
وقال االستاذ الحبيشي إن اختياره لموضوع مأساة عدن وما تعيشه هذه 
المدينة التاريخية مهد الحداثة والتنوع والتعدد ومهد المشروع العربي 
ليس في اليمن بل في منطقة الجزيرة العربية كلها ، بل كانت عدن حاضنة 
لحركات التحرر الوطني والنضال ضد الهيمنة واالستعمار . وأضاف الحبيشي 
بان تاريخ الشعوب واألمم تاريخ مستمد من االحداث وقد يواجه النكسات 
واألخطاء لكنه تاريخ طويل ويستمر باستمرارية أحداثه، وأن عدن عرفت 
الحداثة منذ القرن التاسع عشر لتكون حاضرة اليمن ، فكانت النواة االولى 

للحداثة ليس على مستوى اليمن بل في الجزيرة العربية.
واضح الحبيشي بان الحداثة بدأت في عدن بظهور الرأسمالية التي اعتمدت 
على الفحم الحجري ، وكان عدد سكان عدن انــذاك ١٥ الف نسمة ثالثة 
ارباعهم ليسوا عربا ، وكانوا يمتهنوا مهنة القرصنة وحين هاجم اباؤنا 
السفينة االنجليزية دريا دولت اكتشف االنجليز موقعها استراتيجي على 
خطوط المالحة الدولية، وكان البد من ادخال صناعة الفحم الحجري لتموين 
البواخر التجارية لإلمبراطورية البريطانية ، وتم جلب العمال من تعز واب 
والبيضاء ، وهنا بدأت عدن في تشكل هويتها اليمنية والعربية ، وحافظوا 
على عروبتها منذ القرن التاسع عشر والقرن العشرين الى ان نشئت الحركة 

الوطنية.
وواصل حديثه قائًال: كانت عدن عربية ورفعت شعار الوحدة اليمنية في  
خمسينات القرن الماضي من قبل المناضل  عبدالله باذيب، والذي رفع شعار 
الوحدة وبالذات شعار يمن حر ديمقراطي موحد في االربعينات وفهمه كثير 
من المثقفين خطا وبالماقبل رفعت الجمعية العدنية الكبرى شعار " عدن 
للعدنيين " وهذا شعار تقدمي وليس شعار عنصري كما يقول البعض ، الن 
سكان عدن هم من العرب الذي رفعوا الشعار ضد االستعمار البريطاني . 
واستطرد : لألسف بعض المثقفين اليساريين قيموا شعار عدن للعدنيين 
بأنه شعار رجعيا ، وهو شعار تقدمي ألنه من مطالب الجمعية العدنية 

الكبرى والمتمثلة بالتالي:
١ـ احالل اللغة العربية محل اللغة االنجليزية في المعامالت االدارية . 

٢ـ تعريب القضاء.
٣ـ السماح للعرب بتولي الوظائف الحكومية كالبنوك واإلدارات . 

ة الحركة الوطنية التي نشأت في عدن ومطالبتها بالوحدة  وفي سياق قراء
اليمنية وترسيخ الهوية الوطنية ويمضي الحبيشي في تناول المسار الوحدوي 
ة  بقوله: اذا اردنا الحديث عن مسار مثلت حرب ١٩٩٤ مأساة كبرى باإلساء
للمشروع الوطني للوحدة ، وهذه االخطاء مسؤل عنها قوى ال تؤمن بالوحدة 
وال تؤمن بثورة سبتمبر وهو ما عرف عنها في مقررات مؤتمر خمر ١٩٦٥ 
, وأضاف : وإذا اردنا تقييم واقعنا السياسي بموضوعية فالتدخالت الخارجية 
من قبل االنجليز والمصريين والسعوديين هي السبب في خلق الصراعات 
بين السلطة والشعب والمثقف ولم نستطع الوصول لصيغة مقبولة للحكم 
. واستطرد الحبيشي: عمومًا قامت ثورة في اكتوبر وكان اول تأمر على 
الحركة الوطنية اليمنية من الشمال بمؤتمر خمر ١٩٦٥م بزعامة الزبيري 
والنعمان ألنهم كانا اشد خصوم عبدالله باذيب ، فحركة االحرار اليمنيين 
بقيادة الزبيري والنعمان واإلخوان المسلمين والمشائخ وعلى رأسهم الشيخ 
عبدالله االحمر المدعومين من السعودية هم من اجهض المشروع الوطني 
وتأمروا على الوحدة اليمنية من خالل قرارات خمر ، وفي مقدمة القرارات :

