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األمناء/خاص:
تدور مؤامرات ما يسمى جامعة 
محافظة  حول  املســلمني  اإلخوان 
املهرة وجزيرة أرخبيل سقطرى منذ 
طردها  عقب  األخــرة  من  رحيلها 
وقبائل  الجنوبية  القــوات  قبل  من 
التي رفضت تواجد هذه  ســقطرى 
املليشــيات الجامثة عــى الجزيرة 
واحتاللها  1994م  صيف  حرب  منذ 
للجنــوب بالرشاكــة بــني قطبي 
الحرب حزب املؤمتر وحزب اإلصالح 
وحلفائهم مــن املجاميع اإلرهابية 

القادمة من أفغانستان والشيشان.
وأشار عدد من املحللني والكتاب 
املسلمني  اإلخوان  أن فقدان جامعة 

املحك  عى  جعلها  سقطرى  لجزيرة 
وأصبحت تدور يف دائرة ضيقه بعد 
للتهريب  الوحيد  املتنفــس  فقدانها 
مبختلــف أنواعــه من األســلحة 
واملمنوعات وصواًل إىل جعل جزيرة 
وإرسال  الستقبال  نقطة  سقطرى 
الجامعات اإلرهابية لإلرضار باألمن 
اإلقليمــي وحركة املالحــة الدولية 
ببحر العرب بالرشاكة مع الجامعات 
وخاصة  األفريقي  بالقرن  املتطرفة 

الصومال.
تقوم  اآلخــر  الشــق  وعــى 
مليشــيات حزب اإلصالح اإلخواين 
بخلــق اختالالت أمنيــة مبحافظة 
املهرة عن طريق خالياهم باملحافظة 

املسلحة  واملليشــيات  املهربني  من 
الشــاملية التــي ال زالــت تتواجد 
املطلق  الرفــض  رغم  باملحافظــة 
برحيلهم من  واملطالبــة  لتواجدهم 
املهرية  النخبة  قوات  وإحالل  املهرة 

بداًل عن هؤالء املحتلني.
اإلعالمي  املطبخ  اآلن  ويحــاول 
لجامعة اإلخــوان، املتخذ من تركيا 
وقطر مقرًا له، بث ســمومه ونرش 
التحالف  عــى  والهجوم  األكاذيب 
التي  الجنوبية  والقــوات  العــريب 
أصابت جامعة اإلخوان يف مقتل من 
خالل التنســيق وااللتزام بالقرارات 
الدولية يف مكافحة اإلرهاب إلخالء 

اليمن من التنظيامت اإلرهابية.

األمناء/خاص:
اســتطاع املجلس االنتقايل الجنويب، خالل فرتة وجيزة، من تحقيق العديد 
من النجاحات عى مختلف األصعدة مبا يخدم القضية الجنوبية يف املقام األول، 
ومتكن من أن يصنع قوة دبلوماســية وعســكرية ال ميكن االستهانة بها، يف 

وقٍت تحارص فيه الجنوب العديد من التحديات.
ونجح االنتقــايل يف وضع القضية الجنوبية العادلــة عى جدول اهتامم 
اإلقليم وكذا عى الســاحة الدولية، بعدما كّثف من جهوده الدبلوماســية عى 

النحو الذي أوصل صوت الجنوب املظلوم ليجوب حول العامل.
كام حقق املجلس االنتقايل الجنويب نجاًحا دبلوماسًيا يف مواجهة الرشعية 
التي عمدت عى تعطيل رواتب العسكريني الجنوبيني وذلك بعد أن توصل التفاق 
مع التحالف العريب بشــأن رصف الرواتب، األمر الذي ســيكون له انعكاسات 

إيجابية عسكرًيا عى أرض الواقع.
وعى مستوى املسار الســيايس املرتبط باتفاق الرياض، استطاع االنتقايل 
أن يحقق ثباًتا يف املوقف الجنويب مــن االتفاق بالرغم من مراوغات الرشعية 
التي مل تتوقف، وأكد رئيس املجلس االنتقايل الجنويب عيدروس الُزبيدي، خالل 
لقائه سفر الواليات املتحدة األمريكية كريستوفر هنزل، ونائبته كاثيل ويسيل، 
عى متســكه بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، مشًرا إىل أن جهود االنتقايل تنصب 

