
۹ بعد حادثة الطردين املفّخخني اللذين مت اكت�شافهما يف دبي 
وبريطانيا وال�شجة الإعالمية التي اأثريت على م�شتوى العامل 

حول اإر�شالهما من اليمن.. ما الآثار ال�شلبية التي تتوّقعونها 

على جهود احلكومة اليمنية لتحقيق التنمية وجذب ال�شتثمار؟

- اأمتّنى اأن ل ت�ؤّثر الأحداث التي ح�صلت م�ؤّخرًا على 

جه�د اليمن يف جمال التنمية وال�صتثمار، ويجب اأن نعرتف 

ونّقر ب�صكل وا�صح باأن اليمن قّدمت اإىل العامل يد التعاون 

يف مكافحة الإرهاب بكل الإمكانات املتاحة لديها، لكنها تظل 

بحاجة لدعم دويل كبري ملكافحة الإره��اب والختاللت 

الأمنية.. كان من املفرت�ض تقدمي كل الدعم املطل�ب لليمن 

ل�ج�صتياً ومادياً وفنياً وتبادل املعل�مات.. طبعاً اأ�صتطيع 

الق�ل اإن فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�ض اجلمه�رية 

عندما عقد امل�ؤمتر ال�صحفي عقب الإع��الن عن الطرود 

امل�صب�هة اأو التي قيل اإنها مفّخخة واأر�صلت من اليمن، قد 

و�شع النقاط على احلروف واأزال العديد من ال�شكوك، 

وقال فخامته: اإن اليمن تق�م مبكافحة الإرهاب و�صت�ا�صل 

جه�دها ومتّنى على دول الإقليم والعامل اأن ت�صارك اليمن 

جه�دها يف مكافحة الإرهاب.

هذه اخلط�ة من فخامة الرئي�ض ت�ؤكد فعاًل احلكمة يف 

التعامل مع مثل هذا الظرف الطارئ، والآن تك�ّشفت خيوط 

الق�صية بكل ب�صاطة وعرف اجلميع ما ح�صل وحجم التجني 

الذي طال بالدنا.

ارة! بالَقطَّ
نحن نريد بناء قّ�ة حقيقية وفعلية تعمل على جعل هذه 

املنطقة خالية من الإرهاب لي�ض على م�صت�ى الداخل فقط، 

فمازال �صغلنا ال�صاغل ه� القر�صنة البحرية يف خليج عدن 

والبحرين الأحمر والعربي، وهناك م�صكلة التدّفق الهائل 

لالجئني من منطقة القرن الأفريقي اإىل اليمن، وهذه امل�صكلة 

تنتظر فقط ت�قيت معنّي حتى ت�صل اإىل نقطة كارثية.. اليمن 

ت�صتقبل اأع��دادًا مه�لة من الالجئني الذين يبلغ عددهم 

ملي�ن لجئ  والعامل يقّدم الدعم لليمن بالقّطارة.

نحن نتكّلم عن اإرهابيني يف الداخل 

عبارة عن تنظيم القاعدة وخمّلني 

بالأمن وقرا�صنة م�ج�دين يف البحر 

���ص��ع��ار ال�صلع  اأ يت�صّبب�ن يف رف��ع 

والب�صائع ال�ا�صلة اإلينا ويحاول�ن 

اأن ي��صم�ا ه��ذه املنطقة بامل�صاكل 

والإره����اب، ولدينا م�صكلة لجئني 

تتفاقم ي�ماً بعد ي�م والعامل يتفّرج 

ويريد لليمن اأن تتعامل مع كل �صيء يف 

ظل اإمكانات وم�ارد �صحيحة تخ�ّص�ض 

�ص جزء  للتنمية والآن اأ�شبح يخ�شّ

منها مل�اجهة الإره��اب والختاللت 

الأمنية.. مازلنا يف اليمن متفائلني 

على امل�صت�ى التنم�ي وال�صتثماري 

باأننا �صنتغّلب على ه��ذه التحديات 

التنمية والتخفيف من  ن عملية  واأ

الفقر وج��ذب ال�صتثمارات ما�صية 

اإىل الأم���ام.. فاحلك�مة ق��ادرة على 

التعامل مع هذه التحديات ويف نف�ض 

ال�قت، لدينا الإمكانات الب�صرية وعق�ل تفّكر ورغبة اأكيدة 

يف اأن تك�ن منطقة اجلزيرة العربية واخلليج والبحرين 

الأحمر والعربي مناطق اأمن و�صالم وا�صتقرار وتنمية 

وا�صتثمار، ونريد من العامل اأن يتعاون معنا ب�صكل فعلي، 

ونحن ل ن�شّكل خطرًا على الآخرين اإذا اأ�شبحنا قّوة اأمنية 

يف الداخل وعلى م�صت�ى البحر، بالعك�ض نحن دعاة �صالم 

وهذه الق�صايا �ص�ف تبحث وتناق�ض ب�صكل �صريح ووا�صح 

يف الجتماع القادم لأ�صدقاء اليمن يف الريا�ض مطلع العام 

القادم 2011م.

