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وحزينا على الأقل داخل قاعة اجلمعية
اإىل  %89وقد حققت اأفريقيا حت�صنا ملحوظا
كما حققت دول جمل�س التعاون اخلليجي ن�صبة العامة .لقد قطعت وعود جديدة من الدول
الغنية ي�صيل لها لعاب الفا�صدين من الدول
عالية يف هذا املجال؛
النامية .اإل اأن �رشوطا جديدة اأحلقت بكافة
 انخف�س عدد الأطفال املتوفني دون �صنالوعود ترتكز على مراقبة �رشف امل�صاعدات
اخلام�صة من  12،8مليون عام 1990
وتر�صيدها وتقدمي امل�صورة امل�صتمرة يف
اإىل  8،8مليون عام  2008ب�صبب انت�صار
تنفيذها.
التح�صني �صد احل�صبة ومكافحة املالريا
وقد اأجمع احلا�رشون على تقا�صم م�صوؤولية
وال�صل؛
الإخفاق يف حتقيق تلك الأهداف بني
 ارتفع عدد املتلقني لعالج نق�س املناعةثالثة اأطراف ،وعليها جمتمعة اأن تتحمل
الب�رشية املكت�صب ع�رشة اأ�صعاف لي�صل اإىل
م�صوؤولياتها �صمن روح من ال�رشاكة الفاعلة
ن�صبة  %42من جمموع امل�صابني وعددهم
عبد احلميد �صيام*
اإذا ما عقدت العزم جديا على اإجناح �صلة
 8،8مليون؛
الأهداف الثمانية وتفا�صيلها الفرعية يف
اأما ما عدا ذلك فالإخفاقات هي ال�صمة
انعقدت يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك
العامة لالأهداف الأخرى كالبطالة وا�صتخدام اخلم�س �صنوات الباقية:
بني الع�رشين والثاين والع�رشين من �صهر
ال�رشف ال�صحي و�صكان مدن ال�صفيح والتغري  -امل�صوؤولية الأوىل تقع على عاتق الدولة
اأيلول (�صبتمرب) قمة الفقر و�صارك فيها اأكرث
الوطنية نف�صها فيما حتدده من اأولويات يف
املناخي ووفيات النفا�س والعنف �صد
من  130رئي�س دولة اأو حكومة اأو وزير
ر�صم �صيا�صتها الإمنائية والتي يجب اأن تركز
املراأة وامل�صاواة بني اجلن�صني وا�صتخدام
وذلك ملراجعة الجنازات والإخفاقات
ُ
وجه .اإن
مل
وا
وامل�صتدام
املنتج
اجلانب
على
الطاقة
وا�صتخدام
احلديثة
التكنولوجيا
التي �صهدتها الأهداف الإمناية الثمانية
ّ
حماربة الف�صاد ت�صبح اأمرا يف غاية الأهمية
وال�رشاكة من اأجل التنمية وغريها.
التي اعتمدت باإجماع  187دولة من بينهم
فال ت�صلح مع الف�صاد اأية برامج مهما كانت
اأ�صباب ف�صل اأو بطء نحقيق الأهداف
 147رئي�صا اأو رئي�س حكومة عام 2000
عبقرية ول اأية م�صاعدات مهما كانت كبرية؛
هناك عوامل اأ�صا�صية �صاهمت اأو فاقمت يف
واأعطيت دول العامل خم�س ع�رشة �صنة
 امل�صوؤولية الثانية تقع على عاتق الدولتعطيل اآليات التقدم على طريق حتقيق تلك
لتحقيقها .احل�صور العربي كان متوا�صعا
املانحة فعليها اأن تتخلى عن عقلية املانح
الأهداف اأهمها:
حيث مل ي�صارك على م�صتوى قمة هرم الدولة
واملت�صدق وترتك للحكومة املحلية حتديد
 التغري املناخي �صاهم يف زيادة عدداإل ثالثة ملكان واأمري :العاهالن الأردين
الكوارث الطبيعية يف دول العامل النامي ب�صكل الأولويات دون �رشوط م�صبقة .اإن اإعفاء
واملغربي واأمري دولة قطر .بقية الروؤ�صاء
الديون وت�صهيل ال�رشوط التجارية وت�صهيل
غري م�صبوق .تلك الكوارث اأدت اإىل دمار
والأمراء والزعماء م�صغولون فيما هو اأهم
البنى التحتية واملحا�صيل وجتريف الأرا�صي ال�صتثمار الر�صيد ومنح القرو�س وتقدمي
من ذلك لأنهم ق�صوا على الفقر يف بالدهم
ال�صت�صارات الفنية ونقل التكنولوجيا املتقدمة
الزراعية وحتويل املوراد وامل�صاعدات
وعم الرخاء والتقدم واخلري وال�صعادة فال
كلها تقع يف �صلب م�صوؤولية هذه الدول؛
املخ�ص�صة للتنمية اإىل �صناديق الإغاثة
حاجة لهم بت�صييع وقتهم الثمني بامل�صاركة
 الطرف الثالث يف حتمل امل�صوؤولية هيواإعادة الإعمار .ففي عام  2009كان
يف قمة دولية تتعلق مبو�صوع ل يعنيهم.
املوؤ�ص�صات الدولية كالبنك الدويل و�صندوق
هناك  42مليون م�رشد ب�صبب الكوارث اأو
نلتم�س عذرا للرئي�س ال�صوداين عمر الب�صري
النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية
ال�رشاعات؛
الذي ل يجروؤ على دخول هذه البالد خوفا
وغريها من املنظمات الدولية .فدور هذه
 الأزمة املالية التي �رشبت الدولمن اعتقاله وت�صلميه للمدعي العام للمحكمة
املنظومة حموري يف عملية التنمية كتقدمي
املتقدمة وانعك�صت اآثارها على جميع
اجلنائية الدولية ،لوي�س مورينو اأوكامبو،
ال�صت�صارات الفنية وت�صهيل احل�صول على
الدول ،حيث ف�صلت كافة الدول املانحة
بتهمة ارتكاب جرائم �صد �صعبه يف منطقة
قرو�س مي�رشة ومراقبة �صليمة لالأداء دون
بالوفاء بالتزاماتها نحو الدول النامية التي
دارفور.
تدخل يف الأولويات الوطنية اأو فر�س برامج
حددت مببلغ  0^7من جمموع ناجت الدخل
لقد حددت قمة الألفية عام  2000ثمانية
تق�صفية اأو رفع الأ�صعار اأو الدعم احلكومي
القومي .و�صذت خم�س دول فقط عن هذه
اأهداف يجب حتقيقها مع حلول عام 2015
على املواد الأ�صا�صية مما ي�صيب الفقراء
القاعدة هي ال�صويد والرنويج والدمنارك
واأهمها خف�س حالت الفقر املدقع اإىل
يف مقتل .اإن التنبيه من بعرثة املوارد
وهولندا ولوك�صمربغ .فالوليات املتحدة
الن�صف وخف�س وفيات الأطفال دون �صن
والت�صهري بالف�صاد واملف�صدين يقعان يف �صلب
مثال انخف�صت م�صاعداتها لت�صل اإىل 0^2
اخلام�صة بن�صبة الثلثني عن معدلتها عام
فقط .هذا الق�صور اأدى اإىل تعطيل الكثري من م�صوؤوليات هذه املوؤ�ص�صات دون اأن يكون
 1990وخف�س وفيات النفا�س اإىل ثالثة
ذلك نوعا من فر�س الراأي اأو م�صادرة دور
امل�صاريع الإمنائية وخطط التنمية وا�صتنفاذ
اأرباع الن�صبة لعام  1990وحتقيق �صمولية
الدولة الوطنية يف حتديد اأولوياتها وتر�صيد
املوارد املالية املحلية يف ميادين خدماتية
التعليم الإبتدائي للبنات والأولد ووقف ثم
�رشف مواردها وامل�صاعدات الدولية التي
خف�س عدد امل�صابني باأمرا�س نق�س املناعة وا�صتهالكية وخا�صة يف القارة الأفريقية.
وب�صبب هذه الأزمة انزلق  64مليونا من غري تتلقاها.
الب�رشية املكت�صب (اأيدز) وال�صل واملالريا
بقي اأن نوؤكد اأن التقدم يف اإحراز اأهداف
الفقراء اإىل خط الفقر وان�صم  150مليون
وحتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني.
الألفية يف الدول العربية مل يكن متوازنا
اإن�صان اإىل طبقة الفقراء املعدمني؛
كما جاء يف التقرير ال�صامل كان هناك
لالأ�صباب التي ذكرناها اآنفا اإ�صافة اإىل
 الرتفاع غري امل�صبوق يف اأ�صعار خدماتحقيقة بع�س الإجنازات لكنها انتقائية وغري
ال�رشاعات امل�صلحة والأزمات الداخلية التي
الطاقة كالبرتول والغاز مما اأ�صاف اأعباء
متوازنة وغري م�صتدامة.
تعي�صها دول كال�صودان وال�صومال واليمن
جديدة على ميزانيات الدول النامية وبعرث
 انخف�صت ن�صبة الفقر مبعدل  %1فقط لكنوالعراق وفل�صطني ولبنان.
خططها واأوقعها يف اأزمات خانقة مل تكن
معظم الإجنازات يف هذا املجال كانت يف
وكما قال الأمني العام لالأمم املتحدة بان
اأ�صال م�صتعدة ملواجهتها؛
بلدان مثل ال�صني والهند وبع�س دول اخلليج
وغانا .كن عدد الفقراء يف القارة الأفريقية  -الف�صاد ما زال منت�رشا ب�صكل وا�صع يف معظم كي مون يف كلمته اخلتامية اأمام املوؤمتر،
الدول النامية حيث يتم ال�صتيالء على املوارد اإن الوعود التي قطعت اليوم هي الوعود
عما كان عليه عام 2005
زاد  60مليونا ّ
التي يجب اأن تنفذ يف اخلم�س �صنوات املتبقية
وامل�صاعدات لتنتهي يف ح�صابات الطواقم
لي�صل عدد فقراء العامل الآن اإىل  1^4بليون
فتحقيق هذه الأهداف لي�س من م�صلحة الدول
اإن�صان يعي�صون على دولر وربع يف اليوم بعد الفا�صدة التي حتكم تلك البلدان .فالرثوات
النامية فح�صب بل من م�صلحة الدول جميعها
واملوارد وامل�صاعدات ل ت�صل اإىل مبتغاها
اأن كان بحدود  880مليون عام  2005من
ومن م�صلحة الأمن وال�صلم الدوليني فال�صالم
ال�صليم وتتبعرث على اأيدي احلكم وزبانيته
اأ�صل  1^8بليون عام .1990
والأمن وال�صتقرار والرخاء ل تعني �صئيا
الفا�صدة.
جلائعني ل ي�صتطيعون تاأمني لقمة عي�س �رشيفة
ما العمل؟
 ح�صل تقدم يف عدد امللتحقني باملدار�سلهم ولأطفالهم
كان الحتفال مبرور ع�رش �صنوات على
الإبتدائية يف معظم الدول النامية حيث
* اأ�صتاذ جامعي وكاتب مقيم يف نيويورك
اعتماد الأهداف الإمنائية لالألفية بائ�صا
ارتفعت ن�صبة التمدر�س البتدائي من %82
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�códتوH� QوµHر �dقرf Qhõj …òd� »Hيوjو’� h ∑Qأ·
�Ÿتóëة مو“Dر �أUسbóاd� Aي …òd� øªعق’� ‘ óأ·
�Ÿتóëة Jلبية dلóعوة dلªو“Dر H â¡Lhا�سª› ºوعة
�dرFا�سة �µŸوfة مªŸ� øلµة �©dرHية ��dس©وjOة d�hيøª
Hhر£jاfيا L’�hتªا´ ‘ fيوjو� ∑Qأ ‘ ,≈Jحقيقة
�’مرŸ ,تا©Hة ما ” مL� òæتªا´ æj ‘ ¿óædاjر م�òg ø
�©dا..Ω
�’� ¿Eعd�h O�óت†ëسd Òلªو“Dر Vسæªا �ÿرªéÃ êhوعة
مd� øتوUسيا� äأ¡ªgا �gòdاL� ¤� Üتªا´ �أUسbóاd� Aيøª
‘ �dرjا …òd� ¢VمŸ� øتو©fE� ™bقا� ‘ √Oأæj πF�hاjر
�dقاªc.ΩOا JرL’� �òg ‘ âªLتªا´ d� √ògتوUسيا¤� ä
�dBية عüŸ πªسلëة �أæHاd� AيJh øªاأم�E’� Úستقر�’�h Qأم.ø
معايل الوزير ،هذا اللقاء هو اللقاء الثاين ل�صحيفتنا مع
معاليك وهذا ي�صعدنا وي�رشفنا ،فرغم اإن�صغالكم باملوؤمتر،
خ�ص�صتم الغربة نيوز بهذا اللقاء الذي �صيتطرق اىل ق�صايا
ّ
داخلية مهمة .اأهال معايل الوزير.
�d� ‘ :¢بj�óة � Öëfأ¿ ©fر ±ما � »gأjR ±�ógاºµJQ
Ódأ· �Ÿتóëة hما f »gتا¡éFا?
ج :هذه الزيارة هي يف اإطار الإجتماعات ال�صنوية للجمعية
العامة لالأمم املتحدة والتي ي�صارك فيها الأع�صاء.
وتقدم فيها كل دولة كلمة حكومتها عن الأو�صاع الراهنة
وامل�صتجدات واملواقف .فرتة الإنعقاد هي فرتة حترك
�صيا�صي لتواجد جميع وزراء خارجية الدول وهذه فر�صة
للقاء وبحث العالقات الثنائية .اإ�صافة اإىل لقاءات على هام�س
اجلمعية مع املجموعة العربية واملوؤمتر الإ�صالمي وجمموعة
اأ�صدقاء اليمن ،وهذه املرة كان لنا لقاءات واجتماعات مع
جمموعة اأ�صدقاء اليمن .ول �صك اأنكم تابعتم البيان الذي
�صدر يف نهاية الإجتماع.

