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تقــــرير

»األمناء« تقرير خاص:

 يف نهار إحدى حواري عدن، 

بالســكان،  تكتظ  كانــت  والتي 

انطفأت الكهرباء فجأة، وموجة 

الحــر صارخة، وأنفــاس الناس 

تلتهــب، فــإذا بهم يفرتشــون 

األرض كعادتهم، هذه الصورة 

املتكررة يف عدن مل تســتطع 

الحكومة منذ سنوات أن تقيض 

عليها أو تجد لها العالج الشايف 

الوايف، يف حني يعيش وزراؤها 

واملسؤولون حياة الرفاهية يف 

فنادق الرياض والقاهرة وغريها 

من أموال ثروات الشعب.

عــدن، وهي العاصمــة املؤقتة 
للحكومة اليمنية، التي باتت تنام يف 
ســبات عميق، متجاهلة ما متر به 
تدهور  من  عدن  ومديريات  مناطق 

غري مسبوق لخدمة الكهرباء.
الضوء  نســلط  التقرير  هذا  يف 
عــى انقطاعــات الكهربــاء يف 
والتي  عــدن  الجنوبية  العاصمــة 
العام بتزايد  تتكرر كل عام، وهــذا 
غري مســبوق دون أي حلول جذرية 
أو حتى مؤقتة للحد من األزمة التي 

أثقلت كاهل املواطنني.

جرعات مخدرة
للكهرباء  العامة  املؤسسة  تشهد 
بعــدن - مثلهــا مثــل غريها من 
مؤسســات الدولــة يف الجنوب- 
جرعات  عــن  ناتج  عاما  تدهــورا 
مخدرة للحكومــة الرشعية الحالية 
وللعقــود املاضية مــن حكم عيل 

عفاش.
وســائل  ضخمتها  عديدة  وعود 

الكهرباء  أزمة  بحل  الحكومة  إعالم 
يف املدينة منذ سنوات أثناء تواجدها 

بعدن ومل ُتنفذ إطالقا.
هناك  أن  إىل  املصادر  وأشــارت 
تجاهال متعمدا من الدولة لحل أزمة 

الكهرباء يف العاصمة عدن.
وقالت املصادر إن ما تشهده عدن 
من وضع كاريث عى مستوى أغلب 
الخدمات األساســية، يرجع بسبب 
املتواصل،  الكهربايئ  التيار  انقطاع 
مشــريا إىل أن انقطاعات الكهرباء 
مستمرة ويف تزايد منذ دخول فصل 
الصيف دون معالجات ملموسة من 
املعنية  الجهات  الحكومــة وال  قبل 
البسيط  املواطن  مثارها  يلمس  ومل 

حتى اللحظة.

منظومة متهالكة
ال يخفى عى أحــد أن محطات 
توليد الكهربــاء بات يلزمها صيانة 
فوريــة، ومحطات أخــرى مهددة 
قطع  إىل  عاجلة  وبحاجة  بالتوقف 
غيــار؛ ألن توقفها يعني نقصا يف 
الطاقــة التوليدية وهــو ما يفاقم 

املأساة عى املواطنني.
أصبحت عدن اليوم بحاجة ماسة 

العديد من املشــاريع، وخاصة  إىل 
يف مجال الكهربــاء، التي أصبحت 
قادرة عى  متهالكة وغري  شبكاتها 
نقل التيار الكهربايئ بشكل صحيح، 
انتهى عمرهــا االفرتايض  والتــي 
وأصبحت تشــكل عبئــا كبريا عى 

السلطة املحلية لعدن.
عدن،  يف  املحلية  السلطة  وتبذل 
بقيادة املحافــظ أحمد حامد مللس، 
جهــودا كبرية قوبلــت بنكران من 
وســائل إعالمية معادية، باإلضافة 
الحكومة لتحســني  لتجاهــل من 
أداء  الخدمــات ومنهــا  مختلــف 
باتت  التــي  واملحطات  املنظومــة 
توصف )باملتهالكة( يف حني تسعى 
الحكومة لوضع املحافظ يف موقف 

محرج أمام الرأي العام.
أن  وأشار مختصون ومهندسون 
الحل ملعالجة املنظومة املتهالكة هو 
دراسات  برفع  املعنية  الجهات  قيام 
تشــمل التكاليف الالزمة باملشاريع 
لعــدن ورفعها  املطلوبة  العاجلــة 
اعتامدها بشــكل  ليتم  للمعنيــني 
فوري، كونها من األشياء الرضورية 
املنظومة  انهيــار  ملنــع  وامللحــة 

الكهربائية.