١ـ تغيير السياسية االعالمية للجمهورية اليمنية ووقف استفزاز الجيران 
والمعني به " السعودية والسالطين في الجنوب العربي " لقد كانت السياسة 

االعالمية تمثلها اذاعة صنعاء وإذاعة تعز التي كانت تتمتع باستقالل .
٢ـ الغاء وزارة شؤون الوحدة بالشمال ، فقد كانت بحكومة الشمال وزارة 
اسمها وزارة شؤون الجنوب المحتل والوحدة اليمنية ووزيرها جنوبي وهو  

قحطان محمد الشعبي .
باإلضافة لقرارات اخرى نصت على اخراج المصريين وإخراج السالل وبعد 
مقتل الزبيري تم اتهام المصريين والسالل وتم القاء القبض على القاتل واتي 
به للشيخ عبدالله االحمر وتم حبسه في حصن بخمر وثم تهريبه من الحصن 

وبعدها تم تشكلين حكومتين فاشلتين برئاسة النعمان .
وفي سياق متصل ذكر الحبيشي بان الجنوبيون حققوا االستقالل 
وحافظوا على الهوية الوطنية بتسمية دولتهم الجمهورية اليمنية 
الديمقراطية الشعبية في الجمهورية الثانية ، وأما الجمهورية االولى 
فهي الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية الثالثة هي الوحدة اليمنية 
الذي نشأت في ٢٢ مايو الذي جسد روح ثورة سبتمبر وأكتوبر وتاريخ 
الحركة الوطنية اليمنية . واستطرد الحبيشي : حدثت الصدمة الكبرى 
بعد تحقيق الوحدة فالجنوبيون اتجهوا لها بعفوية وعاطفة وبصدق 
للوحدة االندماجية وتم االنقالب على كل ما تم االتفاق عليه ولم ينقلب 
الرئيس صالح او المؤتمر ، بل الذي انقلب االخوان المسلمين والمشائخ . 
وأضاف : المهم بان االحداث تتابعت الى ان وصلنا لحرب ١٩٩٤ وغذت 
السعودية الحرب ودعمت الشمال والجنوب وكان الهدف تدمير الشمال 
والجنوب ، والحمد لله تم هزيمة المشروع السعودي ليس علي عبدالله 
صالح وال البيض الذي هزم المخطط السعودي ، كما هو اآلن الهوية 

وطنية اليمنية تواجه العدوان اليوم. 
بعد حرب ١٩٩٤ وبسبب بروز الحراك الجنوبي طرحت فكرة الحكم المحلي 
كامل الصالحيات وتم تأسيس لجنة برئاسة عبدربه منصور والعليمي استلبت 

الحكم المحلي كامل الصالحيات بسمى الحكم المحلي واسع الصالحيات ، 
وتم التحايل على قانون الحكم المحلي وإلغاء كثير من قوانين الحكم المحلي 

لصالح المركزية .
واستطرد االستاذ الحبيشي قائًال: تواصلت االحداث الى ان وصلنا لـ ١١ 
فبراير وتم االتفاق على المبادرة الخليجية كمخرج لالزمة اليمنية التي 
جرى االنقالب عليها من قبل عبدربه منصور واالرياني ومندوب المؤتمر 
في حكومة باسندوة واحمد بن دغر مفسرين االتفاقية بنقل السلطة التي 
اقترحتها قطر ورفضها رئيس الجمهورية حينها الزعيم علي عبدالله 
صالح في المهرجان الشعبي بالصالة الرياضية ، وتم اقامة مخيمات شبابية 
في خورمكسر بعدن بتمويل سعودي قطري باالتفاق مع عبدربه ورئيس 
جامعة عــدن بن حبتور لتقسيم المؤتمر في عــدن وأضــاف : منذ ١١ 
فبراير ٢٠١١ الى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢ تم اختراق الحراك الجنوبي من 
قبل عبدربه وكانت الخطة الدولية تهيئة الناس في الجنوب للمشاركة في 
عاصفة الحزم واحتالل الجنوب من دول الخليج التي اوهمت قيادات الحراك 

