
۹ كيف تقيَّمون العالقات اليمنية - ال�سعودية واآفاقها امل�ستقبلية 
خا�سة واأنها قد �سهدت يف ظل عملكم  �سفريًا لدى اململكة تطورًا ملمو�سًا؟

- اأواًل.. اأ�صكر �صحيفة »امليثاق« على هذا اللقاء.. واعتقد انه 

من خالل زيارتكم للمملكة قد مل�صتم كثريًا من جوانب تطور هذه 

العالقة ومتيزها بني البلدين ال�صقيقني.

اإن العالقة اليمنية - ال�صعودية تعي�ش فرتة مزدهرة حتققت 

فيها كثري من االه��داف واالآم���ال التي كنا نتطلع لها كيمنيني 

و�صعوديني، خا�صة واليمن تربطها باململكة روابط تختلف عن اأي 

بلد اآخر.. فهناك عالقات �صاربة يف اأعماق التاريخ  وروابط ن�صب 

وجغرافيا وم�صالح م�صرتكة م�صتمرة ومتطورة لها هدف واحد..  

هو خدمة اأمن وا�صتقرار املنطقة والتعاون بني البلدين يف كافة 

املجاالت، وتطورت هذه العالقة ب�صكل كبري وملحوظ بعد توقيع 

اتفاقية جدة  عام 2000م  والتي فتحت اآفاقاً وا�صعة اأمام البلدين 

ال�صقيقني .. فهناك عالقات �صبه متطابقة باملواقف ال�صيا�صية، 

والتعاون والتن�صيق بني اجلهات املخت�صة يف هذا اجلانب على 

كافة امل�صتويات.. ونحن يف ال�صفارة اليمنية لدى اململكة العربية 

ال�صعودية  نلم�ش تعاوناً من كافة االجهزة املخت�صة التي تربطنا 

بها عالقات بدءًا من وزارة اخلارجية اىل بقية الوزارات االأخرى 

وجند الرعاية والتعاون واالهتمام من كافة امل�صوؤولني، كما اأن 

لدينا جالية كبرية يف اململكة العربية ال�صعودية حتظى برعاية 

كرمية من امللك وويل عهده ب�صكل دائم وم�صتمر.

التعاون االقتصادي
كما اأن هناك عالقات اقت�صادية وتنموية بني البلدين، حيث متول 

اململكة العربية ال�صعودية من خالل جمل�ش التن�صيق اليمني - 

ال�صعودي  عددًا من امل�صاريع اال�صرتاتيجية من �صمنها طريق 

عمران - عدن الذي �صاهمت اململكة العربية ال�صعودية مبليار 

دوالر اأثناء موؤمتر املانحني، وهذا املبلغ قد خ�ص�ش ويف طريقه 

اىل التنفيذ بعد التن�صيق مع  وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف 

بالدنا، اىل جانب قيامها باإن�صاء عدد من امل�صاريع احليوية التي تهم 

املواطن يف الريف واملدن، فهناك عدد من م�صاريع املياه والكهرباء 

يف خمتلف املحافظات.. ومتول اململكة م�صت�صفى احلديدة، وكذا 

امل�صت�صفى الطبي يف كلية الطب بتعز، اي�صاً اإعادة تاأهيل م�صت�صفى 

عدن ومركز القلب الذي يجري متويله على نفقة االأمري �صلطان، 

اإ�صافة اىل م�صروع م�صت�صفى جامعة ح�صرموت، ومركز ال�صرطان 

يف املكال، كما تقوم اململكة العربية ال�صعودية بتمويل عدد كبري 

من املعاهد الفنية وجتهيزها وت�صليمها 

للحكومة اليمنية مبوجب توجيهات من 

خادم احلرمني ال�صريفني، ونحن نعول على 

دور هذه املعاهد كثريًا الأنها تقوم بعملية 

االإعداد وتاأهيل عمالة مينية ماهرة والتي 

باإذن اهلل �صتغطي جانباً من احتياجات دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي كما هو متفق بني 

احلكومة اليمنية ودول املجل�ش.. كما متول 

اململكة اي�صاً م�صروع خط االأنابيب لتحلية 

املياه ملدينتي تعز واإب وهو م�صروع عمالق 

وتاريخي وجتري الرتتيبات لتمويله من 

ِقبل اجلهات املخت�صة يف اململكة وبتوجيه 

من القيادة ال�صعودية وعلى راأ�صها خادم 

احلرمني ال�صريفني وويل عهده.

تنسيق أمني
اأم��ا يف اجلانب االأمني، فهناك تن�صيق 

وتوا�صل م�صتمر بني اجلهات املخت�صة 

يف البلدين ال�صقيقني، كما يوجد عدد كبري 

من الطلبة اليمنيني يف املعاهد الع�صكرية 

اأو يف كلية ال�صرطة اأو احلربية اأوالطريان 

وجامعة االأم��ري نايف، كما لدينا اأع��داد 

كبرية من اأبناء اليمن املقيمني يف اململكة، 

واأي�صاً  املئات القادمني من اليمن ملتحقني 

يف اجلامعات ال�صعودية و�صراحة تقوم 

اململكة العربية ال�صعودية -م�صكورة-  

با�صتقبال 200 طالب �صنوياً يف  اجلامعات 

ويف كافة التخ�ص�صات، اإ�صافة اىل اأنها 

تخ�ص�ش لبالدنا 70 منحة للدرا�صات العليا �صواًء يف املاج�صتري 

اأم الدكتوراة اإ�صافة اإىل ذل��ك ت�صهم اململكة يف دع��م كثري من 

اجلامعات اليمنية وهناك توا�صل بني جامعات البلدين لالرتقاء 

بهذه العالقات اىل اأعلى م�صتوى واال�صتفادة مما و�صلت اليه 

اجلامعات ال�صعودية من تطور يف �صتى �صنوف العلم واملعرفة، 

وهناك العديد من معاهد البحوث التي تتبع هذه اجلامعات وميكن 

اال�صتفادة منها.

