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”األمناء” قسم التقارير:

الجنوبية  العاصمــة  تعيــش 
عدن أزمات متسارعة عىل صعيد 
انقطــاع الكهربــاء تصل إىل نحو 
ا، رغــم الجهود  15 ســاعة يوميًّ
الكبرية التي يبذلها األمني العام 
االنتقايل  املجلس  رئاســة  لهيئة 
الجنويب، املحافــظ أحمد حامد 
محــاوالت  مقابــل  يف  مللــس، 
الرشعيــة  ِقبــل  مــن  متواصلــة 

اإلخوانية لتغذية األزمة.
ففي مديرية خــور مكرس، وتحديًدا 
حي األحمــدي، يعاين املواطنون انقطاًعا 
ازدادت  وقد  الكهربــايئ،  للتيار  متواصًل 
الحار  الطقس  جــرّاء  من  املعاناة  فصول 

الذي يرضب مناطقهم.
عىل صعيد مشــابه، تشــهد مناطق 
التقنيــة وبرئ فضــل »بلــوك 10 و11« 
انقطاًعا متواصًل للتيــار الكهربايئ منذ 

قرابة الشهر دون حل األزمة.
وطالــب املواطنون الجهــات املعنية 
بالتدخل الفــوري وإنهاء األزمة يف أقرب 
وقت، ال ســّيام يف ظــل معاناة املرىض 
منهم من أعباء إضافية من جرّاء االنقطاع 

املتواصل للتيار يف أجواء الصيف الحارة.
مديرية الشــيخ عثامن يف العاصمة 
إذ يعاين  عدن مل تشــهد وضًعا مختلًفا، 
الكود  حــي  يف  وتحديــًدا  مواطنوهــا 
متواصلة  انقطاعات  باملمــدارة  العثامين 

للكهرباء.
برسعة  املعنيــة  الجهات  وناشــدوا 

التدخل وإصلح الخلل.
أزمة انقطــاع الكهرباء يف العاصمة 
عدن، تندرج يف إطار حرب الخدمات التي 
يتعرض لها الجنوب بشــكل كامل، وهي 
أعبــاء ازدادت وتريتها يف الفرتة املاضية، 
اإلخوانية  الرشعية  اتهامات تلحق  وسط 
بأنها تتعمد عرقلة عودة حكومة املناصفة 
إىل عدن، وبالتايل يطول أمد هذه األزمات.

يف مقابل ذلك، يبذل محافظ العاصمة 
عدن جهوًدا دؤوبة ملواجهة أزمة االنقطاع 

املتكرر واملتواصل يف الكهرباء.
ووقع مللس، منتصف هذا األســبوع، 
عقد اســتئجار طاقــة كهربائية إضافية 

لرفع القدرة التوليدية لكهرباء العاصمة.
رشكة  فــإن  العقد،  هــذا  ومبوجب 
»بزيــوم« ســتزود محطــات التغذيــة 
الكهربائية يف عدن بطاقة تصل إىل 100 

ميجا وات ملواجهة العجز الراهن.
الطاقة  توفــري  العقــد عىل  وينص 
الجديدة عــىل مرحلتني، األوىل تتمثل يف 
قيام الرشكة بتوريد وتركيب 40 ميجا وات 
يف محطة املنصورة خــلل 30 يوًما من 
توقيع العقــد، والثانية توريد وتركيب 60 
ميجا وات يف محطــة خور مكرس خلل 

50 يوًما من توقيع العقد.
بأن  مللس  العقد، رصح  توقيع  وخلل 
الوضع الطارئ للكهرباء يف عدن استلزم 

اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة.
وقــال: »لدينــا محطــات حكومية 
نتيجة عدم صيانتها،  الخدمة  خارجة عن 
وال ميكــن أن تدخل الخدمــة خلل هذا 

الصيف«.
محطات  إىل  كذلك  املحافظ  وأشــار 
تقل طاقتها  بدأت  التي  املشــرتاة  الطاقة 
متعلقــة  أســباب  نتيجــة  التوليديــة 
باملســتحقات املالية، وهو ما قاد إىل هذا 

اإلجراء الــذي يســاهم يف تقليل العجز 
الكبري يف التوليد.

