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»األمناء« قسم التحقيقات:
 

شــبوة،  محافظــة  ســجلت 
تصاعًدا  اإلخوان،  لسيطرة  الخاضعة 
مخيًفــا يف عمليــات االختطافات 
واالســتهدافات بحق أبناء املحافظة 
لتواجدها، وسط استمرار  الرافضني 
إيقاف  برضورة  والنداءات  املناشدات 
التعسفية  واالنتهاكات  الجرائم  هذه 
التــي متارســها الســلطة املحلية 
واألجهزة األمنية التابعة لها لبســط 

النفوذ وإحكام سيطرتهم.
شــبوة،  محافظة  أبناء  وينتظر 
بفارغ الصرب، املهمــة الصعبة أمام 
وحكومة  السعودية  العربية  اململكة 
يف  والشامل  الجنوب  بني  املناصفة 
الرياض إلنهاء  اتفــاق  تطبيق بنود 
عبث سلطة اإلخوان وإنهاء جرامئهم 
املتصاعــدة التي تخــدم بها أجندة 
خارجية معروفــة بعدائها للتحالف 

العريب واملرشوع العريب.
وترسيح  اختطافات  تســجيل   

للموظفني
ســجلت  املاضية  األيام  وخالل 
التقاريــر الحقوقيــة مزيــًدا من 

عمليات االعتقاالت التعســفية التي 
متارسها ميليشــيات اإلخوان فيام 
الخاصة،  األمن  بقــوات  يعرف  بات 
القيادي املوايل لتنظيم  التي يقودها 
القاعدة لعكــب، تحت غطاء القوات 

الحكومية املوالية للرشعية اليمنية.
اإلرهابية  امليليشــيات  ومتارس 
مداهمــة  عمليــات  اإلخوانيــة 
واقتحامات املتعمدة ملنازل املواطنني 
توجيهات  أو  قانــوين  مصوغ  دون 
النيابة، حيث  أو  القضاء  رسمية من 
باتت الســلطة اإلخوانية يف شبوة 
اإلرهابية  امليليشيات  بهذه  تستقوي 
وانتهاكاتها  مخططاتهــا  لتنفيــذ 
وجرامئها بحق أبناء محافظة شبوة.

األولية،  املعلومــات  وبحســب 
عىل  اإلخوانية  امليليشــيات  أقدمت 
اختطاف مدنيني أثناء حملة شهدتها 
يدعيان  شــخصان  بينهم  املحافظة 
)أحمد نارص طالب رسيع، وسمران 
واقتادتهام  ظيفريي(،  حسن  نارص 

إىل سجونهم الخاصة.
عمليات  االنتهاكات  تلك  ورافقت 
من  للعــرشات  ممنهجة  ترسيــح 
العاملني واملوظفني يف مستشــفى 
بعنارص  واســتبدالهم  العــام  عتق 
ضمن  وذلــك  لإلخــوان،  مواليــة 

إحكام  يف  اإلجراميــة  مخططاتها 
الســيطرة عىل كل مفاصــل الدولة 

باملحافظة.

إدانة دولية
عىل واقع تلك الجرائم واالنتهاكات 
أصدرت منظمة الخط األمامي )فرنت 
ومقرها  اإلنســان،  لحقــوق  الين( 
يف بريطانيــا، بيــان إدانة لألعامل 
التعســفية التي طالت مواطنني يف 

محافظة شبوة.
وحّملــت املنظمــة »فرنت الين« 
األمنية  واألجهزة  املحافظة  ســلطة 
االنتهاكات  تلك  مســؤولية  الضالعة 
الخارجة عــن القانون، والتي ترتكب 
بحق املواطنني هناك وبشكل مستمر 

من قبلها.
عدد  ترسيح  املنظمــة  وأدانــت 
من أبناء محافظة شــبوة من أطباء 
املركزي  عتق  مستشــفى  وموظفي 
بشــكل تعســفي ودون أي مصوغ 

قانوين بهدف استبداله بطاقم آخر.
وحّملت املنظمــة يف بيان صادر 
إدارة املستشفى املسؤولية وكل  عنها 
القرارات املجحفة  من شارك يف هذه 
يف حــق أطباء وأبناء شــبوة، وهم 
موظفــون حكوميون برواتب زهيدة 
ليتم اســتبدالهم بأطباء بالتعاقد من 
خــارج املحافظة وبرواتــب مغرية 

وبالعملة الصعبة.
املهن  نقابــة  املنظمة  وتناشــد 
الطبية وكذلك مكتب العمل باملحافظة 
للوقــوف إىل جانبهــم جــراء هذا 
دون  طالهم  الذي  التعسفي  الترسيح 
سابق إنذار ودون أي مصوغ قانوين.