استثمارات سعودية
 اأما فيما يتعلق باال�صتثمار في�صاهم عدد من اال�صقاء ال�صعوديني 

يف كثري من امل�صاريع اال�صتثمارية يف بالدنا.. ولعل احد هذه 

امل�صاريع التي مت تنفيذها يف حمافظة ح�صرموت موؤخرًا وهو 

م�صروع م�صنع اال�صمنت الذي قام بتمويله عدد من امل�صتثمرين 

ال�صعوديني من اأ�صول مينية، وكذلك م�صنع اال�صمنت  يف حمافظة 

اأبني والذي قام بتنفيذه جمموعة العي�صائي وهناك م�صروع اآخر 

لال�صمنت يقوم بتمويله عدد من امل�صتثمرين ا�صافة اىل م�صاهمات 

اأخرى يف جمال ال�صياحة والفندقة وبناء امل�صاكن ونحن نعترب اأن 

دور اململكة العربية ال�صعودية دور اأ�صا�صي يف اال�صتثمار داخل 

بالدنا وهناك توجيهات من خ��ادم احلرمني ال�صريفني للقطاع 

اخلا�ش يف اململكة العربية ال�صعودية فيما يخ�ش امل�صاركة بعملية 

اال�صتثمار يف اليمن وهناك قطاعات واعدة يف جماالت النفط والغاز 

وال�صياحة وغريها من املجاالت اال�صتثمارية املتعددة يف بالدنا، 

ولدينا قوانني واأنظمة ت�صهل ان�صياب وانتقال روؤو�ش االموال اىل 

اليمن، كما اأن اململكة العربية ال�صعودية تدعم ان�صمام اليمن اىل 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي، وهناك ت�صريحات وا�صحة من 

خادم احلرمني ال�صريفني اعترب اأن اليمن هي رحم العرب االول 

واأنها البد اأن تكون ع�صوًا اأ�صا�صياً يف جمل�ش التعاون اخلليجي 

وقد قطعت بالدنا  �صوطاً كبريًا باالن�صمام اىل كثري من املجال�ش 

واملوؤ�ص�صات اخلليجية وت�صري بخطى ثابتة نحو �صراكة اأواًل ثم 

ا�صتكمال ما اتفق عليه لدعم االقت�صاد اليمني واإي�صاله اىل م�صتوى  

الو�صع يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي وت�صبح اليمن بالتايل -اإن 

�صاء اهلل- خالل �صنوات قليلة ع�صوًا كامالً يف هذه املنظومة العربية 

التي نحن جزء منها تاريخياً وجغرافياً وحا�صرًا وم�صتقباًل.

تحديات مشرتكة
۹ هناك ثمة خماطر تواجه اليمن وال�سعودية تتمثل يف القاعدة 

واحلوثيني وهناك حماولت خلرق الأمن امل�سرتك بني البلدين.. فهل 

ا�ستطاعت بالدنا واململكة جتاوز هذا اخلطر؟

- اعتقد اأن التن�صيق االمني على اأعلى م�صتوياته وقد حقق 

خطوات اإيجابية يف  مكافحة االره��اب، وال�صك اأن االرهاب اآفة 

دولية ونحن ل�صنا مع اململكة يف هذه  اجلبهة وحيدين ولكن جميع 

دول العامل تقف يف ا�صطفاف واحد ملواجهة هذا اخلطر الذي 

يهدد اال�صتقرار واالأمن والتطور واحلياة.. ونعرف اأن بلدنا تاأثر  

كثريًا جراء اأعمال االرهاب ولكن هناك اإرادة �صيا�صية و�صعبية 

ال�صتئ�صال هذا اخلطر، واعتقد اأن التن�صيق امل�صتمر بني البلدين 

ال�صقيقني والدعم املتكامل وتبادل املعلومات واال�صتفادة من 

تبادلها مهم جدًا ملكافحة االرهاب والق�صاء على هذه الظاهرة.

 وفيما يتعلق بق�صية احلوثي ال�صك اأن حمافظة �صعدة قد 

عانت كثريًا جراء اأعمال التمرد التي اأثرت على حياة املواطن 

وعلى تطور وا�صتقرار املحافظة وهي حمافظة واعدة ولديها من 

االإمكانات وخا�صة الزراعية والب�صرية الكثري وكانت تلبي جزءًا 

كبرياً من احتياجات بالدنا من املنتجات الزراعية وحتى يف ت�صدير 

اأن���واع من الفواكه واخل�صار املميزة 

واملعروفة.. نتطلع ب��اأن ت�صود احلكمة 

وامل�صوؤولية لدى كل اأبناء هذه املحافظة 

والعمل لعودة اال�صتقرار واإتاحة الفر�صة 

اأمام الدولة الإعادة بناء ما دمرته احلرب 

واي�صاً التعاون من قبل اجلميع لت�صميد 

اجلراح واإنهاء م�صببات الفتنة واحلرب 

والبدء باملعركة الكبرية والتي هي معركة 

البناء واإعادة اإعمار �صعدة.