تحديان متالزمان 
۹ هل اأ�شبحت ظاهرة الإره���اب هي التحّدي الأول الذي 
تواجهه اليمن اأم اأنه على نف�س الدرجة من الأهمية مع التحديات 

الرئي�شية الأخرى مثل الفقر والبطالة وتدّن م�شتوى اخلدمات؟

- لدينا حتديان الإره��اب والفقر، واأعتربهما يف نف�ض 

امل�صت�ى من الأهمية، فهما متالزمان مع بع�صهما، ويجب 

الإقرار باأن حتّدي الإرهاب مرتبط متاماً بتحّدي الفقر.

وعالج الفقر معروف وه� التنمية ومزيد من ال�صتثمارات 

و�صيعالج، اأما حتّدي الإرهاب فنحن نحاول مكافحته بكل 

ما لدينا من قّ�ة ولكن تظل اإمكاناتنا حمدودة مقارنة بحجم 

هذا التحّدي الكبري الذي ن�اجهه، لذا نطلب من العامل اأن 

يفهم هذا التحّدي فما يجري من م�اجهات لي�ض عماًل ب�صيطاً 

ولي�ض فقط الق�صاء على بع�ض عنا�صر القاعدة اأو مطاردة 

اخلارج�ن على القان�ن واملخلني بالأمن �ص�اء يف املناطق 

ال�صمالية »�صعدة« اأو يف بع�ض مناطق بع�ض املحافظات 

اجلن�بية وال�صرقية، هذا التحّدي مينع مكافحة الفقر.. 

التحديان مرتبطان ببع�صهما، واإذا مل نق�ِض على الإرهاب 

فلن ن�صري يف عملية التنمية.

عالقات اسرتاتيجية 
۹ اأعربت بع�ض الأو�شاط ال�شيا�شية وال�شعبية يف اليمن عن 
خم��اوف من تركيز الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة 

القادمة على مكافحة الإرهاب يف اليمن على ح�شاب الحتياجات 

التنموية، وذلك ب�شبب التطّورات املّت�شلة بالطرود املفّخخة.. 

اإىل اأي مدى تبدو هذه املخاوف حقيقية؟

-  اأبدًا.. اأبدًا.. عالقتنا باجلانب الأمريكي ا�صرتاتيجية، 

ويجب اأن يفهم اجلميع هذا، فهي لي�صت عالقة م�ؤّقتة تنتهي 

بانتهاء ظرف معنّي.. اليمن وال�ليات املتحدة �صريكان يف 

عملية التنمية ومكافحة الإرهاب، وحتى الرتكيز الأخري 

على مكافحة الإرهاب وم�اجهة ما ي�صّمى »تنظيم القاعدة 

يف جزيرة العرب« وبع�ض الختاللت الأمنية جاء لأن 

الأحداث احلالية اأ�صبحت م�ّجهة له، لكن تظل معاجلة 

م�صكلة الإرهاب يف اليمن مرتبطة مبعاجلة الفقر.. التنمية 

يف اليمن حتتاج اإىل اعتمادات مالية هائلة ودعم فني كبري 

وتط�ير الإدارة و�صّخ دماء جديدة على كل امل�صت�يات 

الإدارية، وبالتايل ما وجدناه يف الأيام املا�صية من اجلانب 

الأمريكي عبارة عن رّد فعل لهاج�ض اأمني، ال�ليات املتحدة 

تتعامل معه على اأ�صا�ض ال�قت واملكان، لكن كما قلت عالقتنا 

مع اأمريكا ا�صرتاتيجية والدعم الأمريكي وا�صح و�صريح 

لليمن حتى تتخّل�ض من الإرهاب، واأمريكا تعرف اأن الق�صاء 

على الإره��اب يقت�صي التعامل مع الفقر وب��ذل اجله�د 

للتخفيف من الفقر واحلّد من البطالة وحت�صني م�صت�ى 

اخلدمات وت�فري م�صاريع التنمية، وبالتايل اأعتقد اأن ما 

ح�صل ه� رّد فعل طبيعي يف وقت معنّي ومكان معنّي ومت 

التعامل معه بحكمة من قبل القيادة اليمنية.

