
اقتصاد الثــــورة

ــفات •  التعس ــي  ه ــا  م ــة  بداي
ــي يتعرض لها  ــداءات الت واالعت
الصيادون من قبل قوى العدوان 

يف الساحل الغربي؟
ــق ويعتدي عىل الصيادين  - العدوان يضي
ــتهدافات املبارشة  ناهيك عن الجرائم واالس
ــا املئات بني  ــي راح ضحيته ــن والت للصيادي
شهيد وجريح فإن قوات التحالف اإلجرامية 
ــعب  ــفات بحق الش ــارس عددا من التعس تم
ــن بصورة  ــة والصيادي ــورة عام ــي بص اليمن
ــا منع الصيادين من االصطياد  خاصة أبرزه
ــوأ  ــة أس ــاه االقليمية اليمنية وممارس يف املي
ــم ومصادرة  ــم واحتجازه ــواع التنكيل به ان
ــرضب  لل ــم  منه ــري  الكث ــرض  وتع ــم  قواربه
ــار وما يرتتب  ــك عن الحص ــداء  ناهي واالعت
ــتقات النفطية  ــعار املش ــه من ارتفاع أس علي
وبالتايل ارتفاع تكاليف رحلة االصطياد التي 
ــة اإلنتاج يف كثري من الحاالت  ال تغطيها قيم
ــوارب  ــري للق ــدد الكب ــا الع ــرون هن ــم ت ولعلك
ــاطها بسبب  التي اضطر مالكها لتوقيف نش
ــر وإجبار  ــذ التصدي ــائر وإغالق مناف الخس
ــرب طرق  ــماكهم ع ــر اس ــىل تصدي ــار ع التج
ــر وتؤثر عىل  ــف التصدي ــع تكالي ــة ترف طويل
ــذي  ال ــر  األم ــعارها  واس ــماك  االس ــودة  ج
ينعكس سلبا عىل األسعار املقدمة للصياد . 

ــدوان ترتكب جرائم •  قوات الع
ــرف  وتج ــة  اإلقليمي ــا  مياهن يف 
ــة برأيكم ما هو  ــرثوات البحري ال
ــن هذه  ــم ع ــي الناج ــر البيئ األث

املمارسات؟
- تقوم سفن التحالف املتواجدة يف مياهنا 
االقليمية بعدد من الجرائم التي سيكون لها 
ــنني ويدمر  ــر بيئي كبري قد يمتد ملئات الس اث
ــماح لعدد من  بيئتنا البحرية من ابرزها الس
ــفن الصيد األجنبية بممارسة االصطياد  س
ــة بوارج العدوان  ــا االقليمية بحماي يف مياهن
ــا وما يرتتب عىل  ــود أي رقابة عليه دون وج
ــائل  ــتخدام وس ــر باس ــد جائ ــن صي ــك م ذل
ــرف القاعي  ــري القانونية كالج االصطياد غ
ــببه ذلك من  ــا يس ــرات وم ــد باملتفج والصي
ــة الحاضنة  ــعاب املرجانية البيئ ــري للش تدم
ــي ال يتم  ــاء البحرية والت ــماك واالحي لألس
ــنني  وقيام  ــرشات الس ــد ع ــا إال بع تعويضه
ــا يف مياهنا  ــي مخلفاته ــفن التحالف برم س
ــه تلك املخلفات من  االقليمية بما قد تحتوي
ــد تأثريها عىل  ــعة يمت ــواد كيميائية او مش م

البيئة البحرية ملئات السنني.   
ــاع •  ــو دور القط ــا ه ــم م برأيك

ــمكي يف االقتصاد الوطني؟  الس
وكيف سيؤثر استهداف القطاع 

عىل معيشة املواطنني؟
ــيا يف  ــد دورا اساس ــاع الصي ــب قط - يلع

االقتصاد الوطني من عدة جوانب اهمها :
ــوق املحلية  ــري املنتجات الغذائية للس توف
ــبة  وتوفري العملة الصعبة من  بأسعار مناس
ــري فرص  ــمكية وتوف ــادرات الس ــالل الص خ
ــكان سواء يف  ــعة من الس عمل لرشيحة واس
ــاعدة  ــة الصيد أو املهن املصاحبة واملس مهن
ــمكي  ــاع الس ــتهداف القط ــايل اس ــا وبالت له
ــة ماليني الناس  ــون له أثر كبري عىل معيش يك

