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قمع واختطافات و�سجون �سرية.. بن عديو يناف�س احلوثي يف االنتهاكات

ال �سحة ملا اأ�سيع حول موت اأ�سجار »دم االأخوين«

األمناء/خاص:
ارتكبت سلطة تنظيم اإلخوان عىل شبوة، 
والتشكيالت املسلحة التابعة لها، سلسلة من 
املدنيني  بحق  اإلنسانية  والجرائم  االنتهاكات 
منذ ســيطرتها عىل املحافظة يف أغسطس 

2019م.
فعــىل مدى عامــني، مل تحفل شــبوة، 
بيشء مثلــا حفلت باالنتهــاكات والقمع 
لخصوم اإلخوان، وهــذه بديهية طاملا حاول 
اسرتاتيجية  إخفاءها، من خالل  »ابن عديو« 
مخادعة تعتمــد عىل ترويــج مزاعم حول 
تنموية وخدمية فيا هي مشاريع  مشاريع 
وهميــة وال وجود لها إال يف وســائل إعالم 

حزب اإلصالح.
وقد فضحت املوجــة األوىل من فريوس 
ما يسمونها  بشأن  اإلخوان  ادعاءات  كورونا 
»تنمية شــبوة«، عندما اعرتف مدير مديرية 
عتق بافتقار مركز العزل الصحي ألسطوانات 
األكســجني، ووجه رسالة اســتنجاد لوزير 
العامة والسكان يف حكومة مليشيا  الصحة 
 350 الحويث، يطلب فيهــا الترصيح مبرور 
أســطوانة قدمها »فاعل خــري« ملركز العزل 

الصحي يف املحافظة الغنية بالنفط.
االنتهاكات  ة  حــدّ تصاعدت  املقابل  ويف 
يف شــبوة، بعد اجتياحها مــن قوات حزب 
اإلصــالح، إذ رشع التنظيم يف تطبيق منهج 
املناطق  وإدارة  الخصــوم  وترهيــب  القمع 

بقبضة أمنية.
كا نفــذ اإلخوان، عــر املحافظ محمد 
صالح بن عديو، عملية إقصاء واسعة للكوادر 
مفاصل  من  للتنظيم،  املوالني  غري  الوظيفية 
الرئيسية مثل  املحلية واملؤسســات  السلطة 

الجيــش واألمــن ومؤسســات النفط التي 
شهدت تعيني كوادر إخوانية بشكل متسارع 

خالل العامني املاضيني.
ويتاثل ســلوك إخوان اليمــن يف إدارة 
بعض املحافظــات الواقعة تحــت نفوذهم 
إدارة  وتحديدا محافظة شــبوة، مع طريقة 
لســيطرتهم؛  الخاضعة  للمناطق  الحوثيني 

الرتهيب  عــىل  الجاعتان  تعتمــد  حيــث 
والبطش والقوة املفرطة إلجبار السكان عىل 

الخضوع.

700 مختطف عىل األقل
حتــى الثلــث األول من العــام الجاري، 
كشــفت إحصاءات حقوقية أّن أجهزة األمن 

داخل محافظة شــبوة اعتقلت نحو 700 
شــخص، مرجحة أن تكون هذه الحصيلة 
أكر من ذلك بكثــري بالنظر إىل أّن هناك 

حاالت ال يعرف عنها يشء.
ووثقت التقارير تورط مليشيا اإلخوان 
يف مئــات االنتهــاكات خــالل العامني 
املاضيني، توزعــت بني القتل واالختطاف 
السجون  والتعذيب يف  القرسي  واإلخفاء 
الرسيــة، ومداهات املنــازل ومحارصة 
الثقيلة،  باألسلحة  بعضها  وقصف  القرى 

ناهيك عن قمع الفعاليات السلمية.
املتظاهرين  قمع  االنتهاكات  وشملت 
بدم بارد ونهب املمتلكات العاّمة والخاصة، 
وصــواًل إىل تجريف مؤسســات الدولة 
املنتمني  للموظفني  التعســفية  واإلقالة 
إىل تيارات سياســية غري تنظيم اإلخوان 

واستبدالهم بعنارص موالية.

