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»االمناء« تقرير خاص:
اإلخوان  مليشــيا  تســتمر 
تكميم  مسلســل  يف  اإلرهابية 
ونهب  الحريات  وتقييــد  األفواه 
والقمع  والخــاص  العــام  املال 
شبوة،  محافظة  بأبناء  والتنكيل 

طالت جرامئها الجميع.
الطبيــب مهــدد واإلعالمي 
والطالب  واملــدرس  مهدد  كذلك 
مهدد  والصغري  الكبري  واملواطن 
يف عــر املليشــيات، الجميع 

مهدد أو مقيدة حريته.
وتنفــذ مليشــيا اإلخــوان 
اإلرهابية جرامئها تلك بأســلحة 
ومتوين رصف لها لحرب الحويث 
العزل  صدور  إىل  وجهته  ولكنها 
ظهرها  أدارت  أن  بعد  واملواطنني 
مناطق  عىل  ليســيطر  للحويث 
شاســعة من املحافظة املنكوبة 

شبوة.
وتكتفــي املنظامت مبتابعة 
حلقات ذلك املسلسل الدموي دون 
أن تفعل أي يشء يخفف املأساة.

وثق تقرير ســابق – نرشته 
صحيفــة األمنــاء - جملة من 
هذا  يف  نحن  وهــا  االنتهاكات، 
التقرير نوثق ما ييل كمثال وليس 

حرا:
اإلخوان  مليشــيا  تســتمر 
القر  األطفال  بتجنيد  اإلرهابية 
وإجبارهم عىل تنفيذ مخططاتها 

اإلرهابية الدموية.
اإلخوان  مليشــيا  تســتمر 
اإلرهابية ببيــع حصة املحافظة 
من النفط سوقًا سوداء ملليشيات 

الحويث.
باإلبقاء  املليشــيات  تستمر 
عىل عرشات املخفيني قرسيًا يف 
سجونها وترفض اإلفراج عنهم أو 
اإلدالء مبعلومــات حول صحتهم 
أهاليهم مــن زيارتهم،  ومتنــع 
وذكرت مصادرنا أن من املخفيني 

من تجاوز عاما منذ اختطافه.
أحد جنود  قام  2 سبتمرب  يف 
بتهديد  اإلرهابية  اإلخوان  مليشيا 
طبيــب يف مدينة جــول الريدة 
الطبيب ليك  مشهرا سالحه عىل 

يقدمه عىل املرىض اآلخرين.
ويف 8 سبتمرب طالبنا بإطالق 
ســجون  يف  قرسيًا  املخفيــني 
بالســامح  وطالبنا  املليشــيات 
ومل  بزيارتهم  املخفيــني  ألهايل 
للمطالبات  املليشــيات  تستجب 

املقدمة.
الـعارش  اليوم  سبتمرب هو   9
عىل انقطاع التيار الكهربايئ عن 
املحافظة فيام تقوم املليشــيات 
بنهب إيرادات املحافظة دون تقدم 

أي خدمات.
قامــت  ســبتمرب   14 ويف 
املليشــيات يف مدينــة عــزان 
بافقري  أبوبكر  األستاذ  باختطاف 
مدير الدائــرة القانونية للمجلس 

االنتقــايل يف املحافظة محاولة 
لتكميم األفواه وتقييد الحريات.

قامــت  ســبتمرب   14 ويف 
املليشــيات باقتحام فندق نارص 
جلعــوم يف مدينة عتــق للمرة 
الثانية وقامت بالعبث مبحتويات 
وأبوابها  نوافذها  وتكسري  الغرف 

دون أي مربرات لذلك.
ويف مســاء يوم 14 سبتمرب 
اإلرهابية  اإلخوان  مليشيا  عززت 
من تواجدها يف معظم مديريات 
نقاطا  مســتحدثة  املحافظــة 
جديــدة تقوم فيهــا بالتفتيش 
بالبطائق الشخصية ملنع الحشود 

القادمة إىل مراكز املديريات.
ويف فجر يوم 15 ســبتمرب 
قامت املليشــيات بإطالق قذيفة 
هاون بالقــرب من مدينة نصاب 
إلدخال الرعب يف قلوب السكان.

