اجلنوب قضيتي

امللحق
5
ملحتوى القضية اجلنوبية املقدم من احلراك السلمي
اجلنويب اىل فريق القضية اجلنوبية

ملحق رقم 5

النفط المسموم
في مديرية عرماء م /شبوة أمراض السرطانات الخبيثة تھدد
حياة سكانھا
بقلم :د .حسين مثنى العاقل

دراسة مقدمة من الحراك الجنوبي الى فريق القضية الجنوبية في
مؤتمر الحوار الوطني

المحتويات:
في مديرية عرماء م /شبوة أمراض السرطانات الخبيثة تھدد حياة سكانھا ووكالء شركات النفط اليمني في منتزھات
)*(3 ..................................................................................... ..Yellowstone National Park
كشف خاص بأسماء بعض مواطني مديرية عرماء م /شبوة المصابين 4 ...................................................
مقابر النفايات السامة ومخلفات المواد الكيماوية تھدد حياة اإلنسان ومكونات الغالف الحيوي في محافظات الجنوب
المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي9 .......................................................................................... ..
ھنا في منطقة شبوة القديمة تدفن النفايات السامة10 ........................................................................ .
الھوامش 14 .......................................................................................................................

في مديرية عرماء م /شبوة أمراض السرطانات الخبيثة تھدد حياة سكانھا ووكالء شركات
النفط اليمني في منتزھات )*(..Yellowstone National Park
من أكثر الحقائق مرارة وأشدھا وقعا ً على النفس والضمير اإلنسانية بل وابلغھا ظلما ً واستبداداً في تاريخ
شعب الجنوب الحديث والمعاصر ھو :ما يحدث من سلوك عدواني وممارسات ھمجية ترتقي وفق التشريعات
السماوية والقوانين الوضعية إلى درجة الشروع المتعمد ومع سبق اإلصرار والترصد الرتكاب جرائم اإلبادة
ألبناء الجنوب بعامة ومناطق إنتاج النفط بخاصة من قبل نظام االحتالل اليمني ،المتمثل أساسا ً بمشايخ القبائل
ورموزه العسكرية وقياداته السياسية وعلماء ھيئاته الدينية ،وذلك بما يقومون به من أعمال وغير قانونية
وممارسات غير مشروعة في استجالب الشركات النفطية العالمية ،وتنصيب أنفسھم وكالء وسماسرة لھا من
خالل قيامھم بعمليات الحماية لتلك الشركات تحت مزاعم االستثمار االقتصادي في أراضي محافظات الجنوب،
حيث يحصلون مقابل ذلك على حصص كبيرة من غنائم إنتاج خامات النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتھما وأرباح
صادراتھما الخارجية .وألن طبيعة الثقافة القبلية ھو الفيد والجبايات وغارات السلب والنھب ،فإن جرام ما
يحدث من تلوث نفطي بفعل استخدام الشركات لمواد كيماوية أثناء عمليات حفر اآلبار االستكشافية ...يعلم _
بمدى خطورتھا وتبعات نتائجھا على حياة سكان مديريات إنتاج النفط وعلى مواشيھم وتربة أرضھم الزراعية،