سجون رسية
استحدثت الســلطة اإلخوانية، بقيادة 
املحافظ محمد صالح بن عديو، العديد من 
عاصمة  عتق  مدينة  يف  الرسية  السجون 
محافظة شــبوة، وتخفــي فيها قرسيا 
املئات مــن املدنيني وعنارص قوات النخبة 

اختطفتهم دون أي مسوغ قانوين.
وتــرف عىل هــذه الســجون الرسية 
عنــارص أمنية يف الجهــاز الرسي لجاعة 
صنوفا  ومتارس  الخاص(  )التنظيم  اإلخوان 
من التعذيب ضد املختطفني واملخفيني، وفق 
شهادات محتجزين مفرج عنهم، إضافة إىل 

املعاملة السيئة.
وســبق وأدىل مختطف - أَفرج عنه بعد 

أشــهر من االحتجاز يف الســجن، بســبب 
للمجلس  مؤيــدة  فعاليــة  يف  مشــاركته 
االنتقايل، يف منطقة املصينعة -  بشــهادة 
اإلخوانية، بحق  االنتهــاكات  مروعة، عــن 
املعتقلني داخل السجون الرسية يف محافظة 

شبوة.
وقال إن عنــارص اإلخــوان اقتادته مع 
آخرين من الفعالية السلمية وتم الزج بهم يف 
السمعة،  يسء  السيايس  األمن  جهاز  سجن 
من  ألنواع  تعرضــوا  وهناك  عتــق،  مبدينة 

التعذيب الوحيش يف أقبية.
ووفقا إلفادته تســتخدم مليشيا اإلخوان 
الصعق الكهربايئ يف تعذيب املختطفني يف 
أقبية الســجن املظلم، إضافــة إىل آلة يطلق 
املعكوس  التعليق  وكــذا  »الضاغطة«  عليها 

والرضب املرح.
ولفت إىل وجود أقبية صغرية وضيقة جدا 
داخل السجن، بحيث يوضع املختطف بعد كل 
نوبة تعذيب، يف زنزانة ضيقة فيضطر للنوم 
باالستلقاء  يسمح  ال  املساحة  فضيق  جالسا 

ومد ساقيه.
وتقبــع يف هذه الســجون أيضا قيادات 
قبلية ومحليــة مؤيدة للمجلــس االنتقايل 
اختطفتهم  وناشطون  وإعالميون  الجنويب، 
مناوئة  رأي  كتابات  ملجرد  اإلخوان  مليشــيا 

للتنظيم عىل منصات التواصل االجتاعي.
ومل يســلم الصيــادون يف شــبوة من 
غطرسة قوات حزب اإلصالح اإلخواين، حيث 
ســبق واختطفت العرات منهم يف املناطق 
الساحلية مبديرية رضوم، وصادرت قواربهم 
ومعــدات الصيد ومنعتهم مــن رزق البحر، 
بدون أي مســوغ يذكر، ومــن دون أي رادع 

حتى أخالقي.

األمناء / نبيل غالب:
 تعتر مرتفعــات غابة منطقة “فرمهــن” يف محافظة 
أرخبيل ســقطرى، أكر غابة والوحيدة يف العامل ألشجار “دم 
األخوين”، واملنترة بشــكل أقل يف مناطق )دكســم، كليم، 
محمية رسهــن(، ويف الجزء الرقي مــن الجزيرة، واعتر 
الباحثــون أن هذه املناطــق كانت عبارة عن غابات ســابقا، 
تدهورت بسبب عدة عوامل، وأن انتشــارها كان أكرث اتساعا 
عىل ما هو عليه عن وقتنا الحارض، وتعود أســباب االنحسار 

لعوامل كثرية متداخلة.
   مديــر عام الهيئــة العامة لحاية البيئــة يف محافظة 
أرخبيل سقطرى/ عيل محمد سامل تطرق يف ترصيح إىل أهم 
العوامل املؤثرة عىل سالمة بيئة أشجار “دم األخوين” واملتمثلة 
يف تقلبات املناخ وضعف نسبة التكاثر والحصاد الجائر والغري 
مستدام، معلال ذلك بســبب تدهور العادات والتقاليد السائدة 
التي كانت تشــكل أهم العوامل لحاية ســاللة أشجار “دم 

