
ويشهد أبناء اليمن وسيشهد معهم التاريخ ان 
أشقاءهم في دول الخليج وف��ي مقدمتهم خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الراعي 
الكريم للمبادرة الخليجية كانوا السباقين لتقديم العون 
والمؤازرة لمساعدة بالدنا، في موقف اخوي صادق ليس 
بجديد عليهم، بل يضاف الى الكثير من المواقف الخيرة 
عبر عقود طويلة تجسدت فيها معاني االخاء والتعاون 
المتميز والمثمر بين بالدنا وجيرانها االشقاء في دول 
الخليج سواء أكان جماعيًا على مستوى دول المجلس او 
فرديًا بين بالدنا واحدى دول المنظومة الخليجية ضمن 
اطار التعاون االخوي المشترك الذي يحقق مصالح 

الجميع على كافة االصعدة والمستويات.

تحكيم العقل 
وعندما نقول ان 
لخليجية  ا د  لجهو ا
تجاه األزمة اليمنية 
ق��د ب����دأت م��ب��ك��رًا 
منذ اندالعها فهي 
بالفعل كذلك، بدءًا 
من تصريحات خادم 
الحرمين الشريفين 
ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
وعدد من القيادات 
ال����س����ي����اس����ي����ة 
والمفكرين والكتاب 
في  لصحفيين  ا و

دول مجلس التعاون.. منهم على وجه الخصوص 
في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية 
التي نادت في مجملها األطراف السياسية اليمنية 
الى تحكيم العقل ونبذ العنف والتزام الحكمة 
اليمانية التي عرفوا بها لتجاوز األزمة ايمانًا وحرصًا 
منهم على ان الحالة اليمنية ليست كمثيالتها 
من الحاالت العربية التي سادت قبل وبعد االزمة 
اليمنية، وعُرفت بما يسمى »الربيع العربي« حيث 
مثل هذا المدخل الصحيح والواعي لدول الخليج 
العربي تجسيدًا لمقولة فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية التي اعلنها ومنذ اللحظات 
االولى ان اليمن هي نسيج وحدها وتختلف تمامًا عن 
غيرها من الحاالت العربية، األمر الذي وعته وأدركته 
دول مجلس التعاون الخليجي وكان بمثابة الطريق 
الصحيح التي مهدت االجواء ووفرت مفاتيح الحل 

لألزمة.

المبادرة الخليجية
جهود دول التعاون الخليجي منفردة او مجتمعة 
االيجابية  والتي كانت ثمرتها  التعاون  كمجلس 
»المبادرة الخليجية« التي قبلها وواف��ق عليها كل 
األط��راف اليمنية، بمباركة دولية مرت بالعديد من 
المراحل والمحطات المهمة في مقدمتها انعقاد عدد 
من االجتماعات على مستوى الدول او المجلس.. ومنها 
على سبيل المثال اجتماع مجلس الوزراء لدول المجلس 
في دورته االستثنائية )31( التي عقدت في 3أبريل 

والدورة التالية لها )32( في 10أبريل واللتين اقرتا 
اجراء اتصاالت مع األطراف السياسية في اليمن حول 

افكار ومضامين المبادرة الخليجية.
وما تلى ذلك من محطات مهمة مثل االجتماع 
االستثنائي لوزراء دول مجلس التعاون الذي عقد 
يوم االحد 17أبريل بمقر االمانة العامة للمجلس في 
العاصمة السعودية الرياض، واالجتماع االستثنائى 
المماثل التالي له لوزراء الخارجية الخليجيين، في 
العاصمة االماراتية ابوظبي في 19 أبريل واللذين 
خصصا وكرسا للشأن اليمني، وكان نتاجهما المبادرة 

الخليجية التي دعمها تاليًا مجلس األمن قبل ان 
تحظى بقبول ومباركة االطراف السياسية اليمنية 
لترسيو مع اآلراء واالفكار اليمنية بمختلف اتجاهاتها 
للوصول الى طريق يخرج باالزمة المظلمة الى نور 
التوافق واالتفاق والتصالح.. حيث وافق الجميع 
وفي مقدمتهم فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام 
على المبادرة الخليجية وذلك بتقديمهم التنازالت 
الكبيرة ومنها الحقوق الشرعية والدستورية تقديمًا 

للمصلحة الوطنية.

