
ــنوات األربع من زمن العدوان  خالل الس
ــا تعرضت  ــروض عىل بالدن ــار  املف والحص
البينة التحتية لشبكة االتصاالت الوطنية 
ــة نتيجة  ــار تدمريي ــآتها املدنية آلث ومنش
ــداءات  واالعت  ، ــة  العدواني ــات  الهجم
ــىل واردات  ــديد الحصار ع ــة ، وتش املختلف
ــىل  ــارش ع ــكل مب ــر وبش ــذي أث ــاع ال القط

مختلف خدمات االتصاالت واالنرتنت .
وأبرز األشكال العدائية التي يتعرض لها 

قطاع االتصاالت الحيوي ترتكز يف اآلتي:
ــع  ومواق ــات  ومحط ــراج  أب ــري  تدم  -
ــة  ــة ، نتيج ــآتها املدني ــاالت ومنش االتص
ــن قبل طريان  ــة املوجهة م ــارات الجوي الغ
ــعودية  ــادة الس ــي بقي ــف العدوان التحال

واإلمارات.
ــر  حظ ــرض  وف ــار  الحص ــديد  تش  -
ــزات ومحطات  ــامل يمنع دخول تجهي ش
االتصاالت ومستلزمات الصيانة والتشغيل 
ــم املمنوعات التي تم  وإدراجها ضمن قوائ

حرض وارداتها إىل اليمن.
ــلب وتخريب ممنهجة  - أعمال نهب وس
ــية بهدف اإلرضار  ــال الكابالت النحاس تط
ــة  الوطني ــبكة  الش ــل  وتعطي ــارش  املب

لالتصاالت واإلنرتنت .
ــة  ــاالت أجنبي ــتقدام رشكات اتص - اس
ــات والرشكات  بهدف ابتزاز ورضب املؤسس

الوطنية املشغلة للهاتف واإلنرتنت.
ــة وبوابة  ــة االتصاالت الدولي ــل بواب - نق
ــة  اعتباطي ــراءات  إج ــق  وف  ، ــت  اإلنرتن
ــطريية  ومخططات تدمريية وتوجهات تش

واضحة .
ــق الدويل  ــد والتحق ــاً ملعايري الرص ووفق
ــاالت الوطنية  ــة االتص ــإن تدمري منظوم ف
ــرب  ــة ح ــد جريم ــة .. تع ــآتها املدني ومنش
ــدويل ومواثيق حقوق  ــون ال وانتهاك للقان

اإلنسان.
إجراءات تصعيدية 

تحول املرشوع الذي افتتحه هادي 
وحكومته بمدينة عدن منتصف يونيو 
املايض تحت ما سمي "رشكة عدن نت" 
إىل منصة للتصعيد واالبتزاز السيايس 

واالقتصادي ، فقد تم إطالق "رشكة 

عدن نت" بذريعة تحرير االتصاالت 
واإلنرتنت من سيطرة سلطة صنعاء حد 
زعمهم ، وهو املربر الذي عملت حكومة 

هادي ووسائل إعالم العدوان الذي 
تقوده السعودية واإلمارات عىل تكثيف 
الرتويج له ، وليس يف الحقيقة إال واحداً 

من املشاريع التي تسعى لتنفيذها 
حكومة هادي بدعم من التحالف بهدف 
تضييق الخناق عىل املدنيني دون اعتبار 

للمصري الذي ينتظر املدنيني أو الخدمات 
اإلنسانية والطبية والتعليمية التي 

تعتمد يف تشغيلها عىل وسائل وخدمات 
االتصال، إذ تم التأكيد رصاحة مصادر 
تابعة لحكومة االرتزاق ووسائل اإلعالم 

التابعة لدول العدوان بأن مرشوع ما 
سمي "رشكة عدن نت" خطوة تصعيدية 

من جانبهم لتجفيف مصادر التمويل 
التي تتلقاها حكومة اإلنقاذ بصنعاء ، ما 
يفرس اعتماد حكومة االرتزاق والتحالف 

السعودي اإلماراتي عىل املرشوع املسمى 
"رشكة عدن نت" ضمن حربها التصعيدية 
وتحويل هذه الرشكة إىل أحد استخدامات 

