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محليات

األمناء / خاص :

قالت الخبرية االمريكية املختصة يف شؤون 
األمن القومي، “ارينا تســوكرمان”، إن مليشيا 
الحامية،  الحويث، ضمنت مســتوى معيًنا من 
مع اســتمرار حزب اإلصــاح – الفرع املحيل 
لتنظيم اإلخوان- يف النمو والهيمنة عىل املشهد 

السيايس يف اليمن.
وقالــت تســوكرمان، يف حديث خاص إىل 
“نيوزميــن”، إن هناك عوامل متنــع التحالف 
العريب، بقيادة السعودية، من تحرير تعز، الفتة 
إىل أن تعز ومأرب، تعــدان من معاقل اإلصاح 
القويــة، “مام يعنــي أن الحوثيــن هم أيضًا 
مرسبة  استخباراتية  معلومات  من  مستفيدون 

لإلخوان”.
وأوضحــت أنه “ يف املايض ظهرت أدلة عىل 
التعاون بن مســؤويل اإلصاح وأعضاء قوات 
التحالف، وكان ال بد من استبدال كبار القادة يف 
التحالف، لكن ذلك مل يحل املشــكلة بالكامل”، 
وهي إشــارة اىل إقالة قائد القوات املشــركة 

للتحالف يف اليمن الفريق فهد بن تريك.
وذكرت الخبرية األمريكية أن بعض املسؤولن 

يف بعض الــدول األعضــاء يف التحالف – مل 
تسميهم-  تبنوا سياســة القنوات الخلفية مع 
جامعة الحوثين، مام مينح األخرية مســتوى 

معينا من الرشعية الدبلوماسية والسياسية. 
هؤالء  استعداد  فإن  لـ”تسوكرمان”،  ووفقا 
املسؤولن إلجراء محادثات خلف الكواليس يثري 
تســاؤالت حول التزام السياسة الخارجية لتلك 

الدول بحل عسكري ضد املليشيات اإلرهابية.
واســتطردت القول: “يف الداخل اســتطاع 
الحوثيون االستمرار يف التجنيد الناجح للعشائر 
املحلية بوســائل مختلفة وتقويــة صفوفهم 
ضد التحالف، بينام يواجه التحالف انقســامات 
داخلية، مام يجعل من الصعــب التوحيد حول 

أهداف معينة”.
الجويــة ذات فعالية  وأكملــت:” الرضبات 
محدودة، حيث متكن الحوثيون من إعادة تجميع 
صفوفهم عــىل األرض باســتخدام الجغرافيا 

املحلية وشبكات استخباراتهم كوسيلة ضغط.
اليمنية  القوات  أن  ونوهت تســوكرمان إىل 
املشــركة اقربت يف عــام 2018 من تحرير 
مدينــة الحديدة االســراتيجية ومينائها، لكن 
تحت ضغط من األمم املتحدة، بدعم من الواليات 

املتحدة وجهــات فاعلة أخــرى، أوقف هجوم 
الحديدة باتفاق تسوية.

وأكــدت أن اتفــاق “ســتوكهومل” أضفى 
الرشعية عىل أنشطة مليشيا الحويث من خال 

السامح لهم بامليض قدما يف عدوانهم.
ومضــت قائلــة: “بطبيعة الحــال، انتهك 
الحوثيون عىل الفور بنــود االتفاقية وبداًل من 
االنســحاب الكامل من ميناء الحديدة، سيطروا 
عليه بالكامل، وفشــلوا يف معالجة ترسيبات 
الفرصة  املهددة، واســتخدموا  الناقلة صافــر 
لتجديد عمليات التهريب اإليرانية بشــكل أكرث 

قوة من أي وقت مىض”.
وقالت “تسوكرمان”، إن “اإلماراتين يعلبون 
دورا يف تحقيق االســتقرار ومكافحة اإلرهاب 
يف بعض املناطق اليمنية املحددة”، لكنها عادت 
لتقول إن “الخافات يف معسكر التحالف، عىل 
املستوى االســراتيجي جعلت السعي لتحقيق 

األهداف املشركة أمرا صعبا”.
وشــددت عــىل تصحيح هــذه االختافات 
والتوصل إىل مسار مشرك ومتسق، الستعادة 
الصورة اإليجابيــة للتحالف وجعل التواصل مع 

السكان املحلين أكرث فعالية ووضوحا”.