ذات االحداث التي عاشتها بالدنا خالل العام المنصرم 
2011م لم يقتصر االهتمام بها على االشقاء من دول 
الجوار بل كان عنوانًا عريضًا على مستوى االسرة 
الدولية في مقدمتها االمم المتحدة والدول الكبرى 
دائمة العضوية بمجلس االمن واالتحاد االوروب��ي، 
والدول والمنظمات المانحة والمساعدة لبالدنا، األمر 
ال��ذي كشف األهمية البالغة لليمن وخصوصيتها 
الجغرافية التي تتداخل فيها الجوانب السياسية 
واالقتصادية واالمنية ليس على مستوى البالد وحسب 
بل على امتداد المنطقة بأسرها وبحدود ممتدة تشمل 
قارات ودواًل كبرى.. من هنا كان هذا االهتمام الدولي 
ببلد استثنائي يطل على أهم الممرات المائىة التي 
ومن  عبرها  تجري 
خ��الل��ه��ا ص�����ادرات 
الشرق  م��ن  لنفط  ا
الى الغرب والتجارة 
والسياحة المتبادلة 

بينهما..
من ه��ذا المنطلق 
برز الدور االستثنائي 
الكبير لالمم المتحدة 
ال��ت��ي أول���ى امينها 
العام ب��ان كي مون 
االه��ت��م��ام ال��خ��اص 
وال��م��ب��اش��ر ل��الزم��ة 
السياسية، وأرس��ل 
مستشاره جمال بن 
الى  له  عمر مبعوثًا 
بالدنا، وهي حالة بالغة الداللة من المؤسسة الدولية 
تجاه اليمن وخصوصيته، حيث لم يول هذا القدر من 
االهتمام العالي والكبير لدول عربية اخرى شهدت 
أزمات واضطرابات وفوضى التماثل االزمة في بالدنا 

بل تفوقها حجمًا وخسائر وأضرارًا.
نعم انصرف العام 2011م بخيره وشره وبما حمل من 
مآٍس وويالت كبيرة وعميقة تمثلت في االزمة السياسية 
التي جثمت على الوطن وابنائه طيلة أحد عشر شهرًا 
انعكست سلبًا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
وغيرها.. لكنه بالمقابل حمل معه العديد من االشراقات 
الوضاءة في مقدمتها اتفاق اليمنيين بجد واخالص 
على تجاوز أزمتهم السياسية وتشكيل حكومتهم 
الوفاقية ومعها اللجنة العسكرية االمنية لتحقيق االمن 
واالستقرار، التي باشرت وانجزت والتزال تعمل بجد 
واخالص من أجل ازالة كافة المظاهر المسلحة ورفع 
المتاريس وردم الخنادق واألنفاق، بمؤازرة أعمال اللجنة 
العليا لالنتخابات على طريق التهيئة واالعداد النتخابات 
رئاسية مبكرة، وغيرها من الجهود واالج��راءات التي 
ساهمت في إخراج اليمن من عنق الزجاجة وموقفها  
الصعب والحرج جراء االزمة والتي كان لالشقاء في دول 
الخليج واالصدقاء من االسرة الدولية الجهد االيجابي 
والمثمر الذي اليمكن والينبغي ان يمر دون سطور - 
على اقل تقدير- من الوفاء والعرفان من اليمنيين الذين 
لم يخيبوا ظن اشقائهم واصدقائهم بأنهم فعاًل حملة 

لواء »االيمان يمانٍ والحكمة يمانية«.

ما يحتاج
 إليه اليمن

بعد التوقيع على المبادرة الخليجية في  
الرياض في الثالث والعشرين من شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من قبل أطراف 
األزمة في اليمن لنقل السلطة، تفاءل المراقبون 
خيرًا في أن يكون التوقيع خطوة في الطريق الصحيح 
لمعالجة األوضاع التي يكابدها اليمنيون منذ بدء 

األزمة قبل نحو عام .
وزاد التفاؤل بتحرك مساعي التسوية السياسية مع 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة المعارضة، 
وتشكيل لجنة الشؤون العسكرية، والدعوة إلى 
انتخابات رئاسية مبكرة من المقرر أن تجرى بعد 
شهرين، إال أن الوقائع على األرض تشير إلى أن بعض 
القوى السياسية اليزال يراهن على معالجة األزمات 