نكران
هذا  العاصمة عــدن  وشــهدت 
الصيف مشــهًدا تصعيدًيا ســاخًنا 
املحلية  اإلعــالم  وســائل  لقبتــه 
»النكران«  و  املسترشي«  »بالفساد 
يف حني ناشد مدير محطة الحسوة 
الحكومــة، وقوبل بالتجاهل، بينام 
كانت عدن أول محافظة تتحرر من 
لرشعية  الكرامة  وتعيــد  الحوثيني 
هــادي التي تتجاهــل معاناة عدن 

حاليا.
انتقده  الجميل  الفســاد ونكران 
ودعوا  والناشــطون  اإلعالميــون 
أســموه  مبا  تنديــًدا  لالحتجــاج 
للحكومة  باالســتهتار واإلهــامل 
والفســاد  الجامعــي  والعقــاب 

املتفيش.
الناشطني  انتقادات  تســلم  ومل 
السياســية،  التمييع  محاوالت  من 
حيــث حاولــت جامعــة اإلخوان 
املســلمني، عرب وسائل اإلعالم، من 
متييع القضية وجعلها موجهة نحو 
مللس  واملحافظ  العربيــة  اإلمارات 
ولكن  الجنويب،  االنتقايل  واملجلس 
تلك املحاوالت تكللت بالفشــل بعد 

اتضاح الصورة أمام مختلف رشائح 
املجتمع بأن املتسبب بها هي أطراف 
ثروات  رسقة  وتتعمــد  بالحكومة، 
الجنــوب وأبرزها النفــط واملوانئ 
الربية والبحرية، ويف املقابل جعلت 
جحيم  يف  يعيش  الجنويب  املواطن 

املعاناة.

رأي عام
العاقل  حســني  الدكتور  ورصح 
الفســاد وعنارص  لويب  »إن  قائال: 
املؤسسة  يف  واالســتبداد  الهيمنة 
عدن  بالعاصمة  للكهربــاء  العامة 
يتحدون محافظ العاصمة عدن بكل 
صالفة وعنجهية واســتهتار، وذلك 
بافتعــال أزمات انطفــاء الكهرباء 
بصورة واضحة ومتعمدة ولساعات 
طويلــة دومنا خجــل أو وازع من 
ضمــري، وهــذا يعني بأن لســان 
حالهم يقول )ســنجعل من تعذيب 
املناسبة  وسيلتنا  ومعاناتهم  الناس 
للتحدي واالبتزاز وإفشال أي جهود 
لتطهري املؤسســة من عتاولة تركة 

نظام االحتالل اليمني(«.
أنــس العوض  ودعــا اإلعالمي 
إنقاذ عــدن من الوضع  إىل رسعة 
الكاريث للكهرباء وأنه أمر رضوري 
ويجــب اعتبارها مدينــة منكوبة، 
وذلك ملا تشهده من وضع كاريث يف 

الكهرباء بات ال ُيحتمل.
الوضع  »إن  املواطنون:  قال  فيام 
ال يطاق ومل يعــد مبقدورنا تحمل 
الحر أكرث من ذلك، وهناك أرس  هذا 
ومرىض كبار السن نزحوا إىل خارج 

عدن وإىل مناطق األرياف الباردة«.
ختامــا، مــن يــزور العاصمة 
الراهن  الوقت  يف  عــدن  الجنوبية 
ســيكتوي بحرارة الصيــف، أما إذا 
وهي  ســيندهش  حتاًم  املساء  حل 
غارقة بالظالم إال من أضواء خافتة 
مصدرها مولــدات كهرباء خاصة، 
فهل ستنظر الحكومة لهذه املشكلة 
أم  جدّية  بحلــول  مبعالجتها  وتبدأ 
سيستمر مسلســل الكهرباء بعدن 

كل صيف كعادته كل عام؟

هل �ستجد حكومة ال�سرعية مبلف الكهرباء وتبداأ مبعاجلتها اأم �سي�ستمر م�سل�سل التعذيب؟
أزمة كهرباء عدن.. إلى متى تستمر؟

ف�ساد ال�سرعية يكوي اأبناء عدن

حمطات توليد كهرباء عدن.. منظومة متهالكة منذ ع�سرات ال�سنني

هذا هو راأي ال�سارع والإعالميني اجلنوبيني يف الكهرباءتقاع�س حكومي لإيفاء متطلبات كهرباء عدن


