
تقرير/ إبراهيم الوادعي
ــوأ  ــعودي واإلماراتي أس يعيش النظامان الس
ــن يف مارس  ــدوان عىل اليم ــدء الع ــا منذ ب أيامهم
ــة الفرصة  ــا معرك ــان حالي ــا يخوض 2015م، وهم
ــة لهما من  ــاحل الغربي، املمنوح ــرية يف الس األخ
ــي ضاقت  ــة الت ــدة األمريكي ــات املتح ــل الوالي قب

باإلخفاقات املتكررة للسعودية واإلمارات.
ــبوعني جرى حشد عرشات اآلالف من   منذ أس
ــدة وداعش الذين  ــة وعنارص القاع خليط املرتزق
ــىل اليمن  ــواء تحالف العدوان ع ــون تحت ل يقاتل
ــن  ملحاولة فرض حصار عىل مدينة الحديدة، وش
هذا التحالف مستخدما كافة إمكانياته العسكرية 
ــة الحديدة  ــاه مدين ــكرية باتج ــف عملية عس أعن
ــار  ــرض الحص ــعى لف ــو 16 يف مس ــة الكيل ومنطق
ــقف  ــد أن انخفضت س ــا بع ــة ومينائه ــىل املدين ع

التوقعات.
ــد جرى الدفع بما يقارب 30 ألفاً من املرتزقة  لق
ــة يبدو أن عامل التوقيت كان  عىل األرض يف عملي
العامل األكرب وراء إطالقها وافتقرت إىل التخطيط 

والجهل باستعدادات الجيش واللجان الشعبية.
ولم تستطع كثافة الغارات التي شنتها طائرات 
ــبوع الحايل بالتزامن مع  التحالف منذ بداية األس
انطالق العملية العسكرية باتجاه مدينة الحديدة 
أن تحدث فرقا فالطرف املقابل أصبح محرتفا عىل 

التعامل مع أوضاع كهذه طيلة أربع سنوات.
ــي االثنني املايض  ــس األمريك ــات الرئي ترصيح
ــالح األمريكي  ــتخدام الس ــاءة اس ــماه إس عما س
ــل اإلدارة األمريكية،  ــره يعرب عن خيبة أم يف جوه
ــاحل الغربي لليمن،  جراء األنباء القادمة من الس
والفشل الذريع لحلفائها يف املنطقة الذين وضعت 
لخدمتهم ناصية التكنولوجيا األمريكية يف اليمن.

فشل يبدو انه انعكس عىل الصناعة العسكرية 
ــالح األمريكي  ــمعة الس ــف بس ــة، ويعص األمريكي
ــكرية املنافسة  عامليا يف مواجهة الصناعات العس
ــالح  ــكان أفضل لرتويج الس ــيا والصني، إلم كروس

وإثبات كفاءته من ميدان الحرب الحقيقية.
ــي  الكويت ــة  األم ــس  مجل ــو  عض ــتغرب  ويس
ــعودي يف  ــارص الدويلة وهو خدم يف الجيش الس ن
التسعينيات عن سبب خسارة الجيش السعودي 
ــو 80 دبابة أمريكية حديثة رغم عدم خوضها  لنح
ــنوات من  ــدة عىل مدى أربع س ــة دروع واح معرك
ــعودية اليمنية  ــن وعىل الحدود الس القتل يف اليم
ــل الخرباء  ــتغرب من قب ــد أن هذا األمر مس ، ويؤك

العسكريني.
ــة  لجريم ــي  األمريك ــس  الرئي ــتحضار  إس
ــة باألطفال يف  ــية مكتظ ــة مدرس ــتهداف حافل اس
ــن  ــه ع ــايض يف ترصيح ــطس امل ــان يف أغس ضحي
ــي  ــالح األمريك ــاء للس ــتخدام الحلف ــاءة اس إس
ــي يف اليمن ،  ــالح األمريك ــل الس ــره ملاذا فش وتربي
ــن للنظامني  ــىل تهديد مبط ــوي يف حقيقته ع ينط
ــم وتقدبمهم  ــعودي واإلماراتي بالتخيل عنه الس
ــف جرائم  ــد فتح مل ــل موع ــداء حني يح ــاش ف كب
الحرب الثقيل يف اليمن، وهو األمريكي يقدم نفسه 

مؤخرا يف اإلعالم كداع للسالم وإيقاف الحرب.
ــة العليا يف  ــس اللجنة الثوري ــني يؤكد رئي يف ح
ــف العدوان  ــي ان تحال ــيل الحوث ــن محمد ع اليم
ــة ، ويعد  ــم املعرك ــادر عىل حس ــىل اليمن غري ق ع
ــرب 2018م  ــاء 06 نوفم ــوم الثالث ــات الي يف ترصيح