اجتماع الرياض 
۹ ماذا تتوّقعون من اجتماع جمموعة اأ�شدقاء اليمن املقّرر 

عقده يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س مطلع العام القادم؟

- اجتماع الريا�ض �صياأخذ يف العتبار خمرجات اجتماع 

لندن واجتماعات جمم�عات العمل التي �ُصّكلت من قبل 

اأ�صدقاء اليمن »القت�صاد واحلكم اجلّيد« و«العدالة 

و�صيادة القان�ن« ثم اجتماع ني�ي�رك، فهذه الجتماعات 

تطّرقت اإىل العديد من امل�ا�صيع ومنها ما يخ�ّض مكافحة 

الإرهاب وحتديث الإدارة و�صيادة القان�ن والعدالة، كما 

خرجت بالعديد من الت��صيات واملالحظات وامل�اقف، 

واجتماع الريا�ض �صيناق�ض الإجراءات 

نها اأن ت�صّرع يف  العملية التي من �صاأ

التعامل مع العتمادات املالية التي مل 

ُت�صتخدم واخلطة التنم�ية القادمة 

وماذا حتتاج.. علماً باأن اليمن ل حتتاج 

�ض لها يف م�ؤمتر املانحني  فقط ما خ�صّ

بلندن فلقد ط���راأت ت��ط��ّ�رات كبرية 

جدًا على م�صت�ى التنمية ومتطّلبات 

املحافظات منذ م���ؤمت��ر لندن وحتى 

21 حمافظة وم��ن غري  الآن.. لدينا 

املعق�ل اأن تظل هذه املحافظات منذ 

2006م وحتى الي�م بنف�ض الحتياجات 

التي طرقت يف م�ؤمتر لندن حينها.. 

وب��ال��ت��ايل اجتماع ال��ري��ا���ض �صيبحث 

م�ا�صيع كثرية وي�صتلزم مّنا يف اليمن 

العمل على حتديد الق�صايا التنم�ية 

وال�صيا�صية وم�ا�صيع مكافحة الإرهاب 

ومكافحة الف�صاد وغ��ريه��ا.. نتمّنى 

اأن يّتخذ الجتماع خط�ات اإجرائية 

نة بالتاريخ وال�قت واملبالغ املطل�بة واأن يتطّرق اإىل  مزمَّ

الدعم الفني الذي حتتاجه اليمن �ص�اء من خالل اخلرباء 

وال�صركات ال�صت�صارية اأو من خالل افتتاح مكاتب للدول 

املانحة ب�صنعاء لدعم جه�د اليمن يف الإ�صراع بعملية 

التنمية.

يجب اأن يناق�ض اجتماع الريا�ض ما حتتاجه اليمن لي�ض 

من اعتمادات م�ؤمتر لندن، واأن ل ينح�صر التجّمع الدويل 

�ض  �ض يف م�ؤمتر لندن لأنه خ�صّ الكبري يف مناق�صة ما خ�صّ

مل�صاريع بداأ تنفيذها يف الفرتة 2007- 2010م، وكان 

هناك ن�ع من البطء يف اّتخاذ القرار ون�ع من الت�صارب 

بع�ض الأحيان يف الإج��راءات املّتبعة لدينا ولدى الدول 

واملنّظمات املانحة.. حقيقًة اإن الإدارة يف بالدنا كانت بطيئة 

وغ���ري جريئة 

يف اّت��خ��اذ ق����رارات ك��ث��رية ب��ال��رغ��م من 

ت�جيهات القيادة ال�صيا�صية واإعطائها كل 

ال�شالحيات، لكن لنن�شى ما ح�شل ونحن الآن يف نهاية 

عام 2010م واجتماع الريا�ض اأوًل يجب اأن ينظر بعني 

العتبار اإىل م��ص�ع التعامل مع العتمادات املالية ال�صابقة 

�صها للم�صاريع التي  ويناق�صه ويح�صمه، فاإما اأن يخ�صّ

�صت من اأجلها اأو يعيد تخ�صي�صها مل�صاريع اأخرى،  خ�صّ

مبا معناه اإيجاد مرونة يف التعامل مع هذا امل��ص�ع.. 