باعطاءهم االستقالل .
وفي سياق ما يحدث في الجنوب قال الحبيشي: إن ما يشهده الجنوب 
اآلن من احتالل سعودي وإماراتي لألسف ناتج عن قبول بعض الجنوبيين 
المحتلين مقابل اعتبارهم ما سموه المقاومة الجنوبية لتنفي عن الغزاة الجدد 
صفة االحتالل الذي يلزمهم القانون الدولي بحماية االمن وتوفير الخدمات 
والرواتب.. وأضاف : المخطط السعودي االماراتي الحتالل الجنوب ما هو إال 
مخطط بريطاني امريكي وكذلك تم استعمال ورقة اإلرهاب لخدمة مخطط 
االحتالل وكذلك يسخرون ابناء الجنوب للعمل كمرتزقة للقتال في الحدود 

الشمالية وفي نجران لحماية السعودية التي تحتل الجنوب .
واستطرد الحبيشي قائال : بعد عامين من الحرب على اليمن بداء العالم 
يضيق باستمرار الحرب وأطلقوا عليها مصطلح الحرب المنسية وظهر 
في امريكا شيطان ذكي يريد تدمير السعودية ، وقد كان هناك مخطط 
روسي امريكي بإدارة اوباما على اغراق السعودية في مستنقع الصراعات 
العسكرية ، وإدارة ترامب عجلت بالمخطط االمريكي باستنزاف السعودية 
واإلمــارات في عدة حروب واستنزافها اقتصاديا ، وذلك الن الحرب لم 
تحقق اهدافها ، وقد صرح ترامب في حملته االنتخابية : سيتم ذبح 

البقرة اذا جف لبنها .
وفي سياق مشابه ختم الحبيشي حديثه قائال : عدن تعيش حالة امنية 
وسياسية ومعاشيه صعبة جدا ، حيث تتقاتل السعودية واإلمــارات على 
المصالح والنفوذ وكذلك تحرك السلفيين والقاعدة والمليشيات االصالحية 
في صراعهم العسكري الحتالل الجنوب ، وبهذه الطريقة تم تصفية الحراك 
الجنوبي وضياع قضيته ، كما ان الوضع الخدماتي والمعاشي منهار إذ ال توجد 
كهرباء وال ماء وال مشتقات نفطية وكل الوعود التي بحياة رغدة تبخرت لم 

تكن إّال من قبل اوهام االحتالل.. احالم كاذبة..
وبعد ذلك فتح باب المناقشة والتعقيبات ابتدأها األستاذ والقاضي أحمد 
سيف حاشد هاشم-عضو مجلس النواب ، والــلــواء الركن راجــح حنيش ، 
والصحفية سامية علي األحمدي- عن منظمات المجتمع المدني وحقوق 
المرأة.. واألستاذ/محمد عبدالله آل أبوعلي.. رئيس مؤسسة الحقوق الفكرية.. 

واألستاذ فايز بن عمرو، وعدد من األساتذة والمهتمين .
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عدن.. الهوية والمأساة

ى الحراك الجنوبي 
َّ

هادي صف
بربطه باالحتالل 

مؤتمر خمر ١٩٦٥م انقالب 
على المشروع الوطني 

ما يسمى بالمقاومة الجنوبية أعفت 
االحتالل من واجباته الدولية

تراكمات حرب ١٩٩٤م وإلغاء تدريس 
 بال هوية

ً
المادة الوطنية أنتج جيال

  «عدن للعدنيين» شعار تقدمي وليس كما يظن البعض  عدن رفعت شعار الوحدة اليمنية منذ األربعينيات  تاريخ المدينة مرتبط بالحداثة والهوية اليمنية العربية

نظم منتدى اليمن الفكري الثقافي واالجتماعي الخميس الماضي ندوة بعنوان: «مأســاة عدن وفقدان الهوية» في  اطار نشــاطه الدوري لشهر  
فبراير شــارك فيها العديد من السياســيين والمهتمين.. وفي الندوة تحدث اإلعالمي الكبير األستاذ أحمد الحبيشيـ  رئيس المركز االعالمي 
للمؤتمر الشــعبي العام، عن جزء من تفاصيل مســار الحركة الوطنية اليمنية والهوية الواحدة التي يراد تزييف تاريخها وتحريفها ، وفصلها عن اجزاء 
من بالدنا من قبل قوى مأزومة ربطت نفسها بدول االحتالل السعودي االماراتي وتعمل على فرض الوصاية االجنبية على اليمن ، متناسين تاريخ اليمن 
القديــم وتاريــخ الحركة الوطنية الحديث اللــذان يرفضان االحتالل والوصاية االجنبيــة وتاريخ اليمن الحديث والقديم أكد فيه الشــعب على االعتزاز 