> هل اأث��رت اأعمال املتمردين احلوثيني 
على و�سع املغرتبني اليمنيني يف ال�سعودية؟

- ال.. مل يتاأثر املغرتبون وال اأعمالهم 

باالأعمال التي اقرتفها املتمردون احلوثة، 

الأن اململكة تعرف دوافع تلك املجموعة 

حق املعرفة.. واملقيم اليمني يف اململكة 

يحظى ب���اح���رتام وت��ق��دي��ر ال�صلطات 

ال�صعودية، ونحن ندعو وب�صكل دائم 

املقيمني يف اململكة العربية ال�صعودية  

االلتزام باالأنظمة والقوانني واال�صتفادة 

من الفر�ش التي متنحها اململكة للمقيم 

اليمني.

خطة 
للعمالة 
اليمنية

ة  د ������س�����ع�����ا  ۹
ال�������س���ف���ري.. ك���ان 

امل������ل������ك ع�����ب�����داهلل 

ب��ن عبدالعزيز ق��د اأم���ر ب��اإع��ط��اء ام��ت��ي��ازات 

خ��ا���س��ة للعمالة ال��ي��م��ن��ي��ة.. ه��ل مت ترجمة 

تلك التوجيهات على اأر���ض الواقع من قبل 

اجلهات املخت�سة يف اململكة؟

- ال�صك اأن خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قد دعا اىل اأن 

تعطى الفر�صة لليد العاملة اليمنية الأنها 

اأقرب للواقع اخلليجي وجتربة اليمنيني 

املقيمني يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

�صواًء يف اململكة اأم بقية ال��دول االأخرى 

جتربة اإيجابية فقد �صاهم اليمنيون يف 

بناء اململكة وبع�ش دول اخلليج التي كانوا 

يقيمون فيها مثل دولة الكويت واالإمارات 

والبحرين وغريها، واأعتقد ان دور جمل�ش 

التعاون اخلليجي ويف اآخر اجتماع لوزراء 

اخلارجية بح�صور معايل وزير اخلارجية 

الدكتور اأبوبكر القربي قد اتفق على و�صع 

خطة وت�صور لربنامج ت�صتوعب من خالله 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي عددًا من 

االأيادي العاملة اليمنية واي�صاً لال�صتفادة 

من خمرجات اجلامعات اليمنية واملعاهد 

الفنية والتقنية التي بداأت تعطي ثمارها.

سمعة ممتازة
۹ ما الدور الذي تبذله ال�سفارة مع ال�سقاء ملعاجلة ق�سايا املقيمني 

غري ال�رشعيني وابتزازات بع�ض الكفالء؟

- نحن ال ن�صجع عملية االنتقال اىل اململكة بطريقة غري �صرعية 

الأن اليمني املقيم بطريقة �صرعية ت�صتطيع اأن تدافع عن حقوقه 

و تقف اىل جانبه خ�صو�صاً واأن القوانني واالأنظمة يف اململكة 

العربية ال�صعودية ترعى كل املقيمني لكن ال�صخ�ش الذي يدخلها  

بطريقة غري �صرعية حقيقًة ال ن�صتطيع اأن نقف اىل جانبه، الأنه ال 

يعمل لدى جهة ر�صمية ولي�ش لديه وثائق وال ت�صتطيع اأن تتابع 

�صواًء مل�صاحله اأم حقوق االآخر عليه وبالتايل  نن�صح كل العمالة 

اليمنية باأن ت�صحح اأو�صاعها داخل اململكة وخا�صة العنا�صر التي 

دخلت بطرق غري �صرعية الأن  هذا ال يخدمهم وال يخدم املقيمني 

ب�صكل عام يف اململكة وي�صيئ لل�صمعة املمتازة التي يحظى بها 

املقيم اليمني لدى املواطن ال�صعودي ولدى اجلهات الر�صمية 

واملخت�صة يف اململكة وبالتايل نن�صح اأبناء اجلالية باأن يكون 

دخولهم اىل ال�صعودية بطريقة �صرعية وقانونية حتى ي�صتطيع اأن 

يعمل ويعي�ش بهدوء وا�صتقرار واأمن واأمان واأن ياأخذ حقه كاماًل.

مشاكل الكفيل
۹ هل بحثتم مع ال�سقاء يف اململكة ق�سية الكفيل؟

- ال.. ق�صية الكفيل موجودة لكل املقيمني واعتقد اأن هناك جهات 

�صعودية تدر�ش هذا املو�صوع بالتعاون مع دول يف جمل�ش التعاون 

اخلليجي.. واجلالية اليمنية ال متثل �صوى جزء ب�صيط من املقيمني 

يف اململكة العربية ال�صعودية ب�صكل خا�ش.. مبعنى هناك اأربع 

دول لديها جاليات مقيمة يف اململكة اأكرث من اليمن ويخ�صعون لهذا 

النظام ونحن ناأمل ونتطلع يف امل�صتقبل باأن ت�صبح االمور اأكرث 

�صهولة يف التعامل بني اليمني املقيم واجلهة ال�صعودية بطريقة 

ت�صري وفقاً الأنظمة وقوانني العمالة يف اأنحاء العامل.

