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بصمــات اإلمـــارات اإلنسـانيـــــــة في اليمـن ال تمحوها السنون
منــذ أن دخلــت دولــة اإلمــارات العربية 

المتحــدة كشــريك رئيســي وبــارز ضمــن 

التحالــف العربي لدعم الشــرعية واليمنيين 

في وجه انقالب الميليشيا الحوثية اإليرانية، 

عززت بصماتها اإلنســانية فــي جل مناطق 

اليمن وعملت على ثالثة محاور رئيسية هي 

دعــم تحرير المحافظات وتطبيع الحياة فيها 

وتأمينهــا، ونجحــت خالل وقــت قصير من 

تحقيق إنجازات ال تمحوها الســنون، وبات 

المواطنون في هذه المحافظات يعيشــونها 

واقعاً ملموساً في كل مجاالت حياتهم. 

فقد قدمــت اإلمارات كوكبــة من خيرة 

أبنائها شــهيداً تلو الشهيد ودعمت بالسالح 

والعتــاد والمــال، وكانت ومــا زالت تقدم 

أعمالها البارزة بأشكال مختلفة وفي مقدمتها 

جناحها اإلنســاني الهالل األحمــر اإلماراتي، 

الذي يقوم بدور مســاند للسلطات الرسمية 

في أوقات الســلم والحرب ولــه دور الفت 

وإســهامات كبيــرة فــي دعــم المحافظات 

المحــررة، وقد شــملت مجــاالت عدة من 

التعليــم والصحــة والطرق وتوزيع الســالل 

الغذائيــة ووصولهــا إلــى األســر الفقيــرة 

والمتعففة. 

أربع ســنوات مرت منــذ انطالق عاصفة 

الحزم، التي أنقذت الشــعب اليمني واليمن 

والمنطقة العربية، من خطر التمدد اإليراني 

عبر أدواتهم في اليمن الحوثيين.

الدور العسكري 
منــذ اللحظــات األولــى لعاصفــة الحــزم 

اســتنفرت اإلمارات جهودهــا، وكان لها دور 

كبيــر وبارز فــي تحريــر العاصمــة المؤقتة 

عــدن والمحافظات المجاورة لها أبين ولحج 

ومناطق الساحل الغربي ومأرب.

حيــث كانت دولة اإلمارات الســباقة في 

إنــزال جنودهــا بالعاصمــة المؤقتــة عدن 

للمســاهمة فــي تحرير المدينة، وشــاركت 

طالئــع القــوات الخاصــة اإلماراتيــة فــي 

تحرير مطار عدن الدولي، وقدمت الشــهيد 

البطــل عبدالعزيــز الكعبــي، كما شــاركت 

دولــة اإلمارات في تنظيم قــوات المقاومة 

وتزويدها بما تحتاج من سالح وعتاد.

هذه الجهود أســفرت وخالل وقت قصير 

مــن تحرير عدن واالنتقال إلــى لحج وأبين 

ومــأرب ومن ثم بــدء مرحلــة أخرى وهي 

تنظيــم قــوات الجيــش والوطنــي وتأهيل 

المقاومــة ضمن ألوية عســكرية، وتزويدها 

بما تحتاج من سالح لبدء معارك تحرير باب 

المنــدب، وهي المعارك التــي حققت فيها 

قــوات التحالف انتصارات نوعية وصوالً إلى 

مدينــة الحديــدة وخالل وقــت قصير جداً، 

وكانت معارك الساحل الغربي بمثابة معارك 

اســتنزاف لميليشــيا الحوثي، حيث فقدت 

الميليشــيا أبرز قياداتها فــي الحديدة وكأن 

أبرزهم رئيس ما يســمى المجلس السياسي 

لجماعة الحوثي صالح الصماد.

انتصارات
تميــزت الجبهات التي أشــرفت عليها دولة 

اإلمــارات بتحقيــق االنتصارات المتســارعة 

وتكبيد ميليشــيا الحوثي خســائر كبيرة في 

األرواح، ولم تشهد هذه الجبهات أي تراجع 

منــذ انطــالق عاصفة الحزم، بــل انتصارات 

رغــم  الحديــدة،  إلــى  وصــوالً  متســارعة 

التعقيدات التي تشــهدها مناطق الســاحل 

الغربي. قدمت اإلمارات خالل هذه المعارك 

كوكبة من أبطالها شهداء رووا بدمائهم تراب 

اليمن، وكانت هذه الدماء نبراس االنتصارات 

التي تحققت.

دعم قطاع األمن 
تأمين المحافظات المحررة عقب تحريرها 

مثل أولوية كبيرة لدولة اإلمارات، وال سيما 

أن العاصمــة المؤقتة عــدن والمحافظات 

المجــاورة لهــا عاشــت فراغاً أمنيــاً كبيراً، 

بســبب الحــرب التي شــنتها ميليشــيات 

الحوثــي، والتــي تســببت بتدمير شــامل 

للقطاع األمني بكل وحداته.

