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سيناتور أمريكي لصحيفة ( واشنطن بوست):

جمل�س الأمن قرر �إدراج �إخوان اليمن وجنل هادي واحلوثيني �ضمن قائمة العقوبات

تقري��ر /متابع��ات /ترجم��ة
خا�ص��ة ملوقع هافتنغون بو�س��ت
عربي

قرر مجلس األمــن الدويل  -أمس
بناء عىل طلب تقدم به
األول السبت ً -
غالبية األعضاء إدراج مجموعة جديدة
مــن اليمنيني يف قامئــة العقوبات
ملعيقي التسوية السياسية باليمن .
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»
عن السيناتور األمرييك «دافيد مارك»
أن مجلس األمن ناقش قامئة عقوبات
جديدة تخص اليمــن ،بينها عقوبات
خاصة مبعيقي التســوية السياسية
باليمــن ،وأخرى لجهــات تقدم دعم
للجامعات اإلرهابية.
وأكد الســيناتور «مارك» بحســب
الصحيفة ،أن من بــن القوائم التي
ســيضمها مجلــس األمــن لقوائم
العقوبات بشــأن اليمن ،أشــخاص
يتبعــون الرئيــس اليمنــي هادي
وحكومتــه بينهم نجله األكرب ونائب
هادي ووزراء الداخلية ووكالء وزارات
وقيادات عســكرية تتبــع الحامية
الشــخصية لهادي ،مبقابــل إدراج
جامعــة الحويث املواليــة إليران يف

قامئة العقوبات نفسها.

وأشــار «مــارك» أن مجلس األمن

ناقش أيضا إدراج قيادات سياســية

مينية يف قامئــة الداعمني لإلرهاب،
وسيكون عىل رأسها جامعة اإلخوان
املســلمني باليمن ،مؤكدا أن ذلك يأيت
وفقا لوثائق وأدلة دامغة حصل عليها
مجلس األمن من دول عظمى.
وأضــاف أن عمليــة «قيفة» يف
البيضاء وســط اليمن والتي نفذتها
وحدات إنــزال خاصة مــن املارينز
األمرييك كشــفت عن خيــوط لعبة
اإلرهاب باليمــن ،وتــورط قيادات
ومســؤولني مينيني بدعــم اإلرهاب
وفتح ومتويل معسكرات لهم.
وقال «مارك» أن الرئيس األمرييك
دونالد ترامب عازم عىل إنهاء اإلرهاب
ورضبه يف عقر داره وداخل الحصون
الجبلية يف اليمن.
مختتــا ترصيحــه لصحيفــة
«واشنطن بوســت» أن ترامب كان قد
وجه رســالة للكونجــرس األمرييك
يف مارس املايض طالبا املوافقة عىل
تكثيــف الواليات املتحــدة عملياتها
ضد اإلرهاب باليمن وسوريا والعراق
وأفغانســتان ،معتربا أن اليمن تشكل
الخطر األبرز وأن مسؤولني بالحكومة
يقدمون الدعم الكامل لإلرهاب ووجب
محاسبتهم.

(جحاف)  ..منطقة منكوبة ()٤-١

ثالثون �ألف ن�سمة تعاين العط�ش ب�سبب عدم وجود مياه ال�شرب !

كتب /رائد اجلحايف

مديرية (جحاف) بالضالع يسكنها
حوايل ثالثون ألف نسمة يقطنون يف
أكرث من ستني منطقة وقرية تتوزع
عىل ظهر جبل جحــاف الذي يرتفع
عن سطح البحر بتســعة ألف قدم،
هؤالء الســكان يعانون من مشكلة
انقطاع ميــاه الرشب بعــد تعرض
حوايل ( )٣٥٠برئ رشب للجفاف.
ومل تكــن كل هذه اآلبار تنتج املياه
 ،فخالل الســنوات األخرية انقطعت
املياه عــن ثالثة أربــاع العدد الكيل
لآلبار.
مياه جبــل جحاف كانــت عبارة
عن مياه ســطحية  ،واعتمد األهايل
يف القدم عىل حفر اآلبار السطحية
للحصول عىل ميــاه الرشب ،وخالل
العقود املاضية مل تقم أي مشــاريع
لحفر اآلبار باستثناء بعض املنظامت
التنموية األجنبيــة التي عملت عىل
بناء خزانات صغرية لحفظ املياه ،لكن
وبسبب قلة هطول األمطار املوسمية
خصوص ًا يف األعوام الثالثة املاضية
تسببت يف نفاد كيل ملخزون املياه.