بقايا الكهنة
۹ �سعادة ال�سفري هناك عنا�رش من بقايا 
النظام الإمامي يعي�سون يف اململكة وكانوا 

ي��ق��دم��ون دع��م��ًا م��ال��ي��ًا للعنا�رش امل��ت��م��ردة 

احلوثية.. هل هذه الأن�سطة مازالت قائمة 

وماذا اتخذت ال�سفارة يف هذا اجلانب؟

- الذي اأعرفه اأن بقايا ا�صرة اآل حميد 

الدين قد ح�صلوا على جن�صية اململكة 

العربية ال�صعودية واأ�صبحوا مواطنني 

�صعوديني وتعترب اململكة هي امل�صوؤولة 

عنهم م�صوؤولية كاملة.

۹  هناك حوزات خليجية تدعم احلوثيني 
فهل ثمة تن�سيق ميني - �سعودي لو�سع 

حد لذلك؟

- ال�صعودية لديها جتربة معروفة مع 

احلوثيني، مثلما لدى بالدنا اي�صاً جتربة 

مع هذه املجموعة اخلارجة عن القانون 

والتي ت�صتهدف م�صلحة املنطقة واأمنها 

وا�صتقرارها.

الصادرات الزراعية
۹ ي��رتدد ب��اأن هناك العديد من املنتجات 
الزراعية اليمنية ل ي�سمح 

بدخولها اىل اململكة.. ما 

اأ�سباب ذلك؟

- ال.. ال.. هذا الكالم 

غري�صحيح هناك االآن 

خمتربات موجودة يف 

حدود البلدين يتم من 

خاللها فح�ش كل املنتجات وتخ�صع ملقايي�ش  

وموا�صفات فنية بحتة ومل اأتلَق اأي �صكاوى من 

التجار اليمنيني الذين يقومون بنقل  �صلع زراعية 

اىل داخل اململكة.. ففي اأ�صواقها تتواجد كل اأنواع 

املنتجات الزراعية اليمنية من اخل�صار والفواكه 

يف كافة املوا�صم.

۹ ماذا عن موؤمتر اأ�سدقاء اليمن .. هناك احتمال.. 
كما يقال - اأن املوؤمتر �سيعقد قريبًا يف الريا�ض؟ هل 

هناك تفا�سيل جديدة حول ذلك؟

- اململكة تدعم اليمن دعماً كامالً لو�صع �صيا�صات 

داعمة لها اقت�صادياً وا�صتمرار دعم املانحني خلطط 

وبرامج التنمية يف بالدنا اىل جانب اأن اليمن تقوم 

بعملية ا�صالحات �صاملة حالياً.. وهذا الربنامج 

يحظى مبتابعة م�صتمرة من قبل ا�صدقاء اليمن، 

وهناك دعم لتنفيذه يف كافة املجاالت االإداري��ة 

واالقت�صادية وال�صيا�صية.

العالقة مع الجالية
۹ كيف ت�سفون عالقة ال�سفارة مع اجلالية؟

- عالقة ال�صفارة باجلالية مم��ت��ازة ونحن 

نرعى اجلالية يف كافة املجاالت، وجزء كبري من 

مهام ال�صفارة هو خلدمة املقيمني �صواًء اأكان يف 

متابعة ق�صاياهم مع اجلهات املخت�صة يف اململكة اأم يف متابعة 

ق�صاياهم داخل اليمن اأو فيما يتعلق بوثائقهم اأوالتحاق اأبنائهم  

يف اجلامعات ال�صعودية اأو داخ��ل الوطن.. وبالتايل ال�صفارة 

م�صوؤولة م�صوؤولية كاملة عن املقيم اليمني وتلبي قدر ا�صتطاعتها 

حاجياته التي توفر له اال�صتقرار والعي�ش الهادئ واالآمن يف بلده 

الثاين اململكة.

۹ هل ال�سفارة والقن�سلية يف جدة كافية ملتابعة ق�سايا املغرتبني 
اليمنيني وماذا عن بقية املدن؟

-  زم��ان كانت لدينا  قن�صلية يف جيزان واأخ��رى يف املنطقة 

ال�صرقية وكان اأعداد املقيمني  اليمنيني اأ�صعاف ما هو موجود 

حالياً قبل حرب اخلليج الثانية.. اعتقد اأنه اإذا ا�شتمر تفعيل ن�شاط 

ال�صفارة والقن�صلية وفروع اجلاليات يف املدن الرئي�صة والتوا�صل 

امل�صتمر والتن�صيق مع وزارة �صوؤون املغرتبني ..اعتقد اأن خدمة 

املقيم �صوف تتطور واال�صكالية التي تواجهها ال�صفارة والقن�صلية 

يف جدة هي ا�صكالية انتقال النا�ش بطرق غري �صرعية اىل داخل 

اململكة.

 لدينا -لالأ�صف ال�صديد - ظاهرة الت�صول، وهذه الظاهرة قد خّفت 

اىل حد كبري موؤخرًا .. حيث كان يوجد عدد من االطفال والعجزة 

املت�صولني وهذه كانت تخلق لنا اإ�صكالية وت�صبب لنا اإحراجاً 

ووزارةال�صوؤون االجتماعية م�صكورة ن�صقت مع اليون�صكو ومع 

اململكة العربية ال�صعودية وال�صفارة يف ال�صورة وم�صاركة يف كل 

االوقات للحد من هذه الظاهرة.

