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تقرير

عبــداهلل  تقريــر/  األمنــاء/ 
قردع:

شــكا عدد من أهايل وأعيان 
بدار ســعد،  اللحــوم  منطقــة 
محافظة عدن، من تردي خدمات 
األســاك  وتهالــك  الكهربــاء 
بعضها عىل  وتناثر  الكهربائيــة 
األرض، وكذا أعمدة كهرباء مائلة 
وآيلة للســقوط، مبدين تخوفهم 
من حدوث كارثــة تهدد حياتهم 
يف أية لحظة لوقوع تلك األعمدة 
وســط األحياء السكنية املكتظة 
صحيفة  عرب  وناشدوا  بالسكان، 
»األمنــاء« جهــات االختصاص 
برسعة  والــوزارة  باملحافظــة 
التدخل لوضع حلول تقي األهايل 

مخاطر وشيكة الحدوث.
امليــداين  نزولنــا  وخــال 
من  عــدًدا  التقينــا  للمنطقــة 
األهــايل واألعيان الذيــن طلبوا 
نقــل همومهم وشــكواهم عرب 
االختصاص  جهات  إىل  »األمناء« 
لعلها تجــد آذاًنا صاغية، وتحدث 
الصبيحي  سعيد  محمد  األخ  إلينا 
اللجان املجتمعية باملنطقة  رئيس 
مع  بالتواصل  قمنــا  »لقد  قائا: 
بالكهرباء  االختصــاص  جهات 

من  وعدد  مهندســن  نــزول  وتم 
قبلهم وشــاهدوا  تباعًا من  اللجان 
حجم األرضار بأم أعينهم ولكنهم مل 
بعض  أن  واملؤسف  ساكنا،  يحركون 
زارونا  ممن  بالكهرباء  املســؤولن 
بهم  واستبرشنا  معاناتنا  وشاهدوا 
خريًا بارشونا بالسخرية والنيل منا. 
وقــال أحدهم - نتحفظ باســمه - 
تبع  املتهالكة  األعمدة  هذه  أن  »أكيد 
االنتقايل الجنــويب، خلو االنتقايل 
الجنــويب ينفعكــم«. وال ندري ما 
ســبب هذا التحامــل والتهكم غري 

املــربر مع أن مــا نعانيه هو 
عفاش  نظام  ومخلفات  تركة 
الفاســد الذي جابهم ووالهم 

علينا«.
»لألسف  قائا:  واستطرد 
إن خايــا ذاك النظام البائد ال 
تــزال تلعب بالنــار من تحت 
الستار وتحاول النيل من رجال 
وإلحاق  الرشفــاء  الجنــوب 

األذى بهم«.
وأضــاف: »إنهم يخربون 
واملياه  الكهربــاء  مشــاريع 
بقصــد شــحن وتحريــض 
الشارع ضد رجال االنتقايل«.

»نطالب  بالقــول:  وختم 
القائــد عيدروس الزبيــدي بإعادة 
واملياه  الكهربــاء  هيكلــة قطاعي 
مبحافظــة عــدن وإزالــة الخايا 
النامئة والنشــطة، وهم  التخريبية 
معروفون باالسم، ونحن مستعدون 
للتعاون حيث الخراب والفســاد لن 
يزول إال بزوالهم وأكرث الفاسدين هم 
ممن يشــكلون قواعد الفروع ممن 

يصعب الرتكيز عليهم«.

صالح  املواطن  أكــد  جهته  من 
حســن صالح اليزيدي أن »الخطر 
الحدوث، واإلهامل متعمد،  وشــيك 
ويرمون  واجبهم  من  يتهربون  فهم 
الغري«.  عىل  وتقصريهم  بأخطائهم 
نعانيــه هو جانب  »إن ما  وقــال: 
وحياة  بحياتنــا  مرتبط  خدمــايت 
أطفالنا وأرسنــا وحق من حقوقنا، 
وال يحــق ألحــد ربطــه بجوانب 
سياسية أو استخدامه كورقة ضغط 
غري أخاقية لتحقيق مآرب سياسية، 
وأطالب جهات االختصاص باجتثاث 
املتحزبن من مخلفات مايض الفساد 

املتواجدين بقطاعي الكهرباء واملياه 
فهم سبب الخراب وسبب ما نعانيه 
والتبعية  الفساد  أفكار  تزال  ال  حيث 
حتى  أذهانهم  يف  عالقة  والدحبشة 
اللحظة وال يزالون مشدودين للعودة 
إىل ماضيهم الفاسد، وأفعالهم خري 

شاهد«.
عيل  األخ  أوضــح  جهتــه  من 
هــادي شــوبة - عضــو باللجان 

املجتمعيــة باملنطقــة – قائا: »إن 
صيانة  إىل  بحاجة  الخطوط  جميع 
وإعادة تأهيل كون بعضها قد انتهى 
عمره االفرتايض وبعضها خرج عن 
الخدمــة وال بد من اســتبداله ولن 
تجدي أعامل الرتقيع بل تفتح املجال 

للفاسدين إلطالة عمر املعاناة«.
وأضــاف: »كــام أن املولــدات 
املوجــودة باملنطقــة غــري كافية 
األعباء  تحمــل  عىل  قــادرة  وغري 
خصوصا  يوم،  بعــد  يوما  املتزايدة 
الحرارة، وكذا  يف هذه األيام شديدة 
والكثافة  العمــراين  التوســع  مع 