باألساس عى تذليل العقبات التي تعرقله.
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تقارير

"األمناء" قسم التقارير:
مل تكد متر بضعة أسابيع عى واقعة 
طفلة املاء التــي طالها اإلرهاب الحويث 
رت الواقعة  يف حي الروضة، حتــى تكرَّ
من جديد يف محافظــة تعز، تعبًرا عن 

الوجه اإلرهايب للمليشيات.
القصــة األوىل تعــود إىل منتصف 
أغســطس / آب املــايض، عندما تجرد 
قناص حويث من إنســانيته، واستهدف 
طفلة يف حي الروضــة بتعز، وذلك من 
موقع متركزه يف معسكر األمن املركزي 
رشق املدينة أثناء مرورها لجلب املاء أمام 

فندق سبأ.
حيث  جديد،  مــن  الجرمية  وتكررت 
الحويث  مليشــيا  يف  عنــر  قنــص 
اإلرهابيــة، فتاة عرشينيــة، كانت يف 

طريقها لجلب املاء، رشق مدينة تعز.
ويف التفاصيل، أصيبت الشــابة سبأ 
عبده صالح )23 عاًما(، صباح الخميس، 
بعيار ناري خالل توجهها لجلب املاء يف 
حي وادي صالة، مصدره متركز للمليشيا 

املدعومة من إيران يف تبة السالل.
هــذا اإلرهــاب الفتــاك يضاف إىل 
ســجل طويل من إرهاب خبيث مارسته 
املليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها 

العبثيــة يف صيــف 2014م، وارتكبت 
خاللها كثًرا من االنتهاكات.

وطوال ســنوات الحرب العبثية، دفع 
أطفال اليمن كلفًة باهظًة بسبب الجرائم 
املرّوعة التي ارتكبتها املليشيات الحوثية، 
والتي تنّوعت بني بني القتل واالختطاف 

والتجنيد.
وعى الرغم مــن توثيق هذه الجرائم 
املجتمع  فــإّن  الغاشــمة،  واالعتداءات 
الدويل مل يتخذ إجــراءات عقابية رادعة 

ضد املليشيات الحوثية.
للحرب  الغاشــمة  الكلفــة  وضمن 
الحوثية، فهناك نحو مليوين طفل و1,5 
مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من 
ا 127  سوء التغذية الحاد، كام تواجه حاليًّ
مديرية من أصــل 333 مديريًة مخاطر 
متزايدة باالنــزالق إىل املجاعة تصل إىل 

أكرث من 60٪ من عدد السكان.
كام أّن تجنيد األطفــال قرًسا والزج 
بهم يف جبهات املــوت ميّثل واحدة من 
املليشيات  ارتكبتها  التي  الجرائم  أبشــع 
باًعا  التي متلك  املوالية إليــران  الحوثية 

طويلة يف هذا اإلرهاب الغاشم.
عديدة،  حقوقية  إحصــاءات  ووفق 
فهناك سبعة آالف طفل مجند يف صفوف 

املليشــيات الحوثية، وال يــكاد يخلو أي 
أو حشــد عسكري  أو تجمع  معســكر 
للحوثيــني مــن أطفال، حيــث يجري 
استغاللهم بشكل كبر عرب الزج بهم يف 

جبهات ومحارق املوت.