بمواصلة القتال حتى يوم القيامة .
ويف ظل دفع قوى الغربية وبريطانيا يف املقدمة 
ــعال الجبهات يف اليمن  وفق معلومات خاصة إلش
ــيمنح األمريكي  دفعة واحدة  ، ليس معلوما كم س
ــق  ــة تحقي ــت ملحاول ــن الوق ــة م ــه يف املنطق أدوات
ــن الوضع بالنسبة للمصالح  انجاز يف اليمن  يحس
ــذا الوقت  ــن ه ــة ، لك ــن واملنطق ــة يف اليم االمريكي

وهذه الفسحة حتى يحني موعد فتح ملف جرائم 
ــىل  ــدوان ع ــتمرار يف الع ــن، واالس ــرب يف اليم الح
ــم يعد العالم  ــي ، تضيق كل يوم ، فل ــعب اليمن الش
ــانية  ــض الطرف تجاه الكارثة اإلنس بقادر عىل غ
ــك الفضيحة  ــف إىل ذل ــا يف اليمن أض ــرب عاملي األك
ــي جمال  ــل الصحف ــل بقت ــا يتص ــعودية فيم الس
ــطنبول  ــعودية  باس ــقجي يف القنصلية الس خاش
ــىل جرائم  ــوء ع ــليط الض ــاهمت يف تس ــي س والت
ــد كبري  ــن وازداد إىل ح ــة يف اليم ــعودية خاص الس

الناقمني عليها.
ــات األمريكية  ــان الترصيح ــب مراقبني ف بحس
ــر الخارجية األمريكي مايك بومبيو  من دعوة وزي
والرئيس األمريكي ترامب، تومئ اىل أن األمريكي 
ــه من  ــكا ونفس ــراج أمري ــارب إلخ ــداد ق رشع بإع
ــرى  ج ــي  الت ــع  الفظائ إزاء  ــة  الدولي ــئولية  املس
ارتكابها يف اليمن بدعم وحماية أمريكية، وهو قرر 
ــمة يف اليمن  ــز مع تجيل بوادر الهزيمة الحاس القف
ــن وراء عاصفة الحزم  ــق األهداف م ــل تحقي وفش
ــاء الـ 26 من  ــي انطلقت من البيت األبيض مس الت
ــتمرة يف  ــرش والتزال مس ــة ع مارس ألفني وخمس

ارتكاب الجرائم ضد املدنيني.
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ــنطن تقترب من اإلقرار بالهزيمة  ــنطن تقترب من اإلقرار بالهزيمة واش واش
ــش الفداء ــن كب ــث ع ــن وتبح ــي اليم ــش الفداءف ــن كب ــث ع ــن وتبح ــي اليم ف

ذمار/سبأ
ــي  ــيق الزراع ــس التنس ــش مجل ناق
ــة الزراعة  ــد بكلي ــاع عق ــار يف اجتم بذم
ــار أمس  ــري بجامعة ذم ــب البيط والط
ــري املهندس  ــة وزير الزراعة وال برئاس
ــظ ذمار  ــور ومحاف ــم الث ــك قاس عبداملل
ــني املقديش، نشاط املجلس  محمد حس

والرؤى املستقبلية .
ــب  الجوان إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة  ــادة املحافظ ــات قي ــة بتوجيه املتصل
ــهيد صالح  ــزة الرئيس الش إلطالق جائ
ــني يف إنتاج القمح  ــاد ألكرب املزارع الصم
ــس يف  ــا املجل ــي قطعه الت ــوات  والخط
ــة  املنظم ــراءات  واإلج ــح  اللوائ ــداد  إع

لنشاطه ومهامه.
ــني  أم ــرضه  ــذي ح ال ــاع  ويف االجتم
ــايف  ــة مجاهد ش ــيل املحافظ ــام مح ع
ــات والهيئات  ــدراء املؤسس ــيس وم العن
ــة ذات العالقة، أكد وزير الزراعة  الزراعي
ــيق الزراعي  والري أهمية مجلس التنس
ــمية  ــود الرس ــد الجه ــم وتوحي يف تنظي
ــة  الزراعي ــاث  األبح ــن  م ــتفادة  واالس