بالهوية اليمنية وتكريس الحوار والتوافق لحكم البالد وإدارة  شؤون الوطن من قبل كل شرائح المجتمع .
 فائز بن عمرو

التغيرات المناخية 
والمزيد من النزوح 

والهجرة 

قد يتبادر الى أذهان البعض أنه اليوجد ارتباط أو عالقة بين ظاهرة  
التغيرات المناخية وظاهرة النزوح والهجرة، ولكن الواقع غير ذلك، 
فالواقع أنه توجد عالقة متينة بين التغيرات المناخية وموضوع النزوح والهجرة 
حيث تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم األسباب الرئيسية للنزوح والهجرة حسب 
المنظمات الدولية وتعتبر من المحاور األساسية للبحث العلمي والدراسات المختلفة، 

وسنتناول في هذا المقال ايجازًا عن هذه الظاهرة وأثرها على النزوح والهجرة. 
التغيرات المناخية تعتبر أحد أهم األسباب التي تؤدي الى هجرة ونزوح البشر في 
شتى بقاع العالم وقد صنفها العلماء كأهم العوامل الرئيسة للهجرة والنزوح نظرًا 
لتأثيراتها الشديدة، ويمكن القول بشكل عام ان التغيرات المناخية هي التغيرات 
 ما.. وهناك دراسات وأبحاث 

ً
المؤثرة وطويلة المدى في معدل حالة الطقس لمنطقة

علمية مناخية تنبأت بالمزيد من الهجرة نتيجة التأثيرات لتغير المناخ منها شحة 
المياه والجفاف طويل المدى وأيضًا األعاصير والفيضانات باإلضافة الى ارتفاع 
 لذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي والذي سببه 

ً
منسوب مياه البحر نتيجة

ارتفاع درجات الحرارة على مستوى الكرة األرضية وهذا سوف يسبب في غمر الكثير 
من األراضي المنخفضة والجزر الصغيرة، وعلى سبيل المثال توجد في اليمن أراٍض 
منخفضة قد تصل من٥٠ الى ١٠٠ متر من مستوى سطح البحر مثل سهل تهامة، 
والتي تعتبر مناطق حساسة ومعرضة لتدفق مياه البحر األحمر وغمر األراضي 
الزراعية بمياه مالحة مما يسبب تملح تربة األراضي الزراعية بمعنى حصول تلف 
فيها، مما قد ينتج عن ذلك نزوح وهجرة المزارعين وقاطني هذه المناطق بسبب 
عدم قدرتهم على استزراع األرضي التالفة، كما قد ينتج عنها مشاكل أخرى مثل 
الفقر والبطالة وانتشار األمراض المرتبطة بالمشاكل البيئة المختلفة.ومثل هذه 
الظواهر تشتت أسر القاطنين في هذه المناطق المنكوبة وعالقتهم التاريخية 
باألرض وبحثهم عن وسائل معيشة أخرى بعد أن كان اعتمادهم التام للمعيشة 

على الزراعة وخيرات هذه المناطق. 
ومن األسباب المناخية الرئيسية األخرى التغير في درجات الحرارة النمطية وغالبًا 
ماتكون في ارتفاع معدالت درجات الحرارة العالمية مما يؤدي أحيانًا الى تغير نمط 
الدورة المائية المعتادة مما سيسبب المزيد من األعاصير والفيضانات الكارثية كالتي 
حدثت قبل عامين في سواحل حضرموت والمعروف بإعصار شابال وميج، وأدت هذه 
األعاصير المدمرة الى تحطيم البنى التحتية للمدن واألرياف الواقعة في إطار هذه 
األعاصير وكذلك نزوح المواطنين الى أماكن أكثر أمنًا بعد أصابتهم بالقلق واألضرار 
المباشرة وغير المباشرة، مما اضطر الدولة والمنظمات الدولية آنذاك الى التدخل 
واالغاثة وايواء المتضررين من هذه الكارثة.. وكلفت هذه الكارثة الدولة أمواًال طائلة 
في إعادة إعمار هذه المناطق المتضررة، بينما هاجر الكثير من أبناء هذه المناطق 