اإلصاح يحول التمويل ألسباب فاسدة
ايرينا  األمريكيــة  الخبرية  قالــت  يف حن 
الحكومة  إن  تسوكرمان، يف ســياق حديثها،  
اليمنية ال تزال غري مهتمة يف االقتصاد املحيل، 
وتهيمــن عليها عنارص اإلصاح التي تشــتهر 

بالفساد أكرث من اإلدارة االقتصادية الفعالة.
ورأت أن ســقوط العملة اليمنية أمر طبيعي 
ويصعب إدارته، مضيفة:” ال تســاهم الحكومة 

اليمنية حاليا يف التنمية النشطة لاقتصاد”.
وقالت تســوكرمان إن إخوان اليمن يتبعون 
نهًجــا اقتصادًيا ضــاًرا أو ببســاطة يحولون 
التمويل ألســباب فاســدة، مؤكدة عدم وجود 
اسراتيجية واضحة لتحسن الوضع سواء من 
بالعملة  واإلقليمية  املحلية  الثقة  استعادة  حيث 
اليمنية، أو تحسن الظروف املحلية يف األرايض 

املحررة.
وخلصــت الخبرية األمريكيــة إىل القول إن 
عدم االستقرار العام املحيل والفساد والتوترات 
الطائفيــة والخافــات الداخليــة خلق داخل 
التحالف انطباعا عاما ســيئا عــىل الرغم من 

التواصل اإلنساين السخي.

عميد/عبدالكرمي حسن مساعد اجلعوف

إىل صناع القرار من أبناء الجنوب وإىل هاماته 
ورجاله املخلصــن الذي تهمهم قضية شــعبهم 
وأرضهم وترابه الغايل الذي عاشــوا فيه وخلقوا 
فيه من جزيرة األحام سقطرى رشقا مرورا باملهرة 

وشــبوة  وحرضموت 
والضالع  ولحج  وأبن 
وعــدن الحبيبــة إىل 
مضيــق بــاب املندب 
حنجرة  ميون  وجزيرة 
غربا،  األحمــر  البحر 
ندعوكم باســم آهات 
ودموع أمهات الشهداء 
الجرحــى  وأنــن 
واملعتقلــن وباســم 
من  األعظم  الســواد 
والثكاىل  املقهوريــن 
ومدنين  عســكرين 
وشــبابا  وشــيوخا 
وأطفــاال،  ونســاًء 
ندعوكم باسم األصالة 
والشــموخ  والرجولة 
النهــوض  إىل 
وإيقــاظ  والفزعــة 
واإلحســاس  الضمري 
إن وجدت  باملسؤولية، 
مبن  نســألكم  فيكم، 
بدون  الســامء  خلق 
تتفرجوا  ال  أن  عمــد 

املخيف  املشــهد  عىل 
واملنعطــف الخطري الذي مير بــه جنوبنا الحبيب 
والذي مل يسبق له مثيل يف التاريخ القديم والحديث 
من أخطار ومؤامــرات وتجاذبات دولية وإقليمية 
وتجويعه  وإذالله  العظيم  تركيع شــعبكم  لغرض 
وأنتم يف ســبات عميق وكأنــه ال يهمكم يشء.. 
اتركوا املناكفات والخافات الجانبية التي ال تسمن 

وال تغني من جوع وحافظوا عىل كرامة شــعبكم، 
البعض للوصول والســيطرة  التفوا حول بعضكم 
عىل أرضكم املليئة بالخريات والرثوات التي تكفينا 
جميعا وسنعيش أحرارا بعيدا عن الذل والهوان ولن 
نحتاج ألحد وســنكون أسيادا عىل أرضنا وسيأيت 