كما ينبغي النظر يف احتياجات اليمن التي ط��راأت منذ 

عام 2006م وحتى الآن فالحتياجات اجلديدة تفوق 

وتتجاوز ما طرح يف املوؤمتر، واإيجاد الآليات والبدائل 

التي متّكن اليمن من ال�صري ب�صكل مت�اٍز فيما مت التعّهد 

به يف امل�ؤمتر وا�صتكماله وما تريده اليمن خالل ال�صن�ات 

اخلم�ض القادمة.. وثانياً فيما يتعّلق مب��ص�ع التنمية 

ومكافحة الإرهاب فاإن اليمن يجب اأن يتم تق�يتها ودعمها 

واأن ت�صبح قّ�ة قادرة على مكافحة الإرهاب ولي�ض فقط 

اأن يتم تقدمي الدعم لها وفقاً للظروف التي تطراأ من حني 

لآخر.. ميكن لليمن اأن حت�شم املعركة مع الإرهاب متى ما 

مت �صّخ اإمكانات مادية وفنية وع�صكرية كبرية متّكنها من 

م�اجهة تنظيم القاعدة واملخالفني للقان�ن، نحن ل ن�اجه 

القاعدة فقط بل لدينا اخلارجني على القان�ن، فالعنا�صر 

املخّربة تريد اأن تعطي انطباعاً خاطئاً باأن اليمن بلد غري 

اآمن، والذين يختطفون ال�شّياح اأو ينّفذون بع�ص التفجريات 

يعط�ن نف�ض هذا النطباع اخلاطئ ويجب اأن ل نف�صلهم 

عن القاعدة يف التعامل فهم يعمل�ن يف نف�ض الّت��اه.. 

وثالثاً م��ص�ع الالجئني والنازحني وه� مهم جدًا، ويجب 

على اجتماع الريا�ض اأن يعرف اأن اليمن بداأت ت�صتقبل 

الالجئني منذ اأوائل الت�صعينيات اأي منذ 20 �صنة، ويجب 

على املجتمع الدويل اأن يعرف اأن اليمن 

لي�ض فيها مقّ�مات ت�طني الالجئني 

واإيجاد فر�ض عمل لهم، بالعك�ض نحن 

نعمل ب�صكل اإن�صاين حلل م�صكلة اإن�صانية 

حا�صلة، وب��ال��ت��ايل ف���اإن امل�صاعدات 

الإن�صانية لالجئني والنازحني نرى اأن 

ل تربط مب��ص�ع التنمية والتخفيف 

من الفقر، واأن يتم النظر فيها مبعزل عن 

�ض  ذلك، فهذه م�صاعدات طارئة تخ�صّ

ملئات الآلف من الب�شر.

الالجئ�ن �صي�صّكل�ن م�صكلة حقيقية 

لليمن خالل ال�صن�ات القادمة ويجب 

على العامل اأن يتعامل معها كم�صكلة 

ت���اج��ه اليمن ول ت�صتطيع الإي��ف��اء 

مبتطّلباتها.. ناأمل اأن ل يك�ن اجتماع 

الريا�ض اجتماع اأخ��ذ ورّد بل يك�ن 

اجتماع اإب��راز ح�صن الن�ايا وو�صع 

الإمكانات حمّل الت�صّرف والعمل مع 

احلك�مة والقيادة اليمنية على حل امل�صكالت ول� على 

اأ�صا�ض زمني ملدى خم�ض �صن�ات، لكن يك�ن هناك جدول 

زمني مربمج باملبالغ والحتياجات وال��ك���ادر الفنية 

والع�امل الل�ج�صتية، واأنا متاأّكد اأن احلك�مة �صت�افق 

عليه و�صت�ّفر ملثل هذه اخلطة اأو الربنامج كل الإمكانات 

املحلية املطل�بة و�صي�ّفر العامل وجمتمع املانحني الدويل 

كل الإمكانات املادية والتقنية والفنية املطل�بة.

األولويات العشر 
۹ اأّكد دولة رئي�س جمل�س الوزراء لدى تقدميه تقرير الأداء 
احل��ك��وم��ي ل��ع��ام 2009م اأم���ام ال��رمل��ان، على ت�رسيع تنفيذ 

