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حلم إيران التوّسعي في اليمن يتــــــــبّدد.. ومؤسسات الدولة تتمّكن

سنوات من الحزم واألمــــــل

مــع انقضــاء أربع ســنوات علــى بــدء العمليات 

العسكرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن،  والتي 

انطلقت في الســادس والعشــرين من شهر مارس 

٢٠١٥ تضاءلــت آمال إيران في تصدير مشــروعها 

التخريبــي، وبددت أحالمها التوســعية إلى جنوب 

الجزيرة العربية، مع تضييق الخناق على ميليشــيا 

الحوثــي، وإعادة بناء مؤسســات الدولــة اليمنية 

في كافــة المناحــي، فعندما اجتاحت الميليشــيا 

العاصمــة اليمنيــة صنعاء، واســتولت بالقوة على 

الحكم، ووضعت الرئيس الشــرعي عبد ربه منصور 

هــادي والحكومة رهن اإلقامة الجبرية، خرج قادة 

طهــران يتفاخرون بأن عاصمــة عربية رابعة باتت 

تحت ســيطرة عمالئهم، وتوالى تســيير الجســور 

الجوية بين طهران وصنعاء.. وعاشــت مؤسســات 

الدولة األساســية حالة من الشلل، وصل في بعضها 

إلى االنهيــار، وبالذات مؤسســات الجيش واألمن 

والشــرطة، وعمــت الفوضى، ومددت الميليشــيا 

ســيطرتها إلــى غالبية المنافــذ البحريــة والبرية 

والجويــة، واحتلت المؤسســات المدنية من خالل 

مندوبــي، ما أســميت باللجنــة الثوريــة، وبدأت 

بإبعاد المسؤولين والموظفين العموميين، وإحالل 

عناصرها محلهم. 

وَلم تكتِف الميليشــيا بهذه السيطرة واالنهيار، 

بــل شــنت حملــة اعتقــاالت طالــت اآلالف من 

الناشطين والمعارضين لها، كما أغلقت المؤسسات 

اإلعالمية والصحف المعارضة والمســتقلة، قبل أن 

تمتد يد بطشــها إلى منظمــات المجتمع المدني، 

وتوجت ذلك باالنقالب على التحالف الذي تشكل 

مع حزب المؤتمر الشــعبي العام، ورئيسه الرئيس 

الراحــل علي عبد الله صالــح، حيث عملت طوال 

ســنتين من التحالف على إدخال ميليشــياتها إلى 

المناطق الحيوية في العاصمة، وعند ساعة الصفر، 

هاجمت مقرات وقيادات الحزب، وقتلت الرئيس 

الراحل ومعه عارف الزوكا أمين عام حزب المؤتمر 

الشعبي العام.

عمليات التحرير 
وعلى عكس هذه الممارسات، 

تولــى تحالف دعم الشــرعية 

دعم المقاومة اليمنية، وتحرير 

محافظات عــدن وأبين ولحج 

وشــبوة، وتقدمت عبر الســاحل الغربي، وحررته 

مــن أطراف عدن، حتى وصلت إلى وســط مدينة 

الحديــدة، بعــد أن أمنــت ميناء المخــا التاريخي 

والهــام، ومضيق بــاب المندب، الــذي تمر عبره 

حركــة التجارة العالميــة. في اتجــاه آخر، تحمل 

التحالــف، مهمــة إعادة بنــاء مؤسســات الدولة 

اليمنية، األمنية والعسكرية، والمؤسسات المدنية، 

وتشــكلت خالل فترة زمنية قياسية قوات الجيش 

الوطنــي، وقوات األمن المحلية فــي المحافظات 

المحــررة، كمــا تشـــــكلت وحــدات الجيش في 

المناطــق التي ال تزال تحت ســيطرة الميليشــيا، 

حيث تتولى هذه الوحدات اآلن مهمة تحرير تلك 

المناطق.

وألن انهيار مؤسســات الدولــة بفعل االنقالب، 

ونهب الميليشــيا للبنك المركزي اليمني، واحتياط 

النقــد األجنبــي، ومــن ثــم وقف صــرف رواتب 

الموظفين، ومصــادرة العائدات العامة لمجهودها 

الحربــي، فإن اليمنييــن واجهوا وضعــاً كارثياً في 

كافة الجوانب، ابتداء بشبح الجوع، وانتهاء بتفشي 

األوبئــة، وانهيــار النظــام الصحي، نتيجــة توجيه 

الميليشــيا عائدات الضرائب والجمــارك والمبالغ 

التي نهبت مــن البنك المركــزي، لصالح مقاتليها 

في الجبهات، وهو ما جعل التحالف يتحمل عبء 

دول التحالف أكبر ممول لالحــــــــــــــتيــاجات اإلنســانية في اليمــن  

عبد الرقيب فتح: التحالف يغيث ويــــــــنقذ.. والحــوثي يعــرقــل وينــهب
أكد وزيــر اإلدارة المحليــة رئيس اللجنة 