العلمية يف النهوض بالواقع الزراعي.
ــه ملحافظة ذمار  ــار إىل أن زيارت وأش
تأتي بناًء عىل توجيهات قيادة املجلس 
ــىل الوضع  ــىل لالطالع ع ــيايس األع الس
ــه  تواج ــي  الت ــات  والصعوب ــي  الزراع
ــار من أكرب  ــاع الزراعي باعتبار ذم القط

املحافظات الزراعية.
ــو  ــه نح التوج ــىل رضورة  ــدد ع وش
ــايس والنب  ــكل أس ــوب بش ــة الحب زراع
والبطاطس ملا تمثله هذه املحاصيل من 
أهمية اقتصادية خاصة يف ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.
ــىل الدور املعول  ــد الوزير الثور ع وأك
عىل مجلس التنسيق الزراعي للنهوض 
ــة  باملحافظ ــي  الزراع ــاع  القط ــأداء  ب
خاصة يف ظل وجود عدد من املؤسسات 
ــار  ــة يف إط ــية والهام ــة الرئيس الزراعي

املحافظة.
ــن  م ــتفادة  االس ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــع يف  ــة املتاحة والتوس ــاث العلمي األبح
ــهم يف تقليص  ــاج الزراعي بما يس اإلنت
ــترياد  ــة ويحد من االس ــوة الغذائي الفج

وتشجيع املنتج الوطني.
ــظ ذمار حرص  ــن جانبه أكد محاف م
ــن  ــتفادة م ــىل االس ــة ع ــادة املحافظ قي
ــهام يف  ــيق الزراعي لإلس مجلس التنس

ــاع الزراعي باملحافظة  تعزيز أداء القط
واالرتقاء بالخدمات املقدمة للمزارعني.
ــس  ــن املجل ــدف م ــت إىل أن اله ولف
ــتفادة من اإلمكانيات املتاحة لدى  االس
ــات والهيئات الزراعية يف نطاق  املؤسس
ــيع  ــهم يف توس ــا يس ــار بم ــة ذم محافظ
ــاريع  مش ــي  وتبن ــي  الزراع ــاط  النش
يف  ــا  إيجاب ــهم  تس ــة  زراعي ــطة  وأنش
ــز األمن الغذائي وترجمة توجهات  تعزي
ــية يف االهتمام بالقطاع  القيادة السياس
ــني وبما يحد  ــجيع املزارع الزراعي وتش

من عملية االسترياد.
ــذه  ه ــة  ترجم ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــي  الزراع ــع  الواق ــىل  ع ــات  التوجيه
ــة  بكاف ــوب  الحب ــة  زراع يف  ــع  بالتوس
ــرب االقتصادية  ــة الح ــا ملواجه أنواعه
ــا  ــن بم ــىل اليم ــروض ع ــار املف والحص
يسهم يف تأمني جزء من االكتفاء الذاتي.
واستعرض املحافظ املقديش الوضع 
ــاني باملحافظة جراء تزايد حركة  اإلنس
ــات  واالحتياج ــة  للمحافظ ــزوح  الن
ــي والجهود  ــاع الزراع ــية للقط األساس
ــيع الرقعة الزراعية  التي يتطلبها لتوس

وزيادة اإلنتاج.
ــة  الزراع ــة  كلي ــد  عمي ــد  أك ــدوره  ب
ــك  ــور عبداملل الدكت ــري  البيط ــب  والط
عمران أهمية مجلس التنسيق الزراعي 
ــاع  بالقط ــة  الخاص ــا  القضاي ــة  ملعالج
ــاركة  ــي وفقا لرؤية علمية وبمش الزراع
ــة  الزراعي ــات  والجه ــات  الهيئ ــة  كاف

باملحافظة.
ــط  التخطي ــة  أهمي إىل  ــت  ولف
ــد  ــة وتحدي ــاريع الزراعي ــن للمش املزم
ــة  للزراع ــة  الرضوري ــات  االحتياج

ــتوى  ــدف النهوض بمس ــني به واملزارع
القطاع الزراعي.