وأبدى عنارص حزب اإلصلح انزعاًجا 
حاًدا من خطوة مللس ودورها يف معالجة 
أزمة انقطاع الكهرباء يف العاصمة عدن، 
ا لهذا املوقف يعود إىل  كام أن سبًبا رئيسيًّ
أن رشكات تابعة لإلخــوان كانت تحتكر 
عقود الطاقــة الكهربائية يف العاصمة، 
وبالتــايل فإن إزاحة هــذه الرشكات من 
املشــهد ميثل رضبة قاســمة للمصالح 

املالية اإلخوانية.

االنتقايل ُيشيد بخطوات مللس
املجلس  رئاســة  هيئــة  وعقــدت 
االنتقايل الجنــويب، الخميس، اجتامعها 
عيدروس  القائد  الرئيس  برئاسة  الدوري، 

قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس.
الذي حرضه وزراء  وناقش االجتامع، 
الجهود  املناصفة،  حكومــة  يف  املجلس 
االنقطاعات  أزمــة  ملواجهــة  املُبذولــة 
بالعاصمة  الكهربــايئ  للتيــار  املُتكررة 
توليد  قدرة  لرفع  الساعية  والجهود  عدن، 

املحطات القامئة.
ويف هذا الشأن، أشادت هيئة الرئاسة 
بالجهــود الجبارة التــي يبذلها محافظ 
العام لهيئة رئاسة  العاصمة عدن، األمني 
أحمد  األستاذ  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
حامد مللــس، وقيادة مؤسســة كهرباء 
الوضع  للتخفيف من حــدة  العاصمــة، 
ُيشــكل  والذي  الكهربايئ،  للتيار  املرُتدي 

هاجًسا كبرًيا لدى املواطنني.
ومثنت هيئة الرئاســة، تثميًنا عالًيا، 
شــأنها  من  التي  مللس  املحافظ  خطوات 
انتشال العاصمة عدن من وضعها املُزري، 
والذي كان آخرها توقيع الســلطة املحلية 
ورشكة  باملحافــظ،  ممثلة  بالعاصمــة 
الســيد  العام  »بزيوم« ممثلــة مبديرها 
فينود مينون، عىل عقد اتفاق اســتئجار 
والذي تضمن  إضافيــة،  طاقة كهربائية 
استئجار 100 ميجا وات كطاقة كهربائية 
العاصمة  إضافية جديدة ملحطات كهرباء 
كام  التوليدية،  الطاقــة  عجــز  ملواجهة 
أشــادت هيئة الرئاسة بخطوات املحافظ 
الرامية إىل تحسني الوضع الخدمايت من 
خلل املصادقة عىل ُحزمة من املشــاريع 

الطارئة.
عىل  كذلك  الرئاسة  هيئة  شددت  كام 
أهمية إيصال املياه إىل مديريات العاصمة 
عدن كافة، ورضورة معالجة االنقطاعات 
املُتكــررة عىل بعض األحيــاء واملناطق، 
وكــذا إيصــال امليــاه إىل العاصمة من 
محافظتي )لحج، وأبني(، وذلك اســتناًدا 
إىل االتفاقيــات والتفاهامت املُلزمة بذلك 
الشأن، والتي جرى التوصل إليها مع وزارة 
املياه ومؤسســاتها املحليــة يف )لحج، 

وأبني(.
أكدت هيئة  الســيايس،  الشأن  ويف 
الرئاسة متسك املجلس االنتقايل الجنويب 
باتفاق الرياض، ورضورة استكامل تنفيذ 
ما تبقى من بنوده كافة دون أي انتقائية، 
إىل جانب أهميــة مراعاة األولويات التي 
إىل  املناصفة  حكومــة  عودة  تســتلزم 
العاصمة للقيام مبهامها يف تخفيف حدة 
املواطنون  التي يعيشــها  الخانقة  األزمة 
الوضع  احتياجاتهم وتحســني  وتلبيــة 