العليــا لإلغاثة اليمنــي عبدالرقيب فتح، 

أن اإلمارات والســعودية والكويت كانت 

وال زالــت الســند الحقيقــي لليمن وفي 

إنقــاذ شــعبه من كثير من المآســي، من 

خالل تقديم الدعم اإلغاثي واإلنساني في 

كافة المجــاالت، وفي جميع المحافظات 

اليمنية، في الوقت الذي تقوم به ميليشيا 

أمام  العراقيل  اإليرانية بوضــع  الحوثــي 

المســاعدات اإلغاثيــة واحتجازها ونهبها 

وتســخيرها لصالــح من يعملــون معها، 

محماًل إياها مسؤولية تدهور وسوء الوضع 

اإلنســاني فــي المناطــق غيــر المحررة. 

وأشــاد عبدالرقيــب فتــح، بالمســاهمة 

الكبيــرة لألشــقاء في اإلمــارات العربية 

الســعودية  العربية  والمملكة  المتحــدة 

ودولة الكويت، فــي الوقوف إلى جانب 

الشعب اليمني وتقديم المشاريع اإلغاثية 

واإلنســانية إلى كافة المحافظات اليمنية 

وفــي كافة المجــاالت المرتبطــة بحياة 

المواطنين اليمنيين.

مساهمات اإلمارات
وأوضــح فتــح أن مســاهمات الهيئــات 

اإلغاثيــة المانحــة في كل مــن اإلمارات 

والمملكــة العربية الســعودية والكويت 

ممثلة بالهالل األحمر اإلماراتي ومؤسسة 

خليفــة بــن زايــد ومركز الملك ســلمان 

والهــالل  اإلنســانية  واألعمــال  لإلغاثــة 

األحمر الكويتي وجمعية اإلغاثة الكويتية، 

وغيرها من المؤسسات المانحة في هذه 

الــدول لعبــت دوراً كبيــراً في تحســين 

الوضع اإلنســاني في كل المناطق اليمنية 

وأنقــذت الســكان مــن مجاعــة محققه 

جراء الحرب التي شــنتها ميليشيا الحوثي 

االنقالبيــة بحق الشــعب اليمنــي ونهبها 

لخزينــة الدولــة وإيرادات المؤسســات. 

وأشــار الوزير اليمني إلى أن دول مجلس 

التعاون كانــت الممول األكبر للمنظمات 

اإلغاثيــة الدوليــة واألمميــة فــي تنفيذ 

مشاريع إغاثية وإنسانية في اليمن، وذلك 

من خالل المساهمة والدعم الكبير الذي 

قدمته هــذه الدول لعمليات االســتجابة 

اإلنســانية التي تدعو إليها األمم المتحدة 

بشــان إغاثة اليمــن. وقال عبــد الرقيب 

فتح: إن مســاهمة األشــقاء في اإلمارات 

والمملكــة العربية الســعودية والكويت 

خالل مؤتمر االســتجابة اإلنســانية للعام 

٢٠١٩ والــذي عقد في فبراير الماضي في 

جنيف ودعمهم للمنظمات األممية بمليار 

و٢٥٠ مليون دوالر، إضافة إلى ٥٠٠ مليون 

دوالر مناصفــة بيــن كل المملكة العربية 

»إمداد«  بمبــادرة  واإلمارات  الســعودية 

لســد فجوة االحتياج اإلنساني في اليمن، 

في ديسمبر من العام الماضي، خير شاهد 

ودليل علــى اهتمامهم وحرصهم على 

أشقائهم اليمنيين.

رئيــس  وأضــاف 

العليــا  اللجنــة 

لإلغاثــة، »عملنــا مــع األشــقاء في دول 

المجلس وخالل أربع سنوات، منذ انقالب 

الميليشــيا اإلرهابية الحوثية على السلطة 

وحربها على الشــعب اليمني على إيصال 

المساعدات اإلغاثية إلى كافة المحافظات 

اليمنية دون اســتثناء، بمــا فيها المناطق 

الخاضعة لســيطرة الميليشــيا االنقالبية، 

ودشــنا معاً االنتقال إلــى المرحلة الثانية 

من العملية اإلغاثية والمتمثلة بمشــاريع 

دعم ســبل العيــش والمشــاريع اإلغاثية 

والتنموية فــي المحافظات المحررة، مع 

اســتمرار اإلغاثــة العاجلــة للمناطق غير 

المحررة.

مكتب المساعدات
وبين الوزير فتح، أنه تم تأســيس مكتب 

تنســيق المســاعدات اإلغاثية واإلنسانية 

لمناقشــة  لليمــن،  المقدمــة  الخليجيــة 

الوضع اإلنساني في اليمن وتوحيد العمل 

اإلغاثــي المقدم لليمن من قبل األشــقاء. 

