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13االثنين: 

ال يمكن ألي إنسان أن يشكك في قوة إيمان اليمنيين 
وتمسكهم بدينهم إلى أن يرث الله األرض ومن عليها

الزعيم/علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر 

عاجًا أم آجللًا .. سيتوقف العدوان ويتوقف 
االحللتللراب .. وبطبيعة الحال فالفاتورة كبيرة 
وعلى المعتدي أن يوفي بالسداد تجنبًا الستدعاء 
شمشوم المشئوم ومنعًا ألن يصل المعتدي 
والمعتدى عليه إلى القناعة بحتمية " اقتلوني 

واقتلوا مالكًا معي ".
*هللذه حقيقة البد من اختصار زمن الوصول 
إليها؛ ألن ما يمكن تحقيقه في الغد القريب هو 
أقل كلفة من زيللادة فواتير الغد البعيد .. هذا 
منطق حبوب القمح عندما تجمع لتكال ، وهو 
منطق قطرات الماء عندما تتجمع فيكون منها 
الماء الكثير ، واللهم احقن قطرات الدم بعد أن 

صارت شال دماء.
*أعرف أن سؤااًل يكشف عن وجهه المعلق على 
مشانق األحداث ، وما هو الحل .. الحل أيها السادة 
اليمنيون المحترمون وحتى غير المحترمين 
ليس في منظور الرهان على تطور الوعي الذاتي 
الطويل، فالدماء اليمنية تنزف ومن الضرورات 
العاجات العودة إلى الحل السحري المتمثل في 
استحضار القول " أنا يمني وهذه بادي " وليس 
من صالح الباد أو العباد التماهي مع العدوان 
الخارجي الهمجي ومع هذه النزعات اإلقليمية 

والدولية الفاجرة .
*وليس من إجابة شافية للسؤال المعلق أعاه 
غير التذكير بأهمية مراجعة سريعة للدرس 
الغبي من بدايته ،والمتمثل في اجترارنا صور 
الربيع سيئ الصيت الذي استند على مقومات غير 
دستورية وغير قانونية فحلت علينا وعلى غيرنا 
لعنة الشرعيات الشوارعية الفاسدة التي ضربت 
المؤسسات ،وعندما فشلت في الحكم استدعت 
شرعيات التحالفات العدوانية الهمجية الخارجية 

الظالمة.
*خللاص .. حللان وقللت وضللع نهاية للتجارب 
العدمية، والعودة إلى حضن اليمن، واستدعاء 
سلليللادة الللقللانللون ، وتطبيق قللانللون العقوبات 
ات الجزائية، هذه المرة من أجل الله الذي  واالجراء
سيحاسبنا على الدمار الللذي أحدثناه في بادنا 

بأيدينا وأيدي األشد كفرًا ونفاقًا .
*خاص .. تعبنا دماء وفسادًا ووصاية ونظريات 
اقتصادية وسياسية بائسة .. ولم يعد في الحال 
متسع للنفس الوسطي الطويل الراعي للعبث ، وال 
متسع لرأسمالية االنفات أو االحتكار أو اشتراكية 

انتظار علبة البيرة أو حتى قصعة الحليب.

  عبداهلل الصعفاني

سؤال العدمية 
الفاجرة ..!!

يبدو أن التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا 
وحضارة قد وصل الى طريق مسدود لم يجد معها إاّل االنتحار االخاقي والقيمي، 
ففي خال الزمن الذي سلف لم يجد التحالف ُبدًامن التصريح علنًا باغتيال 
الزعيم وتحركت كل االمكانات وطائرات التجسس والخايا النائمة في العاصمة 
وباء كل جهدهم وكل ترصدهم بالفشل الذريع وهذا الفشل يأتي في موازاة 
الفشل العسكري في كل الجبهات الداخلية والحدودية وهو األمر الذي ترك 
أثرًا نفسيًا مدمرًا على قادة العدوان وقادة التحالف، ولم يكن استهداف سوق 
الهنود بالحديدة إاّل تعبيرًا عن حالة نفسية مضطربة وغير سوية، وبحثًا عن 