الريفية الى المدن وأيضًا الى خارج البالد بحثًا عن المعيشة والملجأ اآلمن . 
وتعتبر العالقات الدولية من العوامل األساسية والضرورية لالستجابة لمسائل 
التغيرات المناخية وآثرها بطريقة ايجابية وتحديد سياسات جديدة للتأقلم لمثل 
هذه التغيرات المناخية غير المعتادة، ومن الضروري أيضًا االستجابة بشكل سريع 
للكوارث مثل الفيضانات وغيرها جراء التغيرات المناخية المفاجئة، من ناحية االغاثة 
وسرعة االيواء للمتضررين من خالل عمل خطط وبرامج من قبل جهات مختصة في 
إطار الدعم الفني والمادي من قبل الدول المتقدمة وذلك لمساعدة الدول النامية 
 ما تكون عرضة للتضرر من الكوارث المناخية ، والمحاولة في إسراع 

ً
والتي عادة

تقديم المساعدات واالغاثة ألي منطقة قد تتعرض لكارثة بسبب تغير المناخ. 
هناك الكثير من الدراسات واألبحاث العلمية التي أصدرت من قبل المنظمات 
الدولية المتخصصة في مجال التغيرات المناخية والهجرة من أجل التخفيف من 
المعاناة وأيضًا عمل سياسات التكيف للمعيشة في الظرف المتغير وخاصة المناطق 
الريفية حيث يوجد الكثير من األسر الفقيرة وغير القادرة على تحمل ومواجهة 
هذه الكوارث المدمرة.. وعند حدوث هذه الكوارث والظواهر تسبب بشكل كبير 
نزوحًا وهجرة مما سيزيد من أعباء توفير الخدمات الالزمة والضرورية مثل االغاثة 

وااليواء وغيرها من الخدمات. 
ومن األمثلة التي يمكن التحدث عنها الهجرة والنزوح الكبير الذي حصل في منطقة 
دارفور بالسودان، وهذا -بحسب تقارير األمم المتحدة والمنظمات الدولية- بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة مما سبب أنخفاضًا في االنتاج وتربية الحيوانات بشكل ملحوظ 
والنتيجة أدت الى حصول اضطرابات وحروب أهلية مما دفع بعض الفئات الضعيفة الى 
النزوح والهجرة وحينها تدخلت الكثير من المنظمات الدولية في عمل برامج ومخيمات 
لتنظيم االغاثة وأيضًا العادة البنى التحتية وحل المشاكل بين الفئات المتنازعة وأيضًا 

عمل برامج للتأقلم مع المتغيرات الجديدة في ظاهرة التغيرات المناخية. 
وقد قامت الدولة بدراسات بدعم ومساندة من البنك الدولي والمنظمات الدولية 
المختصة لعمل مشروع انشاء مركز األنــذار المبكر لعمل خطط وبرامج وطنية 

لمواجهة مثل هذه الكوارث المناخية والتقليل من أثرها. 

٭ وزير شئون المغتربين

فيما لم يفصح عن نتائج اجتماعها في ألمانيا

إضافة روسيا لما يسمى بالرباعية الدولية ضرورة لتأكيد حياديتها
انفض اجتماع ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن والتي 
تضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات وسلطنة 
عمان، اضافة الى المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ، الذي عقد في 
ألمانيا -الجمعة- دون االفصاح عما تم التوصل إليه لحل األزمة في اليمن 
وبما يضمن وقف العدوان ورفع الحصار.. وجاء االجتماع الذي يضم وزراء 
خارجية الواليات المتحدة وبريطانيا واإلمارات والسعودية وانضمام 
وزير الخارجية العماني للمرة الثانية بحضور المبعوث إسماعيل ولد 
الشيخ، خالل زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى ألمانيا االتحادية. 
ورغم أن وزير خارجية الواليات المتحدة ريكس تيلرسون أكد على 
دعم جهود األمم المتحدة لحل األزمة في اليمن إال أنه ركز على ضرورة 
إيصال المساعدات اإلنسانية دون التطرق بشكل مباشر للحل السياسي 

والمفاوضات بين األطراف اليمنية.
ونقلت وكــالــة رويــتــرز عــن تيلرسون قــولــه: إن واشنطن تدعم 
جهودًا تقودها األمم المتحدة لحل األزمة في اليمن ودعا إلى توصيل 
المساعدات اإلنسانية إلى مختلف أنحاء اليمن بدون أي قيود.. غير أن 
وسائل إعالمية ذكرت أنه تم في االجتماع مناقشة الخطوات المزمع 

اتخاذها مستقبًال بشأن اليمن.
ــى ذلــك استغرب وزيــر الخارجية المهندس هشام شــرف من  ال