وبيــن الوزير أنــه مــا زال المكتب يعقد 

اجتماعــه بصورة شــهرية ويناقش الوضع 

اإلنســاني في اليمن والمشــاريع اإلغاثية 

التــي يتم تقديمها بشــكل شــهري لكافة 

المحافظات اليمنية.

وقال الوزير اليمنــي: في الوقت الذي 

تعمل الحكومــة اليمنية وبالتنســيق مع 

األشــقاء والمانحيــن مــن دول المجلس 

وباقي الدول في تقديم الدعم اإلنســاني 

الميليشــيا  قامــت  المحافظــات  لكافــة 

االنقالبيــة ومنذ مايو٢٠١٥ إلى ديســمبر 

٢٠١٨ باحتجــاز ونهب ومنــع دخول أكثر 

من ٨٨ ســفينة إغاثية وتجاريــة ونفطية 

الحديدة والصليف بمحافظة  إلى ميناءي 

الحديدة اليمنية، منها 3٤ سفينة احتجزتها 

أكثــر مــن 6 أشــهر حتى تلفــت معظم 

حموالتها، إضافة إلى استهداف الميليشيا 

٧ ســفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف 

المباشــر، منها ٤ سفن سعودية وسفينتان 

إماراتيتان وسفينة تركية في البحر األحمر.

وأضاف: إن الميليشيا الحوثية اإلرهابية 

وخــالل نفس الفتــرة احتجــزت ونهبت 

6٩٧ شــاحنة إغاثية في الطــرق الرابطة 

بيــن محافظــات الحديــدة وصنعاء وإب 

وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات 

مشــيراً  لســيطرتها،  الخاضعــة  اليمنيــة 

إلــى أن بعــض تلك الشــاحنات المنهوبة 

كانت تحمل أدويــة خاصة بوباء الكوليرا 

ولقاحــات األطفــال. وذكر وزيــر اإلدارة 

المحليــة ورئيــس اللجنة العليــا لإلغاثة، 

إن ميليشــيا الحوثي أيضــاً وخالل الفترة 

من ٢3 ديســمبر ٢٠١٨م إلــى ١٥ فبراير 

٢٠١٩ مــن بعــد اتفاق الســويد باحتجاز 

ونهب ١٠٢ شاحنة في محافظات الحديدة 

وإب وصنعــاء منها، ٥ شــاحنات محملة 

بأدويــة الكوليــرا والمالريــا، إضافة إلى 

■  التدخل اإلنساني السريع لدول التحالف أنقذ الشعب اليمني من كثير من المآسي      

التحالف العربي عمل 
على تحريـر األرض 

وإعادة تأهيل األجهزة 
الرسمية

التحالف أفشل خطط 
تحويل اليمن إلى مركز 

إليذاء محيطه العربي

التحالف استخدم 
القدرات االقتصادية 

والعسكرية إلرغام 
الميليشيا 

القبول بالخيار 
السياسي  
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تســـود حالة من التفاؤل بقرب انتهاء األزمة اليمنية، حرباً أو ســـل�ً، وترتفع نســـبة 
التوقعات بانفراج وشـــيك وعودة الســـالم واالســـتقرار للدولة، التي نكبتها الحروب 
واالنقالبات واغتيال الرؤساء، بعد حقبة قا�ة، شهدت فيها البالد ما يشبه حالة الدمار 
الشـــاملة، ومرت اليمن منذ استيالء الحو� عىل السلطة بقوة السالح، بنكبات عديدة، 

واجتاحتها األوبئة، وسيطر الجوع والفقر عىل معظم محافظاتها.

سبتمرب 2014، سيطر الحوثيون عىل صنعاء 21 
واقتحموا مقر الفرقة األوىل مدرع.

22 سبتمرب 2014، بات املسؤولون الرسميون، 
¸ن فيهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، 

تحت اإلقامة الجربية.

يناير 2015، هادي يتقدم باستقالته من 22
رئاسة الجمهورية.

15 فرباير 2015، أغلقت كل من سفارات 
أمريكا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا واليابان وسفارات الدول العربية 

أبوابها يف صنعاء.

فرباير 2015، غادر الرئيس اليمني إىل 21 
مسقط رأسه عدن، وبعد ساعات من 

وصوله عدن، تراجع عن االستقالة. 

25 فرباير 2015، التقى الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، أمÂ عام مجلس التعاون 
الخليجي، عبد اللطيف الزيان، يف عدن.

فرباير 2015، أصدر مجلس األمن بياناً، 26
وصف فيه عبد ربه منصور هادي 

بالـ «رئيس الرشعي». 

26  ،Âالرشيف Âمارس 2015، وّجه خادم الحرم
امللك سل�ن بن عبد العزيز، ببدء عملية 

«عاصفة الحزم».

أبريل 2015، سيطر الحوثيون عىل القرص 2
الرئايس يف عدن.

16 يوليو 2015، قوات الرشعية املدعومة من 
التحالف العرÎ تطرد مليشيا الحو� من 

عدن.