ــاع والصيادين وكذلك  ــني يف القط من العامل
ــذا القطاع  ــتثمرين يف ه ــىل الرشكات واملس ع
ــن األرس  ــعة م ــىل رشيحة واس ــيؤثر ع ــا س م

املعتمدة عليه.
ما الذي تقومون به بخصوص • 

ــق  ــدوان بح الع ــم  ــق جرائ توثي
مجتمع الصيد؟

ــق االعتداءات  ــوم حاليا برصد وتوثي - نق
ــادون اال  ــرض لها الصي ــم التي يتع والجرائ
ــبب صعوبة  ــا نواجه  صعوبات كثرية بس انن
ــات  ــق مواجه ــا يف مناط ــال ووجوده االنتق

عسكرية.
ــة •  الدولي ــات  املنظم دور  ــا  م

وموقفها من تلك الجرائم؟
ــررة اّال ان  ــدات املتك ــن املناش ــم م - بالرغ
ــة اليكاد يكون لها دور يذكر  املنظمات الدولي
ــة للصليب األحمر  ــة الدولي ــدا قيام اللجن ع
ــهداء  ــيطة ألرس الش بتوزيع مبالغ مالية بس
ــم قوارب يف  ــن و تعويض وترمي من الصيادي
ــن.  أو  ــتهداف للصيادي ــوادث اس ــس ح خم
ــن بعض  ــة م ــالل الغذائي ــض الس ــع بع توزي

املنظمات .
يف •  ــن  الراه ــد  التصعي ــل  ظ يف 

ــر التي  ــا هي املخاط الحديدة م
ــاء  ــادون أثن ــا الصي ــرض له يتع
ــف  وكي ــر؟  البح إىل  ــم  خروجه
ــىل  ع ــدوان  الع ــراءات  إج ــر  تؤث

نشاطهم؟
ــم يتعرضون لخطر املوت يف عرض  - كونه
ــك  ــارش وكذل ــتهداف املب ــراء االس ــر ج البح
ــعار  ــبب ارتفاع أس الحصار وطبع العملة س

ــتقات النفطية واملواد التموينية لرحلة  املش
ــزة األوىل لخروج  ــرب الركي ــي تعت ــد الت الصي
ــريا أمام  ــاة وعائقا كب ــكل معان ــاد   تش الصي
ــروج إىل  ــه من الخ ــا يمنع ــاد فانعدامه الصي
ــوت جوعا كون  ــر ويعرضه وأهله إىل امل البح
ــم  الصيادين  ال يجدون اي مصدر آخر  معظ
ــهم . .اما من يستطيع أن  ــب لقمة عيش لكس
ــات وثلج  ــارب من محروق ــر تجهيزه الق يوف
ــعارها . يخرج  وتغذية بالرغم من ارتفاع أس
ــمكه اليجد  ــر وعندما يعود لبيع س إىل البح
ــودون إىل  ــل أن معظمهم يع ــوق املربح ب الس
ــرية تثقل  ــارة كب ــوا بخس ــد مني ــم وق منازله
ــن  ــأس م ــة الي ــم حال ــد عنده ــم وتول كاهله

الخروج مرة أخرى .
ــس مطالباً •  ــن ماتي ــرياً أعل أخ

ــهر يف  ــالل ش ــرب خ ــف الح بوق
ــظ تصعيدا  ــه نالح ــت نفس الوق
ــاحل  الس يف  ــادي  ع ــري  غ
ــم كيف تقرأون  ــدة برأيك والحدي
هذه املناورة ومدى تأثريها عىل 
ــاحل  ــع الصيادين يف الس مجتم

الغربي؟
- يف اآلونة األخرية وبعد اإلعالن االمريكي 
بوجوب انتهاء الحرب .وهو األمريكي الذي 
وجه قوى التحالف بشن الحرب عىل شعبنا 
ــكريا  ــن مولها عس ــز بل إنه م ــي العزي اليمن
ولوجستيا  ومعلوماتيا . وكذلك ال ننىس أنه 
ــزي إن لم يرضخ  ــل البنك املرك ــن هدد بنق م