الأولويات احلكومية الع�رس وو�شع برنامج عمل لتنفيذ الأجندة 

الوطنية لالإ�شالحات خالل الفرتة القادمة.. ما اجلديد لدى 

احلكومة يف هذا ال�شاأن؟

- فيما يخ�ّض الأول�يات الع�صر نحن حتّركنا يف خم�ض 

منها وهي م�ا�صيع حت�صني الإدارة، واملياه، والكهرباء، 

والعمالة اليمنية يف دول اخلليج، والتعامل مع م��ص�ع 

ال��دع��م.. و�صعت اخلطط التف�صيلية الأ�صا�صية التي 

�صنتحّرك من خاللها، تعاملنا مع امل��ص�ع ب�صكل عملي 

وحاولنا اأن نر�صم خطة تت�صّمن اإجراءات معّينة لل��ص�ل 

اإىل تنفيذ الأول���ي��ات.. يجب اأن اأوؤّك���د م��رة اأخ��رى اأن 

الأول�يات جزء من برنامج احلك�مة العام والربنامج 

النتخابي لفخامة الأخ الرئي�ض، ولكن اأعطيت اأهمية 

خا�شة لكونها تتعامل مع موا�شيع اآنية.. الآن كل اخلطط 

اخلا�صة بالتعامل مع م��ص�ع ا�صتنزاف املياه 

م�ج�دة و�صيتم تطبيقها خالل الأ�صهر 

القادمة مزّمنة وبتكاليفها.. م��ص�ع 

ال��ع��م��ال��ة مت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بكل 

ي��ة  عقالنية وم��ص�عية وروؤ

ما هي متطّلبات �ص�ق العمل 

على م�صت�ى دول اخلليج 

وو�صعت مقرتحات خا�صة 

�ّص�صية  اأط��ر م�ؤ ن�صاء  باإ

ت��ت��ع��ام��ل م��ع ت�صدير 

العمالة ���ص���اًء عرب 

مكاتب اأو هيئات 

لك  كذ  ، ت�صغيل

ب��داأن��ا ب��ربام��ج 

ري��ادي��ة اأح��ده��ا 

م���ع م���ؤ���ص�����ص��ة 

»�صلتك« القطرية 

حيث �صيتخّرج من هذا 

ال��ربن��ام��ج 1200 �صخ�ض 

وه� برنامج ريادي وتريبي.. كما و�صعنا 

الأ�ص�ض لربنامج عملي ملدة عامني لتاأهيل وتهيز ح�ايل 20 

األف عامل ميني خالل عامي 2011 و2012م حتى يك�ن�ا 

يف م�صت�ى فني مقب�ل لدى دول املنطقة من حيث التدريب 

والتاأهيل و�صتجرى لهم اختبارات ومتنح لهم �صهادات من 

م�ؤ�ّص�صات دولية للعمل يف جمالتهم، وهذه الربامج جاهزة 

للتنفيذ.. واأت�ّقع اأن يتم تد�صني هذا الربنامج خالل فّعاليات 

خليجي 20 هذا ال�صهر لأننا و�صركاءنا يف دول اخلليج نعمل 

جنباً اإىل جنب يف هذا امل��ص�ع.

هذا الربنامج و�صعته �صركة »ماكنزي« ال�صت�صارية 

بالتعاون مع احلك�مة اليمنية وه� برنامج حمّدد بتكلفة 

حمّددة، ن�صتطيع من خالله تاأهيل العّمال �ص�اء من لديهم 

خربات �صابقة اأو من لي�ض لديهم اأي خربة، و�صيتم تزويدهم 

بكل املعارف واملهارات املطل�بة، و�صيك�ن مفت�حاً للجميع 

من خ��الل ماكنزي واملكتب التنفيذي واللجنة الفنية 

ووزارت��ي العمل وال�صئ�ن الجتماعية والتعليم الفني 

والتدريب املهني، فكل هذه اجلهات �صتك�ن جزءًا من هذا 

الربنامج الذي �صيثبت اأننا ق��ادرون على تاأهيل العمالة 

داخلياً للعمل اإما يف م�صاريع داخل اليمن اأو ت�صدير العمالة 

اإىل اخل��ارج، وهذه العمالة ت�صتطيع املناف�صة والتحّدث 

بنف�ض لغة دول اخلليج.. هذا ل يعني فقط اأن حديثنا مع 

دول اخلليج لن يتناول اأي�صاً العمالة ن�صف املاهرة، هناك 

بع�ض املهن التي قد ل تتطّلب مهارات كبرية، واأنا على يقني 

اأن هناك ترتيبات ل�صتيعاب هذه العمالة غري املاهرة ولكن 

يف اإطار اإعداد داخلي يف اليمن ميّكنها اأن تذهب وهي واثقة 

اأنها �صتجد جماًل للعمل ولي�ض فقط الذهاب ومن ثم الع�دة.

نف�ض ال�صيء ينطبق على م��ص�ع 

ال��دع��م، فنحن الآن ب�شدد تخفي�ص 

كلفة ا�صترياد الديزل وا�صتهالكه حيث 

اأن معظمه يهّرب اإىل اخل��ارج، وهناك 

خط�ات عملية �صيتم تطبيقها خالل ال� 

24 �صهرًا القادمة لإحالل حمطات ت�ليد 

الكهرباء بالغاز بدًل عن حمطات الت�ليد 

التي تعتمد على الديزل وحتديث �صبكة 

نقل الكهرباء.