وبعد تحرير هذه المحافظات من ميليشيا 

الحوثي أفاقت على غياب األمن، والوحدات 

األخــرى المرتبطة به من إدارة مرور، ودفاع 

مدني، ودوريات الشــوارع، وهو ما تســبب 

فــي إثــارة مخاوف أبنــاء عدن مــن الفراغ 

األمني في ظل تواجد الجماعات المســلحة 

وانتشارها عقب الحرب.

مكافحة اإلرهاب 
حققــت المحافظــات المحــررة انتصــارات 

كاسحة ضد الجماعات اإلرهابية، حتى باتت 

هذه االنتصارات محل اشــادة لدى المجتمع 

الدولــي وذلــك بعد أن بــدأت المحافظات 

الجنوبيــة تتعافــى مــن خطــر الجماعــات 

اإلرهابية التي عاثت في األرض قتاًل وتدميراً 

الماضية، مســتغلة حالة  خــالل الســنوات 

الفوضى التي تعيشــها البلد. فبعد أن كانت 

رقعة ســيطرة هذه الجماعات تتوسع خالل 

الســنوات الماضية، حتى تم تصنيف تنظيم 

القاعــدة في جزيرة العرب فــرع اليمن من 

اخطر التنظيمات في العالم، تراجعت رقعة 

الســيطرة وتواجد التنظيم في اليمن بشكل 

كبير جداً بفضل تدخل التحالف العربي الذي 

كان مــن أولوياته محاربــة اإلرهاب وتأمين 

المحافظات المحررة.

ولــم تقتصــر مهمــة التحالــف العربي في 

اليمــن منذ إعــالن عاصفة الحــزم على تحرير 

المحافظــات اليمنية من عناصــر االنقالب، بل 

كانــت تقــع عليها مهمــة تأميــن المحافظات 

المحررة، ال ســيما أن هذه المحافظات أفرغت 

فعاليات يمنية لـ»            «: التحــالف والشــرعية يدفعـــان إلنجــاز الحـل الســــياسي 
أكدت فعاليات يمنية في استطالع أجرته 

»البيــان« أهميــة العملية الســلمية في 

اليمــن إلخــراج البالد من حالــة الحرب 

المستمرة منذ أربع سنوات والتي فرضتها 

ميليشــيا الحوثي اإليرانيــة بانقالبها على 

الشرعية.

 وقال الناطق الرســمي باسم عمليات 

الدبيش،  الغربي، وضاح  الســاحل  تحرير 

لـ»البيــان« إن أهميــة العملية الســلمية 

تكمــن في أنها المنطلــق والمدخل لحل 

أزمات البالد وإخراجها من النفق المظلم 

الــذي أدخلتهــا فيــه الميليشــيا الحوثية 

المدعومة من إيران. وأن إحالل الســالم 

يبدأ أواًل بإنهاء سيطرة أي قوة أو جماعة 

أو ميليشيا تعمل خارج إطار الدولة.

وأضــاف الدبيــش: »نحن فــي قوات 

فــي  وأشــقاؤنا  المشــتركة  المقاومــة 

التحالــف العربي حريصــون على إنجاح 

عمليــة الســالم التــي ســتفضي إلى حل 

ينهي معانــاة الناس، وقد تعاطينا مع كل 

اإلجــراءات وقدمنــا أكثر ممــا طلب منا 

كحكومة وتحالف مع العلم بأننا كنا على 

أبواب مدينة الحديدة من ثالثة اتجاهات 

في حين كانت الميليشيات االنقالبية في 

الرمق األخير «.

الظروف الصعبة
مــن جهته قــال محمود الضمــاري، أحد 

وجهاء قبيلة حجور، في حديثه لـ»البيان« 

إن الظــروف الصعبة التــي يعانيها اليمن 

اليــوم تجعله في أمّس الحاجة للســالم، 

إال أن الســالم مــع ميليشــيا إرهابيــة ال 

تحتــرم اتفاقاتهــا هــو ســالم ناقص وال 

معنى له، حســب رأيه، وأكد الضماري أن 

الخيار العسكري هو الخيار الوحيد إلجبار 

ميليشــيا الحوثي على االنصياع للقرارات 

الدولية وكل االلتزامات الرامية إلى إحالل 

الســالم في اليمن، وأضاف: »منذ انطالق 

العمليات العسكرية وبداية عاصفة الحزم 

فــي مارس ٢٠١٥ وحتى هــذه اللحظة ما 

العربي والشــرعية يؤكدان  التحالف  زال 

ضرورة انســحاب الميليشــيا الحوثية من 

التــي اجتاحتها بعد  المدن والمحافظات 

انقالبها على الســلطة الشرعية والتزامها 

بالعملية الســلمية إال أن جماعة الحوثي 

وبدعــم من إيــران وقطــر تنتهج العنف 

سبياًل للسيطرة والحكم واستفزاز األشقاء 

في الســعودية خدمة ألجندة دخيلة على 

اليمن والمنطقة العربية. 