ال تعني نظام االحتالل ورموزه القبلية والعسكرية والدينية والسياسية ،بقدر ما يعنيھم ھو ) كم بُه زلط( أي
بحسب تقاليد وعيھم المتسم بالجھل والتخلف ،كم سيكون نصيبھم من المبالغ المالية التي ستدفع لھم حتى ولو
كان ذلك على حساب مقومات الحياة البشرية والطبيعية في مناطق الجنوب المحتل.
وحتى ال يفسر طرحنا ھذا على أنه كالما ً أجوفا ً ال صحة له ،أو أنه عبارات تلقى جزافا ً بھدف التحريض
والتشويه واالساءة ،أو أنه اتھامات عشوائية ليس لھا دالئل وبراھين تؤكد ثبوتھا ...فإن معطيات الواقع المعتمدة
من مصادرھا الرسمية في محافظة شبوة تكشف حسب التشخيص الطبي عن إصابة أكثر من  76نسمة بحاالت
متعددة من أمراض السرطان  ،Cancersتوفي منھم  20نسمة خمس وفيات من اإلناث و 15وفاة من الذكور،
والباقون كما تظھر قائمة األسماء وحالة المصاب ونوع التشخيص ) 56نسمة( ما زالوا على قيد الحياة حتى يوم
2012 -11-15م ويعلم _ بحاالتھم بعد ذلك ؟! ...وألنّ تفشي ھذا المرض الخبيث حسب التشخيص الطبي له
عالقة سببية تزامنت وتزايدت حاالتھا مع عمليات حفر اآلبار واستخراج النفط ..وبموجب الحق الشرعي
والقانوني ألبناء مديرية عرماء وغيرھا من مديريات إنتاج النفط في حالة التأكد واإلثبات القطعي ،بأن النتائج
الفعلية لتفشي ذلك الوباء يرجع إلى االستخدام المفرط للمواد الكيمياوية أو غيرھا من قبل الشركات النفطية ،فإن
الضرورة اإلنسانية تحتم على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق ومحافظات المصابة بھذه
الكارثة ،التحرك في خلق رأي عام شعبي ورسمي بھدف تشكيل فريق من المحامين األكفاء لرفع دعوى قضائية
ضد المدانين في حدوث ھذه الكارثة ،والترافع أمام المحاكم المحلية والدولية للمطالبة القانونية بالتعويضات
المناسبة لمن ثبت تعرضھم لمثل ھذه الحاالت بفعل األسباب المذكورة ..لذلك نرى ضرورة اتخاذ اإلجراءات
القانونية بما يتوافق ومفھوم القاعدة القانونية )المتھم بري حتى تثبت أدانته( .والمتھم األول من وجھة نظرنا في
جريمة تفشي األمراض الخبيثة مثل )السرطان( بين مواطني مديرية عرماء م /شبوة ھو :نظام االحتالل اليمني،
والمتھم الثاني في ھذه الجريمة ھي :الشركة النمساوية آه – إم – في ) ،( O.M.Vخصوصا ً وأنّ التشخيصات
الطبية لتلك الحاالت تؤكد بأن مرض السرطان ھو بالفعل الوباء القاتل الذي يھدد حياة السكان ،وسبق للمواطنين
في المديرية وأنّ رفعوا شكاويھم )حسب قولھم( إلى الجھات الحكومية بالمحافظة متھمين فيھا الشركات النفطية
بأنھا المتسببة في تفشي ھذا المرض في مناطقھم منذ أنّ جاء بھا نظام االحتالل إلجراء مسوحات التنقيب
واالستكشافات والحفر التجريبي ،ثم تزايدت حاالت أصابتھم بذلك األمراض بعد عمليات اإلنتاج لخام النفط،
وإن كل ما تقوم به السلطة الرسمية بالمحافظة ليس سوى تحركات استعراضية ظاھرھا التمثيل الوھمي بالقلق
المفتعل على حياتھم ،بينما باطنھا التجاھل واالھمال وتفاقم حاالت األمراض الخبيثة بصورة مخيفة قد ال يحمد
عقباھا ؟!!.