تهريب األطفال
۹ ظاهرة تهريب الطفال.. ماذا عنها؟

- ظاهرة تهريب االطفال والعجزة واملعاقني اأ�صبحت اأقل بكثري 

مما كانت عليه يف ال�صابق.

۹ هل اأعدمت الكثري من الطفال الذين مت تهريبهم؟
- لدينا تن�صيق كامل مع اجلهات املخت�صة ال�صعودية بهذا 

اخل�صو�ش بحيث يتم نقل االطفال اىل احلدود ومن ثم ت�صليمهم 

للجهات املخت�صة يف اليمن.

۹ كم عدد املغرتبني اليمنيني يف اململكة؟
- اأعتقد اأن اأعداد اليمنيني املغرتبني يف ال�صعودية ال يتجاوز 

800.000 مغرتب.

قضايا املسجونني
۹  املقيمون امل�سجونون .. ماذا عنهم وكيف تتابعون ق�ساياهم؟

- نحن نتابع ق�صايا املقيمني يف ال�صجون ب�صكل دوري ومنتظم، 

ولدينا ك�صوفات بكافة ال�صجناء كما اأننا على توا�صل م�صتمر مع 

م�صالح ال�صجون ومكاتب العمل واأق�صام ال�صرطة للح�صول على 

كافة املعلومات، كما يتم التوا�صل مع املحاكم  من خالل اجلاليات 

والقن�صلية ونعمل قدر االإمكان على ت�صيري ق�صاياهم �صواًء من 

خالل مكاتب العمل اأو املحاكم بطرق ت�صهل على اأن ياأخذ كل ذي 

حق حقه، ولالأ�صف ال�صديد اأن الن�صبة الكبرية من ال�صجناء هم من 

العنا�صر التي عربت احلدود بطرق غري �صرعية ومع ذلك فنحن 

م�صوؤلون عنهم ونتابع ق�صاياهم حتى يتم عودتهم اىل الوطن.

راضون عما تحقق
۹ ما هي اأبرز الجنازات التي ت�سعرون اأنكم حققتموها ك�سفري يف 

�سبيل تطوير العالقة بني البلدين ال�سقيقني؟

- حقيقة ماحتقق يف عالقة البلدين ال�صقيقني ياأتي بتوجيهات 

فخامة الرئى�ش علي عبداهلل �صالح - حفظه اهلل - وخادم احلرمني 

ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل- واعتقد انه يف 

اإط��ار هذه التوجيهات نحن نحاول بقدر ما ن�صتطيع اأن نعمل 

بها ون�صري يف طريق حتقيق هذه االهداف وهي اإي�صال العالقة 

االخوية بني البلدين ال�صقيقني اىل كامل ال�صراكة يف كافة املجاالت 

وناأخذ التوجيهات من القيادة ال�صيا�صية ب�صكل م�صتمر ودائم لرفع 

وترية االأداء والعمل خلدمة عالقة البلدين ال�صقيقني، ونحن 

را�صون عن هذه العالقة.

خليجي 20
۹ بالن�سبة خلليجي ع�رشين.. كيف ترون موقف ال�سعودية؟

- ب�صراحة اململكة العربية ال�صعودية داعمة وكان لها دور كبري 

يف هذا ال�صاأن واأنا اأذكر من ت�صريحات �صاحب ال�صمو امللكي االمري 

�صلطان بن فهد ونواف بن في�صل اأكدا دعمهما لليمن يف اإقامة هذه 

ال��دورة، واعتقد اأن ال��دورة �صوف ت�صري 

اىل نهايتها، لكن علينا اأن نت�صاءل ما الذي 

هياأناه.. وهل اأ�صبحت االمور جاهزة مبا 

يف ذلك تقدمي كافة الت�صهيالت الإقامة هذه 

البطولة الكبرية.. واأمتنى من اجلهات 

املخت�صة يف حمافظتي عدن واأبني ووزارة 

ال�صباب والريا�صة اأن تكون قد قامت بدورها 

بحيث ان االمور ت�صري بال�صكل الذي نريده 

وهو االإع��داد الكامل لنجاح هذه ال��دورة 

واإعطاء ال�صورة التي نتمناها عن قدرة 

اليمن على اإجن���اح ه��ذه ال���دورة -ب��اإذن 

اهلل- ونحن ال نعترب خليجي ع�صرين فقط 

مهرجاناً ريا�صياً واإمن��ا  مهرجاناً �صبابياً 

ومهرجاناً فلكلورياً بكل ماتعنيه الكلمة 

خلدمة اليمن وخدمة عالقتها مع ا�صقائها يف 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

 ونحن جنزم اأن االأمور �صوف ت�صري ب�صكل 

يحقق هذا الهدف باإذن اهلل وهذه الثقة نابعة 

من امكانات اليمن وتاريخها ومن الثقة التي 

نحظى بها من اال�صقاء بدول جمل�ش التعاون 

اخلليجي.