التجارية .اإ�صتقرار اليمن مهم لهذه الدول كما اإن م�صاعدة خفر اإ�صكاليات .ولكن �صكلت جلان برئا�صة نائب رئي�س اجلمهورية
وحماف ßعدن وغريهم من امل�صوؤولني يف الدولة لكي ينظروا
ال�صواحل ي�صمن حماية املالحة يف ظل القر�صنة البحرية.
يف هذه الإختاللت الإدارية ومعاجلتها.
اأن هدف الدول حماربة الإرهاب والتطرف والقاعدة لأنهم
ل يريدون اأن ت�صت�رشي القاعدة يف اليمن وت�صبح خطرا على
� ‘ :¢مقاHلة �ساHقة üdسëيØتæاcP ,ر äعûŸ� øسµلة
املنطقة والعامل.
�◊وKية Hhاأ¿ �◊وKي Úمóعومو¿ م◊� ¢†©H øوä�R
ûd� ¢†©Hhسüîسياûd� äسي©ية dhي� ¢مبا�öة مµ◊� øومة
�O :¢ع� »æأ�óHأ م©∂  çÓãHمûساd� Oó¡J πcي : øªمûسµلة
�’jEر�fية› ‘ ∫hO ∂dòc ,ل�d� ¢ت©اÿ� ¿hلي.»é
�÷æوd� Üي ,»æªمûسµلة �◊وKيh Úمûسµلة �dقاعóة.
æd πgا �أ¿ ©fرc ¿E� ±ا¿ موªc ∫�õj ’ ºµØbا gو? �أºµfE� Ω
ج :فلنبداأ باجلنوب ،هناك مطالب م�رشوعة يف اجلنوب كما
كل املحافظات ،ولكن ل Áكننا حلها اإل من خالل املوؤ�ص�صات ©Jت� ¿hÈأ¿ �jEر�¿ Jت πNóمبا�öة Hا◊µومة?
�� :¢أ’ ©Jتق� óأ¿ � ºµWhöعل≈ ›ªوعة �أUسbóاd� Aيøª
ج :موقفنا كما هو ،ونحن قلنا اأن دعم احلوزات للحوثيني من
واحلوار مع الأحزاب ال�صيا�صية كذلك احلوار مع احلوثيني.
اإيران اأو من خارج اإيران ل يعفي الدول من اأن ت�صع ح ّد kا
d� Ωó©Hت� ‘ πNóسوd� ¿hDيN�ód� øªلية d •öûcل�ªساعóة اأذن ل Áكن فر�س حلول بالقوة والعنف واأبواب احلوار
©jر πbعªéŸ� πªوعة?
مفتوحة اأمام اجلميع
ج :ل اأعتقد ذلك ،األ اأن هذه الدول التي ت�صاعد تفرت�س على
ولكن يجب اأن تكون حتت
الدولة التي تتلقى امل�صاعدة اأن تلتزم بالإ�صالحات التي
�صقف الد�صتور والوحدة
و�صعتها هي كالإ�صالحات الإقت�صادية ،مكافحة الف�صاد،
الوطنية .ما ح�صل يف
حقوق الإن�صان ،التنمية الب�رشية والعمل ال�صيا�صي .هذه الدول اجلنوب Áكن اأن نعتربه
يجب اأن تعمل من خالل اليمنالذي و�صع هذه ال�صيا�صات على
�صوء اإدارة األ اأن بع�س
ا ّأل �Áس ذلك ال�صيادة الوطنية .فامل�صاركات يجب اأن تكون من املت�رشرين من الوحدة
خالل اليمن� ،صمن الثوابت الوطنية و�صيادة الوطن ،وهذا ما حولوا الأمر ل�صاحلهم
اعرتفت به جميع الدول امل�صاركة.
وي�صتعملونه لأمور
�صيا�صية.نعرتف اأن هناك
�d :¢ي� ¢م� ö� øأ¿ �أمcÒا �Jساعd� óي øªعل≈ ªLي™
ظلما حلق بالن�صبة لإعادة
�’أUس©óةj�óH ,ة ‘ م�ساعóة �÷يh ¢ûموNDر� ‘ م�ساعóة الأمالك ،لكن هذه الأمالك
ØN ÖjQóJhر ��dسو�ح .πماJ �Pر� ójأمcÒا hمg πو
انتزعت يف ظل احلكم
Hرfا›¡ا ‘ �dي?øª
الإ�صرتاكي .فتوزيع
ج :اليمن ،بالن�صبة لأمريكا ولأ�صدقاء اليمن ،مهم من الناحية الأرا�صي يف املحافظات
اجليو�صرتاتيجية لوجوده بالن�صبة للجزيرة ودول اجلزيرة،
اجلنوبية مل يتم بالطريقة
القرن الإفريقي ،جنوب البحر الأحمر واملمرات البحرية
ال�صحيحة وخلق ذلك
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ول يف اإطار مذهبي .هم الآن يعي�صون
يف اأمريكا ويخ�صعون للقانون الأمريكي
ويعرفون ان عليهم الإلتزام بهذا القانون،
ونحن علينا اأن نقرب يف وجهات نظرهم
واأن ندعم وحدة ال�صف فيما بينهم لأن
اأية خالفات بينهم ت�صيء لي�س اإىل اجلالية
وحدها واإمنا اىل اليمن اأي�ص kا وهذا ما ل
ن�صجعه ول نريده .نحن نقف على م�صافة
واحدة من اجلميع.
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� :¢ما �Pع øمûسµلة �÷و�Ÿh ?ä�Rا�P
dي�H ¢اEمµا¿ �dي� »æªأ¿ üëjس πعل≈
Lو�� RسØر√ ‘ fيوjو?∑Q
ج :لدينا برامج من اأجل فتح مراكز لإ�صدار
جوازات وكان من املفرت�س اأن يفتتح هذا
املركز يف العام املا�صي يف نيويورك.
ولكن عندما جئت اإىل هنا هذا العام ،فوجئت
بعدم افتتاح هذا املركز وعندما �صاأعود
اىل اليمن �صاأتابع هذا املو�صوع لأنه من
ال�رشوري اأن يفتتح هذا املركز.

