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ــاالت:  ــة اتص ــد مهندس ــول أروى أحم تق
ــاالت  ــاع االتص ــدوان لقط ــتهداف الع إن اس
ــتعماري يريد من خالله أن نبقى  مخطط اس
ــؤوننا  ــت وصايتهم يترصفون يف ش أذالء تح
ــب مصالحهم وأهدافهم  وفق ما يريدون حس
ــىل  ــه ع ــت قدرت ــاالت أثب ــاع االتص إال أن قط
ــة يف أدائه  ــك والصالبة ومرونة عالي التماس
ــتمرار  ــدوان من حيث اس ــنوات الع ــة س طيل
ــية  ــط تعقيدات سياس ــات وس ــم خدم تقدي
وأمنية وحصار خانق ومثلت حيوية خدمات 
ــعبنا  ــن أوجه صمود ش ــاالت وجهاً م االتص
ــتمرار  ــال واس ــىل النض ــي وإرصاره ع اليمن
ــدوان القضاء  ــي أراد الع ــر الحياة الت مظاه

عليها.
حظر 500 صنف من األجهزة والمعدات

وعن استهداف ومحاربة قطاع االتصاالت 
ــول  دخ ــع  ومن ــدوان  الع ــوى  ق ــل  قب ــن  م
التجهيزات واملعدات الالزمة ألعمال صيانة 
الشبكات والسنرتاالت ومحطات التغطية إىل 
اليمن، سواء تلك التابعة للدولة أو الرشكات 
ــام الكبيس  ــاهمة، يقول عص ــة واملس الخاص
ــزة  ــاك أجه ــاالت: إن هن ــل وزارة االتص وكي
ومعدات تابعة للمؤسسة العامة لالتصاالت 
ــت محتجزة يف  ــل الزال ــن موباي ــة يم ولرشك
ــذ الجمهورية التي  ــارات ومناف ــئ ومط موان
ــم حظر  ــدوان، وت ــيطرة الع ــت س ــت تح بات
ــدة، حيث  ــن ميناء الحدي ــابقاً م ــا س دخوله
ــف من أصناف التكنولوجيا  تقدر بـ 500 صن
ــاالت وهذه تعترب حرباً اقتصادية. ما  واالتص
أدى إىل إعاقة بعض أعمال الصيانة وإيقاف 
مشاريع التطوير والتوسعة يف كل املحافظات 
ــيطرة  بما فيها املناطق واملدن الخاضعة لس

تحالف العدوان يف املحافظات الجنوبية.
ــدن ما هي  ــذ يف ع ــي تنف ــاريع الت ــا املش أم
ــتهدافهم األوسع وخطط  ــتكمال الس إال اس

استعمارية تستهدف وحدة وسيادة اليمن.
محاولة عزل جرائمهم

ــة تكنولوجيا  ــايش رئيس نقاب محمد الري
ــري اىل أن  املعلومات واالتصاالت اليمنية يش
سبب تدمري قطاع االتصاالت وقطاع االنرتنت 
ــتهداف  واس ــراج  االب ورضب  ــام  ع ــكل  بش
السنرتاالت واملحطات من قبل العدوان لعدم 
ــم الخارجي ألن كل  ــم للعال ــول جرائمه وص

يشء أصبح عرب مواقع التواصل االجتماعي 
ــذات فإن التواصل  ــا يضعف النت بال وعندم
يضعف أيضا ويف حاالت كثرية ينقطع عندها 
ــم وانتهاكاتهم  ــال جرائمه ــتطيع إيص ال نس

للعالم.
ــوائية  عش ــت  ليس ــم  رضباته إن  ــال:  وق
ــية عىل قطاع  ــارشة ورئيس ــا أهداف مب وإنم
ــات واالتصاالت لغرض  ــا املعلوم تكنولوجي
ــا يف اليمن  ــة وإضعافه ــري البنية التحتي تدم