۹ لو عدنا اإىل حمافظة �سبوة باعتقادكم ملاذا 
بداأت القاعدة الآن تن�سط يف هذه املحافظة .. ما 

هي ال�سباب من وجهة نظركم؟

- بالن�شبة لن�شاط القاعدة يف �شبوة 

لالأ�صف،  فهناك عنا�صر ا�صتقطبت اأثناء 

الت�صطري وكانت خارج اليمن وذهبوا اىل 

افغان�صتان والبو�صنة واىل كل املناطق 

امللتهبة وعادوا بهذه االفكار مثلهم مثل ما هو موجود يف اأبني اأو 

يف مارب وغريها من املحافظات، وميكن الطبيعة اجلغرافية يف 

بع�ش املناطق خدمت هذه العنا�صر التي ال متت اىل اال�صالم وال 

اىل مبادئه واأخالقه ب�صلة، وهي حقيقة  تخدم اأعداء اليمن واأمنه 

وا�صتقراره وتطوره.

۹ ي��ق��ال اإن ه��ن��اك دع��م��ًا لعنا�رش احل���راك النف�سايل م��ن جت��ار يف 
ال�سعودية .. هل لديك معلومات حول هذا؟

- اأنا مل اطلع على معلومات مبا�صرة عن هذا املو�صوع واعرف 

اأن اململكة العربية ال�شعودية ل ت�شمح باأي ن�شاط لأي مقيم داخل 

اأرا�صيها �صد اأية دولة �صقيقة وبالذات اليمن.

۹ ما هو ال�سوؤال الذي كنتم تتوقعون اأن نطرحه عليكم ومل يرد �سمن 
ال�سئلة هذه؟

- ال�صوؤال الذي كنت اأتوقعه ومل يرد هو ما راأيي يف الدورات 

التدريبية التي تقيمها النقابة لالإعالميني اليمنيني يف اململكة؟

 وب�صراحة اأنا �صعيد بهذه الدورة وما �صبقها من دورات وما 

�صياأتي من دورات ت�صمل هذه املجموعة وهذه النخب املثقفة من 

اأبناء اليمن للتعرف على اأو�صاع التطور ال�صامل الذي ت�صهده 

اململكة واي�صاً لتعميد واإعطاء عالقة البلدين ما ت�صتحقه من عناية 

واهتمام من رجال االعالم وال�صحافة وهذه م�صوؤولية تتحملونها يف 

نقل ال�صورة �صواًء  عن ما حتظى به اململكة وقيادتها واأبناوؤها من 

حب وتقدير لدى ال�صعب اليمني، واي�صاً ما مل�صتموه من ا�صتعداد 

لدى امل�صوؤولني ال�صعوديني لدعم اليمن واأمنها وا�صتقرارها 

ووحدتها.

۹ طاملا واأنتم �سعداء بهذه الدورات.. كيف �ستدعمون النقابة ملوا�سلة 
هذه اجلهود؟

� اأقول كل منظمات املجتمع املدين هي مكملة لل�صلطة وهو جزء من 

النظام ومن املجتمع وهي ت�صاهم يف تطور اليمن واأمنه وا�صتقراره.

۹  كلمة اأخرية حتب اأن تقولها؟
- �صكرًا جزياًل.. واأنا �صعيد بكل ما �صمعته من خالل ال�صحافة 

ومن خالل اللقاء بعدد من امل�صوؤولني ال�صعوديني الذين التقيتم 

بهم ونقلتم �صورة جميلة نت�صرف بها لل�صحافة ال�صعودية 

وللم�صوؤولني ال�صعوديني يف وزارة الثقافة واالإعالم واي�صاً ما 

تركتوه من انطباع اإيجابي عن امل�صتوى الثقايف والعلمي واي�صاً 

احلرفية واملهنية التي و�صل اإليها ال�صحفي اليمني.. و�صكرًا 

جزياًل.۹
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بقلم/ سيف الرحبي 

¿ اإذا ك��ان��ت ال��ي��م��ن، كل 
ال��ي��م��ن، حلقة اأ���ص��ا���ص��ّي��ة يف 

ح�صارات امل�صرق، والذاكرة 

ال��ع��رب��ّي��ة امل���رتّن���ح���ة حتت 

اأعباء وا�صتحقاقات الع�صور 

احل���دي���ث���ة، ال���ت���ي ت��رك��ت��ه��ا، 

ه��ا ونخبها  ب��ن��اوؤ اأو تركها اأ

التطّلع  منطقة  يف  احلاكمة، 

وال��ط��م��وح، ال��ت��ي ا�صتطالت 

منذ بدايات القرن الع�صرين، 

حتى ال��ربه��ة ال��راه��ن��ة، التي 

ال تعمل اإال على واأد وتدمري 

ذلك احللم يف التطلع اإىل جتاوز 

االأزمات الطاحنة املهيمنة على 

جممل الرتكيبات واالأو�صاع 

العربّية..

ال��ي��م��ن ج���زء ع�����ص��وي من 

ه���ذا امل�����ص��ار ال��ع��رب��ي وه��ذه 

ال�صريورة القا�صية.. ال يكاد 

ه��ذا البلد العريق، اأن يفتح 

نافذة على حلم واأمل ينت�صله 

من الو�صع الذي يرف�ش فيه منذ 

اجن��از اال�صتقالل ال�صيا�صي، 

اإال وت��ت��ن��ا���ص��ل ال��ع��ق��اب��ات 

واملجازر واالأعداء من الداخل 

واخلارج..