.ºYóq dG Gò¡d
�� ¿PE� :¢أfتµ◊� ¿hDhÈJ ºومة �’jEر�fية?
.º©f ,IöTÉÑe :ê
� :¢مój øعd� ºقاعóة J πghتلق≈ Oعk ªا N�Oلي kا?
ج :القاعدة تدعمها جمموعات متطرفة تدعم اأعمال العنف
يف اإطار الفهم اخلاطىء لالإ�صالم وياأتيهم الدعم من
م�صادر ﬂتلفة.
القاعدة موجودة الآن يف ن�صف دول العامل اأو اأكرث،
بع�صها ناجتة عن ن�صاط لأ�صخا�س اأو ملجموعات ،بع�صها
مرتابط والبع�س الآخر غري مرتابط وهذه اأ�صبحت م�صكلة
الآن وهي التحرك يف مواجهة القاعدة ولكن اأعتقد لو قراأنا
التقارير الكثرية التي كتبت عن القاعدة من قبل موؤ�ص�صات
البحث الأمريكية ومن قبل � CIA FBIصنجد الإجابة.
� :¢ما gو �◊µëc πومة ûŸسµلة ��dس’� ÚH ìÓأaر�O
‘ �dي?øª

�d� :¢يوU Ωس Qóمو ∞bعjRh øر �’EعΩÓ
�dي�d� »æªسي óح�سd� øلوH …Rاأ¿ ægا∑
Vس¨و• عل≈ �dيd øªلت£بي™ م™ �F�ö�Eيπ
æd πgا �أ¿ ©fر�Q ±أŸ� �ò¡H ∂jوVسو´?
ج :هناك قانون ق ّدم اإىل الربملان االيمني ينظم حمل ال�صالح
ج :املوقف اليمني وا�صح ،ل Áكننا اأن
وترخي�صه والإجتار به وهذه هي املعاجلة .احلكومة الآن نقيم اأية عالقات مع دولة اإ�رشائيل ما مل تلتزم باأ�ص�س
ت�صادر كل ال�صالح الذي يقب�س على مواطنني وهم يحملونه ال�صالم التي جاءت مع املبادرة العربية لل�صالم ويف القبول
بدون تراخي�س وبداأت الآن اإجراءات لتنفيذ عملية ل�صحب
بقرارات ال�رشعية الدولية وقيام الدولة الفل�صطينية.
ال�صالح من اأيدي املواطن اإل برتخي�س.
هذا املبد أا الثابت واملبداأي بالن�صبة لنا يف اجلمهورية
اليمنية.
� :¢ما �Pعd� øقاüj …òd� äس©d� ∫hO πµd Qóا⁄
NhاUسة �� ¤EأمcÒا?
� :¢ماüæJ �Pس�Ÿ� íستªãرûJ πgh øjس º¡©éعل≈
ج :مل ن�صدر لكل دول العامل والقات ياأتي اإىل اأمريكا من
�’�Eستªãاd� ‘ Qي?øª
دول اأخرى كاأثيوبيا .يف اليمن ل ن�صمح بخروج القات من
ج :نعم اأنا اأ�صجعهم على الإ�صتثمار يف اليمن .ويف موؤمتر
املطارات.
املغرتبني يف العام املا�صي الذي عقد يف اليمن جاءتهم
�H :¢ا�ædسبة dلéاdية �dيæªيةæg ,ا∑ ûŸ� ¢†©Hسا.πc
æd πgا �أ¿ ©fر ±مو ºµØbمûŸ� √òg øساch πcي∞
��dسبيJ ¤E� πوحي÷� óاdية ‘ d� �ògوbód� âbي≥?
ج :هذا يعتمد على اأبناء اجلالية اأنف�صهم .نحن يف احلكومة
اليمنية حري�صون على وحدة اجلالية وعلى الال تنق�صم
اجلالية ل يف اإطارالإديولوجية ال�صيا�صية اأو املناطقية

اجلهات املعنية يف اجلوانب الإقت�صادية �صواء من هيئة
الإ�صتثمار اأو وزارة التجارة .نحن نعرف اأن امل�صتثمر
وراأ�س املال ،كما يقولون ،جبان لأن ق�صايا الإرهاب
اأبعدت كثري من امل�صتثمرين ولكن اأنا اأعتقد اأن مناخات
وقوانني الإ�صتثمار يف اليمن مغرية جد kا والذين يتاأخرون
عن الإ�صتثمار يف اليمن اليوم �صيندمون يف ال�صنوات القادمة
تنيجة لهذا التباطوؤ يف الإ�صتثمار.
�æjód :¢ا ŒرHة NاUسة م™ �’�Eستªãاd� ‘ Qي,øª
aا¨dرHة fيو Rحاa âdhت íمµتd� ‘ Öي øªمçÓK òæ
�سæو�’� äأمر �c …òdا¿ �سي�ساعN ‘ óل≥ aر ¢Uعπª
dلûسباd� Üي øµdh »æªحت≈ �’ øµªæJ ⁄ ¿Bمa øت�òg í
�µŸت.Ö
لدي
ج :ل اأ�صتطيع اأن اأعلق على هذا الأمر لأن لي�س ّ
معلومات ،ولكن ما Áكنني اأن اأقوله باأن اأية وكالة
اإعالمية عليها اأن تتبع اإجراءات قانونية لتح�صل على
الرتخي�س .
�س� :صكر kا جزي k
ال لكم.
ج� :صكر kا لك.
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:‹Gõ¨dG ËôµdG óÑY
∑Qƒjƒ«f | Rƒ«f áHôZ

يف اإطار م�صاكل اجلمعية اليمنية الأمريكية التي �صكلت هاج�صا
لليمنيني املغرتبني جميعا ،وكنا قد ا�صت�صفنا يف العدد ال�صابق
رئي�س اجلمعية اليمنية الأمريكية املنتخب الأ�صتاذ فتح عاليه
ن�صتكمل هذا العدد با�صت�صافة الأ�صتاذ عبد الكرمي الغزايل،
واأبوابنا مفتوحة للجميع للتعبريعن راأيهم كما اأننا على م�صافة
واحدة من جميع اليمنيني.
�� ∂d πg :¢أ¿ ©Jرæaا �ØæHس∂ hما U »gسØت∂ dل�æسبة
dلéاdية �dيæªية?
ج :اأنا عبد الكرمي الغزايل ،اأحد املر�صحني للجميعة اليمنية
الأمريكية وكنت اأحد الفائزين يف الإنتخابات .اإن ما حدث يف
هذه الإنتخابات هو تزوير .ق ّدمنا طعن kا للمحكمة ومل يعرتف
بهذه اجلمعية اليمنية الأمريكية كونها ل تتحلّى باأية تنظيمات
اأو قواعد اإدارية اأو اإنتخابية .ما دامت هذه الإنتخابات كانت
حتت اإ�رشاف الإدارة ال�صابقة التي ل توافق على جناح هذه
اجلمعية اليمنية الأمريكية باأي �صكل من الأ�صكال .اأعتقد اأن
نيتنا كانت �صادقة يف الإنتخابات ويف رفع م�صتوى اجلميعة
ّ
اليمنية الأمريكية على م�صتوى اخلارج والداخل وعلى م�صتوى
اليمني املغرتب.
ول يهمني اأي من�صب :اأن اأكون رئي�ص kا اأو نائب kا اأو ع�صو kا
فلي�صت هذه امل�صكلة اأو اخلالف الذي يتكلم عنه الأ ñفتح
عاليه ،اإمنا امل�صكلة هو التخليف اأو توريث اجلمعية اليمنية
الأمريكية اإىل جهة �صعيفة ل ت�صتطيع حما�صبة الإدارة ال�صابقة
اأو ا�صتعادة ما نهب و�صلب من ممتلكات اجلمعة اليمنية
الأمريكية.
فرت�صحنا ،وكنا على ثقة اأن اجلمعية اليمنية الأمريكية �صتكون
مظلة جلميع اأبناء اجلالية اليمنية كاملة على م�صتوى 21
حمافظة Áنية ولي�س على م�صتوى اأ�رشة اأو اأ�رشتني ،ولكن
لالأ�صف اأن اجلمعية اليمنية الأمريكية ،وهذا ما قاله الأ ñفتح
عاليه ،تتكون من  90األف �صخ�س يف نيويورك .ولكن عدد
الذين و�صلوا اإىل مراكز الإقرتاع يف الإنتخابات ل يتعدى
 3الألف �صخ�س .فالأ ñفتح يقول باأنه رئي�س اجلالية اليمنية
الأمريكية ولكنه رئي�س من؟
�f� ¬æµdh :¢تÁO Öîقر�Wي kا ¿PE� ,عليE’� ºµع±�Î
HاÁódقر�Wية.
ج :انتخب دÁقراطي kا اأمامكم واأمام املجتمع اليمني ولكن اأمام
دÁقراطية.
ال�صلطات مل تكن الإنتخابات
ّ
�c :¢ي∞ � ∂dأ¿ h ø©£Jما  »gحH ∂ééاأ¡fا øµJ ⁄
ÁOقر�Wية?
ج :حججي اأن املر�صحني كانوا ما يقارب الأربعني �صخ�ص kا
من املثقفني والقادرين والذين Áلكون الكفاءة للعمل مل�صلحة
اليمني يف الداخل واخلارج ولكن لالأ�صف اأ�صبحت الإنتخابات
بيع و�رشاء ويف موقع ادفع تكون رئي�ص kا.