العملية السياسية 
وفــي حديثــه لـ»البيــان« ذكر الناشــط 

اليمني باسم المحوري أن أهمية العملية 

السلمية في اليمن تأتي في المقام األول 

للحفاظ على اســتقرار المنطقة والحفاظ 

على أمنها القومي والسياسي. 

دول  »ســعت  المحــوري:  وأضــاف 

التحالف العربي إلى رســم معالم األمن 

الداخلــي لليمــن منــذ توقيــع المبادرة 

الخليجية التــي تبنتها المملكــة العربية 

غرافيك: محمد أبوعبيدة

⁶₁‶ء ‹⅂ ⁓⁙ود
ا⅀ₙ‶رات     

أثبتت اإلمارات أنها بلد اإلنسانية دون منازع، إذ إنها � تعد تعرتف بالبعد الجغرايف أو الحدود، فاأليادي اإلماراتية البيضاء 
تد إىل 
كل ربوع اليمن بهدف انتشـــالهم من محنتهم، حيث تحرص عىل إعادة تأهيل العديد من املرافق الرئيســـة التي 
د األرس اليمنية 

بالخدمات املتنوعة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والغذاء، ما كان له أطيب األثر يف نفوس املواطن¨ اليمني¨.

ₛ℆ₗ₂⁅ₖ⁶‶ع اₐ›‶⁗ₚₖا

اₐ‶⁶ₖ⁃ وإₙ⁙ادا⁄℁‶

⁃℆⁅⁔⁅ₖا ⁃℆※ₖر وا‶ₚ₁⅀ا

⁃‶⁗ₖت ا‶⁐‶℆⁅⁓ℾذوي ا ₛ₁د

ₛₚ℁ₖ₅⁰℆ة وذوي اₖر℅₃ ا‶اₚₖ ℅⁗⁅ₖوا ₘₑₖ⁶‶ع اₐ ₛ₁د

ℇ⁔⁰ₖ⁶‶ع اₑₖا

ℇ⁔⁰ₖ⁰ف اₖه وا‶℆ₚₖا

ℇℓ₅اₖا ₙℿا ₛ₁د

120000
زي مدريس تم 

توزيعه عىل الطلبة. 

28
مدرسة ومرفقاً 

تعليمياً تم بناؤها. 

1835
جهاز كمبيوتر ُوفرت 

للمدارس.

190
جهاز تكييف تم 
توف¾ه وتركيبه يف 

املدارس.

263
مدرسة تم إعادة تأهيلها 

وصيانتها يف كافة 
املحافظات املحررة.

16
حفل تخرج جامعي 
تم رعايته من قبل 

الهالل األحمر.

 17
تـــم  للميـــاه  شـــبكة 
يف  وصيانتها  إنشـــاؤها 

املحافظات املحررة.

 87
مضخة مياه تم توريدها 

وتركيبها.

64
حفرهـــا  تـــم  بـــرئ 

وصيانتها. 

 13
مولـــداً كهربائياً ســـلم 

ملؤسسة املياه. 

5
سيارات نقل ماء سلمت 
والرصف  املياه  ملؤسسة 

الصحي بحرضموت. 

60
مستشفى ومركزاً 
صحياً تم إنشاؤه 

وصيانته يف 
املحافظات املحررة.

 100
طن من األدوية 

الطبيبة وفرت 
ملكافحة األمراض 

واألوبئة.

 50000
جريح تم عالجهم يف 
املستشفيات اليمنية 

أو يف بلدان أخرى. 

 75
سيارة إسعاف تم 

تسليمها 
للمستشفيات.

 300
صنف من األدوية 

الطبية تم توف¾ها. 

 3500000
Ñني استفادوا من دعم 

القطاع الصحي. 

255
براد ماء تم توزيعها 

عىل املدارس.

100
ألف شخص يستفيدون 

يومياً من توف¾ مواد 
إنتاج الخبز األساسية. 

6
مخابز تم إنشاؤها 

Óحافظة الحديدة يف 
 .Ôالساحل الغر

 15
ألف فرد يستفاد 

يومياً من الخبز يف 
.Ôالساحل الغر

 3
مخابز يف مديرية 

التحيتا تنتج 12 ألف 
قطعة خبز يومياً.

 200
وحدة سكنية تم 

إنجازها Óدينة خليفة 
السكنية بحرضموت. 

100
منزل تم إنارته 

Óديرية الدريهمي 
بالطاقة الشمسية. 

 14
محطة توليد كهرباء 
تم بناؤها وصيانتها.

 27
وحدة سكنية بنيت 

للمترضرين من 
الحرب يف املخا.

 356
وحدة سكنية بنيت يف 
مدينة الشيخ زايد يف 

سقطرى. 

 1000
وحدة سكنية بنيت يف 
مدينة خليفة السكنية 

بحرضموت.