سبتمرب 2016، وصلت حكومة د. أحمد 22
عبيد بن دغر إىل العاصمة املؤقتة عدن، 

يف عودة نهائية.

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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حلم إيران التوّسعي في اليمن يتــــــــبّدد.. ومؤسسات الدولة تتمّكن

سنوات من الحزم واألمــــــل

مواجهة هذا الوضع، حيث ضخ التحالف، ســواء عبر 

المنظمــات الدولية أو مباشــرة، مليارات الدوالرات 

لصالــح العمليات اإلغاثية، وإعادة تشــغيل خدمات 

القطاع الصحي والقطاع الخدمي، إلى جانب الحضور 

الفاعل لجمعية الهالل األحمر اإلماراتي، الذي وصلت 

فرقه إلى المناطق النائية والبعيدة في كل المناطق، 

وكذلك مركز الملك سلمان لألعمال اإلنسانية. 

إعادة البناء 
وإذ يرى التحالف أن مهمته هي االنتصار للشــرعية 

وهزيمــة االنقالب، وإفشــال خطط تحويــل اليمن 

إلــى مركــز إليذاء محيطــه العربــي، وتهديد طرق 

المالحــة في خليج عدن وجنوب البحر األحمر، فقد 

رعــى إعادة بناء مؤسســات الدولــة، حيث انتقلت 

جميع الوزارات والبنك المركزي والهيئات إلى مدينة 

عــدن العاصمة المؤقتة لليمن، وأعاد تشــغيل ميناء 

عــدن وموانئ المكال وموانــئ محافظة المهرة، كما 

تولــى مهمــة دعم االقتصــاد اليمنــي، وتفعيل دور 

البنــك المركزي، ما مكــن كل موظفي القطاع العام 

فــي المحافظــات المحــررة، والتي تمثل نســبة ٨٠ 

 %  مــن مســاحة البالد، وكذلــك الذيــن انتقلوا إلى 

العاصمــة المؤقتة، يتســلمون رواتبهم بانتظام، قبل 

أن تقرر الشــرعية أيضــاً هذا العام، صــرف رواتب 

كل العامليــن فــي القطــاع الصحــي، بمــا في ذلك 

المحافظات الخاضعة لســيطرة الحوثيين، وهي في 

طريقها لصــرف رواتب العاملين في قطاعي التعليم 

العام والتعليــم الجامعي، إدراكاً لمســؤوليتها تجاه 

شعبها في مواجهة عبث الميليشيا اإليرانية. 

وإدراكاً مــن التحالف ألهمية نــزع كافة مخالب 

الميليشــيا علــى ســكان المناطــق الواقعــة تحت 

مســنودة  الشــرعية  قــوات  تقدمــت  ســيطرتهم، 

بالتحالــف نحــو مدينة ومينــاء الحديــدة، باعتباره 

آخر منفــذ لالتصال بالعالم الخارجــي، تحت قبضة 

الميليشــيا، وأحد أهــم مصادر تمويــل حربها على 

اليمنييــن. ووصلت قوات الشــرعية إلى مســافة ٤ 

كيلو مترات من الميناء، الذي أقدمت الميليشيا على 

تفخيخه، اســتعداداً لتدميره إذا تــم اقتحامه، دون 

اعتبــار ألهميتــه، حيث تمر خاللها نســبة ٧٠  %  من 

واردات اليمن، ومع ذلك، قبلت الشرعية والتحالف 

بالمقترحات التي قدمتها األمم المتحدة بانســحاب 

الميليشيا من موانئ الحديدة الثالثة، ووضعها تحت 

إشــراف األمم المتحــدة، وتوجيــه عائداتها لصرف 

رواتــب الموظفيــن المقطوعــة منذ عاميــن، وتم 

التوقيــع على ذلك االتفاق في العاصمة الســويدية، 

برعايــة أممية، غير أن الميليشــيا ال تزال تراوغ في 

تنفيذ االتفاق حتى اللحظة.

دعم االقتصاد 
وبمــا أن ســاعات الحوثي باتت معــدودة، والخيار 

الســلمي سيفرض نفسه، مع تقدم القوات إلى قلب 

مدينة الحديدة، ووصول وحدات أخرى من الجيش 

الوطني إلــى عمق محافظة صعــدة ومنطقة ظهور 

هــذه الميليشــيا، فقد ركــز التحالف جهــوده نحو 

خدمة الســالمة والتنمية، ما مكــن البنك المركزي 

فــي عدن، مــن إدارة الحركة التجاريــة، وأقبل كبار 

التجار على نقل أنشــطتهم األساســية إلى العاصمة 

المؤقتة، متحدين إجراءات الميليشيا، والتي وصلت 

حــد اعتقال بعض رجــال األعمــال أو العاملين في 

البنوك، وتهديهــم بالعقاب إذا ما تعاملوا مع البنك 

المركــزي في عــدن، لكن عجز البنــك الذي تديره 

في صنعاء عن فتح اعتمادات بنكية، وفرض رســوم 

جمركية مضاعفة، وابتزاز التجار وأصحاب المحالت 

برسوم غير قانونية، أفقد الميليشيا أي دور في هذا 

الجانب، وعزز من موقع الحكومة الشرعية وقدرتها.