www.ghorbanews.com

�©ª÷� :¢ية ��dساHقة حا â¶aعل≈ �Ÿا∫.
ج :ل ،فالإدارة ال�صابقة ا�صتلمت اجلمعية ما يقارب 12
�صنة .دخلت الإدارة مببنى للجمعية اليمنية الأمريكية :بيع
املبنى مببلغ و�صلم الرئي�س ،حفظه الله ،مبلغ مئة األف دولر

�ææµÁ :¢ا �أ¿ ©Jت� Èأ¿ ’� �ògأمر Vس©∞ �Q�OEة dhي�¢
�NEت.¢�Ó
ج :كيف تعتربه �صعف اإدارة والرئي�س ال�صابق Áلك  15مبنى.

اإىل جانب املبلغ الذي بيع فيه املقر الكامل لالإدارة ال�صابقة
ومل يفعلوا �صيئ kا باملبلغ �صوى �رشاء مقر اآخر للجالية اليمنية
الأمريكية لفرتة ق�صرية وعاد ملك kا خا�ص kا .

اإذن هو له اإدارة جيدة لناحية اأمالكه(............
 . )............والأموال خرجت من امل�رشف واأعيدت
ما يقارب  6مرات.

�ææµÁ ’ :¢ا �أ¿ �æfس≈ Hاأ¿ Uس©ª÷� ¥hóæية �dيوΩ
ëjو… حو�‹ � 370أëj ¬fE� ¿PE� Q’hO ∞dو… aا†Fس kا مø
�Ÿا∫.
ج :هذا املبلغ من �صندوق الإنتخابات التي دخلناها .ا�صتلموا
منا حوايل � 500صوت وكان على كل مقرتع اأن يدفع مبلغ kا
يقدر ب  35دولر كما اأن املر�صح دفع حوايل 950دولر
كر�صم للرت�صيح والذين و�صلوا اإىل النهاية كانوا  22مر�صح.

�d :¢و æcت� ºأع†سا©a Aا÷� ‘ Údاdية Ÿا£J ⁄ �Pلبو�
مªL øاعتd� ºµق?´�ÎbEÓd Ωhó
ج :لقد قدموا على م�صتوى اأموايل ومركزي وقد دفعت حوايل
 500ا�صتمارة اقرتاع .واإذا اأنا دفعت  17500دولر ،ففتح
عاليه دفع حوايل  100األف دولر ومهيب عامر حوايل 80
األف دولر .نحن ق ّدمنا طعن kا ول تزال الق�صية يف املحكمة.

� :¢ما � �PE� Qö†dحüسلQ�OE’� âة � πcأمو�∫ م∫ÓN ø
�’fEتîاHاHh äقيU ‘ âس©ª÷� ¥hóæية.
ج :ل �رشر واإمنا اأين مقر اجلالية اليمنية الأمريكية .اأنا ل
اأعرتف باملال ولكن اأعرتف باملقر.

�H :¢ا’أم�c ¢اæd âfا مقاHلة م™ معايل jRhر �ÿاLQية
bhا∫ �أj ¬fق∞ عل≈ م�ساaة �hحóة مª÷� øي™.
ج :لقد طلبنا من قبل الأ ñالوزير واأعطى
راأي kا اأن الت�صتت و�صعف اجلالية ي�رش
باجلميع ،فاجلالية اليمنية هي جالية
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.IóMGh
� ∂jód πg :¢مûسا� πcأaÓN hا äم™ �أح?ó
kÉÄ«°T »æ©j ’ áªµëŸG ‹ƒNóa ,óMCG ™e ±ÓN …ód ¢ù«d :ê
اإمنا ما تعني هي اجلالية اليمنية .كنت اأمتنى اأن نكون حتت
مظلة جمعية واحدة جلميع املحافظات اليمنية.
�aÓN πg:¢ا©ª÷� äية aÓN ¢�µ©Jاd� ‘ äي?øª
ج :لقد نبتت خالفات جدية هنا يف الغربة وجمعية الأñ
فتح عاليه اأ�صبحت تثري الف Ïيف و�صط الإغرتاب اليمني يف
اأمريكا .كنت اأمتنى اأن نكون مر�صحني كاملني جلميع الفئات
وكل املحافظات لتكون اجلمعية اليمنية الأمريكية ولكن
اأ�صبحت الآن جمعية فتح عاليه.
� :¢ما cا� âfستµو¿ Hر�›∂ dو H äõaرFا�سة �÷©ªية?
ج :اأنا كنت اأق�صد واأمتنى اأن اأمنح الثقة لكي اأعمل �صادق kا
لرفع م�صتوى اجلمعية اليمنية الأمريكية يف نيويورك ،كبناء
مقر للجمعية ،حل اخلالفات بطريقة ودية وتاأمني م�صتقبل
�صبابنا يف اخلارج والداخل كون املغرتب اليمني يعاين
الكثري وكنت اأمتنى تخ�صي�س حمامي kا يف اليمن واآخر يف
اأمريكا من اأجل حت�صيل حقوق اليمني العامل يف اأمريكا ويف
.øª«dG
�d :¢قb óل� âأ¿ Hر�›∂  »gحaÓÿ� πاûH äس…Oh πµ
ŸاUh �PسلتªµëŸ� ¤� ºة ◊aÓÿ� πا?ä
ج :كنت اأمتنى اأن حتل اخلالفات بطريقة ودية اإمنا فتح
عاليه هو الذي ذهب اىل املحكمة عندما طعن �صابق kا يف
الإنتخابات التي اأتت بعبد Qال�صالم مبارز رئي�ص kا.
�� :¢أ’ fE’� ºµæµÁت¶ا Qحت≈ ¡fاjة Îaة d� √ògو’jة
� »ghسæتgó©Hh Úا Jقومو¿ HاLEر�f� AتîاHاä
ÁOقر�Wية ójóLة?
ج :نحن مل نذهب اىل املحكمة طمع kا ملن�صب اأو جاه .فاجلاه

موجود ،واحلمد الله ،قبل دخولنا اإىل اأمريكا واإمنا مطلبنا
مطلب حق فلماذا الكوادر النظيفة واملتعلمة تن�صحب من
ال�صاحة؟ األأنهم ل Áلكون املال لتاأمني الأ�صوات؟
� ¿PE� :¢ماأg ºcòNو aر�Q ¢Vس ºعل≈ �ædاh ÖNعøµ“ Ωó
مر�س ÚëمŸ� √òg ™aO øباµd� ≠dبÒة  �òghما ©Lل¡º
fE’� ‘ ¿hö�îjتîاHا.ä
ج :هذا هو الو�صع بالن�صبة يل وللكثري من النا�س فلو كنت
اأملك املال ل�صتطعت جلب الكثري من الناخبني كما فعلوا هم.
فالغلبة كانت ملن دفع اأكرث.
� πg :¢مبل≠ c Q’hO 35ا�Q âfس� ºسæو… عل≈ �ædاÖN
�Jسd √ójóيfE’� ¬d ≥ëتîا� Üأg Ωو �QسfE� ºتîا?»H
ج :كنت اأمتنى لو كان ر�صم kا �صنوي kا وهذا ما كان زادين
ثقة باأن اجلالية منظمة فالر�صم مل يكن اإل ورقة تعجيزية
لإن�صحابنا من
الإنتخابات .وهذا
الر�صم لي�س يف النظام
الداخلي للجمعية.
� :¢ما gو �◊π
Hر�أ ∂jم� øأq πL
⁄
�س÷� πªاdية �dيæªية
حت≈ ¡JتûÃ ºساcل¡ا
hمûساd� πcو¢†¨H øW
�¶ædر عûŸ� øساπc
�N�ódلية �dت» �أfتº
 ≈æ¨Hع¡æا?
ج :احلل الوحيد هو
اإعادة الإنتخابات �صمن
اإ�رشاف جلنة نزيهة
وحمايدة ومبوافقة
جميع املر�صحني واأن تتم