شعب معدو )**( يسقي غير أھله ؟؟!!.
كثيرة ھي األمثال وحكم األقوال المأثورة في تاريخ التجارب البشرية ،ومنھا ھذا المثل الشبواني السائد في
مناطق المحافظة والذي يعني في معانيه الداللية ،التعبير عن األوضاع الحالية لسكان مديرية عرماء المنتجة
للنفط وما يعانوه اقتصاديا ً واجتماعيا ً من فقر وتدھور واھمال وسفك دماء بفعل الثارات القبلية غير المبررة،
التي لألسف تحصد أرواح الرجال الشجعان والنفوس البريئة من أبناء شبوة المجد والتاريخ ،ويشجع نظام
االحتالل اليمني على تأجيج نيران سعيرھا بين المواطنين حتى ال يجتمع رأيھم وتتوحد مواقفھم في مقاومة
ورفض أساليب وعمليات النھب لثرواتھم السيادية .فإذا كان مشايخ اليمن وبالذات مشايخ قبائل بكيل وحاشد
وسنحان وعلى رأسھم أسرة آل األحمر ،قد أصبحوا من )ملوك النفط  (Oil Kingsومن كبار المليارديرات من
عائدات نفط الجنوب وثرواته المتعددة ،ويعيشون بفضل ذلك حياة الترف والبذخ ،ويتعالجون من نزالت البرد
العادية في مستشفيات الدول األوروبية واألمريكية ويقضون رحالت االستجمام في أجمل المصايف والمنتزھات
العالمية ،وأبنائھم يدرسون في أشھر وارقاء الجامعات على حساب الشركات النفطية العاملة في األراضي
الجنوبية ،بينما أبناء مناطق إنتاج النفط أو )شعب معدو( يصارعون أورامھم الخبيثة ويكابدون ظروف حياتھم
التعيسة وبيئاتھم القاسية ،ولسان حالھم يقول ھذا بعض ما يھدد حياتنا العامة يا كل من له ضمير إنساني في
ھيئات ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية ..فھل من مستجيب ؟؟!!.
كشف خاص بأسماء بعض مواطني مديرية عرماء م /شبوة المصابين حسب التشخيص الطبي
Medical diagnosisبأمراض السرطانات  ،Cancersفمنھم من قضاء نحبه ومنھم من ينتظر ،وھذه
الحاالت المرضية كما يقول سكان المديرية والجھات الرسمية واالجتماعية بالمحافظة لم تكن متفشية كما ھو
الحال بعد دخول الشركات النفطية للتنقيب واستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وبالذات خالل السنوات
2012 – 2008م.

المصدر :الزيارة الميدانية لمديرية عرماء وعسيالن وجردان في 2012م.