نجاح يعيد إليها التوازن إذ سارع العدوان بإعانه أن الغارات كانت تستهدف أحد 
القيادات الحوثية أمًا في الوصول الى نتيجة تكون سندًا نفسيًا لحالة السقوط 
والتداعي وقد خاب ظن التحالف في ذلك بعدما تبين أن سوق الهنود كان حيًا شعبيًا 
ولم يكن يتواجد فيه أحد من القيادات الحوثية التي يّدعون استهدافها، وال يمكن 
للقيادات العليا في انصار الله وال في المؤتمر التواجد في ذلك المكان لعدة أسباب 
منها السبب األمني وهواألهم فالحي هو حي قديم وشوارعه وأزقته ضيقة وبيوته 
أكلتها ملوحة البحر ولذلك كان االستهداف سقوطًا أخاقيًا وهزيمة تراكمية تضاف 
الى الهزائم النفسية والثقافية واألخاقية والعسكرية لدول العدوان، وكان تبرير 
القصف باستهداف قيادات عليا أقبح من القصف نفسه، وحين وجد التحالف نفسه 
في هذا المأزق األخاقي الفظيع لجأ الى مسار آخر وهو المسار االعامي حيث ظهر 

عيًا  الفار هادي على قناة الجزيرة محذرًا الزعيم بكشف األسرار التي يحتفظ بها مدَّ
أنها أسرار قاتلة ومدمرة، وسارعت مواقع االخوان وإعامهم للترويج لمثل تلك 
ات غير الواعية وال الحصيفة، والكل يدرك أن هادي -كما وصفه بنعمر-  االدعاء
يتمتع بضمير غير نزيه ولم يكن يملك أسرارًا ألنه لو كان يملك أسرارًا قاتلة لما 
توانى طوال ما مضى من الزمن في استخدامها، فالصراع أخذ بعدًا تراكميًا ومسارات 
ومنعطفات عدة ومتعددة المستويات، والمعروف أن الزعيم قد حصر هادي في 
دائرة اللجنة العليا لاحتفاالت لم يكد يتجاوزها إاّل فيما ندر، كما أن المشهور عن 
هادي الغباء واالستغراق في النوم وعدم االهتمام بالقضايا الوطنية وكان نشاطه 
محدودًا ومقيدًا، وحين يفصح في هذه المرحلة عن كشف االسرار بعد كل تلك 
الحركات االستخبارية والتعقبية بهدف االغتيال للزعيم إنما يبرر فشًا ذريعًا 
للتحالف السعودي بصرف االهتمام الى قضايا ثانوية وفق أجندة استخبارية، ولم 

يعلم أولئك الذين أوحوا لهادي بقول ما قاله في قناة الجزيرة بالحالة التي عليها 
الشارع اليمني وبالرمزية التي تعززت للزعيم في وجدان الجماهير بمعنى أن قواًل 
سيقوله هادي لن يكون ذا أثر في الشارع اليمني وقد يراه عموم الناس يندرج في 
دائرة المكايدة المقيتة.. وفي موازاة ما قاله هادي جاء المخافي -وهو من يطلقون 
عليه وزير خارجية هادي- بتصريح لصحيفة الحياة السعودية نقله عنها موقع 
اخواني اسمه »اليمن السعيد« يقول فيه إن الزعيم قد انتهى سياسيًا ومصيره إما 
النفي خارج اليمن أو السجن، وكأن هذا المعتوه قد نسي أين هو؟ وأين الزعيم؟ ولم 
يعد مدركًا حقائق الواقع الموضوعي وهو تصريح دال على غباء وتخبط ودال على 
وهم يعيشه المرتزقة وحالة ارتهان افقدتهم كل معنى وكل قيمة بل أصبحوا 
آالت وأبواقًا تحركها أجهزة آل سعود االستخبارية، ومثل تلك االشارات المتواترة 
في اكثر وسائل إعام العدوان بتضافرها مع االشللارات العسكرية والسياسية 
واالقتصادية تقول حقيقة واحدة ويتم التعبير عنها بطرق مختلفة وهي الحقيقة 