øY ,Rƒ«f áHôZ áØ«ë°U ø∏©J
GOGôaCG á«Hô©dG á«dÉé∏d ∫ÉéŸG É¡MÉ°ùaEG
ô°ûfh ÉgAGQBG øY ÒÑ©à∏d äÉ°ù°SDƒeh
πªëàJ ’ áØ«ë°üdG ¿CG Ék ª∏Y ,É¡JÉfÉ«H
√òg øª°†àJ Ée ≈æÑàJ ’h á«dhDƒ°ùe …CG
äGOÉ≤àfE’G hCG äÉfÉ«ÑdG hCG AGQB’G

الإنتخابات بطريقة دÁقراطية.
� πg :¢مc øلªة �أÒNة Jو¡¡Lا �Ÿ� ¤و�d� øWي»æª
�j …òdت£ل™ �©ª÷� ¤ية �dيæªية �’أمcÒية عل¡qا µJو¿
jوم oا ما �سZ ‘ ¬d �k óæرHت¬?
ج :اأنا اأقول لكل اأ ñو�صديق Áني يف مدينة نيويورك باأنني
متاأ�صف لدخويل يف هذه املتاهة التي و�صعت فيها دون نية
�صابقة يل .كنت واثق kا باأن الإنتخابات �صتكون حرة و�رشيفة
واإن هدف اجلمعية هو العمل لرفع م�صتوى اجلميع ولكي
وجدت اأن هناك م�صالح خا�صة وطريق م�صدود وجمعيات
م�صتتة .واإذا تاأخرت املحكمة وطال اأمدها ف�صنلج أا مرغمني
اىل تاأ�صي�س جمعية اأخرى وهذا لي�س بالأمر اجليد للجالية لأن
تعداد اجلمعيات هو انق�صام داخلي Áني.

Ö∏b ‘ á©Ñ£e
‘ êOôjÉÑdG á≤£æe
ø∏chôH
∞Xƒe Ö∏£J
hCG IÈN ÖMÉ°U
.∂jô°T
:∫É°üJEÓd
646-294-1237
www.ghorbanews.com
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وتابعت ال�صحيفة بالقول{ :وقد اأ�صدر الفرع
التون�صي حلزب القر�صنة بيانا تاأ�صي�صيا دافع فيه
عن حق اجلميع يف ال�صتفادة من ال�صبكة
العنكبوتية ورف�صه لكل اأنواع الرقابة
عليها .وعلى عك�س الفروع الأخرى للحزب
يف العامل فالفرع التون�صي ل وجود له على
ال�صعيد القانوين فالأحزاب يف تون�س ل
توؤ�ص�س بهذا ال�صكل كما يقول اأياد دهماين
ال�صحفي التون�صي املعار�س لنظام بن علي.
فالأمر اإذن عبارة عن حركة احتجاجية
افرتا�صية موؤهلة جلذب عدد ل باأ�س به من
املوؤيدين خ�صو�صا يف اأو�صاط ال�صبابz.

�dق©d� ¢�óر»H
–iƒbCG ¿ÉæÑd ‘ AÉjRC’G äÉ°VQÉY{ ¿GƒæY â
âÑàc ,zø¡àeóN ‘ AGQRƒdGh ádhódG øe
�صحيفة القد�س العربي اللندنية{ :يف غفلة من
الزمن وكرمى لرئي�صة وكالة عر�س الأزياء
ال�صيدة نتايل ف�صل الله التي �صبق اأن قدمت
عر�ص kا لفتيات >بالي بوي< قبل اأ�صهر ،فاج أا
وزير الأ�صغال العامة والنقل غازي العري�صي
اللبنانيني باإعطاء �رشكة >نتاليز ايجن�صي<
ترخي�ص kا ” مبوجبه اإقفال ج�رش النقا�س
احليوي يف امل Ïال�صمايل وحتويل ال�صري اإىل
طرقات اأخرى لإقامة حدث متعلق بالأزياء
والن�صاء اجلميالت حتت عنوان >اجلمال يحارب
املخدرات< وبحجة عودة ريع عر�س الأزياء
ملكافحة املخدراتz.

�ãdوQة �dيæªية

وحتت عنوان {الفنانة �صمرية اأحمد تخو�س
النتخابات النيابية امل�رشية ،zكتبت
وتابعت ال�صحيفة بالقول{ :وقد اأدى هذا
�صحيفة الثورة اليمنية{ :اأعلنت الفنانة
القرار اإىل ا�صتنكار وا�صع لدى املواطنني واىل
امل�رشية �صمرية اأحمد اأنها قررت خو�س
حملة اإعالمية اإذاعية وتلفزيونية �صد هذا
انتخابات جمل�س ال�صعب املقبلة عن حزب
 23التي تن�صوي حتت لواء هذا احلزب
بالعربية من اأمريكا ،zكتبت �صحيفة اليوم
القرار الذي زاد من عذابات املواطنني الذين
الوفد املعار�س .وقالت اإنها ان�صمت
يعانون من زحمة ال�صري اأ�صال على الوتو�صرتاد ال�صابع امل�رشية{ :انطلقت يف ال�صاعة الرابعة العاملي الذي يدعو اإىل حترير الإنرتنت
موؤخرا اإىل هذا احلزب الليربايل ليكون واجهتها
أي
ا
وحرية الإبحار عرب �صفحاتها ورف�س
ال�صاحلي .والالفت اأن قوى الأمن الداخلي التي من �صباح اليوم اخلمي�س قناة الكرمة على
ال�صيا�صية يف حملتها النتخابية من جهة ،ولكي
اأخطرت املواطنني م�صبقا بقرار اإقفال اجل�رش
القمر ال�صناعي نايل �صات ،ال�صاعة ال�صاد�صة �صكل من اأ�صكال الرقابة عليها .و�صبق لهذا تعرب من خالله عن راأي ال�صعب حتت قبة الربملان
k
ال�صويد
يف
انتخابات
خا�س
أن
ا
و
احلزب
ا
�صباح
والرابعة
كاليفورنيا
بتوقيت
م�صاء
k
ملدة  3اأيام مل تخربهم باأن �صبب الإقفال عائد
من جهة اأخرىz.
وفرن�صاz.
بتوقيت القاهرة يف الحتفال الر�صمي ببدء
” اكت�صاف
اإىل تنظيم عر�س لالأزياء اإىل اأن ّ
اأول قناة م�صيحية عربية تبث من اأمريكاz.
الأمر ،فا�صطرت اإىل رمي امل�صوؤولية على
وزارة الأ�صغال اجلهة الر�صمية امل�صوؤولة عن
اجل�صور والطرقات التي اأعطت ترخي�صا باإقفال واأ�صافت ال�صحيفة بالقول{ :وتعر�س
القناة برامج جلميع الطوائف املختلفة بدون
هذا اجل�رشz.
التعر�س لالأمور الطائفية على � 24صاعة
يف املقابل ،نقلت ال�صحيفة عن نتايل ف�صل الله للعرب يف قارة اأمريكا ال�صمالية من خالل
ال�صتاليت وعلى الإنرتنتz.
قولها{ :اإن اإغالق اجل�رش مل يوؤثر على حركة
ال�صري يف املنطقة ،واأن ال�صري يف اأف�صل حالته
وقوى الأمن تنظم الطريق ،واأن الزحمة تركزت
يف فرتة دوام املدار�س ،واجل�رش ” اختياره
hحتت عنوان {حزب القر�صنة يتخذ من
خ�صي�ص kا لأنه لن يت�صبب بعرقلة ال�صري عند
تون�س اأول منطلق له يف املغرب العربي،z
اإغالقهz.
كتبت �صحيفة الو�صط التون�صية{ :اأ�صبحت
تون�س مطلع الأ�صبوع اجلاري اأول دولة يف
�dيو�d� Ωسا™H
منطقة املغرب العربي تفتح �صبكتها العنكبوتية
hحتت عنوان {اإطالق الكرمة كاأول قناة م�صيحية حلزب القر�صنة ،لت�صبح بذلك الدولة رقم

�dو�س§ �dتو�fسية

IÉeÉëª∏d óªMCG øH ó«dƒdG Öàµe
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نكات
القائد :عندما ي�صل رئي�س اجلمهورية تبد أا
باطالق  21طلقة .الع�صكري :اذا ا�صبته من
اول طلقة هل اتوقف؟
…………………
رجل كرمي جدا �صعلت النار يف منزله فجاء
رجال الطفاء فقال لهم والله لن تطفوؤو النار
حتى ت�رشبون القهوة.
…………………
اأهدى رجل خطيبته ببغاء وفى اليوم التاىل
�صاألها كيف هو الببغاء ؟ فرددت عليه طعمه
اطيب من طعم الدجاج بكتري.
…………………
الفيل عامل عيد ميالدوعازم كل احليوانات
وجات النمل ورنت يف الباب وحمد�س فتح ملا
�صبح احلال قال لهاالفيل لي�س جمتي�س؟ قالت
جيت ومفتحتو�س قال الفيل كنتي تدخلي من
حتت الباب قالت بدك كويبة �صعري تتخ�رش؟
………………
تي�س ي�صاآل تي�س مر عيدين ول�صه ماذبحوك؟ قاله
ا�صلي م�صجل ب�صهاده امليالد حمار.
…………………
مره وحده عجوزه راحت الغابه لقت ا�صد
قالت له ل تاكلنى قال لها ل تخافى لن اكل
النوا�صف؟

الركاب ي�صحوا بنف�صهم عل�صان الباقى يعي�س قام
المريكى وفتح الباب وقال امريكا رمز احلريه
ورمى نف�صه قام بعده الفرن�صاوى وقال فرن�صا
رمز الت�صحيه ورمى نف�صه قام ال�صعيدى بعدهم
وفتح الباب وقال م�رش رمز الفهلوة .......
وراح رامى امل�صيفه؟
…………………
فيه حم�ص�س جاي م�رشع و�صدم يف العمود جاه
الع�صكري قاله مات�صوف قال والله هو ايل طالع
بوجه ؟
…………………
رف�س جمنون فنجان قهوة من �صديقه قائال:انا
عندما ا�رشب القهوة ل انام.
فقال املجنون الثاين:غريب!انا على عك�صك متاما
فانا عندما انام ل ا�رشب القهوة.
…………………
مره حرامي دخل بيت عجوز و�رشق التلفزيون و
ب�س خرج �صاف العجوز تلحقه فخاف احلرامي
وقام يرك�س وهي تلحقه وهو يرك�س وملا
وقف احلرامي و�صالها اي�س تبغى قالت له ن�صيت
الرمود يا غبي.
………………
ديك و دجاجه �Áصون بال�صوق �صافوا حمل لبيع
ال�صورما قال الديك لزوجته هذا م�صري اللي ما
تطيع زوجها.