وفدنا املفاوض لرشوطهم وإمالءاتهم .
ــون بمرسحية جديدة  ــم اليوم يحاول ها ه
ــاف العدوان خالل  ــي مرسحية وجوب إيق ه

ــم من النظام  ــهر . ها هم يحركون احذيته ش
للتصعيد  السعودي واإلماراتي والسوداني 
ــالت  ــنت مقات ــس ش ــالن ماتي ــد إع ــن بع وم
التحالف الجوية والبحرية ما يقارب الـ 200 

غارة راح ضحيتها األبرياء .
ــدة املجتمع •  ــم بمناش هل قمت

ــىل ما يجري  ــدويل باالطالع ع ال
ــع  بمجتم ــم  محك ــف  تعس ــن  م

الصيادين؟
ــدة  ــدة ع ــم املتح ــا األم ــدنا وطالبن - ناش
ــمكي  ــرات بتحييد الصيادين والقطاع الس م
ــن  الصيادي ــف  توق الن   . ــتهداف  االس ــن  م
ــمة من  ــاوز املليوني نس ــىل ما يتج ــد أثر ع ق
ــر   ــر األحم ــاحيل للبح ــط الس ــكان الرشي س
ــوا يف املناطق  ــن مازال ــن الذي ــى الصيادي حت
ــف العدوان  ــل تحال ــا من قب ــيطر عليه املس
ــلموا من إجرام  ــني ..لم يس ــة املنافق واملرتزق
ــد منهم قد تعرضوا  التحالف حيث أن العدي
لشتى انواع التعذيب والقتل والتنكيل بهم .. 
ــن املراكز املحتلة   ــم من انهم خرجوا م بالرغ

من قبل قوات تحالف العدوان.
ــن •  ــزة ع ــة موج ــا ملح اعطون

ــي  الت ــداءات  ــدد االعت ــر وع آخ
يتعرض لها الصيادون؟

ــىل  ــارشة ع ــداءات املب ــدد االعت ــغ ع - بل
الصيادين والقوارب ومراكز االنزال السمكي 
2018م   /  10  /22 ــى  حت ــتهدافا  اس  75
ــهيدا وعدد  ــهداء ( 248 ) ش ــدد الش وبلغ ع
ــى ( 206 ) جرحى وعدد املختطفني  الجرح

( 53 ) حتى22/ 10 / 2018م. 
ــي •  الت ــائر  الخس ــم  حج ــا  م

ــمكي يف  ــا القطاع الس تعرض له
البحر األحمر والتي تم حرصها 

حتى اآلن؟
ــمكي يف  الس ــاع  القط ــائر  ــايل خس - اجم
البحر األحمر التي تمكنا من حرصها نتيجة 
ــىل بالدنا  ــي ع ــعودي االمريك ــدوان الس الع
ــن وقواربهم  ــارش للصيادي ــتهداف املب واالس
ــى  ــمكي حت الس ــزال  االن ــز  ــئ ومراك وموان
نهاية يوليو2018م  مبلغ (5,642,015,108 )

دوالرات.
أما الخسائر يف البنية التحتية الناتجة عن 
تدمري ميناءي ميدي والحيمة بشكل جزئي 
ــكل كيل  ــمكي بش ــز إنزال س ــري11 مرك وتدم
ــادرات ومخترب الجودة  إضافة اىل مركز الص
بمنفذ حرض وصلت إىل  مبلغ(13,032,558) 
دوالراً. فيما بلغ عدد القوارب املدمرة بشكل 
ــواحل  ــن حرصها يف س ــا م ــي تمكن كيل والت
ــة (205)  قوارب  ــي الحديدة وحج محافظت
ــن حرص القوارب املدمرة  يف حني لم نتمكن م
ــة مواجهات  ــا منطق ــز كونه ــة تع يف محافظ
ــكرية وبلغت الكلفة اإلجمالية للقوارب  عس
ــارش  ــتهداف املب ــبب االس ــرت بس ــي دم الت
ــغ (5,248,536) دوالراً  لطائرات العدوان مبل
ــاطها  ــا بلغ عدد القوارب التي أوقفت نش كم
ــوع  ــزال أو وق ــز اإلن ــتهداف مراك ــة اس نتيج
ــكرية(  بعض املراكز يف مواقع مواجهات عس
ــة ميدي م/حجة  ــا يف مديري 4586 ) معظمه
ــدب واملخا م/تعز  ــاب املن ــة ذباب وب ومديري
فاقد إنتاجها بلغ (1,371,866,512) دوالرا. 
ــف  توق ــيل  ــة ع املرتتب ــائر  الخس ــت  وبلغ
ــمكية يف البحر األحمر  ــاريع الس تنفيذ املش