المّرة التي يتجنبون االعتراف بها من حيث االنكسار والشعور بالهزيمة.
لقد فقدت قوى العدوان مقاليد السيطرة على مسار اللعبة، يبدو ذلك من خال 
الحالة االنفعالية والهيستيرية في النشاط العسكري والسياسي واالعامي في 
مقابل حالة االتزان والقدرة على المبادرة والمباغتة والتعامل بحكمة وروية مع 
األحداث، ويبدو أن الزعيم يشكل هاجسًا قلقًا للعدوان ودول التحالف من حيث 

عدم القدرة على تجاوزه.

 أحداث 2011م المشئومة دمرت كل 
شيء جميل في اليمن، اختطفت األمن 
واالستقرار وعكرت األجواء بالوساخات 
ومألته باإلحباط واللليللأس، حتى ذكرى 
مناسباتنا الللوطللنلليللة أفللقللدتللهللا ألقها 
ورونقها حتى صللارت أيامًا عادية تمر 
في صمت وشحوب با ضجيج من البهجة 
والفرح، ليس فقط بفعل العدوان وإنما 

أيضًا بفعل مسخ لكينونتها العظيمة في الضمير والوعي الجمعي طوال ست 
سنوات. حريٌّ بنا أن نسأل ما الذي حدث؟ وان نجيب بمسؤولية وحس وطني 
ات الضيقة والحسابات األخرى التي التمكنا من الخروج من  مترفع عن االنتماء
الدوامة وتجاوز هذا المنعطف والمأزق التاريخي كما التمكنا من االنتصار 

على العدوان دون االنسجام الحقيقي في الرؤى والمواقف..
الذي حدث صعب أن نقرأه في موضوع واحللد، وإنما يمكن ان نختصره 
ونختزله في سطر مليئ بالحسرة المكثفة.. الذي حدث هو لحظة بائسة 
وعقيمة وشاذة في الوعي الوطني، تزحزحت خارج سياق العقل والمنطق 
 شعار "ارحل" لكنها لم تتوقف عن التدحرج الكارثي نحو المجهول 

ً
رافعة

وصنع التحوالت المدمرة وصللواًل الى طلب العدوان ورفللع شعار "شكرًا 
سلمان". من ارحل الى شكرًا سلمان انكسار وأحزان وجرف لكل جميل حتى 
بهجتنا بمناسباتنا الوطنية. تحل علينا اليوم اإلثنين الذكرى الل54 لثورة 26 
سبتمبر المجيدة واليمن تعيش في ظل عدوان بربري من قبل جارة السوء 
السعودية وتحالفها العالمي الغاشم، وفي ظل فوضى مترامية األطراف من 
الصعب لملمتها بسهولة بحس وطني عقيم وضيق، وخيانات وتخندقات 
في صف العدوان السعودي الذي يستهدف بشكل ممنهج منجزات الثورة 
السبتمبرية وتحوالتها العظيمة التي حدثت خال نصف قرن.. ونحن عندما 
نحتفل بذكرى ثورة سبتمبر، نحتفل بيوم خالد في تاريخ اليمن أزاح عن 
كاهل اليمنيين حكمًا كهنوتيًا جائرًا ومستبدًا جعلهم يعيشون في عزلة 

وانغاق عن العالم ردحًا من الزمن.
ثورة 26سبتمبر هي الثورة الحقيقية التي يجب ان ننتمي لها وأن ننسب 
لها كل شيء جميل وحدث عظيم نصنعه، هي الفرق الواضح الذي نلمسه 
بين األمس واليوم، ليس اليوم الذي نعيشه في ظل العدوان وإنما اليوم الذي 
كنا نعيشه قبل اللحظة العقيمة واالرتدادية التي حدثت فللي2011م.. 