…………………
فيه �صودانني �رشقوا بنك ...تعبوا من عد الفلو�س
قالوا اااي فكره نعرف من اجلرايد غدا.
…………………
مرة طيارة طايرة فى اجلو وبعدين �صويه كده
والطيارة اعدت تتهز تتهز والطيار قال يا جماعه
الطيارة هاتقع عل�صان الوزن تقيل ممكن تالته من

¢ù∏HÉf äÉjƒ∏M
áæ°ûNh áªYÉf á«°ù∏HÉf áaÉæc
á£°û≤dÉH äÉHQh á∏μ°ûe IhÓ≤H
äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG áaÉch
IôNÉØdG á«böûdG

Nablus Sweet

6812 5th Ave.
Brooklyn, NY 11220
Tel: 718-748-1214

»°SôLƒ«f ‘ IÒ¡°ûdG

»°SôLƒ«f ´ôa

Main st, Paterson 1050
Tel: 973-881-8003
Fax: 973-742-5001

ا�صتعداد تام لكافة طلباتكم جلميع املنا�صبات
www.nablussweets.com
www.ghorbanews.com
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ÚH ∫Éà≤dG OóŒ ‘ ≈MôLh ≈∏àb
øª«dG ∫Éª°T πFÉÑb ∫ÉLQh Ú«Kƒ◊G
قتل  7اأ�صخا�س و اأ�صيب عدد اآخر بجروح ،الأربعاء ،يف جتدد الإ�صتباكات بني اأن�صار احلوثي و
م�صلحني من رجال القبائل مبديرية املرا�صي مبحافظة اجلوف اليمنية �صمايل البالد .
وقالت م�صادر حملية اإنه �صوهدت عدد من اجلثث ملقاة على قارعة الطريق ،يف ا�صتمرار القتال بني
قبائل م�صلحة و حوثيني الذي ي�صتخدم فيه ﬂتلف الأ�صلحة املتو�صطة و الثقيلة.
ومل يتمكن من التعرف على ح�صيلة موؤكدة ل�صحايا املواجهات من الطرفني ل�رشاوتها .
و كان قتل �صخ�س واأ�صيب اآخر من اأن�صار احلوثي يف مواجهات اأم�س الثالثاء  .واتهم اإعالم
احلوثي يف بيان وزع على الإنرتنت جماميع ع�صكرية تابعة للجي�س اليمني باإثارة العنف و اإطالق
النار ع�صوائيا على مواطنني ما اأ�صفر عن �صقوط قتيل وجريح الثنني املا�صي .
وقال بيان احلوثي { اإن املجاميع الع�صكرية التي تتمركز يف مديرية املرا�صي مبنطقة برط باجلوف {
مترت�صت يف (�صل�صلة جبال امللحات) وقطعت الطرق الرئي�صية والفرعية ،وا�صتحدثت النقاط الع�صكرية {
.
وحمل البيان ال�صلطة م�صوؤولية احلادث  ،معتربا ذلك �صلوكا يك�صف عن عدم رغبة احلكومة اليمنية يف
امل�صي يف تثبيت خيار ال�صالم و امل�صي يف الإعمار و التنمية { حد تعبريه .
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áMÉ«°ùdG ôFÉ°ùN Q’hO äGQÉ«∏e 10
á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN á«æª«dG
ك�صفت درا�صة حديثة ،اأن القطاع ال�صياحى باليمن تكبد خ�صائر فادحة خالل الفرتة املا�صية قدرت ب`10
مليارات دولر اأ�صفرت عن �صطب مئات اآلف الوظائف واإفال�س الع�رشات من وكالت ال�صفر.
وبح�صب الدرا�صة التى اأعدها اأ�صتاذ القت�صاد امل�صارك بجامعة عدن يو�صف �صعيد ،فاإن القطاع ال�صياحى
خ�رش حواىل ع�رشة مليارات دولر خالل ال�صنوات الع�رش املا�صية ،وهو ما اأدى لفقدان �صبعمائة األف
وظيفة وتراجع الدخل للقطاع الفندقى وموؤ�ص�صات النقل اإىل � %50صنوي kا.
واأ�صار �صعيد فى درا�صته اإىل اأن املن�صاآت ال�صياحية تتاأثر بن�صبة  %30عقب تنفيذ كل عملية م�صلحة ،وهو ما
اأدى اإىل ال�صتغناء عن  %60من العاملني فى قطاع اخلدمات ال�صياحية.
واتهم حمللون اقت�صاديون احلكومة بالف�صل فى حتقيق معدلت اإيجابية خالل اخلطة التنموية الثانية
للنهو�س بال�صياحة اليمنية الراكدة منذ عقد من الزمن وهو ما نفته م�صادر ر�صمية مطلعة.
وانتقد رئي�س جمعية الكتاب ال�صياحيني اليمنيني يا�صني التميمى� ،صيا�صة احلكومة جتاه امل�صتثمرين فى
القطاع ال�صياحى وو�صفها بالطاردة ،ونفى التميمى وجود الإجراءات واحلوافز امل�صجعة للقطاع اخلا�س
لال�صتثمار فى البنية التحتية التى تتطلبها بيئة ال�صتثمار.
واأكد اأن فر�س ال�رشائب املجحفة ورفع فاتورة الكهرباء واملياه بن�صب غري م�صبوقة على الفنادق ل
يتنا�صب مع جذب ال�صتثمارات فى بلد يعتمد على ال�صياحة كمورد مهم للدخل القومى.
وهاجم التميمى �صيا�صة احلكومة فى التعامل بجدية مع ق�صايا الختطاف ،موؤكد kا العجز امللحو® فى
ح�صم هذه الظواهر ،التى يرى اأنها �صبب اإحجام ال�صياح ب�صكل ملحو® ،ف�ص k
ال عن �صعف ال�صيا�صة الإعالمية
والرتويجية التى تكاد تكون معدومة.
فى املقابل نفت املديرة التنفيذية ملجل�س الرتويج ال�صياحى بوزارة ال�صياحة فاطمة احلريبى ف�صل اجلهود
الر�صمية للنهو�س بالقطاع ال�صياحى الذى ي�صهم ب` %3من الناجت القومى ح�صب تعبريها.
ودللت على ذلك باأن القطاع �صهد منو kا ملحوظ kا خالل الفرتة من  2007اإىل  ،2009حيث ا�صتقبلت اليمن
مليون و 28األف �صائح قدموا من اأوروبا واآ�صيا والأمريكيتني واأفريقيا.
واأ�صارت اإىل اأن هوؤلء ال�صياح ق�صوا  117مليون kا و 900األف ليلة �صياحية فى ثالث �صنوات (-2007
 ،)2009وبلغ الدخل ال�صياحى العام املا�صى  903ماليني دولر.
وراأت احلريبى ،اأن التحذيرات التى توجهها وزارات اخلارجية فى الدول الأوروبية لرعاياها وحثهم
على عدم ال�صفر لليمن هى التى اأثرت ب�صكل �صلبى على تراجع القطاع ال�صياحى ولي�س اأى �صىء

