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»األمناء« قسم التقارير: 
اإلمــارات  دولــة  رســمت 

العربيــة املتحدة لوحة عظيمة 

مــن العطاء واإلنســانية، وهي 

تكّثــف مــن جهودهــا اإلغاثية 

الراميــة إىل متكــن قطاعــات 

عريضــة مــن املواطنــن مــن 

التغّلــب عىل األعبــاء واألزمات 

املروعــة التــي صنعتها الحرب 

العبثية  الحوثيــة والسياســات 

التي تتبعها الرشعية اليمنية.

وتجاوز حجم املســاعدات اإلماراتية 
ركّزت جميعها  مليارات دوالر، وقد  الستة 
عىل تحســن األوضاع اإلنســانية، مبا 
يضمــن تقديم الخدمات للســكان بعدما 

ُحرموا منها عىل مدار الفرتات املاضية.
أن يحفــظ نظام الرشعية  وبداًل من 
اإلمارات  الجميل ويشــكر  اليمنية هــذا 
عىل هذه الجهــود أو أن يتحىل بالصمت، 
فهــذا النظام املخــرتق إخوانيًّــا يُكرِّس 
وقته للهجوم عــىل دولة اإلمارات وترديد 
أبو  ضد  باطلة  اتهامات  وتوجيه  شائعات 

ظبي.
سياســيون قالوا ان: »حزب اإلصالح 
الخبيثة  حمالتــه  ينّفذ  وهــو  اإلخواين 
ضد اإلمارات، فهو يحاول بشــتى الطرق 

التحالف  تفكيــك  عــىل  العمل 
العــريب وإحبــاط جهوده يف 
الحويث  سبيل مكافحة املرشوع 
التي  املرعبة  والتداعيات  الخبيث 

نجمت عن الحرب«.
»الرشعيــة  وأضافــوا: 
اإلخوانيــة تناســت أّن دولــة 
اإلمارات تبــذل كل هذه الجهود 
الســكان  عىل  األعباء  لتخفيف 
الذين دفعــوا مثن تجاهل نظام 

الرشعية ألعبائهم ومعاناتهم«.
»الحمــالت  وتابعــوا: 
املشــبوهة التي تشنها الكتائب 
تنطيل  ال  اإلرهابيــة  اإلخوانية 
عىل أحــد وال تنجــح يف النيل 
التي تظل  اإلمــارات  من صورة 
مضاءة بأعامل الخري واإلنسانية 

التي تبذلها األذرع الخريية اإلماراتية«.
واكملــوا: »دولة اإلمــارات ال تلتفت 
أبــًدا لهذه املهاتــرات اإلخوانية وتتجاهل 
االفرتاءات التــي تتعرّض لهــا ليل نهار، 
وتواصــل جهودها اإلغاثية ألّن ما يدفعها 
نحو بذل هذه الجهود وازع إنساين بحت«.

واكــدوا ان: »الجنــوب نــال نصيبه 
من أعامل الخري اإلماراتية، وقد شــهدت 
املســاعدات  من  كثريًا  املاضيــة  الفرتات 
اإلنســانية التي قّدمتها أبو ظبي للجنوب 
بغية متكن مواطنيــه من تجاوز األعباء 
اإلنســانية وتردي األوضاع املعيشية التي 

صنعتها الرشعية«.
»املســاعدات  بالقــول:  واختتمــوا 
وكذا  للجنوب  املقدمة  اإلماراتية  اإلنسانية 
اليمن تحفر اسم اإلمارات بقلوب الجميع، 
وترّسخ مقولة »إمارات الخري« التي تُزيّن 

العمل اإلنساين للدولة السخية«.

أشادة بالدعم االمارايت
وليســت وحدهــا الـ)6مليار دوالر( 
لليمــن جنوبا  اإلمــارات  التــي قدمتها 
وشامال، فهناك مشاريع خدمية وتنموية، 
وجهود ومبــادرات داعمة، وتوفري فرص 
عمل وغريها من أوجــه الدعم، وقبل كل 
الســخي  ودعمها  ملواقفها  تعميدها  ذلك 
بــدم فلــذات أكبادهــا، باإلضافــة إىل 
املواقف  هذه  كل  السالم،  بإحالل  جهودها 
والتضحيات والدعم الســخي، كان محط 

إهتــامم النخبة الجنوبيــة، الذين أطلقوا 
هاشتاج يثمن جهود اإلمارات.