ن��ح��ن ل ن��ت��ح��ّدث ع��ن الأول����ي���ات 

ك�صعارات اأو برامج على ال���رق بل 

كربامج عملية اأجريت لها درا�صات 

نة  علمية وو�صعت لها م�صف�فة مزمَّ

�ض لها املبالغ املالية. وخم�صّ

كما اأن عقد امل�ؤمتر اليمني الثالث 

للنفط وال��غ��از وامل��ع��ادن ب�صنعاء 

م�ؤّخرًا يعترب اأحد خمرجات الأول�يات 

الع�صر حيث مت �صرح املزايا اخلا�صة 

بال�صتثمار يف اليمن واحل�افز التي 

�صتمنح لل�صركات، وهناك العديد من ال�صركات التي اأبدت 

رغبتها يف ال�صتثمار يف اليمن، ويف نف�ض ال�قت عملنا على 

الت�صريع باإقرار التفاقيات النفطية يف جمل�ض النّ�اب، 

وهذه الإجنازات حُت�صب لفريق الأول�يات الع�صر وعلى 

راأ�صها فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�ض اجلمه�رية 

الذي ي�صرف على عمل املكتب التنفيذي، ورئي�ض ال�زراء 

رئي�ض املكتب التنفيذي، وال���زراء يف املكتب، واللجنة 

الفنية واأطقمها، وال�صركة الأمريكية »ماكنزي« التي تعد 

الدرا�صات الفنية وال�صت�صارية.

الأول�يات جاءت من رغبتنا يف حتقيق ق�ص�ض جناح 

يتاأّكد امل�اطن�ن من خاللها اأننا عازم�ن على امل�صي ُقُدماً 

يف برنامج تنم�ي طم�ح، ويجب اأن يعرف اجلميع اأنها 

�صت�اَجه بتحديات و�صع�بات.

بروتوكول مع قطر 
۹ اّتفقتم موؤّخرًا مع دولة قطر على ا�شتيعاب العمالة اليمنية 
يف ال�شوق القطرية، ما م�شمون التفاق وهل �شيتم ال�شتفادة 

منه لتعميمه على بقية دول اخلليج؟

- هناك اتفاقية �صابقة بني اليمن وقطر ح�ل العمالة 

اليمنية وا�صتيعابها يف �ص�ق العمل بقطر، وهذه التفاقية 

كانت عامة، لكن ما مت الآن هو التفاق على بروتوكول 

اإ�صايف خالل انعقاد اللجنة الفنية اليمنية القطرية ح�ل 

العمالة التي انعقدت ب�صنعاء م�ؤّخرًا، يحّدد بال�صبط كل 

ال�شروط اخلا�شة با�شتقدام العمالة اليمنية وحقوقها 

والمتيازات املمن�حة لها واللتزامات ال�اجبة عليها، 

والأج�ر التي ت�صتحّقها، وحق�ق �صاحب العمل وما هي 

اأدوار احلك�مات ومكاتب الت�صغيل يف ا�صتقدام وت�صدير 

العمالة.. مثل هذه النقاط جتعل كل الأم��ور وا�شحة 

وبالتايل ل ترتك جماًل ملن يريد اأن يف�ّصر �صيئاً ما مبفه�مه 

ه� �ص�اء يف اليمن اأو قطر.. وهذا الربوت�ك�ل الإ�صايف 

يعترب من�ذجياً نبداأ به التحّدث مع اأ�صّقائنا يف دول اخلليج 

الأخ��رى، وقد مت اإع��داده و�صي�ّقع خالل انعقاد اللجنة 

ال�زارية اليمنية القطرية قريباً.۹

اإلرهاب والفقر تحديان متالزمان وإذا لم نقِض عليهما فال تنمية

حسن قاسم

¿ ال�صتثمار يف مدينة ع��دن له 
خ�ص��صية وجاذبية نظرًا ملا تتميز 

به املدينة من م�قع ا�صرتاتيجي 

وتاريخ عريق يف التجارة العاملية 

ل�ج�د ميناء دويل ومنطقة حرة 

ومق�مات �صياحية فريدة.

فخالل م�صرية ال���ح��دة اليمنية 

يف 22ماي� 1990م فتح ال�صتثمار 

وف��ق��اً ل�صمانات وق��ان���ن وم��زاي��ا 

كثرية للنه��ض بهذه املدينة وما 

�صهدناه من نه�صة عمرانية كبرية 

وطرق ومن�شاآت �شياحية وم�شانع 

ا�صت�عبت عمالة مينية وغريت من 

مالمح املدينة اىل مدينة ع�صرية رغم 

ما رافقه من ق�ص�ر.