ك�صف وزير الإعالم اليمني ،ح�صن اللوزي ،عن �صغوط مور�صت على
بالده ،لدفعها للتفريط مبوقف الإجماع العربي واإقامة عالقات مع
اإ�رشائيل.
ومل يك�صف اللوزي عن طبيعة هذه ال�صغوط وم�صدرها لكنه قال:
{عالقتنا قوية ومتينة مع الوليات املتحدة ،ولكن لي�س على ح�صاب
ال�صعب الفل�صطيني وامل�صالح القومية.z
واأ�صاف اأن عالقات بالده مع اأمريكا قوية ووا�صحة ،ويتم بناوؤها
ملواجهة التهديد امل�صرتك جلرائم تنظيم القاعدة والتعاون لدعم التنمية
يف اليمن.
واأكد اللوزي يف ت�رشيحات ن�رشتها �صحيفة {ال�صيا�صية ،zاليوم  ،اأن
اإجناح احلوار الوطني اجلاد وامل�صوؤول بني كافة القوى ال�صيا�صية
اليمنية كفيل بالتغلب على التحديات التي تواجه اليمن ،واإغالق الباب
نهائيا اأمام التدخالت والأيادي اخلارجية واملتعاونني معها.
واأو�صح اأن اليمن يواجه حتديات وم�صكالت اقت�صادية كبرية ،ويف
مقدمتها تراجع اإنتاج النفط ،الذي يعد اأهم مورد يف البالد منذ عقد
الثمانينيات ،ف�ص k
ال عن العجز الكبري يف املوازنة العامة للدولة،
اإ�صافة اإىل �صح املياه والفقر والبطالة التي تعترب من اأخطر التحديات.
واأ�صار اإىل اأن اخلطط اخلم�صية الإمنائية التي ت�صعها احلكومة اليمنية
ت�صعى ملعاجلة هذه التحديات ،راف�ص kا اأي ت�صخيم لالأو�صاع يف اليمن
اأو ت�صويرها بعك�س الواقع ،وم�صدد kا على اأن البالد اآمنة متما�صكة.
وحول جهود اإحالل ال�صالم يف �صعدة ،اأو�صح اللوزي اأنه ” اإحياء
املبادرة القطرية ،واأن اجلهود يف هذا الجتاه ت�صري اإيجابي kا وخا�صة
بعد التفاق مع احلوثيني على  22نقطة تف�صيلية للنقاط ال�صت التي ”
التفاق عليها �صابق kا.
وو�صف الأو�صاع احلالية يف حمافظة �صعده وحرف �صفيان ،حيث
دارت اأحداث التمرد ،باأنها م�صتقرة
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…óãdG ¿ÉWô°ùH äÉHÉ°üŸG ÚH äÉ«aƒdG ‘ É©LGôJ ô¡¶J á°SGQO
قبل  60عاما كانت املراأة التي يكت�صف ا�صابتها ب�رشطان الثدي لديها فر�صة
ل تزيد عن  25باملئة للبقاء على قيد احلياة ملدة ع�رش �صنوات .لكن اطباء
امريكيني قالوا يوم الربعاء ان الن�صبة الن ارتفعت ايل اأكرث من  75باملئة.
وقال خرباء ان الدرا�صة التي اجريت مب�صاركة ن�صاء عوجلن يف مركز (ام.
دي .اندر�صون لل�رشطان) بجامعة تك�صا�س تظهر كيف ان حت�صينات يف ا�صاليب
العالج والفح�س اأحدثت حتول بحيث مل يعد املر�س حكما حمققا باملوت.
و�صيقدم الدكتور اأمان بوزدار الدرا�صة يف اجتماع يف وا�صنطن للمتخ�ص�صني
يف �رشطان الثدي ترعاه اجلمعية المريكية لعلم الورام يف وقت لحق من
هذا ال�صبوع.
وفح�س فريقه �صجالت الف الن�صاء الالتي تلقني العالج يف املركز منذ عام
. 1944
ويف جميع املري�صات ب�رشطان الثدي كانت ن�صبة البقاء على قيد احلياة ملدة
ع�رش �صنوات تبلغ  25باملئة يف الفرتة من  1944ايل  .1955وقال بوزدار
انه يف الفرتة من  1995ايل  2004ارتفعت الن�صبة ايل  76^5باملئة.
وقال بوزدار {هذا حتول مثري ب�صبب طريقة العالج املزدوجة .zوتتلقى الن
الن�صاء امل�صابات بال�رشطان الذي انت�رش يف الثدي عالجا كيماويا قبل التدخل
اجلراحي جلعل الورم ا�صهل قليال يف ال�صتئ�صال والعثور على اي خاليا
�رشطانية متناثرة.
والتقدير ال�صواأ من ن�صيب امل�صابات باملرحلة الرابعة من املر�س والتي
تنت�رش فيها اخلاليا ال�رشطانية يف انحاء اجل�صم .لكن حتى عند بلوغ هذه
املرحلة فان التقدم يف العالج الكيماوي �صاعد يف انقاذ ارواح مري�صات.
وقال بوزدار انه يف عام  1994بقت ثالثة باملئة فقط من تلك املري�صات
على قيد احلياة ملدة ع�رش �صنوات .والن فان الن�صبة تبلغ  22باملئة
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ôHƒàcCG ÜôM
حر� ÜأcتوHر ©JرëH ∂dòc ±رøjöûJ Ü
hحرj ÜوØ¨d� Ωر�¿  »gحرπc ÚH äQ�O Ü
م øم�h öüسوjQا مL øاF�ö�E�h Öfي πمø
�÷اNB’� Öfر ‘ عا�óH .Ω1973 Ωأ◊� äرÜ
‘ jو�d� Ωسب� 6 âأcتوHر Ÿ� 1973و�≥a
dيوQ 10 Ωم†سا¿ é¡H (`g 1393و ΩمØاÅL
مb øب÷� πي÷�h …öüŸ� ¢ûي�d� ¢ûسو…Q
عل≈ �dقو�F�ö�E’� äيلية �dت» cا âfمر�£Hة
‘ �سيæا†gh Aسبة �÷و’¿æd� ∞bh .ا‘ Q
� 24أcتوHر  âaóg óbh ,1973م�h öüسوjQة
��� ¤Eس� O�OÎسب¬ jõLرة �سيæا÷�h Aو’¿
�dت» �سب≥ �أ¿ �حتلت¡ªا �F�ö�Eي.π
�fت¡◊� âر�Q Üسªيا Hاdتوbي™ عل≈
�ØJاbية �’� ∂aستبا∑ ‘  31ماjو
 1974حيa�h åقF�ö�E� âي πعل≈ �EعاOة
مæjóة �dقæي£رة �dسوjQا VhسØة æbاة
��dسوböûd� ¢�jية  öüŸمقا©HE� πHاO
�dقو�jöüŸ� äة �d�hسوjQة م§N ø
�fó¡dة Jhاأ�سي�b ¢وة NاUسة Ódأ·
�Ÿتóëة Ÿر�bبة –قي≥ �’ØJاbية.

رئي�ص kا للجمهورية .يف فرباير  1971قدم اأنور
ال�صادات ملبعوث الأمم املتحدة غونار يارينغ،
الذي اأدار املفاو�صات بني م�رش واإ�رشائيل
ح�صب خطة روجرز الثانية� ،رشوطه للو�صول
اإىل ت�صوية �صلمية بني م�رش واإ�رشائيل واأهمها
ان�صحاب اإ�رشائيلي اإىل حدود  4يونيو .1967
رف�صت اإ�رشائيل هذه ال�رشوط مما اأدى اإىل
جتمد املفاو�صات .يف  1973قرر الرئي�صان
امل�رشي اأنور ال�صادات وال�صوري حافß
الأ�صد اللجوء اإىل احلرب ل�صرتداد الأر�س
التي خ�رشها العرب يف حرب 1967م .كانت
اخلطة ترمي العتماد على املخابرات العامة