اإلمارات تصدرت املانحن
اإلمارات  »دعم  أن:  سياســيون  وأكد 
للشعبن جنوبا وشامال كان وال يزال غري 
محدود، حيث بلــغ أكرث من 6مليار دوالر 
إىل  باإلضافة  الحزم،  عاصفة  إنطالق  منذ 
تصدرها لقامئة املانحن لليمن، وقبل ذلك 

تقدميها لفلذات أكبادها«.
للرئيس  اإلعالمــي  املستشــار  وقال 
األكادميــي د.صدام  الُزبيدي  عيــدروس 
عبدالله: »قدمت االمارات دعم للشــعبن 
الجنويب والشاميل شمل مختلف املجاالت 
العســكرية واالقتصاديــة واالنســانية 
والصحية والتعليم بلــغ اكرث من 6 مليار 
دوالر كام قدمت فلذات اكبادها يف مختلف 
الجبهات ومن ينكر ذلك اال قلة قليلة رهنت 
االمن  وتقويض  التحالف  العداء  نفســها 

القومي العريب«.
من جانبه قال عضو الجمعية الوطنية 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب وضاح بن 
املانحن  عطية: »اإلمارات تعد يف مقدمة 
اإلنســانين بالعامل للشعب وقد تجاوزت 
منذ ٢٠١٥  دوالر  مليــار   ٦ مســاعداتها 
واليوم أعلنت عن دعم إضايف ٢٣٠ مليون 
دوالر وهذا الدعم يأيت بالتعاون والتنسيق 
مع املجتمع الدويل، من ال يشكر الناس ال 

يشكر الله«.

 جهــود إماراتية إلحال الســام 
باليمن

فيــام أكــد سياســيون أن اإلمارات 
الســخي وتضحياتها  وإىل جانب دعمها 
الصادقة، تقــود جهود كبــرية من أجل 

السالم باليمن.
وقال د.خالد الشمريي: »شكراً ألخوتنا 
إلحالل  املبذولة  لجهودهــم  االمارات  يف 
السالم باليمن والتي إستمرت حتى اللحظة 
وإنســحاب قواتها قبل عــام ونصف من 

اليمن دليل رغبتها بالسالم«.
من جانبه قال الناشــط خالد باجيل: 
ال  حرضموت  بالجنــوب  كانــت  »عندما 
واحده،  ســاعه  عنها  الكهربــاء  تنقطع 
وعندما كنت يف الشــامل ضحت بفلذات 
اكبادهــا لحامية اهل مــأرب..  فعالً دولة 

سالم ورخاء«.

اإلمارات خري حليف وسند
واكد إعالميــون وصحفيون أن مواقف 
ودعــم اإلمــارات أثبتت أنهــم خري حليف 
ومساند للشــعب يف الجنوب والشامل يف 

ظل األوضاع املرتدية.
وقال املتحدث اإلعالمي للقوات املسلحة 
الرابعة،  العســكرية  املنطقة  يف  الجنوبية 
محمــد النقيــب: »تكثيف دولــة اإلمارات 
جهودها اإلنســانية بالجنوب والشامل يف 
ظل حالة الرتدي واإلهامل الذي أصاب بعض 
املحافظات جــراء جرائم الرشعية والحويث 
الفاعلة  اإلغاثية  القــوى  تتصدر  جعلها 

جنوباً وشامالً«.
بــدوره قــال الصحفــي محمــد 
اإلنســاين  اإلمارايت  عبدالعليم:  «الدعم 
إن  الجنوب والشامل ال يتوقف بل  ألبناء 
األشقاء دامئاً نلمس دعمهم السخي فقد 
اإلنســاين  دعمها  عىل  اإلمارات  قدمت 
 230 مببلغ  والشــامل  الجنوب  لشعبي 
مليون كدعــم إضايف للشــعبن قبيل 
إنعقاد مؤمتر املانحن الذي تســتضيفه 

السويد مع األمم املتحدة«.
وأضاف : »يواصــل أبناء زايد العطاء 
لليمن  الالمحــدود  اإلنســاين  دعمهم 
والجنوب مــام يؤكد بأنهم ســيظلون 
خري حليف ويف يبادله الشــعب بالوفاء 

وعظيم االمتنان«.