الحرب االقتصادية ، استكماًال ملا بدأته 
من فرض حصار تدريجي كامل عىل 

املوانئ الجوية والربية والبحرية ، ونقل 
البنك املركزي ، وجعلها أداة من أدوات 
الحرب بطريقة تنتهك القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان وحق املدنيني الخاضعني 
لحاالت الحرب ، وهذه الخطوة تهدف 

لالنتقام من الشعب اليمني الصامد ، دون 
أدنى اعتبار للضحايا املدنيني واملصري 
الذي ينتظر أكرث من 25 مليون يمني 

يعيشون يف املحافظات الخاضعة لسلطة 
صنعاء ويمثلون ما يزيد عن 75 % من 

سكان الجمهورية اليمنية .
عدن نت" ومزاعم تحسني الخدمة

أفصحت الوثائق والترصيحات الصادرة 
ــالم دول  ــائل إع ــزاق  ووس ــوى اإلرت ــن ق ع
ــت  ــت" ليس ــدن ن ــة "ع ــف أن رشك التحال
ــن أدوات  ــل جزء م ــار منافس ب ــرد خي مج
الرصاع واستخدامات الحرب ، حيث أكدت 
ــمية أن مشاريع  اإلعالنات والتقارير الرس

عدن نت تتكون من اآلتي :
ـ بوابة عدن الدولية .

ـ شبكة عدن للرتاسل الضوئي الدويل.
ـ مرشوع خدمة اإلنرتنت "عدن نت"
ــ مرشوع عدن لإلنرتنت الالسلكي.

ـ مركز عدن للسيطرة والتحكم.
ـ سنرتال عدن للوسائط املتعددة .

ـ شبكة عدن للجيل الرابع.
ـ شبكة عدن لرتاسل املعطيات.

ـ الكابل البحري الدويل.
ــب زعمها بقيمة  ــم تنفيذه حس والذي ت

إجمالية : "93.512.00" دوالر أمريكي.
ــاريع  ــق يف هوية املش ــن خالل التحق وم
ونوعيتها ، يتأكد أنها مشاريع بنية تحتية 
تشطريية تدمريية ال تدخل ضمن مشاريع 
ــا تم  ــات ، وإنم ــني الخدم ــر وتحس التطوي
تصميمها لتشطري شبكة الرتاسل الوطنية 
ــبكة  ــة لش ــة التحتي ــري البني ، ورضب وتدم
ــة حالياً ، بينما  االتصاالت الوطنية العامل
يتم السري فيها بشكل اعتباطي وعدائي ال 
ــتويات األمن القومي والوطني  يراعي مس
ــة محلياً  ــارات املرشوط ــا من االعتب وغريه

ودولياً.
سياسات العقاب الجماعي 

يخضع املدنيون يف اليمن لحصار خانق 
ــدم  ــق وتنع ــه تضي ــت دائرت ــت الزال وممي
ــاذ حياتهم  ــرص التي يمكنها إنق معها الف
ــود  ــرض قي ــة لف ــر ، نتيج ــة للخط املعرض
ــعة وغري رشعية من قبل إدارة العدوان  واس
الوحيش الذي يديره "التحالف السعودي 
ــادق " ، فإىل جانب  ــي وحكومة الفن اإلمارات
ــئ الجوية  ــىل املوان ــامل ع فرض حرض ش
ــدوان يف  ــتمر الع ــة ، يس ــة والبحري والربي
تشديد القيود واعتماد سياسات الحصار 
والحرب االقتصادية األوسع واألكرث إرضاراً 

ــي يتم اتخاذها تحت ذرائع  باملدنيني ، والت
ــن القبول بها ، كما أن قوات  ومربرات ال يمك
ــا حكومة الفار هادي ترفض  العدوان ومعه
ــة واألممية  ــتجابة للتحذيرات الدولي االس
ــك القانون  ــي تنته ــود الت ــأن رفع القي بش
ــان ، وتميض  ــدويل ومواثيق حقوق اإلنس ال
قوات العدوان يف تجاهلها لدعوات تجنيب 
ــال ملبادئ  ــاق األذى باملدنيني واالمتث إلح