األخوين” يف مناطق الحصاد خالل القرون والعقود املاضية.
 وحول ما تناقلته بعض وســائل اإلعــالم عن موت بعض 
أشجارها يف األرخبيل أوضح أنه تم نزول فريق لتبيان الحقائق 
من الهيئة مبعية أعضاء من مــروع الدعم املتكامل للصون 
والتنمية املســتدامة إىل املنتزه الوطني يف منطقة “دكســم” 
للتأكد ما ورد وأفاد أنه بعد االطالع وبحسب مسوحات سابقة 
أجريت بعد حدوث األعاصري التي رضبت “الجزيرة” يف األعوام 
القليلة املاضية، نتج عنها اقتالع العديد من األشجار ومنها “دم 
األخوين” حيت أظهرت أن هناك واحده انتهت قبل أيام بســبب 
وجــود تلف عميق يف الجــدع أدى إىل تعرضها للرطوبة، ما 

سمحت للحرات اخرتاق األلياف التي تتكون منها الشجرة.
 وبني مدير الهيئة أن أشجار “دم األخوين” حسب ما نسب 
الباحثون  أنتسابها للعائلة “الهليونية” )Asparagaceae( هي 
من وحيدات الفلقة، أي أنها تشرتك يف تركيبها مع الحشائش 
والنخيل وغريها مــن النباتات التي تعطي بــذوًرا ذات فلقة 
واحدة، وتتميز هذه املجموعة من النباتات بعدم وجود خشب 

حقيقي خاصة يف األجزاء الوسطية منها، حيت يالحظ وجود 
Dracaen- )مادة ليفية، صنفها البعض من عائلة منفردة هي 

.)aceae
     ولفت إىل أن أشــجار “دم األخوين” تعيش يف مناطق 
رطبة وتعتمد بشــكل كبري عىل الرطوبــة الجوية، ومع تغري 
املناخ ونقص نســبة األمطار والرطوبة الجوية، صارت بعض 
البيئات أقل مالءمة لعيش الشــجرة، من جهــة أخرى تأثرها 
باألعاصري، حيت أنها ال متتلك جذورا وتدية قوية، ما يســهل 

اقتالعها بالرياح لضعف سيقانها.
     وفند يف سياق ترصيحه املخاطر التي تواجه كيان أشجار 
“دم األخوين” خاصه أيام الحصاد عند قيام الســكان املحليني 
بذلك لجمع املنتج من خالل جرح الشجرة، حتى أصبحت نسبة 
)%84( منها مجروحة، ما تسبب بانحسار أعداد منها، كونها 
بذلك تعمل عىل فقدان نسبة عالية من اللحاء، والذي يؤدي إىل 
إضعاف الشــجرة أمام املؤثرات الخارجية كالرياح والحرات 

والفطريات.
     وأشــار إىل أن أشجار “دم األخوين” تنتج كميات كبرية 
من البــذور، ولكن التجدد منها يف الريــة ضعيف جدا، يصل 
حســب األبحاث إىل أقل من )%1( بالرغم من أن نسبة اإلنبات 
يف املشاتل كبرية قد تصل إىل )%70( ناهيك عن الرعي الجائر 
الذي يعتر العامل الرئيس لتدهور األشجار، وعدم قدرتها عىل 
التجدد، حيث إن نسبة اإلنبات القلية يف الرية ناتجة عن تغدية 
الحيوانات عىل الشتالت الصغرية وخاصه املاعز، باإلضافة إىل 

بعض العوامل البيئية األخرى كقلة األمطار والرتبة وغريها.
 وأكد مدير الهيئة، عيل محمد ســامل، يف ختام ترصيحه 
أن الهيئة تعمل جاهدة وفــق اإلمكانات املتوافرة حاليا خاصة 
يف التوعية للحفاظ عىل بيئة مناطق أشــجار “ دم األخوين” 
وغريها من األنشــطة املتعلقة بحاية البيئــة يف الجزيرة ، 
داعيا إىل أهمية تفاعل جميع فعاليات املجتمع، خاصة بعض 
الســكان املحليني، بالتحيل باملســؤولية للعمل عىل التمسك 

بالعادات والتقاليد يف مناطق الحصاد بهدف حاية مراعيها.

مدير هيئة حماية البيئة يف سقطرى: 