تصريحات بعض سفراء الدول الصديقة بشأن الوضع في اليمن وسبل 
وأهــداف الوصول إلى تسوية سلمية وحلول تحقق األمن واالستقرار 

لليمن وشعبه.
وقال وزير الخارجية: من المضحك والمؤسف في آن واحد أن بعض 
تلك الدول الصديقة تصرح عبر سفرائها بأنها تسعى إلى حل في اليمن 
يعزز أهداف ومصالح تلك الدول فقط في المنطقة، دون األخذ في 
االعتبار هدف الوصول إلى حلول تحقق لليمن األمن والسالم واالستقرار 
والتسوية العادلة المشرفة، وحل مشكلة الماليين ممن تشردوا ونزحوا 
وفقدوا مصادر أعمالهم ودخلهم وتعطلت مصالحهم وبالدرجة األولى 
إعادة إعمار ما دمره العدوان من مباٍن ومنشآت خاصة وعامة وملف 

التعويضات البشرية ".
وحذر وزير الخارجية من أن اإلرهاب سيكون المشكلة الكبرى لليمن 
ولدولهم بعد انتهاء عدوان السعودية وحلفائها.. وقال: "لم نلمس 
إلى اآلن أي تطرق أو رؤية من تلك الدول التي ندعوها بالصديقة والتي 
تتحدث عن السالم والتسوية السلمية إلى مواضيع تجفيف مصادر 
تمويل اإلرهاب والقضاء على مصادره العقائدية لدى دول معروفة في 

المنطقة دون غيرها".
وجدد الوزير مطالبة الجمهورية اليمنية األمم المتحدة ودول صديقة 

بإضافة روسيا االتحادية كطرف محايد إلى مجموعة الدول التي تطلق 
على نفسها مسمى "الرباعية الدولية" وهي دول مشاركة في العدوان 
على اليمن إما مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر التسليح وتقديم 
المعلومات االستخباراتية والدعم اللوجيستي، وحتى تكون هناك بعض 

المصداقية في اجتماعاتها وطروحاتها..
ــع بدخول دولــة محايدة  ــدول األرب وأضــاف: "أن عــدم قبول تلك ال
في نادي الرباعية حتى ال تنكشف أهدافها أمام العالم وحتى ال يصل 
المجتمع الدولي ومجلس األمن على وجه الخصوص إلى تحديد أسباب 

العدوان والحلول الواقعية الممكنة".
واختتم وزيــر الخارجية تصريحه بالقول: "أي مجموعة رباعية 
أو خماسية تدعي العمل على إيجاد الحلول لوقف العدوان وعودة 
السالم واألمن واالستقرار إلى اليمن البد وأن تتحلى بصفة الحيادية 
والمصداقية، وأن ال تكون لديها مصلحة في استمرار العدوان سواء 
من خالل صفقات التسليح لتحالف دول العدوان أو تقديم الخدمات 
االستخباراتية والدعم اللوجيستي المدفوع الثمن وهو األمر الذي ال 
ينطبق على مجموعة الدول المسماة بالرباعية حاليًا، ولو كانت هناك أي 
ذكر من اجتماعاتها الستطاعت اتخاذ قرار إعادة فتح مطار 

ُ
فائدة ت

صنعاء الدولي للرحالت المدنية والتجارية كبادرة حسن نية للسالم ".

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزوكا يعزي بوفاة الشيخ سعد صوفان

بعث االمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى عبدالسالم سعد محمد صوفان بوفاة والده..

وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 
قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب، سائًال العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته 

ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون..

.. وُيعزي بوفاة الحاج محمد أحمد الحويسك
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى القيادي المؤتمري علي احمد الحويسك - عضو اللجنة الدائمة، في وفاة 

الحاج محمد احمد الحويسك..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. وُيعزي القيادي المؤتمري ناصر العطار بوفاة عمه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة الى القيادي المؤتمري ناصر محمد محمد العطار، عضو االمانة العامة، في 

وفاة عمه الحاج احمد محمد العطار..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر الشعبي 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي الشيخ مهدي علي سمنان باستشهاد نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ/ مهدي علي سمنان- عضو اللجنة الدائمة.. رئيس فرع المؤتمر 
في الدائرة (١٠٩) بمديرية القفر محافظة إب، وذلك في استشهاد نجله محمد 

أثناء أدائه الواجب الوطني في جبهة صراوح بمحافظة مأرب.
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة 

قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

..ويعزي الشيخ علي حزام الصريمي بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة إلى الشيخ/ علي حزام الصريمي.. وإخوانه.. وكافة آل الصريمي ببني حبش 
محافظة المحويت، وذلك في وفاة والدهم الحاج حزام الصريمي.. وعبر الزوكا باسمه 
شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر 

عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته.. ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..