(1,036,384,424 $)دوالراً.
ــائر الناجمة •  ــن الخس ــاذا ع م

ــص  ــري املرخ ــاد غ ــن االصطي ع
ــدوان؟  ــوى الع ــة ق ــت حماي تح
ــاط  ــائر الصناعات والنش وخس

السمكي؟
ــائر بسبب االصطياد  - بلغ إجمايل الخس
ــفن  ــت حماية س ــص تح ــري املرخ ــر غ الجائ

العدوان (1,750,000,000)$.
ــر البيئي  ــايل تقييم األث ــغ إجم ــني بل يف ح

الناتج عنه ( 1,400,000,000)$.
ــات  الصناع ــائر  خس ــت  بلغ ــا  فيم
ــمكي  الس ــاط  للنش ــة  املصاحب ــات  والخدم
ــائر يف  ــغ (10,608,419)$.وبلغت الخس مبل
ــغ (54,874,660)$. ــوم والعائدات مبل الرس
ــدد الصيادين الذين فقدوا مصادر  كما بلغ ع
ــادا يف  حني بلغ عدد  ــم(36,688 ) صي دخله
من فقدوا أعمالهم من املوظفني( 96 ) رسميا 
ــادي العاملة  ــدد األي ــغ ع ــا بل ــدا. كم ومتعاق
ــاعدة( 18,652 ) شخصا وبلغ  لألعمال املس
ــماك واألحياء البحرية  عدد املصدرين لألس
ــاطهم  ــرشكات واإلفراد الذين تأثر نش ــن ال م

.(30)
ــرشكات واملصانع •  ــاذا عن ال م

التي تأثرت جراء العدوان؟
ــر  للتصدي ــلم  بامس ــة  رشك ــت  توقف  -
ــربي  للجم ــة  املنتج ــمكي  الس ــتزراع  واالس
ــارش  املب ــتهداف  االس ــبب  بس ــام  ت ــكل  بش
ــاحل اللحية حيث كانت تنتج  للمزرعة يف س

حوايل ( 1000 )طن سنوياَ.
ــاطها  ــي توقف نش ــدد املصانع الت ــغ ع بل
ــمكي ما يزيد  ــاض اإلنتاج الس ــة انخف نتيج
ــني  ــة ب ــًال متنوع ــا ومعم ــن( 50 ) مصنع ع

مصانع ومعامل تحضري وغريها.
ــم التأثري •  ــا حج ــكل عام م بش

ــتهداف  ــع جراء اس ــىل املجتم ع
قطاع الصيد واألسماك؟

ــدوان لهم  ــبب الع ــن تس ــدد م ــرتاوح ع - ي
ــتواهم املعييش أكرث  بأرضار مبارشة عىل مس
من مليوني نسمة من مواطني املدن والقرى 
ــاحيل  ــداد الرشيط الس ــيل امت ــاحلية ع الس

للبحر األحمر.
ــن  م ــرد  الف ــتهالك  اس ــط  ــي متوس تدن  -
ــنوياَ للفرد الواحد عيل مستوى  األسماك س
ــط  متوس كان  ــث  حي ــة  اليمني ــة  الجمهوري
ــنوياَ  ــرد ( 14 )كج س ــه الف ــل علي ــا يحص م
ــنوياَ أي بنسبة  حتى وصل إىل (2.5) كج س

.(85%)
ــات  ــرى وتجمع ــارش لق ــتهداف املب - االس
ــوارج العدوان  ــل طريان وب ــن من قب الصيادي
تسبب بموجة نزوح كبرية، كان لها اثر كإرثي 
عيل النازحني وأرسهم وعيل املناطق التي تم 
النزوح اليها خصوصا وأن الصيادين هم من 
ــة النزوح  ــيما موج ــر فئات املجتمع ال س أفق

االخرية من مدينة الحديدة .