فإننا  املتزايــدة. وعلية  الســكانية 
املنطقة مبولدين  بتزويــد  نطالبهم 
كهربائين كخطوة إســعافية وكذا 
وإصاح  املتهالكة  الخطوط  صيانة 
األعمدة اآليلة للسقوط حفاًظا عىل 
حياة األهايل وحفاظا عىل سمعتهم 

وعىل واجبهم الوطني«.
نقيب  املواطن  قــال  جهته  من 
أبوبكر الســليامين: »لقد تفشــت 

بعض األمراض التنفســية والطفح 
نتيجة  األطفال  أوساط  بن  الجلدي 
املتكرر  واالنقطاع  الحــرارة  ارتفاع 
إىل  باإلضافة  الكهربــايئ  للتيــار 
أن التيــار الكهربــايئ إن وجد فهو 
ضعيف جدا وغــري قادر عىل توفري 
الربودة أو الخدمة املطلوبة، وأصبح 
وجوده مثل عدمه ال ينفع وال يغني 
من الحر، ناهيك عــن احرتاق كثري 
من األجهزة الكهربائية نتيجة طفي 

ليص«.
»نطالبهــم  بالقــول:  وختــم 
مبراجعة ضامئرهم ومراعاة معاناة 

الناس فالظلم زاد عن حده والوضع 
القيام  وعليهم  التسويف،  يحتمل  ال 
بواجبهم أمام الله وأمام هذا الشعب 
املطحون كونه ســيأيت عليهم يوًما 
يســألون فيه ولــن ينفعهم حينها 

منصب وال مال«.
وكان خامتــة نزولنا األخ مثنى 
عيل حســن املرييس - ســكرتري 
الشؤون االجتامعية للجنة املجتمعية 

الــذي قال: »كانت  اللحوم -  حي 
الكهربــاء حل للمشــاكل واليوم 
أصبحت مشــكلة بحاجة إىل حل، 

خصوصا بهذه األجواء الحارة«.
وأضــاف: »بعد العــام 90 تم 
املركزية  املشــاريع  تعطيل جميع 
مبحافظة  واملصانع  االسرتاتيجية 
عدن وتم حرمــان محافظة عدن 
من محطات كهرباء اســرتاتيجية 
مركزية تغطي االحتياجات املتزايدة 
يوًمــا بعد يوم، وتــم اللجوء إىل 
زيادة  إىل  أدى  ما  املشرتاة  الطاقة 
املعاناة، وكل عام تســري  وتفاقم 
األمور لألسوأ وزادت التكاليف عىل 
كاهل الدولة واملواطن، كام يتحمل 
املواطن جزًءا من املشــكلة بسبب 
الربط العشوايئ، فعىل سبيل املثال 
يف منطقتنا اللحوم دار سعد حدث 
الجهتن  يف  كبري  عمراين  توسع 
الرشقيــة والغربية، وأصبح البناء 
ممتًدا من جولة الكراع جنوبا حتى 
وبسبب  شــامال،  الرباط  منطقة 
املنطقة  كهربــاء  تجــاوب  عدم 
الثانية مع طلبــات ماليك املباين 
الجديدة يف توصيل التيار بشــكل 
رســمي اضطر مالكو املباين إىل 
الربط العشــوايئ وبصورة سيئة 
جدا من أعمــدة الكهرباء، وبعض 
األســاك ترتك عىل األرض ملسافات 
طويلــة، يصل بعضهــا ألكرث من 
خمسامئة مرت، ومتر السيارات فوق 
بيارات  األساك، وأحيانا تفيض  تلك 
تلك  األمطار وتغمر  أو مياه  املجاري 
وهذا  العبث،  من  وغريه  األســاك، 
يشــكل ضغطا كبريا عىل املحوالت 
ما يــؤدي إىل زيادة الحمل واحرتاق 
أو  الفيــوزات  أو  الكيبــات  بعض 
األعمــدة الخشــبية، باإلضافة إىل 
تهالــك شــبكة األســاك وبعض 
األعمــدة آيلة للســقوط وقد أبلغنا 
نزول  وتم  االختصاص  جهات 
لجنة وقام املهندســون برفع 
التقاريــر ولكــن دون فائدة 
أو اســتجابة تذكر حتى اآلن، 
حياة  يهدد  الخطــر  يزال  وال 
املسؤولية  ونحملهم  األهايل 

وتبعاتها«.
»املولــدات  وأضــاف:   
املوجــودة غري قــادرة عىل 
استيعاب أحامل املنطقة وزاد 
الطن بلة عندما قامت جهات 
بالكهرباء بربط بعض مناطق 
بخطوط  ودارسعد  البساتن 
التغذية التابعة ملنطقة اللحوم 
من  التغذية  كمية  زيادة  دون 
منطقــة التحكم املركــزي مام أدى 
اللحوم  منطقة  مفتــاح  إغاق  إىل 
تلقائيــا، وازادت عملية طفي ليص 
وهذا خطأ كبــري وله مخاطر كبرية 
عىل األهايل وممتلكاتهم، ونطالبهم 
بإعادة النظر يف التوزيع الكهربايئ، 
ونرجو تزويدنــا مبولدات كهربائية 

إسعافية«.

منطقة )اللحوم( يف خطر فمن ينقذ حياة الأهايل؟!
أهالي منطقة اللحوم بدار سعد عدن يشكون من أسالك متهالكة وأعمدة كهرباء آيلة للسقوط تهدد حياتهم