وبذلك تؤكد منظمة »فرنت الين« 
لحقوق اإلنســان عزمها عىل إيصال 
تلك الجرائم واالنتهاكات إىل الجهات 
املختصة والدعوة ملحاســبة املتسبب 
فيها وكل من يثبت مشاركته يف هذه 

االنتهاكات بأي حال من األحوال.

رحيل اإلخوان من شبوة
وتصاعــدت يف الفــرة األخرية 
املطالبات الشــعبية برحيل مليشيات 
شــبوة،  محافظة  مــن  اإلخــوان 
خصوصا عقب تنفيذ خطوات جديدة 
فيــام يخص اتفــاق الرياض، حيث 
بات من الــرضورة اإلرساع يف إنهاء 
األمن  امليليشيات إلعادة  سيطرة هذه 
قوات  بعودة  والســامح  واالستقرار 
ســاهمت  التي  الشــبوانية  النخبة 
األمن  بضبط  املاضية  السنوات  خالل 
يف جميع مديريات محافظة شــبوة 

املرامية األطراف.
ومنــذ ســيطرة اإلخــوان عىل 
باتت شبوة تعيش  محافظة شــبوة 
وتنكيل  بطــش  وأعــامل  إرهابــا 

متواصلة، ناهيك عىل عودة العنارص 
القاعدة  بتنظيمي  املرتبطة  اإلرهابية 
وداعش عقــب دحرهم من املحافظة 
يف الحمالت التي قادتها قوات النخبة 
الشــبوانية بدعم من قوات التحالف 
العريب ومشاركة فاعلة من قبل دولة 

اإلمارات.
ويؤكــد الكثــري من النشــطاء 
واإلعالميني أن ما يجري يف شــبوة 
من تنكيل عىل يد ميليشيات اإلرهايب 
لعكب يتطلــب لجنة تحقيق وتقيص 
حقائق، فامليليشــيات اإلرهابية التي 
يقودها اقرفت جرائم بشــعة تجاه 
تصفيات  ومن  واملعارضني  املواطنني 
واقتحام املنازل واالختطافات دون أي 
مســوغ قانوين أو رسمي، مشريين 
أن كل الجرائم يجري توثيقها لرفعها 
حقوق  ومنظامت  الدولية  للمنظامت 

اإلنسان.
التحالف  دول  املغــردون  وطالب 
العــريب واملجتمع الدويل واملنظامت 
الحقوقية بالتدخــل الرسيع إليقاف 
بطش مليشــيات اإلخوان ومحاكمة 
قائدها »لعكب« عىل األعامل العدائية 
اإلرهابية التي تقوم بها ضد املواطنني 

العزل يف املحافظة.

مخطط مخيف
والصحفي  اإلعالمــي  ويؤكد 

عيل الجفري أن أبناء شبوة عانوا 
الكثري منــذ دخول قوات اإلخوان 
والسيطرة عىل محافظتهم تحت 
غطاء الرشعية اليمنية، مشــريا 
إىل أن هــذه الخطوة ســاهمت 
اإلرهاب  بشــكل كبري يف عودة 
بعينه بعد أن كانت املحافظة آمنة 
اآلفة  هذه  من  وخالية  ومستقرة 
قوات  جهــود  ظل  يف  الخطرية 
قوات  ودعم  الشــبوانية  النخبة 
التحالــف العــريب ممثلة بدولة 

اإلمارات.
وأضاف: »ما يحدث يف شبوة 
من جرائــم وانتهاكات متصاعدة 
يكشــف عــن مخطــط مخيف 
عىل  للســيطرة  تنفيذه  يجــري 
ونهب  النفط  ومنابــع  املحافظة 
إيراداته لتمويل اإلرهاب واألجندة 
التدمريية وسط إشغال املواطنني 
بالفوىض وعدم االستقرار بقيادة 

اإلرهايب األكرب عبدربه لعكب«.
اإلخوانية  »امليليشيات  وتابع: 
متارس الكثري مــن الجرائم بحق 
أبناء شبوة من حمالت االعتقاالت 
للرافضني  خصوصــا  والرهيب 
لتواجدهــا، إال أن تلــك األعامل 
اإلجرامية لن تثني أبناء املحافظة 
عن واجبهم يف تحرير محافظتهم 

واستعادة أمنها واستقرارها«.

تقريـــر

عمليات مد�همة و�قتحامات متعمدة للمنازل.. �إىل متى؟

منظمة دولية ببريطانيا تدين األعمال التعسفية ضد مواطنّي شبوة

صحايف: حمالت اعتقال مليليشيا اإلخوان ضد أبناء شبوة الرافضني لتواجدها
إعالميون: نطالب بتشكل جلنة حتقيق وتقصي حقائق
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