املرُتدي يف الجوانب كافة.
كام أشــادت هيئة الرئاسة بالجهود 
العــريب بقيادة  التحالف  الكبرية لــدول 
الســعودية ملواجهة  العربيــة  اململكــة 
مباحثات  واستئناف  والتحديات،  املخاطر 
الهادفة  الرياض، ومساعيها  اتفاق  تنفيذ 
إىل إرســاء الســلم، وكذا دعم االقتصاد 

والخدمات والتنمية.

حرب سياسية وخدماتية
بدورهم، قال سياسيون: »فيام تتجه 
األمور املعيشــية والحياتية يف الجنوب، 
وتحديًدا العاصمة عــدن، نحو مزيد من 
التأزيم يف ظل حــرب الخدمات الراهنة، 
ُينظر  اإلخوانية  الرشعيــة  مؤامرة  فإن 
دوافع سياســية،  تحركها  بأنهــا  إليها 
تســتهدف يف املجمل قضيــة الجنوب 

العادلة«.
وأضافــوا: »العاصمــة عدن تعيش 
املعيشية  األزمات  من  الكثري  وطأة  تحت 
ونقص حــاد يف تقديــم الخدمات يف 
املاء أو  القطاعــات الحيويــة، ســواء 
الكهرباء أو الوضــع الصحي، فضًل عن 
اتســاع حدة الفقر عىل صعيد واسع يف 
ظــل إرصار الرشعية عــىل وقف رصف 

املرتبات، يف مجتمــع ال ميلك مواطنوه 
الكثري من الخيــارات لتدبري احتياجاتهم 

ولوازمهم«.
األزمات  حــدة  »تفاقــم  وتابعــوا: 
املعيشية يف الجنوب، وتحديًدا بالعاصمة 
عدن، ُتقيِّمها القيادة السياســية املتمثلة 
دوافع  تحمل  بأنهــا  االنتقايل،  باملجلس 
سياســية، تســتهدف القضية الجنوبية 
وتحــاول زرع العراقيــل أمــام تحركات 

املواطنني نحو استعادة دولتهم«.
وأكملــوا: »وكثرًيا مــا يؤكد الرئيس 
القائــد عيدروس الُزبيــدي، يف أكرث من 
مناســبة - آخرها خــلل لقائه مع نخبة 
والكتاب  واالقتصاديني  السياســيني  من 
وقيادات  واألكادمييــني،  والصحفيــني 
املجتمــع املدين، وممثلني عــن الجمعية 
أن   - بالعاصمة عدن  للمجلــس  الوطنية 
حرب الخدمات الدنيئــة التي يتعرض لها 
الجنوب تعرب عن محاولة إلخضاع الشعب 
وحرف مســاره الوطني والثوري املُتطلع 

إىل استعادة دولته كاملة السيادة«.
األزمات  وترية  »وازدادت  واستطردوا: 
املعيشــية مع إرصار الرشعية بعدم عودة 
حكومة املناصفة إىل العاصمة عدن بعدما 
املايض، علاًم  اذار  غادرتها يف مــارس/ 
بأن الحكومــة املنبثقة عن اتفاق الرياض 
وفق  األول،  هدفهــا  يكــون  أن  يفرتض 
االتفاق، االنخراط يف مواجهة ناجزة مع 
األزمات الحياتية التي تحارص املواطنني«.