بمزيد من التوترات، واألحداث.
اليمن يعاني في األصل منذ ما قبل اندالع ثورة 
الشباب المطالبة بالتغيير، وزادت هذه المعاناة أكثر 
بعد مرور 11 شهرًا على اندالعها، مع ما خلفته من 
مخاوف حقيقية على مستقبل البلد واستقراره، 
واألهم أمنه الغذائي، وجاءت األرقام التي تتحدث عن 
وقوع أكثر من أربعة ماليين يمني تحت طائلة الجوع 
العام المقبل، إذ يأكلون وجبة كل ثالثة أيام، لتدق 
ناقوس الخطر من أوضاع أسوأ في حال استمر فرقاء 
الحياة السياسية في تبادل االتهامات واالتهامات 
المضادة ونسوا معالجة األوض��اع اإلنسانية التي 

تتدهور كل يوم .
لقد أف��رز الصراع السياسي الممتد أشهرًا عدة، 
أزمة إنسانية عميقة، بدا فيه اليمن كأنه يتجه نحو 
»النموذج الصومالي«، وهو ما حذر منه مؤخرًا عدد 
من منظمات األمم المتحدة المعنية بمتابعة الكوارث 
اإلنسانية، وصار لزامًا على المسؤولين اليمنيين في 
السلطة والمعارضة مساعدة بلدهم عوضًا عن التفرج 
عليه وهو يغرق تدريجيًا في أزمات متفرعة حتى ال 
يأتي اليوم الذي يبكون فيه على »اللبن المسكوب« .

يحتاج اليمن إلى عقلية مختلفة تدير المستقبل عوضًا 
عن العقلية التي أدارت الماضي وتدير الحاضر، عقلية تنبذ 
»الثأر السياسي« وتتبنى عوضًا عنه »الثأر من السلبيات 
واألخطاء والعثرات« التي جثمت على جسد الدولة اليمنية 

منذ ثورتها قبل خمسين عامًا وحتى اليوم .
خطاب التصالح مطلوب اليوم في البالد أكثر من 
أي خطاب آخر، خطاب تعلو فيه مصلحة اليمن على 
مصلحة األحزاب واألفراد مهما كان دورهم، فاليمن 
فوق المصالح الشخصية، واألولى أن يتفهم اليمنيون 
أوضاع بالدهم الحرجة ويعملوا على تجاوزها بأقل 
الخسائر الممكنة حتى ال تدخل البالد في دوامة من 
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افتتاحية صحيفة )الخليج( اإلماراتية

االثنين : 9 / 1 / 2012م 
 الموافق :15 / صفر / 1434هـ 

العدد: )1587( تقارير4

عام انقضى بشره.. لكنه غادر بخير عميم

عام الدبلوماسية الخليجية والدولية في اليمن
كان العام المنقضي 2011م مسرحًا ألكبر وأعمق أزمة سياسية عرفتها اليمن والتي كانت ايضًا سببًا ودافعًا لالسرة الدولية واالقليمية ممثلة على وجه  

الخصوص باالشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي واالمم المتحدة ومجلسي االمن لتقديم الجهود الكبيرة والطيبة تجاه بالدنا لمساعدته على تجاوز األزمة.
ومع اندالع األزمة السياسية الخانقة والتي بدأت فصولها مع الشهر األول للعام 2011م، بدأت معها جهود االشقاء واالصدقاء والتي أفضت الى اطالق المبادرة الخليجية 
ثم تالها قرار مجلس االمن الدولي 2014 اللذان ساهما بفعالية تامة إلنهاء األزمة السياسية في البالد بعد جهود جبارة ومضنية من االشقاء في دول الخليج وأطراف 

كتب: اسامة الشرعبياالسرة الدولية.. جديرة بالتقدير والوقوف امامها بكل احترام وعرفان.

زعماء العالم يؤازرون الشعب اليمني
العام المنصرم 2011م بمثل ما حمل معه من أزمة سياسية كبيرة وخانقة غير مسبوقة،   

كان ايضًا عامًا للدبلوماسية الخليجية والدولية، حيث تلقى فخامة رئيس الجمهورية علي 
عبداهلل صالح ونائبه عبدربه منصور هادي االتصاالت الهاتفية من زعماء العالم خاصة من الدول 
الكبرى والمنظمات الدولية المانحة، وكذا اللقاءات بالمسئولين من االمم المتحدة ودول الخليج واالتحاد 
االوروبي والسفراء ورؤساء البعثات والممثلين المقيمين بالعاصمة صنعاء والتي صبت جميعها في 

