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”األمناء” تقرير خاص:

منها  تعاين  الصعوبة  بالغة  أوضاع 
محافظة شبوة بعد أن ضاعفت رشعية 
اإلخوان جرامئها بحق املواطنني خالل 
األيام املاضية يف الوقت الذي تعرضت 
للتخريب  بشبوة  العامة  الخدمات  فيه 
املتعمد مــن جانب مليشــيا اإلخوان 

وأخريا العنــارص املدعومة من إيران 
بعد أن تواجدت يف عدد من مديريات 
املحافظــة، األمر الذي ينبئ بانفجار 
األوضاع داخل شــبوة بعد أن تعرض 

املواطنون لكافة أنواع االنتهاكات.
الرشعية  مليشــيا  واختطفــت 
اإلخوانية، الســبت، قاضًيا وأشقاءه 

وأبنــاء عمومته، يف مديرية الروضة 
بشــبوة، العرتاضهم عــى الترسب 

النفطي املستمر مبنطقتهم.
اإلخوان  مليشــيا  مسلحو  وداهم 
منزل القايض عبــد الله عيل حبتور، 
واعتقلته مع ســبعة من أفراد أرسته 

واقتادتهم إىل جهة مجهولة.
وبحســب مصــادر محليــة يف 
من  تعاين  املنطقــة  فــإن  املديرية 
ترسب النفــط إىل بطــون األودية 
باملياه  ويختلط  الزراعية،  واألرايض 
الجارية، يف ظل رفض من الســلطة 
اإلخوانية إصالح األنبوب املتهالك منذ 

ثالث سنوات.
يأيت ذلك يف الوقت الذي وجه فيه 

محمد  املدعو  اإلخواين  شبوة  محافظ 
املواصفات  بتخفيض  بن عديو،  صالح 
الفنيــة ملرشوع الــرف الصحي يف 
موازنة  لالســتقطاع من  مدينة عتق، 
املرشوع، والرتبح منــه وإيجاد مربر 
وهمي لرسقــة مخصصاته عى مرأى 

ومسمع من الجميع.
وكشفت مصادر مطلعة أن الدراسة 
بإنشاء  أوصت  للمرشوع  الهندســية 
خط رصف مبقاس 24 إنًشــا للقضاء 

عى أزمة طفح املجاري.
قرر  عديو  املدعــو  أن  وأوضحــت 
للمرشوع  الفنية  املواصفــات  خفض 
إىل 6 إنشات فقط، للرتبح من موازنة 
املرشوع املقدرة بسبعة ماليني ونصف 

املليون دوالر.
وتعاين جملة من األزمات املعيشية 
األخرى عى رأسها انقطاع املياه والتي 
تستمر للشــهر الثاين عى التوايل يف 
مدينــة عتق دون تدخل من الســلطة 

اإلخوانية يف املحافظة.
وانقطعت املياه عن منازل املواطنني، 
منذ مطلع شهر سبتمرب املايض، وسط 

معاناة إنسانية متفاقمة جراء األزمة.
وكشف مواطنون أن يف حالة عودة 
املياه فإنها ال تتجاوز الدقائق املعدودة 
عاجلة  بحلول  مطالبني  الشــهر،  يف 

إلنقاذ املواطنني من الوضع املأساوي.
هــذا إىل جانب شــحة املحروقات 
والتي ترتب عليها زيادة عدد ســاعات 
الكهربايئ لســاعات  التيار  انقطــاع 
طويلــة عى مدار اليــوم، يف الوقت 
الذي تعمل فيــه رشعية اإلخوان عى 
النفطية  املشــتقات  أسعار  مضاعفة 
متتاليني  مرتني  بزيادتها  قامت  والتي 
أن  املايض، يف حني  األســبوع  خالل 
الذي  بالنفط  املحافظة باألساس غنية 
تقوم بتهريبــه إىل العنارص املدعومة 

من إيران.
يف الســابق كانت شبوة تعاين من 
اليومية  واالنتهاكات  الخدمية  األزمات 
التي ترتكبها رشعية اإلخوان، لكن اآلن 
أضحى املواطنون تحت وطأة جرامئها 

أن سلمت  بعد  أيًضا  املتكررة وخيانتها 
املناطق  مــن  وعدًدا  بيحــان  مديرية 
التي بدورها  الحوثية  للمليشيا  األخرى 

تقوم مبامرســة ذات االنتهاكات التي 
تقوم بها الرشعية.