حرب حوثية باملياه
يف الوقت الذي أحدثــت فيه الحرب 
العبثية الحوثية شًحا ملحوًظا يف املياه، 
فإّن جهوًدا دؤوبــة تبذلها جهات دولية 
عماًل عى تجنيب املدنيني من ويالت هذه 

املآيس.
محافظــة إب، كــام غرهــا مــن 
املحافظات، تشــهد أزمــات متكررة يف 
املياه، منذ منتصف عام 2018، عى النحو 

الذي كّبد املدنيني كلفة باهظة للغاية.
ويف هــذا اإلطار، دّعمــت املنظمة 
للهجرة، نحو 4590 شــخًصا  الدوليــة 
بأنشــطة نقل املياه، بالشاحنات يف 20 

موقًعا للنازحني يف إب.
وقالت املنظمة يف بيان لها، األربعاء، 
إنَّ توفر املياه يظل الشاغل واألمر األكرث 

أهمية للنازحني.
تضاف هذه الجهود إىل سلســلة من 
األعــامل اإلغاثية التــي تقدمها أطراف 

األعباء  دولية عماًل عى مواجهــة هذه 
الناجمة عن الحرب الحوثية.

وتوّثق تقارير دولية تفاقم أزمة املياه 
يف اليمن من معاناة املواطنني، إذ ُيضّطر 
سكان األرياف إىل قطع مسافات طويلة 
بحثًا عنها، فيام يدفع سكان املدن مبالغ 

مالية كبرة نظر رشاء صهاريج املياه.
صنعاء وتعــز وإب واملحويت وحجة 
هــي من أكــرث املناطق معانــاة وتأثًرا 
ازدادت حدتها  املياه، وقــد  بأزمة نقص 
آبار الرشب وتوقف املضخات  مع جفاف 

بسبب نقص الوقود الالزم لتشغيلها.
ففي صنعاء، يعاين السكان من أزمة 
مياه قدمية نتيجة جفاف اآلبار، بخاصة 
حشــيش،  وبني  أرحب  مديريــات  يف 
واســتنزاف املياه الجوفية يف ري شجر 
القــات، إذ ُيضطر املزارعــون لحفر آبار 

بعمق 600 مرت وأكرث.
أرياف صنعاء  الســكان يف  ويعاين 
ظروفا صعبــة مع توقف مضخات املياه 
بفعل انقطاع الكهربــاء ونقص الوقود 
الالزم لتشــغيلها، ما دفــع بعضهم إىل 
قطع مســافات كبــرة، قاصدين قرى 
أخرى مجــاورة لتعبئة امليــاه، يف ظل 
انعدام قدرتهم الرشائية عى دفع تكاليف 

بفعل  تضاعفت  التي  الصهاريج  وأسعار 
تدهور العملة، وكــرثة الطلب عى املياه 

ونقص املعروض منها.
الشــديدة  الُندرة  فــإّن  املجمل،  يف 
لت أحد  يف املياه وعى مدى عقود شــكّ
أخطر التحديات يف اليمن، كام أّن القيود 
املفروضة عى واردات الوقود ســاهمت 
يف زيادة النقــص يف الوقود واالرتفاع 

الحاد يف األسعار.
وأعاق هــذا الوضع املرعب، الحصول 
عى املياه النظيفــة والخدمات الحيوية 
األخــرى، مبا فيهــا الرعايــة الصحية 

والرف الصحي.
بغرض  بالشاحنات  ُتنقل  التي  واملياه 
بيعها وتشــّكل املصــدر الرئييس الذي 
يتــزّود منه أعــداد كبرة من الســكان 
ا يف األسعار،  ا جدًّ شــهدت ارتفاًعا حادًّ
وبينام بلغت أســعار امليــاه الضعف يف 
املعــّدل، إال أّن الزيــادة بلغت يف بعض 

املواقع ستة أضعاف.
كام يواجه نحو 15 مليون شــخص 
مخاطــر اإلصابة بأمــراض قاتلة مثل 
الكولرا بســبب انقطاع حــاد إلمدادات 
يف  أزمات  مــع  بالتزامن  وذلــك  املياه، 
الوقود يفتعلها الحوثيون بني حنٍي وآخر.

�أطفال �لماء.. �أج�ساد 
�سعيفة طالها �إرهاب �لحوثي

احلوثيون ي�سنون 
حربا على الأهايل باإغالق 

�سنابري املياه

هذه أسرار أطماع اإلخوان يف سقطرى واملهرة وأسباب زعزعة األمن فيهما