وقالــوا: »فيــام تتحمــل الرشعية 
مســؤولية كاملة عام آلــت إليه األمور، 
فمن الواضح أنها تحاول بشــتى الســبل 
إحداث حالة من االنقســام الجنويب بني 
تحميل  محاولــة  عرب  وقيادته  الشــعب 
املجلس االنتقايل مسؤولية تردي األوضاع 
املعيشــية يف الجنوب، وتحديًدا العاصمة 
عــدن؛ عمًل عىل تأليب الــرأي العام ضد 
املجلس، وبالتايل فك التلحم الذي اتســم 
به الجنوبيون عىل مدار الفرتات املاضية، 
ومّثــل حائط صــد منيــع يف مواجهة 
القضية  الســتهداف  اإلخوان  مســاعي 

الجنوبية«.
وأضافوا: »اللعب عىل الوتر السيايس 
من ِقبل الرشعية يف هــذا الجانب يتمثل 
بأنه  باملجلس  االتهامات  إلصاق  مبحاولة 

يتحمل ســبب تردي الخدمــات وترويج 
مزاعــم عىل شــاكلة أنه يرفــض عودة 
حكومــة املناصفة لتبــارش مهامها من 
العاصمة عدن، رغــم عديد الدعوات التي 
أطلقها االنتقايل عىل مدار الفرتة املاضية 
لعودة الحكومة إلحــداث حلحلة رسيعة 
يف ملف الخدمات، لكــن يف واقع الحال 

تعمل الرشعية عىل عرقلة عودتها«.
القائــد  الرئيــس  وتابعــوا: »وكان 
عيدروس الزبيدي قــد أكد يف مايو/ايار 
الحكومة إىل عدن  أن عدم عودة  املايض، 
أو محاولة افتتاح مقــار للوزارات خارج 
العاصمــة ميثل محاولــة لتعطيل اتفاق 
الريــاض وخدمة للمرشوعــات املعادية 

للتحالف العريب وتقويًضا لجهوده«.
تحاول  »الرشعية  أن:  إىل  وأشــاروا 
من خلل هذا الســيناريو املشبوه، إفشال 
مســار اتفاق الرياض مع إلصاق االتهام 
باملجلــس، ومن ثم تجد لنفســها ذريعة 
لشن عدوان عسكري عىل الجنوب، ميكن 
مليشــيا اإلخوان فرض احتللها الغاشم، 
التحشــيد  بعمليات  ذلك  عىل  ويســتدل 
التي تجريها مليشــيا الرشعية لعنارصها 
لساعة  تجهيًزا  وشبوة،  أبني  يف  املسلحة 

الصفر لشن العدوان«.
وأكــدوا أن: »التحشــيد اإلخــواين 
املتواصل فــرسه الناطق باســم القوات 
املســلحة الجنوبية النقيب محمد النقيب 
أن الرشعية اإلخوانية تحرك هذه العنارص 
الحرب بجبهات  إلشعال جولة جديدة من 
الرياض«. مؤكًدا يف  اتفاق  أبني لنســف 
القوات املسلحة  الوقت نفســه، جاهزية 

الجنوبية للرد عىل أي أعامل عدائية.
واختتم السياسيون أحاديثهم بالقول: 
»كل تلــك التطــورات التــي تجري عىل 
ا  األرض، تحمــل يف أبعادها شــًقا عدائيًّ
ومتثل  وشــعبه،  الجنوب  ضــد  ا  طائفيًّ
مؤامرة سياســية متكاملة األركان ترمي 
الجنوبيني مــن تحقيق حلم  إىل حرمان 
اســتعادة دولتهم، ما يعرب عن أن بوصلة 
الرشعيــة تقوم عىل توجيــه العداء ضد 
أراضيه ومصادرة  الجنوب بغية احتــلل 
حق شعبه باستعادة دولته، دون أن يشغل 
بــااًل بالعمل عىل اســتعادة أراضيها من 

قبضة مليشيا الحويث«.

تقرير

اأزمة انقطاع التيار الكهربائي حتا�صر مواطني العا�صمة عدن
 ملاذا هاجم االإخوان حتركات املحافظ النت�صال العا�صمة؟

االنتقالي ُيشيد بتحركات مللس للتخفيف من حدة الوضع امُلتردي

ما وراء احلرب السياسية واخلدماتية 
التي تشنها شرعية اإلخوان؟