وإلى جانب إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات 

والخدمات األساسية، من كهرباء ومياه، قدم التحالف 

الدعم للحكومة في نقــل مركز التحكم باالتصاالت 

الدوليــة وخدمة اإلنترنت من يد االنقالبيين، ودعم 

تحســين الموارد وتحصيلها، وإعــادة تصدير النفط، 

على أن ترتفع قدرات الحكومة في هذا الجانب إلى 

مستوى أرفع خالل العام الجاري، وبالمثل، ما يخص 

عمــل الموانئ، من خالل تحســين قدرتها برافعات 

إضافية، ومســاعدتها على تسهيل إجراءات التفريغ 

والنقل وإصــالح طرق عبور الناقــالت من الموانئ 

الخاضعة لســيطرة الشــرعية إلى مناطق ســيطرة 

الميليشــيا. ويدعم توجهات الحكومة الشرعية نحو 

إعــادة صرف رواتب جميــع الموظفين العموميين، 

حتى في مناطق سيطرة الميليشيا. 

طريق الحل 
وحيــث إن المشــروع اإليرانــي في اليمــن، ارتكز 

على اســتغالل لحظة تاريخية معينة لالنقضاض على 

الدولة، وانهيار مؤسســاتها، عبر الميليشــيا التي تم 

تدريبها وتأهيلها جيداً على يد خبرائها، وآخرين من 

ميليشيا حزب الله اإلرهابية، ومن ثم إحكام السيطرة 

على تلك المؤسســات في لحظة الضعف، وتســخير 

مقدرات اليمن وموقعه لخدمة ذلك المشروع، فإن 

التحالف اســتند في رؤيته لمواجهة هذا المشروع، 

على إعادة تأهيل وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، 

وتمكينها من إدارة الشــأن العــام بمختلف جوانبه، 

االقتصادية والعســكرية واألمنية، ولهذا، اســتخدم 

التحالــف القدرات االقتصادية والعســكرية، باتجاه 

يضعــف الميليشــيا اقتصاديــاً، واســتخدم القــوة 

العسكرية باتجاه انتزاع المزيد من المناطق الهامة، 

وتضييق الخنــاق عليها في أكثر من مكان، إلرغامها 

علــى القبول بالخيار السياســي، واليقين باســتحالة 

انتصار المشــروع اإليراني، والعودة للعمل كجماعة 

سياسية محلية، ضمن فضائها الوطني فقط.

دول التحالف أكبر ممول لالحــــــــــــــتيــاجات اإلنســانية في اليمــن  

عبد الرقيب فتح: التحالف يغيث ويــــــــنقذ.. والحــوثي يعــرقــل وينــهب

قصــف مخازن برنامــج األغذية العالمي 

فــي كيلو ٧ بالحديــدة، وقصف مطاحن 

البحر األحمر التــي تحتوي على كميات 

كبيرة من المواد اإلغاثية التابعة لبرنامج 

األغذيــة ثالث مرات وإتــالف عدد من 

مخزون الغــذاء في تلــك المخازن. كما 

قامــت بمنع وفد أممي مــن زيارة تعز، 

ومنــع الفرق اإلغاثيــة لبرنامج األغذية 

العالمي من الوصول إلى مخازن األغذية 

فــي الحديــدة ثــالث مــرات، وإغالق 

الطريــق الواصل بيــن الحديدة وصنعاء 

واحتجاز عدد من القوافل اإلغاثية فيها.