مقابر النفايات السامة ومخلفات المواد الكيماوية تھدد حياة اإلنسان ومكونات الغالف الحيوي
في محافظات الجنوب المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي..
استشعاراً بمسئولية الواجب الوطني الذي يدعونا جميعا ً من خالل ما عرضناه من حقائق ومعلومات حول
جرائم نھب خيرات شعب الجنوب البرية والبحرية ،وبينا باألرقام والخرائط والصور بعض مظاھر العبث
القبلي لنظام سلطة االحتالل اليمني طوال سنوات االستباحة للثروة النفطية ،فأننا نضع الجھات المعنية وكل من
له عالقة بإمكانية اتخاذ اإلجراءات القانونية أو القيام بما يمكن القيام به من فعل مناسب تجاه ما يحدث من تلوث
بيئي في محافظتي شبوة وحضرموت ،وعلى وجه الخصوص في مديريات إنتاج النفط والغاز الطبيعي وأھمھا
في م /شبوة مديريات )عسيالن وجردان وعرماء( .ومثلھا مديريات )غيل بن يمين ،الضليعة ،ورخية ،وقريعا،
ووادي عمد/رخية( في م /حضرموت ،من مظاھر التلوث النفطي ودفن النفايات الخطيرة من قبل الشركات
النفطية بتواطؤ وحماية زعماء القبائل اليمنية وجنراالتھا العسكرية ،إنما ھو عمل مدان ومرفوض أخالقيا ً
وإنسانيا ً وسلوك محرم شرعا ً وقانوناً ،يحتم علي كل المواطنين الجنوبيين بخاصة والھيئات والمنظمات السياسية
واالجتماعية والحقوقية واإلنسانية المحلية منھا واإلقليمية والدولية بعامة ،إلى التفكير الجدي والتحرك العاجل
لوقف عمليات النھب والتخريب ،ووضع حداً نھائيا ً لجرائم التلوث البيئي بفعل استنزاف المخزون النفطي وقبر
النفايات السامة ،التي يعلم الجميع مدى خطورتھا وعواقب نتائجھا الكارثية على حياة السكان ومكونات بيئاتھم
المحلية في مديرات إنتاج النفط المنھوب.
لقد تمادى نظام االحتالل اليمني وتحالف مكوناته القبلية والعسكرية مع قوى ضاللة اإلفتاء والتكفير الديني،
ليس في انتھاك حقوق وكرامة اإلنسان الجنوبي بطرق استبدادية غير مشروعة فحسب ،ولكن األمر تجاوز
حدود النواميس واالعراف اإلنسانية من خالل السلوك الھمجي المستھتر بقوانين التوازن الطبيعي لمكونات
الغالف الحيوي لبيئات تلك المديريات ،وذلك بممارسة الشركات النفطية مختلف الوسائل في عمليات حفر اآلبار
االستكشافية دونما رقابة وأشراف حكومي أو مجتمعي )أھلي( من قبل أبناء المديريات المنھوبة ثرواتھا .وبرغم
المناشدات العامة والتقارير الصحفية واإلعالمية المحذرة من مخاطر حدوث كوارث آنية ومستقبلية لمكونات
البيئة في وادي المسيلة ،ومنھا على سبيل التمثيل ظاھرة تلوث مياه اآلبار الجوفية في مديرية )غيل بن يمين(
بفعل " عمل الشركات النفطية في قطاع المسيلة عند استخراج النفط وما تمارسه من أساليب في عمليات ما
يسمى  -بإعادة حقن الماء إلى أعماق البئر النفطية أثناء فصل الماء عن البترول فيؤدي إلى تسرب كميات كبير
من النفط في طبقات األرض الجوفية الحاملة للنفط والمعروفة علميا ً بطبقة "الحرشيات" فيكون ذلك عامل
مساعد على اتساع رقعة تلوث المياه العذبة النقية ،فقد كشف أحد الباحثين األكاديميينقبل عدة سنواتبأنّ نسبة
التلوث قد بلغ نحو  %50بحسب ما نشرته المجالت والنشرات الدورية الصادرة عن الشركات العاملة..وأشار
الباحث إلى أنّ األخطر في مضاعفات المشكلة ھو التعتيم من قبل الشركة عن تقديم المعلومات  ,ھناك تكتم
شديد تفرضه الشركات النفطية العاملة ,ولألسف الشديد الجھات المسؤولة والمتواطئة في القيام بواجباتھا,ليس
في إرغام الشركات االلتزام بعقود اتفاقيات العمل كما ھو متعارف عليه فحسب ,بل في تجاھل سالمة الحياة
البيئة والنباتية والحيوانية في مناطق االمتياز)..(47
وحول تفشي ظاھرة التلوث البيئي في وادي المسيلة ،يقول الباحث االكاديمي :بأن الجمعية الحضرمية بصنعاء
كانت قد قررت في عامي 1998-1997م عن تحريك ھذا الملف مع أحد المراكز الدولية بعد أنّ شاعت أخبار
عن نفوق بعض الحيوانات في مديرية غيل بن يمين  ,وذبول الزرع  ,وتغير لون مياه الشرب بوادي "النعر" ,
وقد ذھبت الجمعية لزيارة شركة كنديان نكسن ،إال إن فريق العمل يبدو أنه واجه صعوبة ,ولم يسمح له بالزيارة
على ضوء شكوى أھالي المناطق المتضررة وبالرغم من قناعتي )حسب كالم الباحث( بأن ھناك نية ابتزاز من
قبل المجموعة ادى الى رفض الشركة التحدث معھم حيث انه ليس لھم طرحا علميا ولم يكن برفقتھم خبراء في
الشأن البيئي ،اال ان ھذا ال ينفي وجود مشكلة بيئة  .والمثير لالھتمام ان الحكومة نفسھا ايضا تمارس االبتزاز
بنفس األسلوب فبعد ان رفعت شركة "ھنت " قضية تعويض امام غرفة التحكيم في باريس الن الحكومة اليمنية