التحرر االقتصادي يف فكر الشهيد القائد "٢٤"
ــالمية  ــة العربية واإلس ــه أن األم ــب في ــا ال ري مم
ــيطرة زعامات وأنظمة مستبدة وعميلة  تخضع لس
ــود والنصارى، حيث أصحبت  ألعداء األمة من اليه
ــام ألمريكا،  ــن بالوالء الت ــة العميلة تدي هذه األنظم
ــة  ــية واالقتصادي ــاتها السياس ــخر كل مؤسس وتس
ــاريع دول الغرب  ــح ومش ــة لخدمة مصال واإلعالمي
ــة  ــأن األم ــد ب ــهيد القائ ــدث الش ــمالية، وتح الرأس
ــاء وحكام  ــت ضحية زعم ــالمية كان ــة واإلس العربي
ــذه األمة يف الصميم وهيأوها لتداس بأقدام  رضبوا ه
ــارى وأن أولئك الزعماء  ــن اليهود والنص أعدائها م
ــن داخلها،  ــريات م ــج الخ ــن أن تنت ــة م ــوا األم عطل

وتحصل عىل االكتفاء الذاتي يف قوتها الرضوري.
ــخص الشهيد القائد  ومن هدي القرآن الكريم يش
واقع الزعماء واألنظمة الذين انساقوا وراء أساليب 
ــمالية بقيادة أمريكا التي قدموها  دول الغرب الرأس
تحت يافطة النظام االقتصادي الرأسمايل الوضعي 
ــرتاء  ــك هو االش ــول "إن ذل ــة، ويق ــاريع التنمي ومش
ــول "أصبحوا هم  ــث يق ــاً قليًال" حي ــه ثمن ــات الل بآي

ــون مقبولة  ــأن بإمكانهم أن تك ــهم ب واثقني من أنفس
ــكا مبالغ  ــتعطينا أمري ــه س ــاً أن ــاس جميع ــدى الن ل
ــتعطي باكستان ماليني أو يعفونا  مئات املاليني أو س
ــتان أو أي دولة أخرى  ــون باكس ــروض أو يعف عن ق
ــذون لها ما  ــن قروض ثم ينف ــرك يف خدمتهم  ع تتح
ــس هذا هو  ــع الدين، ألي ــذا هو من بي ــد؟ أليس ه تري
ــن؟ أليس هذا هو من بيع أبناء الوطن؟  من بيع الوط
ــلمني ولكن  ــو من بيع األنفس وبيع املس أليس هذا ه
بيع ممن؟؟  بيع من الشيطان ومن أولياء الشيطان".
ــا األخوة أن نفهم  ــف بالقول" إذاً يجب أيه ويضي
ــوم  ــذا الي ــا يف ه ــا أردت أن أقوله ــة، مم ــذه الحقيق ه
حقيقة قوله تعاىل (َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد الّلِه َوأَْيَماِنِهْم َثَمًنا 
ْواْ  َ ــرتَ َقِليًال) آل عمران من اآلية 77 وقوله تعاىل (واْش
ــة 9، إنها من  ــا َقِليًال ) التوبة من اآلي ــاِت الّلِه َثَمًن ِبآَي

الحقائق التي كشفت بشكل مرئي يف هذا الزمن.
الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي

ما يجري يف الساحل الغريب كارثة بحق الصيادين 
ومسرحية أمريكية تستهدف املدنيني

قوى العدوان تمارس 
التعسفات بحق الشعب 

اليمني عمومًا والصيادين 
خصوصًا

سفن التحالف املتواجدة 
يف مياهنا اإلقليمية ترتكب 

جرائم جرف أثرها يمتد ملئات 
السنني

نقوم بتوثيق ورصد الجرائم 
التي يتعرض لها الصيادون 

برغم وجود صعوبات يف 
مناطق املواجهات

أكرث من مليوين نسمة من 
مواطني املدن والقرى الساحلية  

يتعرضون لالستهداف املباشر 
من العدوان

ــرية بعد إعالن أمريكا بوجوب أكد  ــمكية يف البحر األحمر أنه يف اآلونة األخ ــي رئيس الهيئة العامة للمصائد الس ــادر الوادع األخ عبدالق
ــوداني واملرتزقة  ــعودي واإلماراتي والس ــهر يحاولون بمرسحية جديدة ويحركون أحذيتهم من النظام الس انتهاء الحرب خالل ش