التمييز .
ــىل هذا  ــاالت واالنرتنت ع ــام االتص إقح
ــعودي  ــاج العدوان الس ــو يفرس انته النح
اإلماراتي ألكرث السياسات خطراً عىل حياة 
ــابات  ــة لهم بحس ــن ال عالق ــني الذي املدني
ــاب الجماعي  ــة العق الحرب ، إذ أن سياس
ــلوكها يف  ــل منهجية قوى  العدوان وس تمث
ــية الظاملة  ، الذي  ــا لحربها الوحش إداراته
يأتي عىل حساب حياة ومستقبل أكرث من 
ــار للتبعات  ــي ، ودون اعتب ــون يمن 25 ملي
ــد تلحق بهم  ــانية والتي ق الكارثية واإلنس
ــنودة  ــة االرتزاق  املس ــعى حكوم ــا تس ، كم
ــة نقل  ــرب عملي ــاً ع ــدوان حالي ــوات الع بق
ــة وبوابة اإلنرتنت  ــاالت الدولي بوابة االتص
ــدن والتي يجري العمل عليها  إىل مدينة ع
ــدف  ــت" به ــدن ن ــة ع ــة "رشك ــت يافط تح
ــة  ــرب االقتصادي ــات الح ــتكمال حلق اس
ــون كلفتها  ــي يتحمل املدني ــة الت االبتزازي
ــتنزافها للبنية  ــىل اس ــالوة ع ــة ، ع الباهظ
ــرب  ع ــد  متعم ــكل  بش ــة  املدني ــة  التحتي
ــبكتها بال  ــتمرار يف تفتيت وتمزيق ش االس

هوادة .
ــة  ــدات املتوقع ــر والتهدي ــم املخاط ورغ
ــنودة  ــادي املس ــار ه ــة الف ــت حكوم اتجه
ــي  أمريك ــعودي  الس ــف  التحال ــوات  بق
ــة االتصاالت  ــتخدام منظوم ــي  الس إمارات
ــن أوراق الحرب  واإلنرتنت واللعب بها ضم

ــل عليه يف  ــري يتم العم ــد خط ــو تصعي ، وه
الوقت الذي ارتفع فيه مستوى التحذيرات 
ــتمرار انهيار  ــأن اس ــة بش ــة واألممي الدولي
ــكل  ــن بش اليم يف  ــية  األساس ــات  الخدم

متسارع.
النوافذ املفتوحة مهددة باإلغالق

لن يكون املدنيون يف اليمن بمنأى عن قرار 
عملية نقل بوابة االتصاالت الدولية وبوابة 
اإلنرتنت إىل مدينة عدن ، باعتبارها خطوة 
ــابات العدو ، كون  تصعيدية تدخل يف حس
ــاالت واالنرتنت  ــاومة بخدمات االتص املس
ــني البرش الذين  ــداً إضافياً ملالي يمثل تهدي
يتعرضوت للعدوان  والحصار داخل حدود 
ــذا اإلجراء بتعطيل  ــبب ه اليمن ، وقد يتس
ــذة لعدد ال  ــوات االتصال املنق وانقطاع قن
ــني للدواء  ــن الجرحى واملحتاج يحىص م
ــانية ، وبالنسبة  والغذاء واإلمدادات اإلنس
ــاالت  االتص ــات  خدم ــإن  ف ــني  للمدني
ــت النوافذ املفتوحة الوحيدة  واالنرتنت بات
ــق الحياة  ــا األبرياء عب ــي يتنفس منه الت
ــم الخارجي  ــي تصلهم بالعال ــاة الت ، والقن
ــع الدويل  ،  ــن خاللها املجتم ويخاطبون م
ــدوان والحصار  ــرسون عزلة الع وعربها يك
ويتصلون  ببعضهم البعض بعد أن قطعت 
الحرب أواصل التواصل والرتاحم بني أبناء 
البلد الواحد يف ظل حصار وحرب يدفعون 
ــل دويل  ــدون تدخ ــز ، وب ــا دون تميي ثمنه
ــل وجاد يعمل عىل  ــاني عاج وأممي وإنس
ــي تقوم بها  ــل للتوجهات الت ــاف عاج إيق
ــوى االرتزاق املتمثلة بحكومة الفار هادي  ق
ــاريع  ــف ، فإن تلك املش ــنودة بالتحال املس
ستتسبب حتماً بإغالق ما تبقى لليمنيني 