تدخل سريع
اليمني:  وذكــر وزيــر اإلدارة المحليــة 

تعودنا من أشــقائنا فــي دول التحالف 

والهيئــات اإلغاثيــة المانحــة التدخــل 

اإلنساني الســريع والعاجل في الوقوف 

إلــى جانــب اليمــن فكانــت اإلمارات 

والســعودية والكويت الســند الحقيقي 

واألشــقاء األوفيــاء في مســاعدتنا في 

تجاوز هــذه الظروف، وإنقاذ الشــعب 

اليمنــي مــن كثيــر مــن المآســي، من 

خالل تقديم الدعم اإلغاثي واإلنســاني 

للشعب اليمني في كافة المجاالت وفي 

اليمنية.وأكد فتح  المحافظــات  جميــع 

أن تدهور وســوء الوضع اإلنســاني في 

المناطق غير المحررة تتحمل مسؤوليته 

المباشــرة ميليشــيا الحوثي التي تقوم 

المســاعدات  أمــام  العراقيــل  بوضــع 

اإلغاثيــة وتحتجز المســاعدات وتنهبها 

وتســخرها لصالــح مــن يعملــون مع 

الجماعــة. وذكر أنه وبعد أربع ســنوات 

العاصمة  على االنقــالب يعاني ســكان 

من انتشار األوبئة ومن القمع واإلذالل، 

وتســبب رفض الميليشــيا لكل مساعي 

زواج  معــدالت  ارتفــاع  إلــى  الســالم 

األطفــال إلى ثالثة أضعــاف بين عامي 

٢٠١٧ و٢٠١٨ وتحديــداً فــي المناطــق 

الخاضعة لســيطرتها، كما اســتمرت في 

تجنيــد األطفال والــزج بهم في جبهات 

القتال والدفع بهم إلى أشــكال مختلفة 

من عمالة األطفال. وأضاف أن األشــقاء 

في دول التحالــف وخاصة مركز الملك 

سلمان قام بإنشــاء مركز إلعادة تأهيل 

األطفــال المجندين من قبل الميليشــيا 

في محافظة مأرب واختتم المركز حالياً 

المرحلة التاســعة والعاشــرة من إعادة 

التأهيــل لألطفــال فــي إطار مشــروع 

التي  مــن المحافظات  يســتهدف عدداً 

تم فيها تجنيد األطفال من قبل ميليشيا 

الحوثي اإليرانية. وبشأن جائحة الكوليرا 

التي انتشرت، أشــار الوزير فتح إلى أن 

دول المجلس تدخلت وبشــكل مباشــر 

عن طريــق الهيئات اإلغاثيــة الخليجية 

الكوليرا  بتقديم مشــاريع مكافحة وباء 

إضافــة إلى تمويل المنظمــات األممية 

بتنفيــذ مشــاريع وبرامــج مكافحة هذا 

الوباء والقضاء عليه.

خدمات صحية
وأضــاف أنــه في ظــل التحســن الكبير 

والملمــوس فــي مســتويات المعيشــة 

والخدمات للســكان في مناطق سيطرة 

الشــرعية فإن معــدالت ســوء التغذية 

الحــادة في مناطق ســيطرة الميليشــيا 

تعدت عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة 

الصحة العالمية بنســبة ١٥ في المئة في 

خمــس محافظــات ونحو 3٠ فــي المئة 

من عــدد المديريات التي ســجلت فيها 

مســتويات حرجة من سوء التغذية. كما 

أن البالد تواجه موجة كارثية جديدة من 

الكوليرا بســبب عبث الميليشيا الحوثية 

واالســتيالء علــى مخصصــات الجوانب 

الخدمية وإعاقــة عمل الهيئات اإلغاثية، 

حيث سجلت المستشفيات نحو ٤ آالف 

حالة إصابة بالكوليرا في العاصمة صنعاء 

وحدهــا، ونتوقع أن يكــون العدد أكبر 

مــن ذلك في بقيــة المناطــق الخاضعة 

لســيطرة الميليشــيا وعلــى العكس من 

ذلك تنعم المحافظات المحررة بخدمات 

صحية متكاملة إلى جانب خدمات المياه 

والكهرباء وغيرها.

دعم سخي
وبين الوزير أن الدعم اإلنســاني السخي 

لــدول التحالف لم يقتصــر على تمويل 

المنظمــات األمميــة لتنفيذ المشــاريع 

اإلغاثيــة في اليمن فقط، بل قامت دول 

المجلــس من خــالل الهيئــات اإلغاثية 

ممثلة بالهالل األحمــر اإلماراتي ومركز 

الملك ســلمان لإلغاثة األعمال اإلنسانية 

والهالل األحمر الكويتي وجمعية اإلغاثة 

الكويتيــة ومن خالل فروعهــا ومكاتبها 

في المحافظات المحررة وفرقها اإلغاثية 

فــي الميــدان بتقديــم الدعــم اإلغاثي 

واإلنســاني المباشــر للمحتاجيــن فــي 

كافة المحافظــات المحررة. وقال الوزير 

السريعة والعاجلة  اليمني«إن االستجابة 

مــن التحالــف العربي بقيــادة المملكة 

المعنــى  تجســد  الســعودية  العربيــة 

الحقيقــي للعون وللقيم اإلنســانية التي 

يتصــف بها األشــقاء فــي التحالف في 

إغاثــة األشــقاء والمنكوبين فــي اليمن 

جــراء مــا تقوم بــه الميليشــيا الحوثية 

اليمني".وأوضح  الشعب  بحق  االنقالبية 

فتح أن الجهود اإلنســانية لدول مجلس 

التعــاون تعتبــر تجســيداً حقيقياً لعمق 

اإلخوة التــي تربط اليمن بأشــقائه في 

دول التحالــف، وأن كافــة هذه الجهود 

محل تقديــر وترحيب من الحـــــكومة 

والشعب اليمني.