هي الحدث العظيم الذي ينتمي اليه 
اربعة اجيال من الشعب اليمني من 
عاشوا ولمسوا إنجازاتها وتحوالتها 
ونلللعلللملللوا بللخلليللراتللهللا، ومللنللهللم من 
عللايللشللوا الللتللحللديللات الللتللي واجهتها 
الثورة واالنكسارات واالنحرافات في 
مسيرتها، وبالتالي فللإن موقفنا ضد 
العدوان السعودي هو انتصار لثورة 
سبتمبر وأهدافها الخالدة، ضد عدو وقف ضد ثورة سبتمبر منذ أيامها األولى 
وكان الاعب والداعم الرئيسي للتحديات التي واجهتها والتي هدفت الى 
إجهاض الثورة من قبل القوى الملكية التي تكتلت وبدعم سعودي وخاضت 
حربًا ضروسًا ضد الثورة والجمهورية طوال سبع سنوات، وسيبقى صمود 
الثوار واألحرار السبتمبريين طوال سبعين يومًا من حصار صنعاء شاهدًا على 
ملحمة أسطورية للثوار والشعب اليمني في الدفاع عن الثورة والجمهورية.
موقف نابع من انتمائنا ألهداف الثورة السبتمبرية واالنتصار لها ولخطها 
الوطني والقومي، النه نفس العدو الذي دعم ومول حركة نوفمبر االنقابية 
عام67م التي كانت حركة رجعية انكسارية للثورة الوليدة وانحرافًا عن 
اهدافها ومبادئها من قبل قوى قبلية ودينية وعسكرية انتهازية ورجعية 
مرتبطة بالنظام السعودي، تكتلت وتكالبت على تقاسم السلطة ونهب 
الثروة وإثارة الصراع الشطري وعرقلة أي خطوات جادة في اتجاه الوحدة 
ات السعودية، هي نفس القوى التي تقف اليوم في خندق  حسب اإلمللاء
العدوان وتسكن فنادق الرياض وتقتح الجبهات وتمولها بمال وساح 
سعودي وإماراتي في مأرب وتعز والجوف وحجة ونهم وفي كل الجبهات، 
هي نفس القوى التي تآمرت على ثورة سبتمبر حين قامت بإسقاط وإلغاء 
أهدافها من ترويسة صحيفة »الثورة« في سبتمبر2011م ووضعت مكانها 

اهدافًا اخرى.
من هنا يجب ان نحتفل بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة ونشعل جذوتها في 
ضمير ووعي ابناء الشعب اليمني إلنها الثورة األم التي ننتمي لها، وعلى الشعب 
الوقوف ضد القوى التي انحرفت عن مسار ثللورة سبتمبر طللوال سنوات 
وبدأتها بشعار »ارحل« ثم واصلت مسيرة التآمر على منجزاتها التاريخية 
وتحت شعار »شكرًا سلمان«..ثورة 26سبتمبر مستمرة ضد العدوان 

ومستمرة في ثوريتها حتى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

  عبدالرحمن مراد

قلق التحالف من الزعيم

> تضيف مناسبات االجلللازات واألعلليللاد إلى 
حياة الشعب اليمني المزيد من الوقت للتحسر 
وتقليب الهموم قديمها وجديدها سواًء على 

الصعيد الشخصي أو الوطني..
بيانات ومللبللادرات، خطط، خرائط طريق.. 
تأتي إلينا باستمرار من الخارج وتخرج إلى الهواء 
عقد لمناقشة 

ُ
مباشرة عقب كل جلسة مغلقة ت

أحوال اليمن..
كيف ومتى ستنتهي الحرب؟! ينهمك الناس في البحث 
عن حل لمبادرة الحل هذه.. تدور مناقشاتهم وقد تطول 

إلى أن يأتيهم ولد الشيخ أو جون كيري بلغز جديد..
على واقع الباد يسيطر خيار الحسم العسكري، وللشهر 
الثامن عشر اليزال المواطن هنا ينام ويصحو على وقع 
الصواريخ وأزيز الطائرات فيما تؤدي الزوامل طقوسها 
م نفسك 