من نوافذ مفتوحة .
انهيار خدمات االتصاالت 

واإلنرتنت
ــلة إلدارة  ــارب الفاش ــرار التج ــاً لتك وفق
ــعودي  ــف الس ــرتك "التحال ــدوان املش الع
ــاريع  ــة هادي" فإن املش ــي ، حكوم اإلمارات
ــدن نت"  ــمي "رشكة ع ــذة تحت ما س املنف
ــبكة  ــة ش ــاً ملنظوم ــداً واضح ــل تهدي تمث
ــتوى  ــة ، كون ارتفاع مس ــاالت املدني االتص
ــات  خدم ــف  وتوق ــا  بانهياره ــع  التوق
ــم مناطق  ــت عن معظ ــاالت واالنرتن االتص
ــة اليمنية ، صارت فرضية  ومدن الجمهوري
ــل حكومة هادي  ــر إىل فش ــة بالنظ محتمل
ــة  ــزي املالي ــك املرك ــات البن يف إدارة عملي
ــلبي عىل املدنيني  والتجارية ، والتأثري الس
ــيري وإدارة املوانئ الجوية  بإخفاقها يف تس
ــا  ــىل عجزه ــالوة ع ــة ، ع ــة والبحري والربي
ــية يف  ــات األساس ــط املقوم ــني أبس يف تأم
ــلطتها يف ظل غياب  املناطق الخاضعة لس
ــزاق يف  ــوى االرت ــدي إلدارة ق ــؤرش ج أي م
ــاه اليمنيني الذين  ــا تج ــاء بالتزاماته اإليف
ــية  ــن حاجياتهم األساس ــرسوا الكثري م خ

والحيوية .
ــة االتصاالت الدولية  عملية انتقال بواب
وبوابة اإلنرتنت إىل مدينة عدن ، تمثل أحد 
ــرب االبتزازية املنظمة والتي  إجراءات الح
ــتمر  ــتنزف البنية التحتية املدنية وتس تس

يف تفتيتها واإلرضار بها بال هوادة  .
إدارة الحرب ال تخوض مواجهة 

عسكرية فقط 
ــن  ــىل اليم ــرب ع ــن الح ــوام م ــة أع أربع

ــرتكة "التحالف  أثبتت أن إدارة الحرب املش
ــادي" ال  ــي وحكومة ه ــعودي اإلمارات الس
ــون  ــط ، ك ــكرية فق ــة عس ــوض مواجه تخ
الفرضيات واملعطيات التي تحكيها موازين 
الحرب تؤكد أن إدارة الحرب  تخوض حرباً 
واسعة متعددة األوجه ، جعلت أكرث من 75 
ــة لغاراتها  ــني اليمنيني فريس ــن املدني % م
الجوية اإلجرامية ولقرارات الحصار الجائر 
وملختلف اإلجراءات التعسفية التي يرتتب 
ــاة ، وهذه النقطة  ــكال املعان علها تفاقم أش
ــداً أن  ــدويل ، ويفهم جي ــع ال ــا املجتم يعيه
ــعودي  القيود التي يفرضها التحالف الس
ــادي إلقحام  ــه لحكومة ه ــي ودفع اإلمارات
ــن مخططها يف  ــية ضم ــات األساس الخدم
خضم الرصاع الدائر أدى إىل تفاقم الوضع 
اإلنساني املرتدي للمدنيني اليمنيني يف ظل 
ــؤرشات انحدارها  ــانية تواصل م كارثة إنس