سبتمرب   15 يوم  صباح  ويف 
قامت املليشيات مبداهمة مديرية 
الروضة وقامت باعتقال كل من: 
القمييش  التومة  صالــح  نارص 
للمجلس  املحلية  القيــادة  عضو 
شــبوة  محافظــة  االنتقــايل 
واألستاذ/ رسيع حبتور وطالب 
املليشــيات  وقامت  الحمــي 
مبحارصة مديريــة الروضة من 

كل الجهات.
اليوم قامــت  ذات  ويف 
املليشــيات بإحراق مقر املجلس 
االنتقــايل يف مديريــة رضوم 
ونهــب محتوياتــه ومتــرس 
لقنص  املبنى  فــوق  القناصون 

املتظاهرين ولدينا صور لذلك.
تــم  أيضــا  رضــوم  ويف 
اعتقــال كل مــن: عبداملنعــم 
جليجل وآخريــن، ويف رضــوم 
مبحارصة  املليشيات  قامت  أيضا 
مدرســة البنــات مــام أصاب 

الطالبات بالخوف والذعر.
قامــت  اليــوم  ذات  ويف 

مديرية  مبداهمــة  املليشــيات 
ميفعــة وأحدثت رعبا وهلعا يف 
وقامت  املديرية  ســكان  وسط 
بإطــالق النار الكثيــف لتفريق 
باعتقال  أيضا  وقامت  املحتجني 
بافقري،  أبوبكر  القايض  كل من: 
رمزي سامل لحمدي، سعيد نايف 
بجاش،  ســيف  محمد  لحــاج، 
يارس  الفانــوص،  عمر  ســامل 
هادي  صالــح  لصــور،  صالح 
هادي قعدول،  صالــح  باديان، 
صادق  الحامد،  حســن  عبدالله 
عيل عمر بشــعث، محمد صالح 
أحمد باقطمــي الكويتي، محمد 
عيل عبداملانع، محمد ســليامن 
لحمدي، حسام عبداملجيد باديان، 
عبدالله  محمد  البم،  وجدي  أكرم 
عبدالرحيم، محمد عمر عبداملانع، 

عوض سامل باكركر.
ويف ميفعــة أيضــا اعتدت 
الشــخصية  املليشــيات عــىل 
االجتامعية عبدالله حسن الحامد 
البنادق يف ميفعة ومن  بأعقاب 

ثم تم اعتقاله.
ويف مديريــة جردان نصبت 
املليشــيات كمينــًا يف عقبــة 
براح مســتهدفة عضو الجمعية 
الوطنية سامي بن ضباب الهاليل 
هو  عليه  النــار  بإطالق  وقاموا 
أحد  أصيب  فيام  ونجا  معه  ومن 

مرافقيه.
ويف ظهــر ذلك اليوم نصبت 
انتقايل  لرئيس  كمينًا  املليشيات 
نصاب عبداللــه عريق يف حفرة 
عبدان قبل عودته من مقر إقامة 
الفعالية ومن ثم تم إبالغه وسلك 

طريقا آخر.
قامــت  اليــوم  ذات  ويف 
12 شخصا  املليشــيات باعتقال 
من أبنــاء مديرية نصــاب بعد 
الفعاليــة، وهم:  عودتهم مــن 
طالب عوض طالب رويس، خالد 

عيل الصويف، وليــد عبد القادر 
مربش،  عبدالقادر  يارس  مربش، 
عيل  أحمد  فريــد،  أحمد  عوض 
محسن، عيل بن نعاسه، مساعد 
عوض  ســامل  الجبييل،  أبوبكر 
وليد  البعيس،  أحمد  عصيدة،  أبو 
مبخوت  ســامل  عبدالله،  عرفان 

عبدالله.
تقــوم  16ســبتمرب  ويف 
مديريات  بتســليم  املليشــيات 
بيحان الثالث ملليشــيات الحويث 
مــام زاد مــن غضب الشــارع 
الشــبواين ووصف ذلــك الفعل 