 500
ذوي  مـــن  شـــخص 
االحتياجـــات الخاصـــة 

مستفيدون من الدعم. 

 6
جمعيـــات مختصة بذوي 
يف  الخاصة  االحتياجـــات 
عدن تم ترميمها وتأهيلها. 

1
الطموح  جمعية  دعم 
حركياً  املعاق¨  لرعاية 

بحرضموت.

1007110
ســـالل غذائيـــة تـــم توزيعهـــا يف 
عـــدد  وكان  املحـــررة  املحافظـــات 

املستفيدين 7049770 فرداً.

 769539
اســـتفاد من مرشوع صائم  Ñنياً 
مليـــون   10004019 وبتكلفـــة 

درهم. 

1007110
ســـالل غذائيـــة تـــم توزيعهـــا يف 
عـــدد  وكان  املحـــررة  املحافظـــات 

املستفيدين 7049770 فرداً.

5
مشـــاريع صغ¾ة تـــم دعمها ألرس 
الشهداء.

 50
امرأة استفدن من معمل خياطة يف 
عدن.

 100
يف  العمل  مـــن  اســـتفادت  امرأة 
معمل خياطة الخوخة.

 2
تأهيل وترميم مطاري عدن الدويل 
والريان الدويل بحرضموت

 2
عدن   ãمينـــا وتأهيـــل  ترميـــم 
وحرضموت. 

10
طرق فرعية ورئيسية ب¨ املدن تم 
صيانتها وتأهيلها. 

⁃ₓاا⁄ₐ‶₈℆‶ت اₖ

2
الصحة  منظمة  مـــع  اتفاقيت¨  توقيع 
العاملية. 

 56
مليون درهم إماراå قيمة االتفاقيت¨.

⁄ₚ⁅ اₐ‶₈⁄ℾ℆‶ت: 
- ترميـــم مستشـــفيات وتزويدهـــا 
بسيارات إسعاف
- تنفيذ الحمالت التلقيحية 
- تجهيز غرف عمليات 
- تدريب وتأهيل الكادر الطبي

4سنوات مـــن الحـــزم واألمــــــل
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 عمليات

»الفيصل« 

اســتكماالً لتطهيــر محافظــة أبين من 

عناصــر تنظيــم القاعدة بعــد فرارهم 

إلــى المرتفعات الجبليــة في المحفد، 

أعلنت قوات الحزام األمني وبدعم من 

التحالف العربي في 7 مارس 2018 عن 

حملــة لتطهير جبال مديريــة المحفد 

كبرى مديريات محافظة أبين.

ونفذت قوات الحــزام األمني خطة 

عســكرية محكمــة، شــملت حمالت 

دهــم واقتحام للجيــوب اإلرهابية في 

محافظة أبين، توازياً مع عملية »السيل 

الجــارف« بمالحقة عناصــر »القاعدة« 

في مديرية المحفد.

وأسفرت العملية عن مقتل القيادي 

فــي تنظيم القاعــدة الملقــب بـ»أبو 

محســن باصبرين«، بعد مواجهات مع 

قوات الحزام األمني.

األمنــي،  الحــزام  قــوات  وكبــدت 

القاعدة خسائر فادحة  مسلحي تنظيم 

فــي العتــاد و األرواح، فيما تم القبض 

على مســلحين خطيريــن ضمن قائمة 

المطلوبين.

 العملية العســكرية التي نفذها الجيش 

الشــعبية  والمقاومة  اليمنــي  الوطنــي 

بإســناد التحالــف العربــي، أطلق عليها 

»الرمــح الذهبي«، وأســفرت عن تحرير 

الســواحل اليمنية مدينة المخا ومينائها 

غرب محافظة تعز من ســيطرة ميليشيا 

الحوثي اإليرانية.انطلقت العملية  في 7 

يناير 2017، وتولت دولة اإلمارات ضمن 

التحالف العربي الــدور األكبر في قيادة 

العمليــة، بهــدف تحرير مدن الســاحل 

الغربي المطلة على البحر األحمر ومضيق 

بــاب المنــدب االســتراتيجي. وخاضت 

القــوات الشــرعية معــارك شرســة ضد 

ميليشــيا الحوثي التــي كانت تمثل لهم 

معبر هام لتهريب الســالح والممنوعات 

عبــر ميناء المخاء الذي اشــتهر عبر زمن 

طويل بأنه ميناء التهريب الرئيســي في 

اليمن.