شبوة بني احتاللني
وأضحــت شــبوة اآلن تحت وطأة 
االحتــالل اإلخواين والحــويث يف آن 
واحــد، ومــن املتوقــع أن تتضاعف 
االنتهــاكات ضــد املواطنني يف ظل 
محاولة كل طــرف الحفاظ عى حالة 
التعايش بينهام، يف ظل حالة الرتاخي 
اإلرهاب  خطر  مع  التعامل  يف  الدويل 
املقابل  لكــن يف  الطرفني،  الوارد من 
فإن التعويل عى صمود أبناء املحافظة 
الذين دافعوا ببسالة عنها وقفوا حائط 
صد منيع أمام مليشــيا اإلخوان التي 
وجدت نفسها محارصة وفتحت منافذ 
عديــدة للعنارص املدعومــة من إيران 

ملساعدتها يف فك هذا الحصار.

شبوة الغنية تبحث عن رشفة ماء!

وأضيف ســالح العطش إىل قامئة 
الســلطة  تشــهرها  التي  األســلحة 
يقودها  التي  لشبوة  املحتلة  اإلخوانية 

املحافظ املدعو محمد صالح بن عديو.
ففي مدينة عتق، تفاقمت أزمة املياه 
منذ عدة أســابيع، إذ يواجه املواطنون 
هناك حرماًنا منها دون أي تدخل ُيذكر 
القابضة  اإلخوانية  الســلطة  ِقبل  من 
عى أنفاس شبوة ومواردها وثرواتها.

وارتفعــت أســعار رشاء صهاريج 
امليــاه إىل %50 يف الفــرتة األخرية، 
التي  لتتفاقم الصعوبــات االقتصادية 
تحــارص املواطنني، يف ظــل تالعب 
مليشــيا رشعية اإلخوان يف شــبوة 

بالخدمات.
وتــكاد ال تصل امليــاه إىل لدقائق 
قليلة من بــني أيام كثــرية، ما يوّثق 
مواطنو  يتكّبدها  التــي  املعاناة  حجم 
شــبوة رغم ما تزخر به املحافظة من 
ثروات، ال ســّيام الرثوة النفطية التي 
وضعتها السلطة اإلخوانية عى قامئة 

االستهداف.
مديرية  تعاين  ذلــك،  مع  بالتزامن 

تشــهد  إذ  أزمة شــبيهة،  من  نصاب 
انقطاعات متواصلة للمياه تســتغرق 
أيام متواصلة، فيام يصل ســعر  عدة 

صهريج املياه نحو 12 ألف ريال.
وشــوهد الكثري من املواطنني يف 
األيام املاضية وهم يعتمدون عى تعبئة 
العبوات البالســتيكية من املســاجد، 
السلطة  ِقبل  وســط عجز متعمد من 
اإلخوانية املحتلة للمحافظة عن اتخاذ 

الالزم.
ونالت مديرية الصعيد نصيًبا مفزًعا 
مــن األزمة، فقــد أّدت أزمة االنقطاع 
املتواصــل يف التيــار الكهربايئ إىل 
األخرى،  املياه هي  انقطاع  أزمة  تفاقم 
فيام عاد املواطنون إىل عصور ماضية 
وأزمنة وّلــت، متى كان االعتامد قامًئا 
عى امتطاء الحمري لتدبري االحتياجات 

من املياه.
وتفاقم أزمة امليــاه عى هذا النحو 
تزامن مع واقــع معييش مرتٍد يف كل 
األســعار  ارتفاع  النواحي، ال ســّيام 
وانهيار العملــة ووقف رصف الرواتب 
وشــح الغاز املنزيل ونقــص الوقود، 
وهــي أزمات ُصنعت بشــكل متعمد، 
عى  اإلنســانية  األوضاع  وفاقمــت 

مواطني شبوة.
ملليشــيا  مبارشة  اتهامات  وتوّجه 
نفوذها  يقود  التــي  اإلخوان،  رشعية 
بشــبوة املدعو بــن عديــو، يف أّنها 
تعمل عى إثارة األزمات املعيشــية يف 
املحافظة بشكل متعمد، وهو ما يندرج 
يتعرض  التي  الخدمات  حرب  إطار  يف 

لها الجنوب عى مدار الوقت.
وتسعى ســلطة بن عديو للتامهي 
املعيشية  النعرات  إثارة  عى  العمل  يف 
أمام مواطني شبوة، لصناعة حالة من 
التيار  ُتّكن هذا  املعيشــية،  الفوىض 
من أن يعبث مبقدرات شــبوة وينهب 
املحروم  ثرواتها، ال سّيام نفط شبوة، 

منه أهلها.
وبشــكل واضح، عملــت الرشعية 
اإلخوانيــة عــى تعّمد خنق شــبوة 
لفوىض  أيًضا  مرسًحا  لتكون  ا  معيشيًّ
أمنية من كل القطاعات، لتكون عرضة 
املشــبوهة،  الرشعية  ألجندات  دامئة 
والتي تتضّمن يف أحد أوجهها إفساح 
اإلرهابية  التنظيــامت  أمــام  املجال 
عظام  يف  ينهش  حاًدا  إرهاًبا  لتامرس 

الجنوب.

تقاريــــر
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