■  التدخل اإلنساني السريع لدول التحالف أنقذ الشعب اليمني من كثير من المآسي      

وزير المياه والبيئة:  تدمير حوثي 

ممنهج للبنى التحتية

وزير التعليم: القطاع نهض

 من »ركام الحوثي«

قال وزير المياه والبيئة اليمني د. 

عزي هبة الله شــريم، إن ميليشيا 

تدمير  بعمليــات  تقــوم  الحوثي 

ممنهجة للبنية التحتية في اليمن، 

مفنــداً فــي الســياق ذاتــه أبرز 

االنتهاكات التي تقوم بها الميليشيا 

فيما يتعلق بالمياه والبيئة، ومبرزاً 

أيضاً جهــود التحالف العربي في 

دعم الشرعية اليمنية في مواجهة 

التــي يرتكبها  تلــك االنتهــاكات 

الحوثيون.

مع  حديثــه  شــريم  واســتهل 

»البيــان« علــى هامــش الذكرى 

الرابعة النطالقة »عاصفة الحزم« 

باإلشــارة إلى أن التحالف العربي 

لدعــم  بوســعه  مــا  كل  يقــدم 

الحكومة اليمنية الشرعية، مردفاً: 

»فــي ضوء ذلــك، نتمنى أن نرى 

فــي مثل هــذا اليوم مــن العام 

المقبل اليمن وقد تحرر كل شــبر 

منه«.

اليمني على أن  الوزير  وشــدد 

التحالــف العربــي قــد أثبت أنه 

قادر على حماية المنطقة العربية 

وشــعوبها من »الغزو الفارســي« 

الــذي  الفارســي«،  و»المشــروع 

يهــدد المنطقة كافــة، و»نتمنى 

الراهنة وأن  أن نتجاوز المرحلــة 

يتم دحر ميليشــيا الحوثي؛ حتى 

نتمكن جمــــيعاً مــن أن نحقق 

صفحة جديدة «. 

التي  باالنتهاكات  يتعلق  وفيما 

شــهدها قطاعا المياه والبيئة في 

اليمن، ســلط شــريم الضوء على 

أبرز تلك االنتهاكات مســتهاًل ذلك 

باإلشارة إلى أن »االنتهاكات هي 

انتهــاكات عامة تطال كل شــيء 

فــي اليمن من جانب الميليشــيا 

الحوثية. وفيما يتعلق بالمياه فإن 

أصواتنــا منذ أكثر من ثالثة أعوام 

نرفعهــا ونخاطب ونوجه نداءاتنا 

للمنظمــات المعنّيــة كافــة بأن 

هنــاك انتهاكات واســعة ترتكبها 

الميليشــيا االنقالبية، هناك سطو 

على أحــواض المياه وهناك قطع 

لآلبار وإمدادات المياه، فضاًل عن 

عمليات التلويــث المتعمد الذي 

تقــوم بــه ميليشــيا الحوثي في 

اليمن«.

اليمنــي  التعليــم  وزيــر  قــال 

د.عبدالله سالم لملس، إن قطاع 

التعليــم في اليمن نهض بعد أن 

جعل منــه الحوثي مجــرد ركام 

وذلك بفضل دعم دول التحالف 

العربية  العربي، بخاصة اإلمارات 

العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 

الســعودية، التي لــم تتوان في 

كافــة  الدعــم  أشــكال  تقديــم 

الشــرعية،  اليمنيــة  للحكومــة 

ولقطاع التعليم في اليمن. وشدد 

لملــس، في حديثه مع »البيان«، 

على أن الميليشيا مارست عملية 

تدميــر ممنهــج لقطــاع التعليم 

مشــيراً إلى أن السعودية تسعى 

عبر مركز الملك ســلمان لإلغاثة، 

وكــذا اإلمــارات عبــر مؤسســة 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

والهــالل  اإلنســانية  لألعمــال 

األحمر اإلماراتي، إلى دعم قطاع 

التعليم؛ وذلك مــن خالل توفير 

البنى التحتية األساسية من ترميم 

بعــض المدارس وبنــاء مجموعة 

أخــرى في بعض المناطق النائية 

ودعم بعض المشاريع التعليمية، 

م الهالل األحمر اإلماراتي  كما قدَّ

دعمــاً للطالب فيمــا يخص الزي 

المدرسي هذا العام.

وأشــار الوزير اليمني في السياق 

ذاتــه إلــى تقديــم الســعودية 

واإلمارات دعماً قيمته 70 مليون 

دوالر؛ لدعم رواتب المعلمين في 

بالتعاون مع األمم  اليمن، وذلك 

اليونيســيف.  ومنظمة  المتحدة 

فــي  اليمنــي،  الوزيــر  وتطــرق 

معرض حديثه، إلى الحديث عن 

المرتبطة  الحوثيــة  االنتهــاكات 

بالتعليم، وقال إن قطاع التعليم 

تعرض لسلسلة من الجرائم التي 

ارتكبتها الميليشيا؛ إذ عملوا على 

»حوثنــة المناهــج«؛ مــن أجل 

التوافق مع ما يحملونه من أفكار 

طائفية. 

