاصمة عدن يف 27 
لتحقيق  2020م   العام  من  أغسطس 
االســتقرار للمدينة التي كانت تعيش 
مخيًفا  وتردًيــا  مأســاوية  أوضاًعا 
املرافق  معظم  طال  وفساًدا  للخدمات 
الخدمية باإلضافة إىل جملة املشاكل 
التي تعاين منها العاصمة عدن والتي 
تــأيت يف مقدمتها تــردي الخدمات 
املطالبة  االحتجاجيــة  والفعاليــات 
باملرتبات وحالة االحتقان املخيف التي 

كانت تسود املدينة.
يقول أســتاذ العلوم السياسية د. 
باملرحلة  وصفه  يف  الســعيد  محمد 
التي تســلم فيها املحافظ مللس قيادة 
حافلة  بقيادة  "أشبه  بأنها  املحافظة 
تنوء العتــالء صهوة جبــل أجرد أو 
ســفينة وســط بحر لجي تتقاذفها 
الرجل  أن  غــري  العاتيــة  األمــواج 
استطاع، رغم العوامل األخرى، قيادة 
األمان  بر  إىل  بها  والوصول  السفينة 
واستطاع تجنيب العاصمة عدن كارثة 
إنسانية كانت ستقيض عىل األخرض 

واليابس".
ترصيحه  يف  الســعيد  يضيــف 
هو  مللس  أن  "باعتقادي  لـ"األمناء": 
املحافظ الوحيد الذي كان يقوم بدور 

أكرث مــن دوره كمحافظ، فقد تحمل 
الكثري من مسئوليات الحكومة التي ال 
يتحملها محافظو املحافظات األخرى 
ووقود  واألمــن  الجيش  كمرتبــات 
الكهرباء وهي من مهام الحكومة، إال 
أن غيابها ومحاربتها له ولسكان عدن 
أجرته عىل التدخل وعمل حلول لهذه 

القضايا".

فيض من إجنازات مللس 
يف مطلــع العــام 2021م وحني 
يعتصمــون  العســكريون  خــرج 
للمطالبة مبرتباتهم تنّصل الجميع من 
قضيتهم مبن فيهم الرئاسة وحكومة 
معني، فكان مللــس وحده من يتحرك 
لرفع املعاناة عنهم وعن الشعب وهي 
التي ليست من مهامه لكنه نظر لهم 

بشفقة وأمل وحرك قضيتهم.
كهرباء عدن كانــت هي املعضلة 
األوىل أمام مللس ومنــذ تعيينه قدم 
كل ســبل الدعــم ويف أوقات كثرية 
كان يقوم برشاء الوقود حني تتنصل 
الحكومة من ذلك وما يزال يقوم بهذه 
املهمــة يف كل وقت وحني للتخفيف 

من معاناة املواطنني يف العاصمة.
وعىل مستوى املديريات قام مللس 
عقــب تعيينه محافًظــا للمحافظة 
املديريات  مديــري  كافــة  بتغيــري 
ونجح  وكفؤة  شــابة  بشــخصيات 
الكثــري منهــم يف إعــادة حضور 
الظروف  كل  رغم  ومشاريعها  الدولة 
والتحديات ومن مل ينجح قام بإقالته.
ومنــذ ما بعد تحريــر املدينة من 
املليشــيات الحــويث ظلــت طرقها 
وشــوارعها مغلقة جــراء األوضاع 
األمنية غري املســتقرة بعد الحرب إىل 
قراًرا  مللــس وأصدر  املحافظ  أن جاء 
بفتحها وأرشف بنفسه عىل فتح هذه 
أدت إىل تحرك  الخطوة  الطرق، وهذه 
الكثري مــن مشــاريع الطرقات يف 
عموم املحافظة وما يزال العمل جارًيا 

يف بعض املديريات حتى اليوم.
وشهدت املدينة تحسًنا يف املظهر 
نظافة  حمــالت  ودشــنت  الجاميل 
وتشجري للشوارع والجوالت والحدائق 
وظهرت مبظهر أفضل مام كانت عليه 

يف السنوات املاضية.
وقدمــت الســلطة املحليــة يف 
املحافظة الدعم الكبري للمؤسســات 
لخدمة  واملعــدات  باآلليات  الخدمية 