تمكنت قوات النخبة الحضرمية والشــبوانية والحزام األمني من تقطيع أوصال تنظيم 

القاعدة، حيث فرت عناصره إلى مناطق جبلية وصحراوية شديدة التحصين.واستمراراً 

لمالحقة تلك العناصر ومطاردتها بشــكل كامــل من المحافظات المحررة، نفذت 

هذه القوات بدعم وإشــراف من المســلحة اإلماراتية عمليات نوعية حققت من 

خاللها نتائج إيجابية وكان أبرز هذه العمليات:

بقيــادة  العربــي  التحالــف  أطلــق 

السعودية واإلمارات في 17 فبراير عملية 

»الفيصل« ضــد تنظيــم »القاعدة« في 

وادي المســيني في محافظة حضرموت 

عبر ثالثة محاور أساســية وبإسناد جوي 

إماراتي.وتمكنــت قــوات النخبة خاللها 

مــن الســيطرة على كامل الــوادي ذات 

واعتقال  الصعبة،  الجغرافيــة  التضاريس 

وقتل عدد من قيــادات تنظيم القاعدة، 

ومصادرة أسلحة متنوعة.

وفي تاريــخ 24 فبراير أكد اللواء فرج 

ســالمين البحســني، محافــظ محافظة 

حضرمــوت، قائــد المنطقة العســكرية 

ضــد  الفيصــل«  »معركــة  أن  الثانيــة، 

الجماعــات اإلرهابية فــي أرياف المكال 

انتهــت تمامــاً بتحقيق كامــل أهدافها، 

المتمثلــة بتطهيــر وادي المســيني من 

اإلرهابيين، وانتشــار القوات العســكرية 

لحفــظ األمــن واالســتقرار علــى كامل 

امتداد المنطقة اإلستراتيجية الهامة.

الشــبوانية  النخبة  قــوات  نفــذت 

المســلحة  القــوات  وبدعــم مــن 

اإلماراتيــة يــوم 26 فبرايــر 2018 

عمليــة نوعية فــي صعيد محافظة 

شــبوة أطلقت عليها اسم »السيف 

الحاســم«، إذ تمكنت خاللها قوات 

الســيطرة  من  الشــبوانية  النخبــة 

واالنتشــار في كامل صعيد شــبوة، 

وهي المناطق التي كانت تعد وكراً 

لعناصر تنظيم القاعدة.

بصمــات اإلمـــارات اإلنسـانيـــــــة في اليمـن ال تمحوها السنون

تماماً من األجهزة األمنية بسبب الحرب. 

البداية من عدن 
تأمين العاصمة المؤقتة عدن كان أولوية 

لــدى دول التحالف العربــي، إذ اهتمت 

دولــة اإلمــارات بإعادة تفعيــل األجهزة 

األمنية حيــث قامت بإعادة تأهيل كامل 

مقرات الشــرطة، ودعمها بما تحتاج من 

أجهــزة ومعــدات وســيارات، كما قامت 

بتدريب وتأهيل الكادر البشــري. ومطلع 

العــام 2016 أعلــن عن تأســيس الحزام 

والمحافظات  لمحافظــة عــدن  األمنــي 

المجــاورة، تكــون مهمتــه تأميــن عدن 

وتطهيرها من عناصر اإلرهاب.

حيث نجحت قوات الحزام األمني في 

شــهر فبراير من العــام 2016 من تظهير 

مديريــة المنصــورة التــي كانــت معقل 

لعناصــر تنظيم القاعدة، ومن ثم انتقلت 

هذه القوات الى محافظة لحج.

نفذت قــوات الحــزام األمني وبدعم 

وإســناد من القوات اإلماراتيــة عمليات 

اإلرهابييــن  ألوكار  ومداهمــات  نوعيــة 

وتمكنت من اعتقال عدد كبير منهم، كما 

نفذت انتشــاراً واســعاً في كل مديريات 

عدن ومداخلها ومخارجها.

نجحت هذه اإلجراءات في شل حركة 

الجماعــات اإلرهابيــة التــي كانت تنقل 

بعدن بسهولة وتنفذ عمليات االغتياالت 

والتفجيــرات التي طالــت حتى محافظ 

محافظــة عدن الســابق الشــهيد جعفر 

محمد ســعد. حيث تقلصــت العمليات 

اإلرهابيــة إلى حدودها الدنيــا، وهو ما 

ساهم في عودة الحكومة اليمنية منتصف 

العــام 2016 إلدارة شــؤون الدولــة من 

العاصمــة المؤقتة عدن كما عادت الكثير 

مــن المنظمات الدولية لممارســة عملها 

من عدن. وفي صبيحــة 24 مارس 2016 

نفــذت قــوات النخبــة الحضرمية بدعم 

وإشراف من دولة اإلمارات عملية نوعية 

تمكنت خاللها من طــرد عناصر القاعدة 

من كامــل مدينة المكال عاصمة محافظة 

حضرموت، بعد ان قتلت وأسرت ما يزيد 

على 800 من عناصر القاعدة.

 النصر والتحرير 
محافظــة أبين جنوب اليمــن كانت من 

أكثر المحافظات تضرراً من اإلرهاب الذي 

تسبب ألبنائها بمآٍس كثيرة.