اأمام هذا القدر الرتاجيدي، 

وتلك الرتكيبة القبلّية املعقّدة 

ال��ت��ي اأح���ال���ت »امل��ارك�����ص��ي��ة 

اللينينّية« اأو املاوّية، اإىل جزء 

من ه��ذا الفلكلور لع�صبّيات 

القبائل واملناطق وعنفها املقّنع 

مبا يندرج يف �صياق املفارقات 

ال�صاخرة..

اأمام هذا الو�صع الرتاجيدي 

ال��راع��ب، اأت��ذك��ر اأ�صدقائي 

اليمنينّي منذ مطلع ال�صبعينيات 

ى اأبجديات ثقافة  حني كنا نتهجَّ

حمتملة، رغم الروؤية الوثوقّية، 

يف ال�����ص��ي��ا���ص��ة واالج��ت��م��اع، 

التي �صتقلب اأو�صاع التخلف 

احل�صاري راأ���ص��اً على عقب، 

و���ص��ي��ب��داأ ال��ت��اري��خ م�صريته 

احلتمّية املظفرة!

٭ ٭ ٭

ما اأثار لواعج ال�صوق واالأمل 

نحو اليمن، لي�ش فقط ن�صرات 

االأخبار الكارثّية، حول دماء 

اليمنينّي التي اأ�صحت ت�صكل 

راف���دًا متدفقاً يف نهر الدماء 

العربّية امل�صفوكة، من »الوريد 

اإىل الوريد«- والعبارة لغادة 

ال�صمان- فبجانب ذلك، يبزغ 

التاأثري يف م�صار  �صوء قليل 

هذا التاريخ ال�صعب، لكنه دال 

وعميق، وعلى �صبيل ال�صدفة، 

اأج��ل�����ش ه���ذا ال�����ص��ب��اح على 

طاولة مكتبي، املعباأة كالعادة 

بالفو�صى والبعرثة، اآخذًا يف 

مللمة االأوراق والكتب، بعد 

عودتي من )�صاللة( املزهرة 

ب��اخل��ري��ف وج��م��ال الطق�ش، 

 ، ليمنّية ا د  و للحد خمة  ملتا ا

حيث اأجد كتباً، اأبدعتها االأقالم 

اليمنّية �صعرًا ودرا�صة وفناً.. 

اأح��م��د ب��اك��ث��ري، عبدالعزيز 

املقالح، اأحمد ال�صياد، هدى 

اأب��الن، اآمنة الن�صريي، عمر 

عبدالعزيز، الرازحي، ال�صاخر 

احلزين، �صوقي �صفيق.. الخ..

ه�����وؤالء ج���زء م���ن النخبة 

اليمنّية التي ت�صكل ذلك ال�صوء 

الرا�صح عرب اجلثث واملجازر 

واأ�صطبالت الظالم الكا�صح..

وت��ع��ود ذاك��رت��ي اإىل اأولئك 

اليمنيني ال��ذي��ن �صكلوا بهاء 

احل��ل��م وحم��ط��ة وع���ي نقدي 

عرب اأرج��اء اجلزيرة والوطن 

العربي..

رغ�����م خ������ذالن ال���ت���اري���خ 

ل��ه��م، مثلما خ��ذل امل�صروع 

النه�صوي العربي مبختلف 

متظهراته وجتلّياته الفكرية 

وال�صيا�صّية.

٭ عن الحتاد الإماراتية

اليمن.. اليمن

حوار
سفري بالدنا يف اململكة العربية السعودية لـ»امليثاق«:

التنسيق األمني اليمني - السعودي يف أعلى مستوياته
¿  تتصف العالقات اليمنية السعودية بأنها عالقة عضوية تتوافر لها كل مقومات التوحد من الجغرافيا والدين والنسب واللغة والعادات 

والتقاليد وتذوب فيها كل الفروق الجزئية لتشكل عالقة أنموذجية في اإلطار االقليمي والدولي..
وقد شهدت هذه العالقة تناميًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاقية جدة في العام 2000م، والتي أزالت كافة االشكاليات الحدودية التي كانت 

عالقة منذ أكثر من سبعة عقود لتبدأ بعدها صفحة جديدة من التعاون والتنسيق بين البلدين والشعبين وذلك بفضل السياسة 
الحكيمة لقيادتي البلدين وحرصهما على السير قدمًا بهذه العالقة نحو آفاق التكامل والتطور والنماء.

والشك أن وراء تلك التوجهات السياسية جنودًا مجهولين يعملون بإخالص على ترجمتها وجعلها موضع التنفيذ..
وفي هذا المقام يتبادر إلى الذهن الدور الملموس للدبلوماسية اليمنية في المملكة العربية السعودية بقيادة السفير المخضرم 
محمد علي محسن األحول الذي يتحدث لـ»الميثاق« في هذا اللقاء عن طبيعة العالقات اليمنية السعودية وآفاقها وقضايا التعاون 

والتنسيق المشترك في مختلف المجاالت.