اإّل اأن ه���ذا ال��ق�����ص���ر ن���اجت من 

ال�صتثمار غ��ري اجل���اد وتق�صري 

ال�صلطة املحلية من اتخاذ اجراءات 

امل�صاريع  لعدم جدية  املحا�صبة 

ال�صتثمارية والتي م��ازال بع�صها 

ع��ال��ق��اً ح��ت��ى ال���ي����م.. وم���ن ه��ذه 

امل�صاريع التي نالحظها لها منذ اأكرث 

من ع�صرين عاماً وهي مازالت هياكل 

ويف مواقع متميزة ومنها من�شاآت 

هيكلية يف جولد مور ومن�شاآت �شكنية 

وفندقية يف ج�لة العقبة وحتت باب 

العقبة وهي هياكل عظمية ل نعرف 

ما م�شريها حتى الآن..! هل لأخطاء 

فنية اأم خلالفات على الأرا�صي كما 

اأن هناك م�صروعاً �صياحياً �صخماً 

يف ك�رني�ض املعال عبارة عن األعاب 

مائية ا�صتكمل 75% من تهيزاته 

الفنية ومع ذلك فه� مغلق منذ �صنني 

واأكلت ال�صم�ض ومياه البحر ما تبقى 

من امل�صروع ولنعرف اي�صاً ما هي 

م�صكلته؟

وب��ال��رغ��م م��ن ت�جيهات فخامة 

ال��رئ��ي�����ض ع��ل��ي ع���ب���داهلل ���ص��ال��ح 

ال�����ص��ري��ح��ة وال�������ص���ارم���ة ت��اه 

امل�صاريع ال�صتثمارية املتعرث اأو 

غري اجلادة اأو عدم اليفاء بال�شروط 

واللتزامات ح�صب العق�د املربمة 

اأو التلك�ؤ اأو التالعب يف بيع الأرا�صي 

املعروفة باأ�صعار خيالية.

ل ندري وبعد مرور ع�صرين عاماً 

و  اأ ال�شكنية  ت  املن�شاآ م�شري  م��ا 

ال�صياحية املتعرثة التي �صرفت لها 

اأرا�صي يف م�اقع مهمة ومتميزة.. 

ومل����اذا مل حت���رك الهيئة العامة 

لال�صتثمار وال�صلطة املحلية �صاكناً 

جتاه تلك املن�شاآت، وباعتبار اأنها 

�صرفت لها ارا�صي ورخ�ض يف اإطار 

قان�ن ال�صتثمار وهناك بن�د جزائية 

ملن ل يفي مب�عد تنفيذ امل�صاريع 

ال�صتثمارية.

فمازالت تلك امل�صاريع املتعرثة 

وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ���ص��اه��دة ع��ل��ى تعرث 

ال�صتثمار وت�ص�ه من جمال املدينة 

وباإمكان اأي زائر م�صاهدتها لأنها يف 

م�اقع �صاهقة وعلى ه�صاب و�صه�ل 

املدينة وت�صيئ اىل �صمعة ال�صتثمار 

وت���راخ���ي ال�����ص��ل��ط��ات يف معاجلة 

و تع�ي�ض  اأ و هدمها  اأ اأو�صاعها 

اأ�صحابها..

 دع�ة ن�جهها عرب ال�صحيفة اىل 

رئي�ض هيئة ال�صتثمار  واىل حمافظ 

حمافظة عدن باأهمية اإج��راء م�صح 

ميداين ملثل تلك امل�صاريع التي اأجنزت 

هياكلها واأخذت م�صاحات من الأر�ض 

ومل ت�صتكمل و���ص��ع امل��ع��اجل��ات 

العاجلة لها.. كما نحيي هنا اأ�صحاب 

امل�صاريع ال�صتثمارية الناجحة 

الذين ا�صتطاع�ا اأن ي�صغل�ا اأيادي 

عاطلة وان تط�ر من اقت�صاد البالد 

وخا�صة تلك امل�صاريع ال�صن��اعية يف 

املنطقة احلرة بعدن.۹

عدن االستثمار 
الجاد.. واملتعثر!

نائب وزير التخطيط لـ »امليثاق«:

العالم يتفرج على اليمن ويقدم لها الدعم بالقّطارة
¿  أّكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبداهلل أن اليمن بحاجة إلى دعم دولي 
كبير لوجستي ومادي وفني وتبادل المعلومات لمكافحة اإلرهاب واالختالالت األمنية، وأن فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام، قد وضع النقاط على الحروف وأزال العديد 
من الشكوك.. وقال شرف: إن اليمن تقوم بمكافحة اإلرهاب وستواصل جهودها، وتمنّى على دول اإلقليم 

والعالم أن تشاركها جهودها في مكافحة اإلرهاب.
وأضاف: في حديث مع »الميثاق« إن العالم يقدّم الدعم لليمن بالقّطارة، ويتفرّج عليها ويريد لها أن 
تتعامل مع تحديات اإلرهاب واالختالالت األمنية والفقر والقرصنة والالجئين، في ظل إمكانات وموارد شحيحة 

تخصّص للتنمية واآلن أصبح يخصّص جزء كبير منها لمواجهة تلك التحديات.