تمكنت قوات الحزام األمني والقوات 

المسلحة اإلماراتية ضمن قوات التحالف 

العربي من االنتشار في عاصمة المحافظة 

زنجبــار ومدينــة جعار وفتحــت الطريق 

الواصل بين عدن وأبين، وســاهمت في 

القاعــدة وتراجعه بعد  تهــاوي تنظيــم 

اعتقال ومقتل عدد كبير من قياداته.

كانــت   2017 أغســطس  شــهر  مطلــع 

محافظــة شــبوة على موعد مــع قوات 

النخبــة الشــبوانية، التــي تــم تأهيلهــا 

وتدريبها بإشــراف دولة اإلمارات. نجحت 

قــوات النخبة في تأمين عــدد كبير من 

مديريات محافظة شــبوة، وشلت قدرت 

تنظيم القاعدة على التحرك بين مديريات 

ثــروات  مــن  واالســتفادة  المحافظــة 

المحافظة الغنية بالنفط.

التعليم والصحة
ســاهمت جهود اإلمارات خالل األربع 

الســنوات الماضية في عــودة العملية 

التعليميــة الى وضعها الســابق عقب 

تعــرض معظــم المــدارس والمرافــق 

التربويــة للتدميــر مــن قبل ميليشــيا 

دعمها  اإلمارات  دولة  الحوثي.وتواصل 

لقطاع التعليم في المحافظات اليمنية 

المحــررة، ضمن جهودهــا الرامية إلى 

تطبيع األوضاع فــي هذه المحافظات 

والتخفيف عن معاناة المواطنين.احتل 

دعــم قطاع الصحــة أولوية بالنســبة 

لدولة اإلمارات، حيث اســتنفرت هيئة 

الهالل األحمــر اإلماراتي جهودها منذ 

األيــام األولــى لتحريــر عــدن، وذلك 

بوضــع خطــة شــاملة تضمــن عودة 

القطــاع الصحي للعمل بعد أن تعرض 

للتدمير جراء اجتياح الميليشــيا لعدن 

والمحافظات المجاورة.

 التخفيف من الفقر
ســاهمت دولــة اإلمــارات منــذ تحرير 

العاصمة المؤقتــة عدن في دعم العديد 

مــن األنشــطة المجتمعيــة والمشــاريع 

الصغيــرة التــي هدفت مــن خاللها إلى 

رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، حيث 

دعمت عــدد مــن المشــاريع الصغيرة، 

باإلضافــة الى اقامة وتنفيذ زواج جماعي 

لـــ 2400 عريس في مختلف المحافظات 

المحررة، باإلضافة الى فتح مخابز خيرية 

في عدد من المحافظات، ودعم األنشطة 

المجتمعيــة مثــل المهرجانــات الثقافية 

والترفيهية وترميم المسارح وغيرها.

فعاليات يمنية لـ»            «: التحــالف والشــرعية يدفعـــان إلنجــاز الحـل الســــياسي 
الســعودية بيــن الفرقاء السياســيين 

وعملت على تجنيب اليمن السيناريو 

الســوري أو الليبــي، لكــن هناك من 

القــوى السياســية مــن لــم يقتنــع 

باالنتقال الســلمي للسلطة والتماهي 

الشعبي الذي تال ذلك وبفعل األطماع 

النفوذية لبعض القوى اإلقليمية ظهر 

صراع من نوع آخر هدفه أواًل إفشال 

المســاعي التي تقوم بها دول الجوار 

للحفــاظ علــى الســلم االجتماعــي 

اليمن، تمثــل ذلك  واإلقليمــي فــي 

المســلحة  الميليشــيات  بانقــالب 

والمدعومــة من إيران على الســلطة 

الشــرعية، ولذلك أخذت دول الجوار 

علــى عاتقهــا مهمــة التصــدي لتلك 

المخططات بإطالق عاصفة الحزم. 

 بيئة سليمة
 فــي األثناء، أوضــح الصحافي فيصل 

الذبحانــي لـ»البيــان« أنــه ال يمكن 

استعادة الدور الذي تلعبه الدولة )أي 

دولــة( من بناء وتنمية وتطور إال في 

بيئة ســليمة وآمنة وصحية اقتصادياً، 

وكل ذلــك ال يتم إال فــي ظل وجود 

ســلم مجتمعي وسلم مع دول الجوار 

ما يسهم في دفع عمليات التطور في 

شــتى المجاالت إلى األمام، وهذا هو 

مــا يهم في اليمن حاليــاً إذا ما أردنا 

أن نطوي صفحة الماضي والنظر إلى 

المستقبل بعيون متفائلة بالحياة.