ــدوان  الع ــم  جرائ ــزل  ولع
ــل اليمن  ــي ترتكب داخ الت
ــا اىل العالم  ــدم وصوله وع
ــات  واملنظم ــي  الخارج
واملجتمعات الدولية حتى 
ــم انتقادات كونها  ال تصله
ــة وإثباتات عىل  ــرب أدل تعت

واقع جرائمهم.
كسر االتفاقات الدولية

ــىل أن هناك  أكرب دليل ع
ــداً عىل قطاع  مؤامرة وحق
ــا  ــو تفاجئن ــاالت ه االتص
ــدأوا  ــدن ب ــم اآلن يف ع أنه
ــاالت  اتص رشكات  ــح  بفت

ــتطيعوا  ــا ولم يس ــون عليه وإىل اآلن مختلف
ــغيلها بالرغم من استعانتهم بخرباء من  تش
ــاعد العدوان عىل  اإلمارات وكوادر يمنية تس
ــوا أنها  ــاالت ولم يدرك ــغيل قطاع االتص تش
ــات الدولية  ــن ألن االتفاق ــرب تدمرياً لليم تعت
ــات الوحدة أيضا أن صنعاء  والعربية واتفاق
ــي املركز  ــة وه ــة اليمني ــة الجمهوري عاصم
ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي ــاع  لقط ــيس  الرئي

ــل  ــذا دلي ــاالت وه واالتص
ــن قبل  ــد م ــرة والحق املؤام
ــاع  قط ــري  لتدم ــف  التحال
ــاالت ودعمهم لعدن  االتص
ــن  ــاالت م ــغيل االتص وتش
ــا عىل صنعاء  عدن وقطعه
ــم من أنه ال يوجد  عىل الرغ
ــت يف عدن  ــكالية إن كان إش
ــاء املهم أن يكون  أو يف صنع
ــا كوادر وإدارة  القائم عليه
يمنية بحتة وال يكون هناك 
ــة  ــي يف البني ــل أجنب تدخ
ــا  لتكنولوجي ــة  التحتي

املعلومات.
يجب مساءلة العدوان قانونيا

ــدأوا يف تفعيل  ــد ب ــايش " لق ــاف الري وأض
ــف  ـــ ( 4g) يف رشكة عدن نت لكن مع األس الـ
ــا ولكن لم  ــي يمتلكونه ــات الت ــم االمكاني رغ
ــبب تآمرهم  ــغيلها وهذا بس ــتطيعوا تش يس
عىل بالدنا فهم يريدون أن يحكمونا يف مجال 
ــتعمرة وان يكون  االتصاالت ونكون دولة مس

ــات عن  ــم كل املعلوم لديه
ــة  البني ــن  ــاالت وع االتص
ــا واذا أراد أن  ــة لن التحتي
ــتطيع أحد  يوقفها فلن يس
ــغل  منعه ألنه املزود واملش
واملالك، ولكن هذا بعيد كل 
ــأن يحكموا  ــم ب ــد عنه البع
اليمن يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات.
ودعا الريايش اىل تصفية 
ــة أوال  ــات الداخلي الرصاع
ــدة ويجب  ــداً واح لنكون ي
ــاالت أن  ــر االتص ــىل وزي ع
ــة  ملخاطب ــة  لجن ــكل  يش

االتحاد الدويل لالتصاالت ورفع كل الجرائم 
ــاع  لقط ــارش  مب ــكل  بش ــتهدفت  اس ــي  الت
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والعاملني 
ــؤولية الكاملة  ــدوان املس ــل الع ــا وتحم فيه
ــت سياسية  ــاءلتهم قانونيا كونها ليس ومس
ــا بالحروب وليس لها أي عالقة  وال عالقة له
بالجيش وال بالرصاعات السياسية لذا يجب 

ــات املعنية  ــة الجه مخاطب
ــا أمام  ــوف احتجاج والوق
ــة ملحاكمة  ــم الدولي املحاك