�’أ�سباÜ

´GöüdG ä’ƒL ióMEG »g ôHƒàcCG ÜôM
العربي الإ�رشائيلي ،حيث خططت القيادة
‘ ÜôM ø°ûd ájQƒ°ùdG ™e ájöüŸG
وقت واحد على اإ�رشائيل بهدف ا�صرتداد
�صبه جزيرة �صيناء واجلولن التي �صبق
اأن احتلتهما اإ�رشائيل يف حرب ،1967
وقد كانت املح�صلة النهائية للحرب هي
تدمري خط بارليف يف �صيناء وخط اآلون
يف اجلولن ،وكانت اإ�رشائيل قد اأم�صت
ال�صنوات ال�صت التي تلت حرب يونيو يف
حت�صني مراكزها يف اجلولن و�صيناء،
واأنفقت مبالغ �صخمة لدعم �صل�صلة من
التح�صينات على مواقعها يف مناطق
مرتفعات اجلولن ويف قناة ال�صوي�س،
فيما عرف بخط بارليف.
‘  29اأغ�صط�س  1967اجتمع قادة دول
اجلامعة العربية يف موؤمتر اخلرطوم
بالعا�صمة ال�صودانية ون�رشوا بيان kا
ت�صمن ما ي�صمى بzالالءات الثالثة:z
عدم العرتاف باإ�رشائيل ،عدم التفاو�س
معها ورف�س العالقات ال�صلمية معها .يف 22
نوفمرب  1967اأ�صدر جمل�س الأمن التابع لالأمم
املتحدة قرار  242الذي يطالب الن�صحاب
الإ�رشائيلي من الأرا�صي (الن�صخة العربية
من القرار  242حتتوي على كلمة الأرا�صي
بينما الإجنليزية حتوي كلمة اأرا�س) التي
احتلتها يف يونيو  1967مع مطالبة الدول
العربية املجاورة لإ�رشائيل بالعرتاف بها
وبحدودها .يف �صبتمرب  1968جتدد القتال
ب�صكل حمدود على خطوط وقف اإطالق النار
بني اإ�رشائيل وكل من م�رش و�صوريا مبا ي�صمى
حرب ال�صتنزاف ،مما دفع الوليات املتحدة
اإىل اقرتاح خطط لت�صوية �صلمية يف ال�رشق
الأو�صط ،وكان وزير اخلارجية الأمريكي
وليام روجرز قد اإقرتح ثالث خطط على كال
اجلانبني اخلطة الأوىل كانت يف  9دي�صمرب
 ،1969ثم يونيو  ،1970ثم ôHƒàcCG 4
 ” .1971رف�س املبادرة الأوىل من جميع
اجلوانب ،واأعلنت م�رش عن موافقتها خلطة
روجرز الثانية حتى تعطي نف�صها وقت kا اأكرث
لتجهيز اجلي�س وتكملة حائط ال�صواري ïللمعركة
املنتظرة ،اأدت هذه املوافقة اإىل وقف القتال
يف منطقة قناة ال�صوي�س ،واإن مل ت�صل حكومة
اإ�رشائيل اإىل قرار وا�صح ب�صاأن هذه اخلطة.
‘ � 28صبتمرب  1970تويف الرئي�س امل�رشي
جمال عبد النا�رش ،و” تعيني اأنور ال�صادات
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عليها ا�صم {حرب ال�صتنزاف zهدفها تاأكيد
نحو  ” %2^5اإلغاء ال�رشبة الثانية.
تلقت احلكومة الإ�رشائيلية املعلومات الأوىل �صمود اجلبهة ال�صورية وزيادة ال�صغط على
اإ�رشائيل لإعادة باقي مرتفعات اجلولن ،وبعد
عن الهجوم املقرر يف اخلام�س من اأكتوبر
النت�صارات التي حققها اجلي�س ال�صوري وبعد
(ت�رشين الأول) فدعت رئي�صة الوزراء
الإ�رشائيلية غولدا ميئري بع�س وزرائها جلل�صة خروج م�رش من املعركة وا�صتمرت هذه احلرب
طارئة يف تل اأبيب ع�صية العيد ،ولكن مل يكف  82 Ióeيوم kا .يف نهاية �صهر مايو 1974
الوقت لتجنيد قوات الحتياط التي يعتمد اجلي�س توقف القتال بعد اأن ” التو�صل اإىل اتفاق
لف�صل القوات بني �صوريا واإ�رشائيل ،اأخلت
الإ�رشائيلي عليها.
اإ�رشائيل مبوجبه مدنية القنيطرة واأجزاء من
وقد جنحت �صوريا وم�رش يف حتقيق ن�رش
لهما ،اإذ ” اخرتاق خط بارليف {احل�صني ،zالأرا�صي التي احتلتها عام .1967
خالل �صت �صاعات فقط من بداية املعركة،
fتا◊� èFرÜ
بينما دمرت القوات ال�صورية التح�صينات
الكبرية التي اأقامتها اإ�رشائيل من اأهم نتائج احلرب ا�صرتداد ال�صيادة الكاملة
على قناة ال�صوي�س ،وا�صرتداد جميع الأرا�صي
يف ه�صبة اجلولن ،وحقق
اجلي�س ال�صوري تقدم كبري يف يف �صبه جزيرة �صيناء .وا�صرتداد جزء من
اليام الأوىل للقتال مما اربك مرتفعات اجلولن ال�صورية مبا فيها مدينة
اجلي�س الإ�رشائيلي كما قامت القنيطرة وعودتها لل�صيادة ال�صورية .ومن
القوات امل�رشية مبنع القوات النتائج الأخرى حتطم اأ�صطورة اأن جي�س
اإ�رشائيل ل يقهر والتي كان يقول بها القادة
الإ�رشائيلية من ا�صتخدام
اأنابيب النابامل بخطة مده�صة ،الع�صكريون يف اإ�رشائيل] ،كما اأن هذه احلرب
مهدت الطريق لتفاق كامب ديفيد بني م�رش
كما حطمت اأ�صطورة اجلي�س
واإ�رشائيل والتي عقدت يف �صبتمرب 1978م على
الإ�رشائيلي الذي ل يقهر،
يف �صيناء امل�رشي واجلولن اإثر مبادرة اأنور ال�صادات التاريخية يف نوفمرب
1977م وزيارته للقد�س .واأدت احلرب اأي�صا
ال�صوري ،كما ” ا�صرتداد
قناة ال�صوي�س وجزء من �صيناء اإىل عودة املالحة يف قناة ال�صوي�س يف يونيو
يف م�رش ،وجزء من مناطق 1975م.
مرتفعات اجلولن
ومدينة القنيطرة
يف �صورية.
تدخلت الدولتان
العظمى يف ذلك
احلني يف �صياق
احلرب ب�صكل غري
�أcتوHر 1977
مبا�رش حيث زود
الحتاد ال�صوفياتي UسE� Qhóع� ¿Óأمر� - »µjسوaيت» ±Î©j
بالأ�صلحة �صوريا
Hا◊قوhöûŸ� ¥عة dلûس©Ød� Öل�س£ي»æ
وم�رش ،وان
£jhل ÖمF�ö�E� øي�f’� πسëا Üم’� øأV�Qس»
كان الحتاد
�©dرHية �dت» �حتلت¡ا عا.1967 Ω
ال�صوفيتى قد
رف�س اعطاء م�رش � 2أcتوHر 1978
ال�صلحة الالزمة
�dقو��d� äسوjQة ûJستب∂ م™ �F�óØdيÚ
بعد اأزمة طرد
ال ان �Ødل�س£يæي ‘ Úمو� ¬¡Lم�سل� ‘ ¬ëس¡π
خربائها عن طريق ال�صادات
�dبقا´ Hلبæا¿ ‡ا �أ�سØر ع øمقت1300 π
الحتاد ال�صوفيتى رجع واعطى
م�رش جزء kا من ال�صلحة ولكن
�س ¢üîم©¶ º¡ªمØd� øل�س£يæي.Ú
متويل م�رش الرئي�صى فى ال�صلحة
� 2أcتوHر 1987
جاء من الت�صيك بعد زيارة وزير
�dرFي�d� ¢تو�fس» �◊بيH ÖوbQيبة Ú©j
اخلارجية امل�رشى اىل الت�صيك
jRhر �N�ódلية ©d� øjRا øH øjóHعل»
فى زيارة �رشية مل يعلم بها
احد فى ذلك الوقت بينما زودت
FQي�سا dلµëومة.
k
الوليات املتحدة بالعتاد الع�صكري
� 3أcتوHر 1918
اإ�رشائيل.

ôHƒàcCG çGóMCG

امل�رشية واملخابرات ال�صورية يف التخطيط
للحرب وخداع اأجهزة الأمن وال�صتخبارات
الإ�رشائيلية والأمريكية ومفاجاأة اإ�رشائيل
بهجوم غري متوقع من كال اجلبهتني امل�رشية
وال�صورية ،وهذا ما حدث ،حيث كانت
املفاجاأة �صاعقة لالإ�رشائليني.

م�سا◊� QرÜ
‘  1973 ôHƒàcCG 6قامت القوات اجلوية
امل�رشية بتنفيذ �رشبة جوية على الأهداف
الإ�رشائيلية خلف قناة ال�صوي�س عرب مطار
بلبي�س اجلوي احلربي (يقع يف حمافظة
ال�رشقية  -حوايل  60كم �صمال �رشق القاهرة)
وت�صكلت القوة من  222طائرة مقاتلة عربت
قناة ال�صوي�س وخط الك�صف الراإداري للجي�س
الإ�رشائيلي جمتمعة يف وقت واحد يف متام
ال�صاعة الثانية بعد الظهر على ارتفاع منخف�س
للغاية.
وقد ا�صتهدفت الطائرات حمطات الت�صوي�س
والإعاقة يف اأم خ�صيب واأم مرجم ومطار املليز
ومطارات اأخرى وحمطات الرادار وبطاريات
الدفاع اجلوي وجتمعات الأفراد واملدرعات
والدبابات واملدفعية والنقاط احل�صينة يف خط
بارليف وم�صاف البرتول وﬂازن الذخرية.
ولقد كانت عبارة عن �رشبتني متتاليتني قدر
اخلرباء الرو�س جناح الأوىل بنحو %30
وخ�صائرها بنحو  40ونظرا للنجاح الهائل
لل�رشبة الأوىل والبالغ نحو  %95وبخ�صائر

¡fاjة �◊رÜ

تدخلت الوليات املتحدة الأمريكية
والدول الأع�صاء يف جمل�س الأمن
الدويل التابع لالأمم املتحدة و”
اإ�صدار القرار رقم  338الذي
يق�صي بوقف جميع الأعمال
احلربية بدء kا من يوم ôHƒàcCG 22
عام 1973م.
وقبلت م�رش بالقرار ونفذته
اعتبارا من م�صاء نف�س اليوم اإل اأن
القوات الإ�رشائيلية خرقت وقف
اإطالق النار ،فاأ�صدر جمل�س الأمن
الدويل قرارا اآخر يوم ôHƒàcCG 23
يلزم جميع الأطراف بوقف اإطالق
النار.
اأما �صوريا فلم تقبل بوقف اإطالق
النار ،وبداأت حرب جديدة اأطلق

�’أمa ÒيüسO πNój πمûس≥ عل≈ �Qأ�¢
�dقو�©d� äرHية ‚E’�hليjõة ©jhلb øياΩ
�dhódة �©dرHية ‘ �سوjQا.
� 4أcتوHر 1853
� ´’ófحرd� Üقرdhód� ÚH Ωة �ªã©dاfية
E’�hمW�ÈوjQة �dر�hسية.
� 4أcتوHر 1963
�©dر��Q ±Î©j ¥سk ªيا Hا�ستقµd� ∫Óوâj
�hسيا¡JOا عل≈ �أV�Qسي¡ا.
� 5أcتوHر 2000
م¶اgر� äعاQمة ‘ مæjóة Hل¨ر�J Oو…OD
’�ستقاdة �dرFي�� ¢سلوHو ¿�Oميلو�سيØيت¢û
‘ �dيوd� Ωتا‹.
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