يقف  »مــن  الذبحانــي:  وأضــاف 

حجــر عثــرة أمــام هذا الســلم هي 

جماعة التمــرد الحوثية التي حاربت 

اليمنييــن داخليــاً في بدايــة انقالبها 

لتنفيــذ ما ســّمته مناورات  وذهبت 

عســكرية على الحدود مــع المملكة 

العربية السعودية في تحدٍّ صارخ لكل 

األعــراف السياســية وانقالباً على كل 

المواثيــق والعهود التــي وقعتها في 

أوقات سابقة مع الشرعية والمجتمع 

السلم والشركة  اتفاق  أبرزها  الدولي 

في صنعــاء«، وأضــاف: »بالرغم من 

دفع هذه الميليشــيا للشرعية لخوض 

غمــار معركة اســتعادة الدولة إال أن 

الشرعية والتحالف العربي لم يدخلوا 

الحــرب لغرض انتقامــي أو حقد من 

نوع ما بقدر ما هي معركة اســتعادة 

الجمهورية من أيادي عصابات إرهابية 

مســلحة دعمت من إيران لبناء كيان 

آخر لحزب الله في اليمن«. 

إشعال النار
الردمــي  محمــد  الصحافــي  أكــد 

لـ»البيــان« أن الحوثييــن هــم من 

اســتدعوا هــذه الحــرب وأشــعلوا 

نارها عندما اســتولوا على الســلطة 

بقوة الســالح وانقلبــوا على الدولة 

ونهبوا مؤسســاتها في سبتمبر ٢٠١٤ 

ومن ثــم اتجهوا إلى إقــالق جيران 

اليمــن بتطوير عالقتهم المشــبوهة 

مــا  الســعودية  واســتفزاز  بإيــران 

أدى إلــى تدخــل التحالــف العربي 

الشرعية  مســاندة  بهدف  عســكرياً 

ودفــع الحوثييــن إلــى التخلي عن 

العنــف والعودة إلــى طاولة الحوار 

الوطني مع باقي األطراف واستئناف 

الرامية إلى عودة  السياسية  العملية 

الدولــة واالســتقرار إلــى اليمن في 

ضوء اتفاقات سابقة كانت المكونات 

السياســية اليمنية قــد توصلت إليها 

سابقاً كالمبادرة الخليجية ومخرجات 

الحــوار الوطنــي قبــل أن ينقلــب 

الحوثيون عليها في أحداث ٢٠١٤.

فــرص  »كل  الردمــي:  وأضــاف 

الحوار والسالم الســابقة انقلب عليها 

الحوثيــون، وفيمــا يبــدو أن لديهــم 

لتحويل اليمن إلى  مشروعاً مشــبوهاً 

حــزب الله آخــر وإلى إيــران أخرى 

فتصبــح خنجراً مســموماً في خاصرة 

العرب وتحديداً دول الخليج العربية«. 

»السيف الحاسم«

»السيل الجارف« 

»الرمح الذهبي«

غرافيك: محمد أبوعبيدة

⁶₁‶ء ‹⅂ ⁓⁙ود
ا⅀ₙ‶رات     

أثبتت اإلمارات أنها بلد اإلنسانية دون منازع، إذ إنها � تعد تعرتف بالبعد الجغرايف أو الحدود، فاأليادي اإلماراتية البيضاء 
تد إىل 
كل ربوع اليمن بهدف انتشـــالهم من محنتهم، حيث تحرص عىل إعادة تأهيل العديد من املرافق الرئيســـة التي 
د األرس اليمنية 

بالخدمات املتنوعة مثل الكهرباء والرعاية الصحية والغذاء، ما كان له أطيب األثر يف نفوس املواطن¨ اليمني¨.

ₛ℆ₗ₂⁅ₖ⁶‶ع اₐ›‶⁗ₚₖا

اₐ‶⁶ₖ⁃ وإₙ⁙ادا⁄℁‶

⁃℆⁅⁔⁅ₖا ⁃℆※ₖر وا‶ₚ₁⅀ا

⁃‶⁗ₖت ا‶⁐‶℆⁅⁓ℾذوي ا ₛ₁د

ₛₚ℁ₖ₅⁰℆ة وذوي اₖر℅₃ ا‶اₚₖ ℅⁗⁅ₖوا ₘₑₖ⁶‶ع اₐ ₛ₁د

ℇ⁔⁰ₖ⁶‶ع اₑₖا

ℇ⁔⁰ₖ⁰ف اₖه وا‶℆ₚₖا

ℇℓ₅اₖا ₙℿا ₛ₁د

120000
زي مدريس تم 

توزيعه عىل الطلبة. 

28
مدرسة ومرفقاً 

تعليمياً تم بناؤها. 

1835
جهاز كمبيوتر ُوفرت 

للمدارس.

190
جهاز تكييف تم 
توف¾ه وتركيبه يف 

املدارس.

263
مدرسة تم إعادة تأهيلها 

وصيانتها يف كافة 
املحافظات املحررة.

16
حفل تخرج جامعي 
تم رعايته من قبل 

الهالل األحمر.

 17
تـــم  للميـــاه  شـــبكة 
يف  وصيانتها  إنشـــاؤها 

املحافظات املحررة.

 87
مضخة مياه تم توريدها 

وتركيبها.

64
حفرهـــا  تـــم  بـــرئ 

وصيانتها. 