اخوكم / عارف عوض الزوكا -
 االمين العام للمؤتمر الشعبي

م كشوفات موظفي الوزارات والمؤسسات لألمم المتحدة األربعاء
ّ

اتحاد النقابات يسل

منا كشوفات ٣٥ وزارة وجهة حكومية ونتطلع لمعالجة مشكلة الرواتب
َّ

أمين عام االتحاد باألمانة: تسل
م االتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية خالل األيام القادمة كشوفات 

ّ
يسل

موظفي الجمهورية الى مكتب األمــم المتحدة في العاصمة صنعاء لقطع 
األكاذيب والمبررات التي تستخدمها حكومة مرتزقة الرياض لنهب ومصادرة 
مرتبات الموظفين. وأوضح األستاذ فواز الجرادي -أمين عام فرع اتحاد نقابات 
«الميثاق» أن االتحاد  عمال الجمهورية رئيس النقابة العامة للسلطة المحلية- لـ
سيعقد مؤتمرًا صحفيًا األربعاء أو الخميس أمام مقر مكتب األمم المتحدة 
في العاصمة صنعاء. حيث سيتم فيه تسليم كشوفات موظفي الدولة لألمم 
المتحدة بناًء على ما تم االتفاق عليه بين مندوب اتحاد العمال ومسئولي األمم 
المتحدة. وأوضح الجرادي أن ٣٥ وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية قد سلمت 
كشوفات موظفيها لالتحاد العام للنقابات وأن بقية الجهات ستسلم كشوفات 

موظفيها في الساعات القادمة.
مؤكدًا أن هذه الخطوة التي يقوم بها اتحاد النقابات تأتي بناًء على ما صرح به 
المبعوث الدولي ولد الشيخ في احاطته لمجلس األمن في االجتماع األخير الذي 
خصص لمناقشة األزمة اليمنية، وذكر أن الموظفين يتسلمون المرتبات.. 

رغم انه لم يتم تسليم المرتبات حتى اليوم.
مشيرًا الى أن موظفي الجمهورية يتطلعون الى أن تقوم األمم المتحدة 
بالضغط على البنك المركزي في عــدن وحكومة الفار لتسليم مرتبات 
الموظفين كافة تنفيذًا لاللتزامات التي قطعوها للعالم بهذا الشأن وكذلك 

لكون حكومة الفار هادي تسلمت ٤٠٠ مليار ريال مؤخرًا والتي تم طبعها 
في روسيا االتحادية.

وقال الجرادي: المرتبات قضية انسانية تعني حياة الماليين وال يجب أليٍّ كان 
أن يستخدمها كسالح سياسي فهذه جريمة.. معربًا عن أمل االتحاد وجميع 
موظفي الجمهورية اليمنية أن تحسم األمم المتحدة هذه القضية وأال تسمح 
بالتالعب بحقوق الموظفين السيما وأن األوضاع اإلنسانية والمعيشية لماليين 

اليمنيين أصبحت كارثية.
الجدير بالذكر أن اتحاد عمال نقابات الجمهورية كان قد نظم -األربعاء 
الماضي- وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة تنديدًا باستمرار تأخير 

صرف مرتبات الموظفين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور قد أكد أمس خالل 
لقائه منسق الشئون االنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك على أهمية الدور 
الذي ينبغي أن تقوم به األمم المتحدة لضمان حصول أغلبية الشعب اليمني 
-وتحديدًا موظفي الجهاز اإلداري للدولة- على مرتباتهم من األموال التي تمت 
طباعتها في روسيا وذلك بموجب الكشوفات التي سيسلمها االتحاد العام لعمال 
اليمن الى األمم المتحدة، والضغط على الطرف اآلخر الذي يماطل دون مبرر 
في تنفيذ ذلك و يعمد إلى تضليل الرأي العام المحلي والدولي بدفعه الرواتب 

للجميع، وهو لم يفعل ذلك إال في حدود ضيقة جدًا ولعدد محدود.