ّ
المؤكدة والمتأكدة من النصر وقد وصلنا إلى »سل

يا سعودي أنت محاصر«..
وتعتلي المنابر دعوات صادقة بالصبر، والهاك لقوات 

17 دولة تعتدي على اليمن أرضًا وإنسانًا..
فت 

َّ
سياسيًا ومنذ سمعنا أن حوادث الباد المأساوية خل

فرصة عمل لدى األمم المتحدة باستحداث بان كي مون 
منصب الوسيط األممي والمستشار والمبعوث الخاص إلينا 
المغربي جمال بنعمر، ثم الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، كنا في البداية ندعو بحسن نية وعلى استحياء األمم 
المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في اخراج اليمن من األزمة 
ولكن بعد تطور األحداث ووصولها إلى الدرك األسفل من 
البؤس والحرب والحصار صار لزامًا علينا أن ندعو مسئولي 
األمم المتحدة إلى سرعة الخروج من مأزق الَبادة الذي 

وضعتهم فيه السعودية للشهر الثامن عشر..
بللدون هكذا خطوة ال يمكن لخطط العالم أن تنجح 
في حل أزمة اليمن وانقاذه فعًا حتى لو أرسلت األمم 

المتحدة الشيخ ذات نفسه بداًل من ولد الشيخ!!
لست من هواة الحديث عن المؤامرات الكبرى التي تحاك 
ضد وطن اإليمان والحكمة سواًء أكانت صهيونية، إيرانية، 
أو انجلو سكسونية.. لكني أعدها خيانة عظمى اننا ال 

نعرف إلى اآلن حقيقة ما يجري في اليمن كما نخاف من 
عي امتاكها ويتمسك  معرفة الحقيقة ونخاف أكثر من يدَّ

بما يقول على أنه الحقيقة مهما حدث..
بالنسبة للقتل والتدمير والفقر و»الِحَراف« فإنها من 
الحقائق اليومية الثابتة في حياة الشعب اليمني، وما عداها 
مجرد شائعات ونميمة..ال أتصور أن دولللة با دستور 
مثل السعودية حريصة- وبحزم- على »تحرير اليمن« 

وإعادته إلى مسار دولة النظام والقانون!!
وال أتصور أنها في سبيل إعادة األمل أنفقت 45 مليار 
دوالر في شراء أسلحة فتاكة جعلت من األطفال والنساء 

والشيوخ والشباب هدفًا سهًا..
وال أتصور أن جماعة الحوثي وظفت اآلالف من أصحابها 
في أجهزة الدولة وفي مناصب مرموقة، بينما آالف الشباب 
من خريجي الجامعات ينتظرون وطللال بهم االنتظار 
للحصول على وظيفة والتلللزال ملفاتهم كما هي منذ 
ثمان سنوات محفوظة في أدراج وزارة الخدمة المدنية 
ال ينقصها سوى توصية بسيطة من »أبو ملعقة«..وال 
أتصور أن موسوعة جينيس تمانع تسجيل بادنا كأول 
دولة يقضي سكانها 18 شهرًا با كهرباء.. وفعًا صنعاء 

اليمن طافية!!
وال أتصور أن المواطن قادر على متابعة واستيعاب 
قللرارات رئيسين واخبار حكومتين األولللى هنا وتواجه 
عوائق عللدة، واألخللرى في الرياض ويمكن القول إنها 
تمارس أعمالها بطريقة تشبه »تلفون العمدة« كما في 
المسلسات المصرية تظل منشغلة بتشييع مكتوب 
لمجلس األمللن الللدولللي وبعث برقيات عللزاء إلللى ملوك 
السعودية والمغرب واألردن وأمير قطر ورؤساء اإلمارات 
والبحرين والسودان وأمريكا وبريطانيا في مقتل جنود 

لهم على أرض اليمن..
أعجب ما يكون أن هؤالء )الرئيس ونائبه ورئيس 
وأعضاء حكومته( صامدون وسابطون في فنادق 
الللريللاض ولللم نسمع يللومللًا أنللهللم ذرفلللوا الللدمللوع 
على أبناء وطنهم ضحايا الغارات غير الدقيقة 
والتفجيرات اإلرهللابلليللة فللي عللدن، حضرموت، 

