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»األمناء« خاص:

األمم  التي كثرًيا ما وجهتها  االتهامات  عادت 
املتحدة للمليشيات الحوثية بأنها تعرقل املساعدات 

اإلنسانية، للساحة من جديد.
وحّملت األمم املتحدة مليشيا الحويث املدعومة 
العاملني  إعاقة وصول  إيران املســؤولية عن  من 
يف املجال اإلنســاين وتحركاتهم وعرقلة غالبية 
العام  الثاين من  الربع  اإلنسانية خالل  املساعدات 

الجاري.
ورصد مكتب األمم املتحدة لتنســيق الشؤون 
اإلنســانية التابع لألمم املتحدة »أوتشــا”، 532 
حادثة تقييد وصول للمســاعدات اإلنسانية، يف 
أشــهر أبريل، ومايو، ويونيو املاضية، يف مناطق 

سيطرة املليشيات الحوثية اإلرهابية.
العمليات  إن  املكتب األممي يف بيــان،  وقال 
التي تتطلب ســفر موظفات أصبحت  واألنشطة 
صعبة لجميع الوكاالت اإلنسانية ما أدى إىل إلغاء 

العمل امليداين.
املتحدة  األمــم  قبل  اتهامات مــن  توجيــه 
للمليشيات الحوثية بأنها تعمل عىل عرقلة وصول 
املساعدات اإلنسانية أمٌر ليس بالجديد، بل اعتادت 
املنظمة الدولية عىل توجيــه مثل هذه االتهامات 

للمليشيات.
بيد أنــه يف الوقت نفســه، كان مالحظا أن 
املجتمع الدويل مل ُيقدم عىل اتخاذ أي خطوة من 
شــأنها الضغط عىل املليشــيات لتتوقف عن هذا 
العبث، يف سياسة أممية ُيقال إنها متنح املليشيات 

الحوثية فرصة لتتامدى يف إرهابها.
الحوثية املســعورة تؤدي بكل  هذه الجرمية 
وضوح إىل تفاقم األزمة اإلنسانية، وهو ما تعمل 

املنظمة الدولية عىل توثيقه أيضا.

ويف يوليو املايض، وصف تقرير دويل صادر 
عن فريق تقييم مســتقل، استجابة األمم املتحدة 
لألزمة املســتمرة باليمن بأنها »سيئة بشكل غري 

مقبول«.

بحســب التقرير، فإن النتائــج الصادرة عن 
 ))IAHE التقييم اإلنســاين املشرتك بني الوكاالت
لالستجابة لألزمة اإلنســانية توفر تقيياًم دامًغا 
لعمــل األمم املتحدة منذ عام 2015، مشــرية إىل 
النقص الحاد يف املعدات املناســبة والفشــل يف 
التحتية املناســبة للنازحني مبا يف  البنية  توفري 
ذلك االفتقار إىل املراحيض والطرق نصف املشيدة 

واملعدات الزراعية املعيبة.
وأضاف التقرير: »عــىل الرغم من أن التقرير 
أقر بأن االســتجابة اإلنســانية لألمم املتحدة قد 
نجحت يف الحد من ســوء التغذية وتعزيز األمن 
الغــذايئ، إال أن مبلــغ الـ 16 مليــار دوالر الذي 
حشــدته وكاالت األمم املتحدة مل يستخدم بشكل 
كاف للتخفيف مام وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية 

يف العامل«.
تحمل هــذه املواقــف، املليشــيات الحوثية 
مســؤولية مبارشة عن تردي األوضاع اإلنسانية، 
بيد أن العزوف عن مامرسة الضغوط الالزمة ضد 

املليشيات لن يساهم يف حل األزمة ُمطلقا.

ملاذا ال�سمت الأممي املخزي اأمام عرقلة احلوثي للم�ساعدات؟
الأمم املتحدة تر�سد )532( حادثة تقييد و�سول للم�ساعدات الإن�سانية خالل �سهرين

شبوة »األمناء« خاص:

أصدر اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب 

فرع محافظة شــبوة، أمس، بيانا أشاد 

فيه باالنتصــارات التي حققتها القوات 

املسلحة الجنوبية ضد التمرد اإلخواين.

الجمود  ظــل  »يف  البيــان:  وقال 

الذي تعانيه معظم محافظات  والخمود 

الذي  الرئايس  التدجــني  بفعل  الجنوب 

جعل مــن الجنــوب مــأوى للقيادات 

أثقلت  التي  واألحياء  والقبائل  واملشايخ 

كاهل الوطن واملواطن، يــأيت الرد عنيًفا ومدوًيا من رجال صربوا ونفــد صربهم، وأطلقوا نريان غضبهم 

براكني ملتهبة تعصف مبن خلدوا يف غيهم وجهلهم بأن شبوة قد انطفأت براكينها يف أغسطس ٢٠١٩ م، 

وإنها قد نامت يف جلباب الجرنال”.

وأضاف: »لقد خاب ظنهم يف مطلع أغســطس ٢٠٢٢م بعد ثالث من السنني ظنوها ثالث أهل الكهف؛ 

سينامون فيها ســادرين يف سديم ليل ال آخر له. ولكن هيهات؛ لقد ســقط الوهم وضاع الحلم يف حنايا 

العدم”.