اتجاه دعم اليمن من أجل تجاوز أزمته السياسية التي كانت أبرز عناوين العام الميالدي 2011م.
ومن بين تلك الزعامات والشخصيات ذات التأثير االقليمي والدولي التي اهتمت بالشأن اليمني 
خالل مراحل االزمة السياسية -على سبيل المثال وليس الحصر- الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
عاهل السعودية، والرئىس االمريكي باراك اوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف ووزيرة 
خارجية االتحاد االوروبي كاثرين آشتون والمستشارة االمريكية انجيال مريكل.. والرؤساء والقيادات 

في الصين وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والعربية.
وفي صنعاء التقى فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح ونائبه عبدربه منصور هادي كلٌّ على حده 
العديد من مسئولي ومبعوثي الدول الكبرى والمنظمات الدولية والسفراء والممثلين المقيمين في 
صنعاء والتي أكدت جميعها على أهمية استقرار بالدنا وتجاوز أزمتها، التي تحفظ لدول المنطقة 

والعالم األمن واالستقرار.

تأكيدات الرئيس على خصوصية اليمن وضعت مجلس التعاون واألمم المتحدة على الطريق الصحيح
رعاية خادم الحرمين الشريفين للمبادرة الخليجية 

جعلت الحصان قبل العربة وقادته لتجاوز األزمة

بن عمر والزياني 
بجهودهما 
المخلصة كانا نجمي 
»الشاشة اليمنية« 
في 2011م

األمم المتحدة 
خصت اليمن دون 

غيرها باهتمام 
ورعاية مباشرة 

من أمينها العام

الشرق القطرية:
اليمن بحاجة لخمسة مليارات دوالر 

لتجنب االنهيار االقتصادي
قالت صحيفة »الشرق«   

ال��ق��ط��ري��ة إن اليمن 
بحاجة لتقديم خمسة مليارات 
دوالر على األقل كمساعدات 
المانحين  وعاجلة من  ملحة 
لحكومة الوفاق الوطني على 
مدى عام يتجه معظمها لتمويل 
ميزانية الحكومة لتجنيب البالد 

مخاطر االنهيار االقتصادي.
وأض���اف���ت ان ال��ح��ك��وم��ة 
اليمنية تجري حاليًا ترتيبات 
لعقد مؤتمر عاجل للمانحين 
خالل يناير الجاري بالعاصمة 
السعودية الرياض للحصول 
على دعم دولي لمساعدتها 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة متطلبات 
المرحلة االنتقالية وللخروج 
م��ن أزم��ت��ه ال��ط��اح��ن��ة التي 
تعصف بالبالد منذ بداية العام 

الماضي..
ونقلت عن الخبير االقتصادي 
اليمني محمد الميتمي الذي 
قدر هذا المبلغ قوله إن ثالثة 
مليارات دوالر من هذا المبلغ 
يذهب ك��ام��اًل إل��ى ميزانية 
الحكومة كي تستطيع تغطية 
ع��ج��ز ال��م��وازن��ة وم��واج��ه��ة 
المرحلة االنتقالية وإع��ادة 
الحياة إل��ى مرافق ال��دول��ة.. 

فيما الملياران األخيران يتم 
ير  تطو و يز  لتعز جيهما  تو
وإعادة هيكلة القطاع الخاص، 
ذلك أن العشرات اآلالف من 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
اعلنت  الخاص  القطاع  في 
افالسها وكانت تشغل مئات 
اآلالف م��ن ال��ن��اس، وإن��ش��اء 
برنامج خاص بالفقراء الذين 

انهكتهم األزم��ة ووضعتهم 
في خانة الفقر والمجاعة، إلى 
جانب دعم برنامج التأهيل 
وال��ت��دري��ب للشباب اليمني 
حتى يكون مؤهاًل وقادرًا على 
ممارسة األعمال المتاحة في 
األس��واق المحلية واالقليمية 
خاصة في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

األمم المتحدة:

بيانات »مثيرة للصدمة« عن 
سوء التغذية في اليمن

ع����ب����رت ش��ب��ك��ة   
األن��ب��اء اإلنسانية 
)اي��ري��ن( التابعة لمنظمة 
األمم المتحدة عن أملها أن 
تساعد البيانات الجديدة 
»ال���ص���ادم���ة« ع���ن س��وء 
التغذية وال��م��أخ��ذوة عن 
دراس���ة استقصائية تم 
اج��راؤه��ا في غ��رب اليمن 
على تسليط الضوء على 
خطورة الوضع اإلنساني 
في البالد، وتحفيز الجهات 
المانحة على اتخاذ إجراءات 