العدوان الغاشم.
مشاريع خارقة للسيادة 

اليمنية
ــب ترصيح سابق  وبحس
ــرش  ن ــاالت  االتص ــر  لوزي
ــإن  ــبتمرب ف ــة س يف صحيف
ــاريع  املش ــذه  ه ــات  مكون
التدمريية الجاري تنفيذها 
ــع  م ــيق  بالتنس ــدن  ع يف 
ــواوي الصينية يف  ــة ه رشك
ــاء  اإلمارات تهدف اىل إنش
ــتحدثة  ــة دولية مس ــاالت صوتي ــة اتص بواب
ــة  الدولي ــة  للبواب ــة  بديل ــدن  ع ــة  مدين يف 
ــن والتي  ــا رشكة تيليم ــة التي تديره الحالي
ــة لخدمات  ــة املرخص ــة الدولي ــرب البواب تعت
ــدويل يف  ــت ال ــة واالنرتن ــاالت الدولي االتص
1972م،  ــام  الع ــذ  من ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــبكة انرتنت  ــة وش ــاء بواب ــة اىل إنش باإلضاف

ــارج إطار  ــق الجنوبية خ ــتقلة يف املناط مس
ــن نت)  ــاالت ( يم ــة لالتص ــة العام املؤسس
ــزل  وع ــة  الجنوبي ــق  املناط يف  ــا  وتوصيله
ــبكة  ــاء ش ــمالية، أيضا إنش املحافظات الش
ــتقلة عن  ــة مس ــق الجنوبي ــل يف املناط تراس
ــل الوطنية التابعة للمؤسسة  ــبكة الرتاس ش
ــدة حالياً عىل كامل  ــة لالتصاالت املمت العام
أرايض الجمهورية اليمنية باستخدام البنية 
ــة التابعة  ــاف الضوئي ــبكة األلي ــة لش التحي
للمؤسسة العامة لالتصاالت وهذه املشاريع 
ــيادة  ــطريية والتدمريية تعد خرقاً للس التش

اليمنية.
ــة  االقتصادي ــر  املخاط اىل  ــة  باإلضاف
واإلنسانية التي ستكون بشكل أسايس عىل 
ــعب واملواطن اليمني فهي ستكون أشد  الش
ــان، حيث  ــة بحق اإلنس ــة وأكرث فظاع كارثي
ستفيض إىل تدمري شبكة االتصاالت الوطنية 
ــف  ــك توق ــة وكذل ــا الحالي ــاء خدماته وإنه
خدمات االتصاالت واالنرتنت وبالتايل توقف 
جميع األعمال املرتبطة بها، وتحويل اليمن 

اىل مدينة أشباح.

تحقيق/ أمل الجندي

ــاريع تدمريية تتعلق باالتصاالت، هي ما  يجري يف مدينة عدن واملحافظات الجنوبية من مش
ــان  ــاء عىل مقدرات اليمن واالنتقام من اإلنس ــار مخطط تدمريي يتعمد القض ــي يف إط تأت
ــل عدوان  ــيلة البتزازه وتركيعه بعد أن فش ــتهداف خدماته الحيوية واملبارشة كوس ــي واس اليمن
ــط االنتقامي  ــزة وكرامة، هذا املخط ــذي يأبى إال أن يعيش بع ــعب ال ــف يف إذالل هذا الش التحال
ــاليب ممنهجة تمهد  ــره من قبل تحالف العدوان عرب أدواته ومرتزقته والتي تعد أس ــري تمري يج
ــتقدام رشكات احتاللية بديال عن الرشكات الوطنية كجزء من مخطط واسع يستهدف هوية  الس

ووحدة وسيادة اليمن.

مشاريع تشطريية 
وتدمريية 

تستهدف السيادة 
اليمنية

تورط "هواوي" يف تنفيذ مشاريع أخلت باتفاقياتها

الريايشالكبيس
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