العامل إلينا.
لبعضكــم  تنازلــوا 
املناصب  اتركوا  البعض، 
وال  وقتها،  هــذا  فليس 
تتصارعــوا عىل الكعكة 
ومل تنضج بعد، وبالتايل 
اآلخــرون  يبتلعهــا 
وشعبكم يتضور جوعا.. 
أيها الشجعان، يا هامات 
الجنــوب البواســل، آن 
خافاتنا  لنضــع  األوان 
جانبا  ونلتف حول وطننا 
والحفاظ  عنــه  والدفاع 
عــىل كل ذرة رمــل من 
تحريره  واستكامل  ترابه 
الغزاة والحاقدين  من كل 
اليوم  بعد  نســمح  ولن 
أن يــأيت شــعب آخر أو 
إقليــم أن يتوغل ويحتل 
ويستبيح األرض والرثوة 
للجنوب  ملــٌك  هي  التي 

وألجياله القادم.
من  نتعلم  أن  علينــا   
نتعلم  أن  علينا  أخطائنا، 
مــن اآلخريــن الذيــن 
ومحاولة  ضدنا  يرتصون 
غزونا رغــم خافاتهم الكبــرية، نحن جميعا يف 
فوهة املدفــع والتآمر علينا جميعــا، أما الجنوب 
فإنه يتسع للجميع ولكل أبنائه وليس ملًكا ملنطقة 
أو ملحافظة معينة وســيتم بناء الدولة الفيدرالية 
بالتساوي بن كل املحافظات ويجب أن نرتقي يف 

وعينا، نكون أو ال نكون.

كتب/جهاد عوض:

املديريات  يف  املعنيــة  الجهات  تســعى 
املحورية  بالجوالت  واالهتــامم  العناية  إىل 
أهم  وتربط  تتوســط  التــي  والرئيســية, 
الشوارع بعضها ببعض, بتزيينها ونظافتها 
وتشجريها وتوفري اإلنارة لها, لتعطي منظرًا 
جامليا تظهر مســتوى النظافة يف املدينة, 
ويتمثل ذلك يف جدية وإخاص املســؤولن 
أداء عملهم ومتابعتهم لنشاط مرافقهم  يف 

اليومي يف هذا الجانب.
إال أن الجهــات املعنيــة يف مديرية خور 
مكرس تناست وتجاهلت هذا الدور يف جولة 
البــط، الجمهورية ســابقا, بتحويل مقلب 
القاممة إىل جانبهــا مبارشة, وال ندري هل 
لعــدم وجود مكان آخر مناســب للقاممة؟ 
أم لتعدد وكرثة املهــام املنوطة بهم جعلهم 
ال مييــزون بن األصلح واألنســب للجولة, 
فاختــاروا هــذا املقلب لهــا ليزينها بتلون 
وتطايــر املخلفات منه, وانبعــاث روائحه 
الكريهــة التي تزكم أنوف املــارة ومرتادي 

املحات املجاورة؟

قرار نقل مقلب القاممة إىل وسط الجولة 
قرار خاطئ وغري مدروس, يعكس مستوى 
العشوائية وسوء التخطيط يف اتخاذ القرار 
املناسب لدى قســم النظافة باملديرية, علام 
أن مقلــب القاممة كان خارج الجولة بأمتار 
معدودة, وهو  مســتحدث أيضا منذ سنوات 
قليلــة ماضية, كغريه مــن مواقع ومكبات 
القاممة التي تظهــر وتختفي البعض منها 
يف املديرية, نتيجة تحويلها إىل أماكن أخرى 

أو البسط العشوايئ عليها.
نتمنى من قسم النظافة إعادة النظر يف 
هذا املوقع, لكونه يشــوه املنظر العام ألهم 
جولــة باملديرية موقعــًا وازدحاما, بحركة 
معا,  والبرش  للمركبــات  متواصلة  مرورية 
وتحويله إىل مكان آخر مناسب، مثا بجانب 
ســور املركز الطبي وكلية الطب كونه مكانا 
خاليا وغري مســتخدم متر املركبات مرسعة 
فيه, ويبعد عــن مباين املواطنن وأي مرفق 

حكومي مبسافة كافية ومقبولة.
ولنجعل من موقــع جولة البط واملديرية 
العاصمة عدن مكانا  التي تتوسط مديريات 
نظيفا وجميا يرس الناظرين والزائرين لهام.

خبرية اأمريكية تك�سف مكا�سب احلوثي من هيمنة »الإخوان« على حكومة اليمن

�سرخة منا�سل و�سحوة �سمري.. 
افهموا الدر�س جيدا يا قادة

»جولة البط« بني الهتمام والإهمال