وتابــع: »إن عهد املؤمنني لله و للوطــن و ألهليه ال ولن ينىس أبدا، وهذا ما عاهد عليه أبناء شــبوة 

بعاملقتها ونخبتها ودفاعها ورجالها ونســائها أجيال غدها ومســتقبلها وإرشاقات األحالم يف حدقات 

األيتام؛ بأن الوطن ال و لن تزهر أغصانه وبراعمه إال باألســود الكحــي واألحمر القاين، وها هي جحافل 

العاملقة التي نذرت نفســها للتحرير والتحرير وحده؛ حتى  تتألأل شــموس النرص و نجومه يف ساموات 

شبوة بفيافيها ومبن فيها، بسهولها وســيولها، بجبالها ورجالها بأشبالها وزهراتها، ومنها إىل كل أرض 

الجنوب من املهرة إىل املندب  بيارق تحرير وباقات نرص تعطر الجنوب من أدناه إىل أقصاه”.

وأشار البيان إىل أن: »التحرير الناجز الذي تحقق بعد مرارة صرب واحتساب كثفت الهموم عىل املهموم 

حتى نطــق الحق مبحق مزابل التاريخ و كنســها إىل مواقعها العفنة التي اعتــادت عىل اجرتار قذاراتها 

مذ عرفت املكــر واالحتيال والخديعة، وها هي اليوم مجردة عن قناعاتها املــزورة و بدا عريها فاضًحا لها 

وألسيادها وملواليها من حملة املباخر واملحابر”.

واختتم البيان بالقول: »لك النرص يا أرًضا تعطرت بنجيع دماء الشــهداء، وباحمرار جراحات املقاتلني، 

وبزئري اليتامى املتسامي، وبرصخات الثكاىل من األمهات الحاضنات األوطان بدال ممن يف األكفان”.

»األمناء« متابعات:

حذر مراقبون للشــأن السيايس 

والعســكري مــن تحــركات إيرانية 

مشبوهة يف مضيق باب املندب والبحر 

األحمر مبحاذاة املياه اإلقليمية.

وتأيت هذه التحذيــرات بالتزامن 

مع إعالن الســلطات االيرانية وصول 

البحر  إىل  لها  تابعة  حربية  ســفينة 

األحمر بعــد تعرض إحدى ســفنها 

التجارية للتهديــد إثر محاولة هجوم 

فاشلة عليها من قبل زوارق مجهولة.

يف  املتخصص  الباحــث  وقــال 

إن  الذهب،  العســكرية عي  الشؤون 

هناك »تحــركات للبحرية اإليرانية يف حوض البحر 

األحمر، ضمــن وجودها غري الدائم، الذي تعوض به 

رفض دول هذا الحوض أي وجود عســكري لها عىل 

اليابسة«.

وأشار الذهب اىل أن التحركات االيرانية مبا يف 

ذلك إعالنها رســميا وصول إحدى سفنها الحربية 

إىل البحر األحمر، تأيت يف ســياق تسهيل استمرار 

عمليات تهريب األسلحة إىل الرب اليمني.

وحذر الباحث العســكري، مــن تصاعد وترية 

عمليات التهريب والتجسس، عقب إعالن صادر عن 

مجلس األمن بشــأن احتاملية توقف البعثة األممية 

التي تتخذ من جيبويت مقــرًا لها عن القيام مبهمة 

تفتيش الســفن القادمة إىل اليمن نتيجة صعوبات 

يف التمويل.

وقال إن تهريب األسلحة إىل الحوثيني، وعمليات 

التجسس، قد تتصاعد مستقباًل، وستزداد رضاوة إذا 

ما توقف نشاط بعثة مجلس األمن الخاصة مبراقبة 

الخاضعة  اليمنيــة  املوانئ  الداخلة إىل  الشــحنات 

لسيطرة الحوثيني.

وكانت القوات املشــرتكة أعلنت يف وقت سابق 

تفكيك خاليا تجسســية وأخرى متخصصة بعملية 

تهريب األسلحة اىل السواحل الغربية لليمن.

وذكر البيان أن شــعبة االستخبارات العسكرية 

متكنت من اإليقاع بسبع خاليا مرتبطة الحوثيني.

وأوضح البيان أن عنارص إحدى الخاليا املضبوطة 

التحقيقات معهــم بضلوعهم يف  اعرتفوا خــالل 

عمليات تهريب أسلحة متنوعة من ميناء بندر عباس 

اإليراين عرب األحمر نحو الداخل اليمني، إضافة إىل 

القيام بأنشطة تجسسية لصالح الجامعة الحوثية.

�صيا�صة اأممية متنح احلوثي فر�صة للتمادي
اتهامات اأممية جديدة دون �سغوط على ملي�سيا احلوثي

هل تت�ساعد عملية تهريب الأ�سلحة للحوثيني م�ستقباًل؟
احتاد اأدباء وكتاب اجلنوب ب�سبوة ي�سيد بانت�سارات 

القوات امل�سلحة اجلنوبية �سد التمرد الإخواين
حتذيرات من حترك إيراني مريب قبالة السواحل