مــروع مياه حجــر  -جحاف -
الضالــع ،تم توقيفه بعــد إنجاز ما
نســبته ٪٨٠ لتتعرض اليوم أنابيب
املياه التي مل تعمــل بعد إىل التدمري
بفعــل اإلهــال وعدم اســتكامل
املــروع املمول من قبــل الصندوق
الكويتي للتنمية.
اليوم ورغم أن الوقت ال يزال مبكر ًا
يف بداية فصل الشتاء إال أن آبار املياه
جفت نهائي ًا وأصبــح الحصول عىل
لرتات قليلة من مياه الرشب التي تسد
عطش أفراد األرسة مجرد حلم.
وللحصول عىل كمية قليلة من املاء
الصالح للرشب عليك قطع مســافة
أكرث مــن عرشين مرت لــراء عدة
لرتات سيصل ســعرها إىل أكرث من
ثالثــة ألف ريال تكفــي فقط ألرسة
واحدة خالل ٢٤ساعة ،هذا يف حني
يعاين الســكان من ظــروف مالية
صعبة بســبب انقطاع مصدر العيش
لغالبيــة األرس التي كانت تعتمد عىل
زراعة الحبوب باإلضافة إىل الظروف
الراهنة التي تعيشــها البالد بشــكل
عام.
يحتاج أهايل جحــاف إىل ناقالت
تعمل عــى جلب امليــاه من مناطق

خــارج الضالع كحل إســعايف لكن
املســافة الطويلة وارتفاع أســعار
الوقود ضاعف املأساة وفاقم املشكلة
ألن إحضــار املياه من تلــك املناطق
البعيدة ســتكلف مبالغ مالية كبرية ،
هذا ناهيك عن وعــورة الطريق التي
تجعل من أصحاب الناقالت يتهربون
من نقل املياه إىل جبل جحاف.
ثالثون ألف نسمة من أبناء جحاف
يعيشــون اليوم يف وضع صعب جد ًا
وينتظرون واقع ًا مشئوم ًا وال يوجد
أمامهم أي حل للمشــكلة إال النزوح
نحو مناطق يحصلون فيها عىل كمية
من املاء تفي حاجــة أرسهم تضمن
استمرارهم عىل قيد الحياة ،ولكن إىل
أين واملناطــق املحيطة بجبل جحاف
هي األخرى بالكاد تســتطيع توفري
مياه الرشب بالذات هــذا العام الذي
مل يشــهد هطول أمطار يف فصيل
الصيف والخريف ؟!.
هنا يف جبــل جحاف كارثة تطرق
األبــواب وال محالة من وقوعها عىل
الجميع دون اســتثناء  ،فيظل غياب
كامل ألي سلطات محلية تعمل عىل
معالجة املشــكلة ،باإلضافة إىل عدم
وجــود أي منظامت إنســانية تعمل

عىل مســاعدة األهايل يف الحصول
عىل مياه الرشب وتخفف معاناتهم..
هنا نطرق أبــواب الجميع ونعلن
(جحاف) منطقــة منكوبة ،ونتوجه
مبناشدة إىل كافة وســائل اإلعالم
واإلعالميني والعاملني يف املنظامت
اإلنسانية إىل إبراز املشكلة وإيصال
صوت األهــايل إىل املنظامت الدولية

إلسعاف الســكان بإيجاد أي حلول
مستعجلة تضمن عدم تفاقم الوضع
املأساوي..
رصخة اســتغاثة أيض ًا إىل كافة
املغرتبني من أبنــاء جحاف والضالع
إىل مســاعدة إخوانهــم بتقديم ما
يستطيعون لتوفري مياه الرشب.