العمل اإلنساين أولوية إماراتية
ليس  أنه  أكــدوا  ونشــطاء  صحفين 
وشامال  جنوبا  الشعبن  يفي  أن  مبستطاع 
مواقــف ودعم اإلمارات، مشــريين إىل أن 
أولوية  اإلنساين  العمل  من  جعلت  اإلمارات 

لها منذ عاصفة الحزم.
وقال مدير تحريــر صحيفة )4 مايو(، 
الصحفي عالء عادل حنش: »لن يســتطيع 
أحد أن يفي لألشــقاء اإلماراتين نظري ما 
للشعبن يف  إنســانية  قدموه من مساندة 

الجنوب والشامل منذ اندالع الحرب«.
بدور، قال الناشط محمد سعيد باحداد: 
»إعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة تقديم 
230 مليون دوالر كدعم إضايف للشــعبن 
الجنويب والشــاميل قبيــل انعقاد مؤمتر 
املانحــن يربهن مدى وقــوف اإلماراتين 
بجانب الجنوب والشامل يف مواجهة األزمة 

املعيشية الحادة.
العمل  تجعــل  »اإلمــارات  وأضــاف: 
اإلنســاين يف صــدارة أهدافهــا ما يجعل 

أدوارها محل ترحيب من الجميع«.
مــن جانبها قالت الناشــطة ســلمى 
باجنيــد: »تظل دولــة اإلمــارات بدعمها 
اإلنساين والتنموي السند الحقيقي للجنوب 

والشامل يف هذه الحرب«.
يف حن قال الناشــط، أرشف محمود: 
»الدعم اإلنساين والتنموي اإلمارايت لشعبي 
)الجنوب، والشــامل( منــذ تدخل التحالف 
العريب يربهــن الوقوف اإلمــارايت الكبري 
لهزمية الحــويث، ومواجهة تحديات الحرب 

الصعبة«.

اإلخوان يجحدون دعم اإلمارات
الدعم  أن قدم معلومات عن حجم  وبعد 
اإلمارايت، جنوبا وشامال، تساءل وضاح بن 
للدعم  اليمن  عطية، عن سبب جحود إخوان 
اإلمارايت، قبل أن يجيب عىل ذلك ويكشــف 

السبب.
وقال: »هــل تعلم أن اإلمــارات قدمت 
أكرث من ٦ مليار دوالر مســاعدات إنسانية، 
وان تركيــا قدمت ٦ مليون فقط.. وهل تعلم 
أن إعالم اإلخوان يجحــدون الدعم اإلمارايت 
ويشكرون تركيا! هل تعلم ملاذا؟ الن اإلمارات 
تحارب اإلرهاب وتريد أمن وسالم يف اليمن 

وهذا الذي ازعج تنظيم اإلخوان«.
وأضاف: »رغم كل مــا قدمته اإلمارات 
من ٢٠١٥م من دعم ورغم استغالله من قبل 
عصابــة الرشعية بالتنســيق مع املنظامت 
َورغم كل الحمالت اإلعالمية املســعورة ضد 
اإلمــارات إال أن اإلمارات مســتمرة بتقديم 

الدعم ملساعدة الشعب بالشامل والجنوب«.

تقريــــر

هذه هي دولة الإمارات
تقرير لـ«األمناء« يرصد آراء سياسيون وإعالميون حول الدعم اإلماراتي لليمن جنوبا وشماال..

ملاذا يجحد اإلخوان دعم اإلمارات؟

كيف اأ�سبح العمل الإن�ساين اأولوية اإماراتية؟