عملية فورية.
وأوضحت أن دراسة حديثة 
اجرتها وزارة الصحة العامة 
بدعم  ليمنية  ا ن  لسكا وا
لمتحدة  ا األم���م  منظمة 
 ) نيسيف ليو ا ( لة  للطفو
شملت )3104( أس��ر في 
محافظة الحديدة في شهر 
جمعت  ضي  لما ا بر  كتو أ
خاللها بيانات عن )4668( 
طفاًل دون سن الخامسة.. 
حيث توصلت الدراسة إلى 
أن نسبة سوء التغذية الحاد 
 -%31.7 GAM( بلغت  (
أي أن م��ا يقرب م��ن ثلث 
األط��ف��ال ال��ذي��ن شملهم 
االس��ت��ط��الع ي��ع��ان��ون من 
س��وء التغذية ال��ح��اد، وأن 

ما يقرب من 10% يعانون 
من سوء التغذية الشديد 
وتتجاوز هذه األرقام ضعف 
عتبة ال��ط��وارئ المتعارف 
عليها دول��ي��ًا وال��ت��ي تبلغ 
15%.. م��ش��ي��رة إل���ى أن 
ال��دراس��ة أوض��ح��ت أيضًا 
أن ما يقرب من 60% من 
األطفال يعانون من نقص 
في الوزن، في حين يعاني 
54.5% من قصر القامة 
وانخفاض طولهم بحسب 
أع��م��اره��م، وه��ذه عالمة 
ية  بتغذ بتهم  صا ا على 

طويل األمد.
وق���ال���ت ال��ش��ب��ك��ة: »إن 
منظمات االغ��اث��ة ت��رى أن 
ب��ع��ض ال��ج��ه��ات المانحة 
اآلن  ح��ت��ى  مقتنعة  غ��ي��ر 
نقلت  و  » لمشكلة ا بحجم 
العاملين بهذه  أح��د  ع��ن 
»لطالما  قوله:  المنظمات 
ش��ك��ل ال��م��وض��وع تحديًا 
خ��الل اجتماعاتنا م��ن أي 
من الجهات المانحة.. حيث 
يكون السؤال المطروح دائمًا 
هو: أين االحصائيات؟؟ أين 
البيانات؟؟.. لماذا يجب أن 
يموت األطفال أواًل قبل أن 
نعترف بالكارثة التي تلوح 

في األفق هنا في اليمن..«.

عمان الخيرية تقدم معونات 
إنسانية لنازحي أبين

السعودية تمنح اليمن 500 
ألف طن من الوقود

نقلت وكالة »روي��ت��ز« االخبارية   
عن مصادر في قطاع النفط في 
السعودية أن المملكة ستمنح اليمن دفعة 
جديدة من الوقود هي الثانية خالل ستة 
أشهر لجارها الجنوبي للمساعدة في سد 

النقص في هذه المادة..
وقالت إن شركة النفط الحكومية أرامكو 
السعودية ستشتري المنتجات النفطية من 

السوق وارسالها إلى اليمن..
موضحة أن الكمية التي سيتلقاها اليمن 
خالل شهر يناير الجاري نحو 500 ألف طن..

وهذه هي الدفعة الثانية من نوعها، قد 
اعتمد اليمن على ثالثة ماليين برميل من 
النفط السعودي المجاني لتشغيل مصفاته 
في يونيو الماضي حينما كان خط األنابيب 
أعمال  بسبب  معطاًل  لبالد  با لرئيسي  ا

تخريبية.
على صعيد آخر تعتزم الهيئة العمانية 
لألعمال بسلطنة عمان تقديم مساعدات 
إنسانية لنازحي محافظة أبين خالل يناير 

الجاري..
وق��ال قنصل ع��ام سلطنة عمان بعدن 
المستشار سعيد بن محمد الشكيلي لوكالة 
األنباء »سبأ«: إن القنصلية تلقت توجيهات 
من الهيئة لتقديم مساعدات ل�11 ألف و254 
أسرة عبر الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 

النازحين.
وأوضح القنصل انه تم خالل شهري نوفمبر 
وديسمبر الماضيين تقديم مساعدات ل�11 
ألف و740 أسرة شملت مواد غذائية، كما 
قدمت خالل سبتمبر مساعدات لنازحي أبين 
عبر خمس رحالت جوية حملت مساعدات 

غذائية بمبلغ مليون و31 ألف دوالر.