المكا، ولحج!!
ال ننسى أن هناك وفدي حوار يصران على انهما يحمان 
آمال وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق السام وقد 
خاضا جولتي تفاوض في جنيف السويسرية وجولتين 

في الكويت..
وفد يمني ذهب من الرياض وعاد إلى الرياض، ووفد 

يمني ذهب ولم يعد!!
وحتى اللحظة اليزال الشعب لألسف يعيش با آمال وبا 
تطلعات، وكعادته با غذاء وبا دواء وبا عمل وبا مأوى!!
تسبب العدوان العسكري بقيادة السعودية في نزوح 
ثاثة مايين شخص عن ديارهم وفقدان ثاثة مايين 
عامل لمصادر دخلهم...فقدت خزينة الدولة 70% من 

مواردها المالية كانت تأتي من عائدات بيع النفط..
 في الوقت الراهن يقال إن هادي أصدر قرارًا بهيكلة 

البنك المركزي في صنعاء ونقله إلى عدن..
سلللادت المواطنين حللالللة مللن الللتللشللاؤم والقلق جللراء 

اقتناعهم أن مثل هكذا كام يسبق الكارثة دائمًا..
يه السلطة هيكلة 

ّ
كانت أولى قللرارات هادي عقب تول

الجيش العائلي- بحسب توصيفه- وتحويله إلى جيش 
وطني..

آخر خطوات الهيكلة كما يبدو أن يتم نقل افراد من 
الجيش على دفعات لتقديم التضحيات في الدفاع عن 
حللدود المملكة ومللؤازرة الحرس الملكي...ومن يدري 
فلهادي ترتيباته وتجاربه بالنسبة للشق اآلخر، ربما ُنفاَجأ 
يومًا بأن البنك المركزي نجح في الهروب إلى عدن ووصل 
في السادسة صباحًا ويطالب العالم بحمايته وتحرير 

صنعاء العاصمة المحتلة..

 نجيب شجاع الدين

صامـــدون

 محمد علي عناش

26 سبتمبر ثورة 
مستمرة

»60« لتأسيس العاقات  إن الللعللام الللجللاري يللصللادف الللذكللرى الللللل
الدبلوماسية، فأقامت الصين العاقات الدبلوماسية مع اليمن في عام 
1956م، واليمن أصبح الدولة العربية الثالثة التي أقامت العاقات 
الدبلوماسية مع الصين الجديد بعد مصر وسوريا.. وعلى مدى 60 
عامًا، ظل البلدان يشاركان في السراء والضراء ويتبادالن الفهم والثقة 
والمساعدات والدعم، وتطورت عاقات البلدين بشكل مطرد ونتائج 

التعاون مثمرة.
إن عاقات الصداقة الصينية اليمنية تتمتع بالتاريخ الطويل واألساس 
الشعبي.. قبل 2000 سنة ونيف، قد وصل التجار الصينيون إلى اليمن 
باعتباره محطة مهمة في طريق الحرير.. وفي فترة أسرة مينغ الملكية، 
زار البحار الصيني تشنغ خه اليمن 4 مرات، وما زال نصبه التذكاري 
قائمًا في ميناء عدن. وتعززت العاقات أكثر بعد تأسيس العاقات 
الدبلوماسية وخاصة بعد تطبيق الصين سياسة اإلصاح واالنفتاح، إذ 
أن التبادالت السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية تكثفت يومًا 
بعد يوم.. وعمل الفريق الطبي الصيني في اليمن لل50 عامًا تقريبًا وقام 

بعاج أكثر من 10 مايين شخص. 
كما أن الصين تقدم المنح الدراسية للطاب اليمنيين للدراسة في 
الصين.. كل هذه تصبح جسر الصداقة يربط بين الشعبين، وتعمقت 