لم تقم بتنفيذ التزامھا بتمديد االتفاقية التي وقعتھا معھا انظروا ماذا عملت الحكومة كما ورد عن وكالة األخبار
اإلسالمية في نشرتھا في  7مارس 2007م).(48
وتأكيداً على صحة ما أوردناه من بيانات معتمدة من مصادرھا الرسمية والحكومية ،ومن مواقع الكترونية
معتبرة مدونة في قائمة الھوامش المرجعية ،فإن ما سنعرضه في ھذه الحلقة من حقائق خطيرة وانتھاكات
إجرامية تتعرض له تلك المديريات ،إنما ھو في رأينا بالغ تتحدث عن معانيه ھذه الصور )من (26 -23
الملتقطة من بعض مديريات وادي حضرموت و..
الصورتان ) (24-23ھما إلحدى اآلبار النفطية في مديرية الضليعة م /حضرموت وقد تركت بعد حفرھا من
قبل الشركة بھذه الطريقة ،دونما تكلف نفسھا أغالقھا.

الصورة :عن أبو أحمد سعيد باجعيم2013 ،م.
الصورتان رقم ) (26-25توضح المواد الكيماوية المستخدمة في عملية حفر اآلبار النفطية ،وھي كما يتحدث المواطنين
في مديرية الضليعة تشكل خطرا ً بيئيا ً على حياتھم نتيجة تسربھا إلى مياه أبار الشرب السطحية والجوفية.

تصوير :أحمد سعيد باجعيم2013 ،م.

ھنا في منطقة شبوة القديمة تدفن النفايات السامة.
تزايدت شكاوي المواطنين وتعالت صرخاتھم في مديريات إنتاج النفط بمحافظة شبوة ،وذلك نتيجة لما يلمسوه
ويشاھدوه من مظاھر غريبة تھدد مقومات حياتھم وتعكر صفو ونقاء أرض وسماء بيئتھم المحلية ،وھذه

الظواھر المحيرة والدخيلة على واقعھم االجتماعي واالقتصادي كما يقولون ،لم تكن موجودة إال منذ أن وطأة
أقدم الغزاة المحتلون وتحولھم إلى سماسرة ووكالء للشركات النفطية العالمية التي تھافتت على غنيمة التعاقد
معھم للتنقيب واستخراج النفط من أراضي محافظات الجنوب ،وھم أي المحتلون لم يكتفوا باستجالب الشركات
العالمية فحسب ،وإنما أقدموا على استنساخ شركات ومؤسسات ووكاالت محلية خدمية بعضھا اتخذوا لھا
تسميات من كنايات والقاب عائالتھم مثل )شركة الحثيلي والعيسي ،والحاشدي ،واللوزي ،والشائف ،وشاھر
عبد الحق ،واخوان ثابت ،وھائل ،والشاطر و ..و (...والبعض اآلخر منھا اتخذت لھا تسميات وھمية كالمؤسسة
اليمنية العامة للنفط والغاز الخاصة بالمخلوع علي صالح وعائلته ،أو تسمية تاريخية كشركة سبأ الخاصة
بحسين األحمر ومؤسسة البحر األحمر وشركة الوديان والسعيدة وشركات خاصة ال حصر لھا تتناسخ وتتناسل
بصورة عشوائية في مزاولة مھنة النھب والتھريب لخام النفط ومشتقاته ،بدون شروط أو ضوابط رقابية
وقانونية عليھا .ونتيجة ھذه الفوضاء القبلية أضحت مناطق إنتاج النفط في محافظة شبوة معرضة لكوارث
التلوث البيئي ،وتحديداً مخاطر دفن النفايات الكيماوية السامة أو المحرمة ،والتي مصدرھا جھات حكومية
متواطئة مع الشركات النفطية العالمية ،ومنھا الشركة النمساوية  O M Vالعاملة في قطاع العقلة  ،S2والشركة
األسترالية  Oil Searchالعملة في منطقة شبوة القديمة ،ولكي تكون الصورة أبلغ تعبير وأكثر تجسيداً للحقيقة
فأن الصور المنشورة من )  (34 – 27توضح ما خفي وما ھو أعظم دليل من وصف الكتابة ..و_ على ما
نقول شھيد.