 13
مولـــداً كهربائياً ســـلم 

ملؤسسة املياه. 

5
سيارات نقل ماء سلمت 
والرصف  املياه  ملؤسسة 

الصحي بحرضموت. 

60
مستشفى ومركزاً 
صحياً تم إنشاؤه 

وصيانته يف 
املحافظات املحررة.

 100
طن من األدوية 

الطبيبة وفرت 
ملكافحة األمراض 

واألوبئة.

 50000
جريح تم عالجهم يف 
املستشفيات اليمنية 

أو يف بلدان أخرى. 

 75
سيارة إسعاف تم 

تسليمها 
للمستشفيات.

 300
صنف من األدوية 

الطبية تم توف¾ها. 

 3500000
Ñني استفادوا من دعم 

القطاع الصحي. 

255
براد ماء تم توزيعها 

عىل املدارس.

100
ألف شخص يستفيدون 

يومياً من توف¾ مواد 
إنتاج الخبز األساسية. 

6
مخابز تم إنشاؤها 

Óحافظة الحديدة يف 
 .Ôالساحل الغر

 15
ألف فرد يستفاد 

يومياً من الخبز يف 
.Ôالساحل الغر

 3
مخابز يف مديرية 

التحيتا تنتج 12 ألف 
قطعة خبز يومياً.

 200
وحدة سكنية تم 

إنجازها Óدينة خليفة 
السكنية بحرضموت. 

100
منزل تم إنارته 

Óديرية الدريهمي 
بالطاقة الشمسية. 

 14
محطة توليد كهرباء 
تم بناؤها وصيانتها.

 27
وحدة سكنية بنيت 

للمترضرين من 
الحرب يف املخا.

 356
وحدة سكنية بنيت يف 
مدينة الشيخ زايد يف 

سقطرى. 

 1000
وحدة سكنية بنيت يف 
مدينة خليفة السكنية 

بحرضموت.

 500
ذوي  مـــن  شـــخص 
االحتياجـــات الخاصـــة 

مستفيدون من الدعم. 

 6
جمعيـــات مختصة بذوي 
يف  الخاصة  االحتياجـــات 
عدن تم ترميمها وتأهيلها. 

1
الطموح  جمعية  دعم 
حركياً  املعاق¨  لرعاية 

بحرضموت.

1007110
ســـالل غذائيـــة تـــم توزيعهـــا يف 
عـــدد  وكان  املحـــررة  املحافظـــات 

املستفيدين 7049770 فرداً.

 769539
اســـتفاد من مرشوع صائم  Ñنياً 
مليـــون   10004019 وبتكلفـــة 

درهم. 

1007110
ســـالل غذائيـــة تـــم توزيعهـــا يف 
عـــدد  وكان  املحـــررة  املحافظـــات 

املستفيدين 7049770 فرداً.

5
مشـــاريع صغ¾ة تـــم دعمها ألرس 
الشهداء.

 50
امرأة استفدن من معمل خياطة يف 
عدن.

 100
يف  العمل  مـــن  اســـتفادت  امرأة 
معمل خياطة الخوخة.

 2
تأهيل وترميم مطاري عدن الدويل 
والريان الدويل بحرضموت

 2
عدن   ãمينـــا وتأهيـــل  ترميـــم 
وحرضموت. 

10
طرق فرعية ورئيسية ب¨ املدن تم 
صيانتها وتأهيلها. 

⁃ₓاا⁄ₐ‶₈℆‶ت اₖ

2
الصحة  منظمة  مـــع  اتفاقيت¨  توقيع 
العاملية. 

 56
مليون درهم إماراå قيمة االتفاقيت¨.

⁄ₚ⁅ اₐ‶₈⁄ℾ℆‶ت: 
- ترميـــم مستشـــفيات وتزويدهـــا 
بسيارات إسعاف
- تنفيذ الحمالت التلقيحية 
- تجهيز غرف عمليات 
- تدريب وتأهيل الكادر الطبي

ســاهمت عمليات الدعم الطارئة لدولة اإلمارات في الحد من انتشــار األمراض 

واألوبئــة المعديــة، مثل الكوليرا وحمــى الظنك، وغيرها مــن األمراض التي 

انتشرت في اليمن جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية. حيث سارعت 

دولة اإلمارات في إرســال آالف األطنان مــن األدوية إلى مختلف المحافظات 

اليمنية بما فيها التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وكانت هذه المساعدات 

اما تقدم بشــكل مباشر أو من قبل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. 

هذه الجهود كانت محل إشادة للعديد من المنظمات المحلية والدولية، وذلك 

لما لها من اثر كبير في الحد من انتشار األوبئة واألمراض الفتاكة.

إشادة دولية

Ⅶ أعد الملف: سنوات مـــن الحـــزم واألمــــــل

عدن - ياسر اليافعي،ميدي - علي جعبور

ₗₙـــــــــــــــــ₉
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