خادم الحرمني الشريفني وجه املستثمرين السعوديني لالستثمار يف اليمن
ساهمت اململكة بمليار دوالر لتمويل 

مشروع طريق عمران - عدن

200 طالب 
يمني يلتحقون 
يف الجامعات 

السعودية سنويًا

ساهم اليمنيون 
يف بناء اململكة 

وبعض دول 
الخليج 

هناك برنامج 
الستيعاب العمالة 

اليمنية يف دول الخليج 
تم االتفاق عليه مؤخرًا

اإلقامة غري 
الشرعية يف اململكة 

تـُضيع حقوق 
العامل اليمني

السعودية لن تسمح ألي 
مقيم يف أراضيها  أن يمارس 

نشاط معادي لليمن

حوار/ محمد أنعم

أعمال املتمردين 
لم تؤثر على وضع 
املغرتبني اليمنيني 

يف السعودية

الشيخ القبلي سالمات الضرائب تتوعد التجار بإجراءات صارمة
¿ تعر�ش ال�صيخ عبدالواحد 
ع��ل��ي القبلي من���ران الوكيل 

امل�صاعد- رئي�ش فرع املوؤمتر 

مبحافظة مارب- ع�صو اللجنة 

ال��دائ��م��ة حل���ادث م����روري يف 

الطريق العام �صنعاء- مارب 

وحتديدًا يف منطقة كمب كعالن 

اأثناء عودته من �صنعاء عقب 

امل�صاركة يف فعاليات احلوار 

الوطني، وعلى اإث��ر ذل��ك فقد 

اأ�صيب اأثناء احلادث هو اأربعة 

من مرافقيه باإ�صابات متو�صطة 

بينما انتهت �صيارته ال�صا�ش 

ال��ت��ي ك��ان على متنها اأث��ن��اء 

احلادث.

وق��د مت نقل ال�صيخ القبلي 

ومرافقيه اىل م�صت�صفى الرئي�ش 

ال��ع��ام مب��ارب لتلقي العالج 

جراء اال�صابات..»امليثاق« 

تتمنى ل��ل��ق��ي��ادي امل��وؤمت��ري 

ال�صيخ ع��ب��دال��واح��د القبلي 

ال�����ص��ف��اء ال��ع��اج��ل وال��ع��ودة 

اىل ممار�صة مهامه الوطنية 

والتنظيمية.۹

¿ ح���ددت م�صلحة ال�صرائب ي��وم 21 اغ�صط�ش 
اجل��اري موعدًا التخاذ االج���راءات ال��رادع��ة �صد 

التجار املمتنعني عن تقدمي االإقرارات ال�صريبية، 

بعد اأن كانت امل�صلحة اأعلنت اأن يوم 15 اأغ�صط�ش 

هو موعد تقدمي االإق���رارات ال�صريبية اخلا�ش 

باأن�صطتهم.

واأكد اأحمد غالب رئي�ش امل�صلحة ان معار�صة 

القطاع اخلا�ش لقانون �صريبة املبيعات هدفه 

التهرب من االلتزام باأداء ما عليه للدولة.. م�صريًا اىل اأن 

ما يدفعه القطاع اخلا�ش من �صرائب ال ي�صل اىل ن�صبة %5 

مما يدفع على املرتبات واالجور ملوظفي الدولة، وان اجلمارك 

التي تفر�ش على ال�صلع امل�صتوردة ال تبلغ �صوى 20% من ن�صبة 

اأ�صعارها احلقيقية.

واأو�صح غالب اأن املبالغ املح�صلة من 

 130 ال�صرائب ال��ع��ام املا�صي بلغت 

مليار ري��ال، ويف ح��ال تطبيق القانون 

فاإن التح�صيل �صيت�صاعف 4 مرات خالل 

ال�صنوات االربع القادمة.

وق��ال رئي�ش امل�صلحة يف ور�صة عمل 

اال�صبوع املا�صي اإن الغرفة التجارية 

وال�صناعية باأمانة العا�صمة متار�ش االرهاب 

�صد بع�ش التجار.. مهددًا مبقا�صاة كل من يتزعم 

احلملة التحري�صية التي �ُصنت �صد القانون يف االعالم 

الر�صمي.۹

موظفو مؤسسة املياه بقعطبة يشكون تأخري 
صرف رواتب )18( شهرًا

¿ �صكا عدد من موظفي موؤ�ص�صة املياه وال�صرف ال�صحي مبديرية قعطبة 
تاأخري �صرف م�صتحقاتهم للفرتة من فرباير 2009م، اإىل يوليو 2010م.. وجاء 

يف ر�صالتهم- ح�صلت »امليثاق« على ن�صخة منها- املوجهة اإىل حمافظ ال�صالع 

االأخ علي قا�صم طالب واأمني املجل�ش املحلي ومدير عام املديرية اأنه يف الوقت الذي 

ي�صتوجب علينا تاأدية واجباتنا ب�صكل متميز ودون اأي تق�صري اأو تقاع�ش فاإننا جند 

تواطوؤًا ومماطلة من اجلهات الر�صمية املعنية، حيث مل جند منهم �صوى املواعيد من 

اأ�صبوع الآخر ومن �صهر اإىل �صهر طوال الفرتة املذكورة نحو )18( �صهرًا.

واأو�صحت ال�صكوى املذيلة بتوقيعات عدد من املوظفني اأن االأم��ل كبري يف 

امل�صوؤولني باملحافظة لالنت�صار للحق و�صرف اال�صتحقاقات من الرواتب وغريها 

من اال�صتحقاقات االأخرى القانونية �صيما واأنهم يعانون ظروفاً اقت�صادية ومعي�صية 

�صعبة يف ظل املماطلة والت�صويف من املعنيني.

يذكر اأن حمافظ املحافظة قد وجه يف الر�صالة املذكورة توجيهات �صريحة ملدير 

عام املوؤ�ص�صة باملحافظة ل�صرف رواتب املوظفني وفقاً للقانون.۹