في الحلقة القادمة بمشيئة  ) Lكشوفات عن حاالت اإلصابات بأمراض السرطان في مديرية عرماء م /شبوة(.

الھوامش
)*( منتزه  Yellowstone National Parkھو :منتزه وطني أمريكي يقع في واليات أيداھو ,ومونتانا وويومنج .يعتبر
أول وأقدم حديقة وطنية في العالم تغطي مساحة  3,470ميالً مربعا ً ,ويشتھر بالحميات والينابيع الحارة والدببة البيضاء.
)**( بشعب معدو -ھو :رافد لمجرى مائي موسمي في محافظة شبوة ،ويتصف بأنّ سيوله الجارية بعد ھطول األمطار ال تروي
األراضي الزراعية التابعة للسكان المقيمين حول مجراه أو بالقرب منه ،وإنما تروي ويستفيد من مياھه أراضي وسكان مناطق أخرى
ال تقع ضمن الحوض العام لمجرى الوادي ..وھذا المعنى يشابه تماما ً واقع الحال لسكان مديرية عرماء وبقية المديريات المنتجة للنفط
والغاز الطبيعي في محافظات الجنوب..
)*****( إن تحديد ھذه المساحة المسلوبة حسب المصادر المعتمدة ،بحاجة إلى بحث وتحقيق ومسح ميداني ،للتأكد من صحة أو عدم
صحة ما عرضناه من معطيات ؟! .في حين يدعي نظام السلطة في اليمن عكس ذلك بأن المملكة العربية السعودية تنازلت لھا بمساحة
 60كم ،2وھذا عبارة عن مزاعم ال يمكن قبولھا أو تصديقھا من خالل ما يحدث في الواقع وما تكشفه مجريات االحداث من توسع
سعودي في األراضي الجنوبية ،في ظل صمت وتخاذل من قبل النظام اليمني .
) (38انظر مساحة الدول المذكورة في موقع الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(http://ar.wikipedia.org/wiki،
) (39سعود الزيتون الخالدي ،سطح الجزيرة العربية وجغرافيتھا ،مجلة الواحة  ،2011ص ،4 –3انظر:

http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=1174&print=1
) (40الرئيس ھادي يطيح باحد أقرباء صالح من شركة االستثمار النفطية ،االقتصادية نيوز ،صحيفة الكترونية يومية متخصصة،
انظرhttp://www.aleqtisad-news.net/index.php?ac=3&no=939 :
الرابط:
انظر
بدأت،
ھل
البترول
عصابات
على
الحرب
الوطني،
المجلس
منتدى
)(41
 (41) http://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=706142منتدى المجلس الوطني ،الحرب على عصابات
البترول ھل بدأت ،انظر الرابطhttp://www.ye1.org/vb/showthread.php?t=706142 :
)15(42مليون دوالر يوميا ً خسائر اليمن جراء تفجير أنبوب النفط تقرير قناة اليمن،
انظرwww.youtube.com/watch?v=yh3ygmncLYs:
)(43موقع المصدر أونالين – سبأ نت ،ھيئة تحكيم تؤيد صحة موقف وزارة النفط بعدم الموافقة على التنازل من شركةاوكسيدنتال
لشركة سبأ بالقطاعhttp://almasdaronline.com/article/43619 ،20
) (44الزيارة الميدانية للباحث إلى مديريات عسيالن وجردان وعرماء م /شبوةفي سبتمبر .2012
) (45عادل عبده بشر ،قائد الثورة الشبابية يشفط  157مليار  من نفط شبوة،
انظرhttp://www.aljumhor.net/portal/news-7457.htm:
) (47أحمد ناشر صغير ،قصة نفط وادي المسيلة ،الحوار المتمدن ،العدد )،(2288
انظر.http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=135300:
) (48المرجع السابق.