للتصعيد.
ــنت مقاتالت التحالف الجوية والبحرية بعد إعالن ماتيس ما يقارب 200 غارة تستهدف املدنيني ويروح ضحيتها عرشات األبرياء  حيث ش

من األطفال والنساء واملواطنني يف الساحل الغربي.
وقال الوادعي: إن التصعيد واالستهداف املبارش يف السواحل والحديدة يؤثر عىل ما يتجاوز املليوني نسمة من سكان الرشيط الساحيل 

وتطرق إىل جملة من التفاصيل حول التضييق واالستهداف الذي يتعرض له الصيادون يف الساحل الغربي وتفاصيل أخرى تقرأونها 
يف سياق الحوار التايل الذي أجرته "الثورة" معه.. إىل التفاصيل:

حوار/
أحمد المالكي

٠٦
عبدالقادر الوادعي - رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية يف البحر األحمر لـ"ٹ":

دراسة أمريكية:

٤٠ ٪ من األمريكيني يواجهون صعوبات 
اقتصادية يف حياتهم اليومية

نرش”املعهد الحرضي ألبحاث السياسة 
ــنطن)  ــة“ (واش ــة واالقتصادي االجتماعي
ــأن التحديات التي  ــح أنَجَزُه بش نتائج َمْس
ــمل البحث 97%  ــا املواطنون، وش ُيواجهه
ِفني  ــب املُْرشِ ــق األمريكية، بحس ــن املناط م
 40 ”ان  ــج  النتائ ــرت  وأْظَه ــث،  البح ــىل  ع
ــات  ــون صعوب ــني يواجه ــن األمريكي % م
ــا  مم ــة“،  اليومي ــم  حياته يف  ــة  اقتصادي
ــن ”ارتفاع  ــات أخرى ع ــع بيان ــض م يتناق
ــتهلك األمريكي“، وأشارت  مؤرش ثقة املس
نتائج املسح إىل ”أن %23,3 من األمريكيني 

ــىل  ع ــول  الحص يف  ــات  صعوب ــون  يواجه
ــديد  ــذاء، و18 % يجدون صعوبة يف تس الغ
ــة، ويتخلف %13 من  ــات العام قيمة الّنفق
ــري  ــديد فوات ــد تس ــن مواعي ــني ع األمريكي
ــَؤدِّي بنحو  ــا ُي ــية، مم ــات األساس الخدم
ــذه الخدمات (املاء  ــة قطع ه %4,3 ملواجه
ــن  ع  %  17,8 ــم  وأحج ــاء…)،  والكهرب
ــبب ارتفاع  ــة الصحية والعالج، بس الرعاي
ــديد  ــف، وال يتمكن 10,2 % من تس التكالي
ــاط  ــديد أقس ــكن أو تس ــار املس ــة إيج قيم
الُقروض العقارية، مما أدى إىل طرد 1,1% 

ــن  ــىل م ــبة أع ــت النس ــم، وكان ــن منازله م
ــة 2008 – 2009م،  ــري يف بداية أزم ــك بكث ذل
وأُْجِربَْت نفس النسبة عىل االنتقال للسكن 
ُب  ــبب الّديون… ُتَكذِّ ــق أخرى بس يف مناط
هذه البيانات ترصيحات الرئيس امللياردير 
ــع، ومن  ــة للوقائ ــب“، املنافي ــد ترام ”دونال
ــوي وأفضل  ــاد جيد وق ــا ”إن االقتص بينه
من أي وقت مىض… إن تخفيض الرضائب 
عاد بالفائدة عىل جميع األمريكيني“ وهي 
ترصيحات شبيهة بإعالنات إشهار السلع 

وخدمات الرشكات الّرأسمالية.

رية بعد إعالن أمريكا بوجوب 
ــوداني واملرتزقة ماراتي والس

ح ضحيتها عرشات األبرياء

سكان الرشيط الساحيل 
صيل أخرى تقرأونها
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