ولفــت الوزيــر اليمني إلى أن 

الميليشــيا قامــت بتحويل عدد 

من المدارس إلى ثكنات عسكرية 

يطلقون مــن خاللها صواريخهم، 

في تدمير واضــح للبنية التحتية 

الخاصــة بالعملية التعليمية، بما 

يعكس غوغائية الميليشــيا، التي 

لم تتــوان عن إيقــاف وتعطيل 

الدراسة بشــكل كامل في بعض 

المناطق.

� عزي شريم

� عبدالله لملس

وزير السياحة: العبث الحوثي 

حاول طمس تاريخ اليمن

طالــت يــد التخريــب الحوثي 

المجــاالت كافة، فال يكاد شــبر 

مــن المحافظات التــي وصلت 

الميليشيا يخلو من  إليها عناصر 

ونال  متعمــد،  تخريب  عمليــة 

القطــاع الســياحي فــي اليمن 

التخريب  مــن  األكبر  النصيــب 

الــذي حاول  الحوثي  والعبــث 

اليمن،  تاريخ  أن يطمس  جاهداً 

من خــالل تحويــل العديد من 

اليمني  والتــراث  اآلثــار  مواقع 

إلــى ثكنــات عســكرية حتــى 

تكــون عرضــة للتدميــر، وقال 

وزير الســياحة اليمني د. محمد 

عبد المجيد قباطي إن حســاب 

لخســائر  اإلجماليــة  التكلفــة 

القطاع الســياحي بسبب النهج 

الميليشيا  تتبعه  الذي  التدميري 

الحوثيــة فــي اليمــن يصعــب 

تقديرها بشــكل دقيــق، لكّنها 

تصل إلى مليارات الدوالرات.

وخالل حديثــه مع »البيان«، 

»انطــالق  بــأن  قباطــي  أفــاد 

األمل(  وإعــادة  الحزم  )عاصفة 

ســتبقى يوماً مشهوداً في تاريخ 

أمتنا العربية المعاصر. لوال ذلك 

اليــوم لتغّيــرت مالمــح كبيرة 

من واقــع منطقتنــا، على وقع 

الهجمة الشرســة لقوى الهيمنة 

نظام  فــي  المتمثلة  اإلقليميــة 

الماللــي فــي إيران، الــذي زاد 

جموحــه وعنجهيتــه فــي إطار 

سعيه إلسقاطه العاصمة العربية 

الرابعة لهيمنته، وتهديده لكيان 

أمتنا العربية ولنظامها ومنظومة 

أمنها القومي بشكل عام«.

وتابــع: »انطالقة الرد العربي 

على تلــك الهجمة كانت ملمحاً 

المعاصر،  تاريخنــا  فــي  مهمــاً 

المــدى  علــى  أثــره  ســيبقى 

تاريخ هذه  القريب والبعيد من 

المنطقة«، مشــيراً في الســياق 

ذاتــه إلــى أن الذكــرى الرابعة 

»تأتــي وقــد تمكنــت قــوات 

التحالف من مســاندة المقاومة 

الوطنية والتشــكيالت المسلحة 

للجيش اليمني، في استعادة ما 

يزيــد علــى 80 فــي المئة من 

أراضي اليمن«.

� محمد قباطي

Ⅶ أعد الملف: دبي - أكرم أبوالهنود 

القاهرة - محمد خالد  عدن - البيان

ₗₙـــــــــــــــــ₉

الدعم اإلنســاني الســخي لــدول التحالف لم 

يقتصر على تمويــل المنظمات األممية لتنفيذ 

المشــاريع اإلغاثية في اليمــن فقط، بل قامت 

دول المجلس من خالل الهيئات اإلغاثية ممثلة 

بالهالل األحمر اإلماراتي ومركز الملك ســلمان 

لإلغاثــة األعمــال اإلنســانية والهــالل األحمر 

الكويتي وجمعية اإلغاثــة الكويتية ومن خالل 

فروعهــا ومكاتبها فــي المحافظــات المحررة 

وفرقهــا اإلغاثية فــي الميــدان بتقديم الدعم 

اإلغاثي واإلنساني المباشر للمحتاجين في كافة 

المحافظات المحررة. 

دعم

 المساهمات الكبيرة والدعم السخي لألشقاء 

في دول مجلس التعــاون الخليجي للعمليات 

اإلغاثيــة واإلنســانية فــي اليمــن عمل على 

تحســين الوضــع اإلنســاني للشــعب اليمني 

بشــكل ملحوظ، وعمل على تجنــب الوقوع 

في كارثة إنســانية محققه جراء اآلثار الناجمة 

عن انقالب الميليشــيا الحوثية على الحكومة 

الشــرعية ونهبهــا لمقدرات الدولــة وحرمان 

الشــعب اليمني اليمني مــن الرواتب وكافة 

الخدمات.

تحّسن
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