أبناء املحافظة.
املحافظ مللس من  ومتكنت سلطة 
جذب االستثامرات يف املحافظة ولعل 
أبرزها افتتاح منتجع كروان السياحي 
الذي حقق نجاًحــا وإقباال كبريا من 
الخارج  من  والقادمني  املواطنني  قبل 
واملحافظات األخرى، كام افتتح مللس 

مصنع "بن مهدي" للغاز يف برئ أحمد 
والذي ينتج أكرث من 18 ألف أسطوانة 
غاز يف اليــوم وخفف كثرًيا من أزمة 
الكثري  إىل  باإلضافة  املدينة  الغاز يف 
من املشــاريع االســتثامرية التي مل 

يتسع املجال لرسدها يف هذا الحيز .

هذا هو املحافظ مللس 
 28 يف  مللس  أحمــد  تعيني  جرى 
لعدن  محافًظا   ،2020 يوليو/متــوز 
تكليف  قرارات شــملت  ضمن حزمة 
حكومة  بتشــكيل  عبدامللــك  معني 
التوافق بناًء عىل اتفاق الرياض الذي 

رعته السعودية وبدعم من اإلمارات.
الذي   - آنذاك، دشــن تعيني مللس 
جاء ممثال للمجلس االنتقايل - أوىل 
لبنات اتفاق الريــاض لينطلق الرجل 
يف إعادة رســم وجه عدن الحضاري 

واملرشق.
ومنذ تعيينــه يف منصب محافظ 
العقد  الرجل ذو  العاصمة، اســتطاع 
الخامس من العمــر، بدعم من أذرع 
تأهيل  يف  اإلنسانية  العريب  التحالف 
والبنية  الحيوية  املشــاريع  كثري من 

التحتية.
وتدرج ابن شــبوة يف العديد من 
خالل  والسياســية  اإلدارية  املناصب 
العقدين املاضيني، يف السلطة املحلية 
ليتوج مســريته السياسية كأحد أبرز 
الحامل  االنتقــايل  املجلــس  وجوه 

الرئييس للقضية الجنوبية.
مناصب  مللــس  أحمــد  وتقلــد 
واملعال  مكرس  خــور  مديريات  مدير 
واملنصــورة، حتــى انــدالع الحرب 
واجتياح املليشيات الحوثية لعدن يف 

العام 2015.
وبعــد الحرب، انخــرط مللس يف 
صفــوف املقاومــة الجنوبيــة ضد 
املليشيات الحوثية املدعومة من إيران، 
حتى تم دحرها من محافظة شــبوة 

التي ينحدر منها.
قرار  صدر   ،2016 العــام  وأواخر 
بتعيني أحمد مللس محافظا لشــبوة، 
قبل أن ينتقــل الرجل لخوض معركة 
الرئاسة وأمينا  سياسية كعضو هيئة 

عاما للمجلس وذلك منتصف 2017.
نحو  قد ســاهم عىل  مللس  وكان 
كبري يف تطبيــع األوضاع يف عدن، 
الجهود  هندسته  وأبرزها  آخرها  كان 
وتهيئة  العاصمــة  لتأمني  األمنيــة 
األجواء اللتئام أجهزة الدولة السيادية 
مبا فيهــا مجلس القيــادة الرئايس 

والرملان والحكومة والقضاء.
يف أبريل من العام الجاري دشــن 
أول  بإصدار  الرئايس عملــه  املجلس 
قرار توافقي له بتعيني محافظ عدن، 
أحمد حامد مللس، وزيًرا للدولة عضًوا 

يف مجلس الوزراء .
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¿ صفحات ممولة وبالعملة الصعبة لمهاجمة لملس.. من يقف وراءها؟
¿ هل يمتلك المحافظ عصا سحرية لتحويل العاصمة إلى "هونغ كونغ" أخرى؟

¿ أليست عدن هي العاصمة المؤقتة ومنها تدار شؤون البالد بأكملها؟
¿ لماذا يتم تحميل لملس دون غيره نتائج فشل الحكومة؟

¿ عامان من القيادة.. ما الذي تحقق؟
¿ هذه كواليس حمالت االستهداف الممنهجة والممولة..!

جبل ما جبل ما 
تهزك ريحتهزك ريح

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