ــتعرض مدير مكتب الزراعة  فيما اس
والري املهندس هالل الجشاري أهداف 
ــي تم  ــا الت ــس والقضاي ــات املجل ومكون
ــتها يف اجتماعاته السابقة وآلية  مناقش
ــهيد الصماد  ــزة الرئيس الش تنفيذ جائ
ــادة املحافظة ألفضل  ــا قي التي أطلقته

مزارع عىل مستوى املحافظة كل عام.
ــر الزراعة  ــن وزي ــن جانب أخر دش م
ــم الثور  ــدس عبدامللك قاس والري املهن
ــة ذمار  ــيل محافظ ــام مح ــه أمني ع ومع
ــس حصاد  ــيس أم ــايف العن ــد ش مجاه
ــم الصيفي بحقول اإلكثار  القمح للموس
بالتعاقد مع املزارعني التابعة للمؤسسة 
ــنة ومزرعة  ــة إلكثار البذور املحس العام
ــن  ــة ضم ــة للمؤسس ــة التابع ــاع رشع ق
ــات  باملرتفع ــة  املؤسس ــرع  ف ــاط  نش

الوسطى.
ــالل  وخ ــور  الث ــر  الوزي ــتمع  واس
ــة املهندس  ــر املؤسس ــني من مدي التدش
ــي إىل رشح  ــم الوادع ــه عبدالكري عبدالل
ــا يف إكثار  ــة ودوره ــاط املؤسس عن نش
ــات  احتياج ــري  وتوف ــنة  املحس ــذور  الب
املزارعني من األصناف عالية اإلنتاجية.

ــدت  تعاق ــة  املؤسس أن  إىل  ــار  وأش
ــع 65 مزارعا  ــي م ــم الصيف خالل املوس
ــاحة تبلغ 218 هكتاراً من أصناف  وبمس
ــي وبحوث 13" ..  ــبأ وإكثار 3 وغنيم "س
ــريا إىل أنه من املتوقع أن يبلغ حجم  مش
ــايل -300 400 طن  ــم الح اإلنتاج للموس

من البذور.
وأشاد الوزير الثور بجهود املؤسسة 
ــة  ــذور الزراعي ــاج الب ــع يف إنت يف التوس

ــات  احتياج ــي  يلب ــا  وبم ــنة  املحس
املزارعني.

وأكد أهمية التوسع يف إنتاج الحبوب 
ــا يعزز من توجهات الدولة يف تقليص  بم
ــة وتعزيز األمن الغذائي  الفجوة الغذائي
وخفض فاتورة االسترياد خاصة يف ظل 
ــار .. مبينا أن  ــتمرار العدوان والحص اس
إنتاج كيس واحد من البذور يعول عليه 
الحد من استرياد ثالثة أطنان من القمح 

من الخارج.
وأشار إىل الزراعة تعمل وفق سلسلة 
متكاملة تبدأ من هيئة البحوث الزراعية 
ــع البيئات  ــب م ــاج أصناف تتناس يف إنت
الزراعية وتسليم األصناف إىل مؤسسة 
إكثار البذور املحسنة التي بدورها تعمل 
عىل إكثار البذور وتسليمها إىل مؤسسة 
ــاؤها مؤخرا  إنتاج الحبوب التي تم إنش
ــم اإلنتاج ويرافق ذلك  لتتوىل عملية دع

جهاز اإلرشاد الزراعي.
ــري  ــة وال ــر الزراع ــك زار وزي إىل ذل
ــم الثور مزرعة  ــدس عبدامللك قاس املهن
ــة العامة  ــة للمؤسس ــة التابع ــاع رشع ق

إلكثار البذور املحسنة.
ــري عملية  واطلع الوزير الثور عىل س
ــم الحايل، واستمع  حصاد القمح للموس
ــدس عبدالحكيم  ــن مدير املزرعة املهن م
ــل  ــري العم ــن س ــي إىل رشح ع عبداملغن

والتحديات التي تواجه املزرعة.
ــي تم  ــاحة الت ــايل املس ــني أن إجم وب
ــم الحايل تبلغ 54 هكتارا  زراعتها للموس
منها 40 هكتارا قمح فيما تم زراعة باقي 
ــازال  ــعري والب ــل الش ــاحة بمحاصي املس

والعدس والذرة الشامية.
ــع  ــىل التوس ــور ع ــر الث ــث الوزي وح
ــات القائمة  ــاوز التحدي ــاج وتج يف اإلنت
ــدات  ــة اآلالت واملع ــىل صيان ــل ع والعم
ــة  ــا منظوم ــا فيه ــة بم ــة للمزرع التابع
ــيدا بالجهود التي  الري املحورية .. مش
ــىل إمكانيات املزرعة  تبذل يف الحفاظ ع
ــاج البذور  ــع يف إنت ــىل التوس ــل ع والعم

املحسنة.
ــىل االرتقاء  ــوزارة ع ــرص ال وأكد ح
ــل  ح ــىل  ع ــل  والعم ــة  املزرع ــأداء  ب
ــيق  الصعوبات التي تعيق العمل بالتنس

مع السلطة املحلية.
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