بالخيانة العظمى.
قامــت  ســبتمرب   17 ويف 
باهرمز  إسامعيل  الربوي  أرسة 
الــذي اختطفته املليشــيات يف 
مديرية نصاب بوقفة احتجاجية 
رساحــه  بإطــالق  للمطالبــة 
أن  مؤكدة  مختطفيه  ومحاسبة 

املليشيات منعتهم من زيارته.
قامــت  19ســبتمرب  ويف 
مبهاجمة  اإلرهابية  املليشــيات 
قاموا  الذيــن  بالحــارث  قبيلة 
باعتصــام ســلمي للمطالبــة 
بالوقود  عسيالن  مديرية  بتزويد 
مأرب  مبحافظة  أسوة  املخفض 
قوة  بإرسال  املليشيات  رد  وكان 
كبرية هاجمــت القبيلة وخلفت 

أرضاًرا برشية ومادية كبرية.
19 ســبتمرب ويف ظل  ويف 
القاعدة  انتشــار عنارص تنظيم 
املحافظــة قــام عنــارص  يف 
أبناء  مــع  التنظيم باالشــتباك 
مديرية حطيب مخلفني قتيال من 
أبناء املديرية وتغض املليشــيات 

الطرف عن تلك العنارص.
ويف 27 ســبتمرب املليشيات 
يف  اإلنســانية  األزمــة  تعمق 
املحافظة بفــرض زيادة جديدة 
النفطية  املحروقات  ســعر  يف 
حيث وصل ســعر الصفيحة 20 

لر بـ 17 ألفا قابل لزياده.
17ســبتمرب قامت  ويف 
املليشــيات باختطاف األســتاذ 
الكهرباء  نقطة  من  لصعر  سامل 
مدخل عتق الرشقــي بينام كان 
ألخذ  املستشفى  إىل  طريقه  يف 
حالة مرضية واقتادته املليشيات 
إىل سجونها سيئة السمعة دون 

أي مربر قانوين.
ويف 30 سبتمرب بعد تسليمها 
للحــويث،  بيحــان  مديريــات 
املليشيات تقوم بحملة اعتقاالت 
بحجة  مواطنني  طالت  جامعية 

التخابر مع الحويث.
مل نتمكن مــن اإلحاطة بكل 
وحصولها  لكرثتها  االنتهــاكات 

يف أماكن وأزمنة مختلفة.

مطالب أبناء محافظة شبوة
وملا ذكر أعاله وما ســبق من 
محافظة  أبناء  يطالب  انتهاكات 

شبوة باآليت:
 محاسبة مرتكبي تلك الجرائم 
رأسهم  وعىل  للعدالة  وتقدميهم 
محافظ شــبوة محمــد صالح 
عديــو باعتباره رئيــس اللجنة 
األمنية ويتــم تنفيذ تلك الجرائم 

بتوجيهاته.
املحلية  املنظــامت  نطالــب 
والدولية بالقيام بواجباتها حيال 

تلك الجرائم اإلنسانية.
نحمل التحالف وعىل رأســه 
كامل  السعودية  العربية  اململكة 
املســؤولية عن تلك الجرائم التي 
تــم تنفيذها بعربات وأســلحة 
سعودية ومتوين سعودي وأيضا 
باعتبارهــا راعية اتفاق الرياض 

وراعية التحالف يف املنطقة.
انتشــار  بإعــادة  نطالــب 
النخبة الشــبوانية بأرسع وقت 
ممكن لتقــوم مبحاربة اإلرهاب 

وتجفيف منابعه.

تقرير

�أبناء �سبوة يطالبون مبحا�سبة مرتكبي �جلر�ئم وتقدميهم للعد�لة وعلى ر�أ�سهم بن عديو

مطالبات باإعادة �نت�سار �لنخبة �ل�سبو�نية يف �أ�سرع وقت
رصد أهم انتهاكات مليشيا اإلخوان اإلرهابية بشبوة خالل سبتمبر املنصرم