الصداقة الصينية اليمنية في قلب الشعبين. 
إن عاقات الصداقة الصينية -اليمنية تتمتع باألساس السياسي 
العميق.. إن الصين واليمن كليهما من الللدول النامية، وظل البلدان 
يتبادالن الدعم والمساعدات.. في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 
ظل اليمن يدعم الصين الستعادة عضويته الشرعية في األمم المتحدة، 

ويصوت لصالح الصين في الجمعية العامة لألمم المتحدة.
كما أن اليمن يدعم موقف الحكومة الصينية العادل في قضية تايوان 
وقضية بحر الصين الجنوبي.. إلخ، ومن الجانب اآلخر، تعد الصين من 
أولى الدول التي دعمت اليمن في ثورة سبتمبر عام 1962 وإعادة 
تحقيق الوحدة في عام 1990م، كما أن الصين تدعم عملية االنتقال 
السياسي وعملية إعادة البناء االقتصادي وتلعب دورًا إيجابيًا والبّناء 
منذ بدء االضطرابات في اليمن عام 2011م، وظلت الصين تقدم 
المساعدات لليمن على قللدر استطاعتها، رغللم أن الصين واجهت 
 أنها ساعدت اليمن في بناء 

ّ
الصعوبات االقتصادية في القرن الماضي، إال

طريق صنعاء إلى الحديدة وغيره من المشاريع الكثيرة، األمر الذي يعزز 
التنمية االقتصادية اليمنية. وساعدت الصين اليمن في إنشاء المعهد 

المهني والصناعي بصنعاء الذي يؤهل كثيرًا من األكفاء. 
إن عاقات الصداقة الصينية اليمنية تتمتع باألساس االقتصادي 
العميق.. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لليمن منذ عام 2005م، 
ويزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين على 5 مليارات دوالر، وباإلضافة 
إلى ذلك، تعد الصين دولة رئيسية لاستثمار والمساعدة لليمن.. قامت 
كثير من الشركات الصينية باالستثمار في اليمن، بما يعزز التنمية 
االقتصادية والتوظيف، كما أن الصين البلد المستورد الرئيسي لليمن، 
يزيد حجم الصادرات اليمنية إلى الصين في عام 2013م عن 3 مليارات 
دوالر، فيكّمل الصين واليمن بعضهما البعض في االقتصاد ويستفيد كل 
منهما بمزايا الغير، بما يحقق الكسب المشترك.. إن عاقات الصداقة بين 

الصين واليمن تتمتع بالمستقبل المشرق.
إن الشعب الصيني يبذل جهودًا في تحقيق الحلم الصيني المتمثل في 
نهضة األمة الصينية، والشعب اليمني يبذل جهودًا في تحقيق السام 
والتنمية. ويربط "الحزام والطريق" بين الصين واليمن بشكل وثيق، إن 
الصين واليمن تتكامل مزايا بعضهما للبعض ومجاالت التعاون واسعة 
جدًا، فيمكن للبلدين التعاون في المجاالت التالية: أاًل، تعزيز التعاون 
في السكك الحديدية والطرق العامة والموانئ وغيرها من البنية التحتية 
لتعزيز التواصل والتبادل.. ثانيًا، تعزيز التعاون في القدرات اإلنتاجية 
لمساعدة اليمن على تسريع عملية التحديث ورفع القدرة للتنمية 
الذاتية.. ثالثًا، تعزيز التعاون في المجال الثقافي واإلنساني.. إن الصين 
واليمن كليهما من الدول ذات الحضارة القديمة والثقافة الغنية، وإن 
التبادل الثقافي واإلنساني بين الصين واليمن سيساعد في تعزيز المعرفة 
المتبادلة والصداقة بين الشعبين فقط.. إن تعاون البلدين في بناء "الحزام 
والطريق" يتمتع بمستقبل مشرق وسيحقق المنفعة المتبادلة وسيعود 

بالخير إلى الشعبين.

المشاركة في السراء والضراء
 لـ60 عامًا.. والصداقة التقليدية 

تسجل صفحة جديدة
 بقلم سعادة السفير الصيني لدى اليمن

تيان تشي