عىل نحو مخيف.
حرب ضد املدنيني 

ــات  بخدم ــاس  املس ــورة  خط ــم  تتعاظ
ــتخدامها  واس ــت  واالنرتن ــاالت  االتص
ــل تعرضها  ــدوان والحصار يف ظ ضمن الع
ــع ومتعدد جرى الرتتيب  ــتهداف واس الس
ــرب االقتصادية ملنع  ــار الح لها ضمن مس
ــة اليومية  ــة الحرك ــاة وإعاق ــع الحي تطبي
ــة  والحرك ــاري  التج ــادل  التب ــد  وتجمي
االقتصادية املتبقية بني املدن واملحافظات 
ــكان  ــي يتكتل فيها أكرث من %75 من س الت
ــاد  ــرس اعتم ــا يف ــة ، م ــة اليمني الجمهوري
ــعودي  التحالف االجرامي  "التحالف الس
ــة الضغط  اإلماراتي ، املرتزقة" عىل ممارس
ــرب  ــا ع ــل تطبيقه ــرة تواص ــة مؤث كسياس
ــة  الجوي ــارات  بالغ ــارش  املب ــتهداف  االس
للبنية التحتية لشبكة االتصاالت يف جميع 
ــار مدمرة ، أو  ــاء اليمن وترتب عليها آث أنح
ــة باألزمات املميتة  ــآتها املدني بإغراق منش
ــديد القيود عىل وارداتها ومنع دخول  وتش
ــة  والصيان ــغيل  للتش ــة  الالزم ــا  أجهزته
خصوصاً يف ظل اعتماد مؤسسات ورشكات 
ــة يف تقديم  ــاالت القائمة عىل املهني االتص
خدماتها وإيصالها للمواطنني اليمنيني يف 
مختلف املحافظات بوترية اعتيادية ودون 
ــنودة  ــة هادي املس ــري أن حكوم ــز، غ تميي
ــتهالك إطار  بقوات التحالف ماضية يف اس
ــة للعمل عىل  ــتغاللها كمظل الرشعية واس
ــن كياناتها املدنية  ــآت م تجريد تلك املنش
ــاة فيها ، بذريعة فرض  وتعطيل دورة الحي
ــة التي تقع  ــات الدول هيمنتها عىل مؤسس
ــيطرتها  ــدن واملناطق الخارجة عن س يف امل
ــذي يلحق باليمنيني  ، وهو الرضر الكبري ال
ــع أي  ــب م ــة وال يتناس ــآتهم املدني ومنش
ــعى العدوان السعودي  ميزة عسكرية يس
 ، ــارشة  ــورة مب ــا بص ــي لتحقيقه اإلمارات
ــاالت هي  ــات االتص ــاس بخدم ــون املس ك
ــني ، إذ يمثل  ــرب ضد املدني ــة ح يف الحقيق
استخدامها ضمن أدوات الرصاع واإلرضار 
ــرب  ــة ح ــارش جريم ــكل مب ــني بش باملدني
تتجاوز االلتزامات الدولية وتنتهك مواثيق 

حقوق اإلنسان والقوانني الدولية .

املساس بخدمات االتصاالت .. حرب إجرامية ضد اليمنينياملساس بخدمات االتصاالت .. حرب إجرامية ضد اليمنيني

اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات االتصاالت تقريراً أصدرت 
ــكال االستهداف التي تتعرض  ــت فيه أش مهنياً ، ناقش
ــد ، التقرير الذي التزم املهنية  ــة التحتية لقطاع االتصاالت والربي لها البني
ــني ما سمي بـ  واملوضوعية تناول األبعاد والحيثيات التي تقف خلف تدش

"رشكة عدن نت" .
ــار إىل أشكال االستهداف الذي يطال قطاع االتصاالت  ورغم أن التقرير أش
ــاء ما سمي «رشكة عدن نت« باعتباره أخطر  إال أنه ركز عىل تداعيات إنش

التهديدات التي يتعرض لها قطاع االتصاالت والربيد عىل حد سواء.
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ــن للمدنيي ــد  الوحي ــس  المتنف ــت  كان ان  ــد  بع ــالق  باإلغ ــددة  مه  .. ــة  المفتوح ــذ  النواف  ■

ــآتها المدنية .. جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان ■ تدمير منظومة االتصاالت الوطنية ومنش

١٩٧١٠ ــدد  الع  - ٢٠١٨م  ــرب  نوفم  ٦  - ١٤٤٠ه  ــر  صف  ٢٨ ــاء:  Tuesday: 28 Safar 1440 - 6 November 2018 - Issue No. 19710الثالث