نحن بحاجة إىل دعم دولي كبري ملكافحة اإلرهاب 

اليمن تحرص على أمن واستقرار املنطقة وال تشكل خطرًا على أحد

حوار/ جمال مجاهد 
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موجة 
اإلصالحات 

قوية ستأخذ 
كل من يقف 

أمامها

لدينا برنامج 
لتأهيل 20 ألف 
شاب لالنخراط 

يف األسواق 
الخليجية

اأما بالن�صبة لالإ�صالحات القادمة فهي مرتبطة كذلك بعملية اأ�صدقاء اليمن، هناك اإ�صالحات مت اإجناز 

درا�صاتها وم�ا�صيعها، ا�صافة اىل اأننا نّفذنا العديد من الإ�صالحات يف جمال حتديث قطاع الكهرباء والعدل 

و�صيادة القان�ن فهناك اإ�صالح يف املحاكم وقد مت م�ؤّخرًا اإن�صاء حماكم اإدارية من�ذجية، و�صتليها اإ�صالحات 

اأخرى يف جمال الق�شاء، وتعامل املواطنني مع ال�شرائب واآليات الدولة اخلا�شة بتنفيذ خطط التنمية 

اخلا�صة بال�صلطة املحلية.. احلك�مة تعلم جّيدًا اأنه كلما تقّدمنا يف ملف الإ�صالحات كلما اأ�صبحت �ص�رة 

اليمن اأمام العامل اإيجابية وم�صرقة.

نحن بلد يريد اأن يندمج يف العامل ول يريد اأن يك�ن حالة خا�صة اأبدًا، نحن جزء من هذا العامل ويجب 

اأن نتاأقلم مع كل متطّلبات العامل فيما يتعّلق باإدارة الدولة.. الآن جتد اأن هناك العديد من اأدلة اخلدمات 

احلك�مية مت ن�صرها وت�زيعها تت�صّمن خط�ات واإجراءات �صّفافة للح�ص�ل على اأية خدمة والزمن الالزم 

والتكلفة املالية لها، وهذا جزء من الإ�صالحات.. نحن �صائرون يف اإ�صالح اخلدمة املدنية، ورغم بع�ض 

البطء الذي حدث م�ؤّخرًا اإّل اأن م�صرية الإ�صالحات م�صتمرة بق�ة وجدية، وهي كم�جة ق�ية جدًا �صتاأخذ 

معها، كل من يقف اأمامها، و�صت�صري م�جة الإ�صالحات.. العامل، يريد اأن ينظر لليمن كدولة فّعالة تتاأقلم 

مع متطّلبات العامل.. ومع متطّلبات من ح�لنا، ل يجب اأن يك�ن هناك اعتقاد خاطئ لدى اأيٍّ كان اأن اليمن 

حالة خا�صة، اأبدًا.. اليمن دولة فاعلة فيها قيادة و�صعب ومنّظمات جمتمع مدين وفيها كل ما ه� م�ج�د يف 

اأية دولة، فقط مطلوب بع�ص الإ�شالحات يف جمالت حمّددة حتى ن�شتطيع اأن نتعامل مع الآخرين بنف�ص 

اللغة التي يتعامل بها العامل.

اإلصالحات 

بتكلفة »240« مليونًا
تدشني مشروع سد وادي الجنات بمحافظة إب

 اإب

¿ د���ص��ن وك��ي��ل وزارة 
ال��زراع��ة وال��ري املهند�ض 

اأحمد الع�صلة، ومعه عقيل 

ف��ا���ص��ل ال���ك��ي��ل امل�صاعد 

مب��ح��اف��ظ��ة اإب ال��ع��م��ل يف 

م�صروع �صد وادي اجلنات 

ب��ري��ف اإب ال��ب��ال��غ تكلفته 

»240« ملي�ن ريال، ب�صعة 

تخزينية ملي�ن و35 األف 

مرت مكعب.

واأكد وكيل وزارة الزراعة  

اأن حمافظة اإب  وطبيعتها 

الزراعية تعطيها الأول�ية 

يف تنفيذ امل�صاريع  وخا�صة 

يف جم��ال احل�اجز املائية 

وال�صدود.

كما تفقد ال�كيالن م�قع 

حاجز وادي الدور مبديرية 

ال��ع��دي��ن وال�����ذي �صيتم 

ان�صاوؤه بتكلفة 45 ملي�ن 

ريال.۹

إنجاز »30%« من كلية املجتمع بصعدة
¿ تفقد الأخ طه عبداهلل هاجر حمافظ �صعدة رئي�ض 
املجل�ض املحلي الثنني املا�صي �صري العمل مببنى كلية 

املجتمع والبالغ تكلفته »753« ملي�ن ري��ال بتم�يل 

حك�مي وقد بلغت ن�صبة الجناز 30% وه� عبارة عن 

مبنى قاعات درا�صية و�صكن للطالب واملعلمني وخمزن 

عام و�صكن للعميد وا�صرتاحة للطالبات. كما ح�صر الأخ 

املحافظ اختتام برنامج الدعم النف�صي بدعم من منظمة 

الي�ني�صيف  ومب�صاركة »1.354« م�صاركاً وم�صاركة من 

خمتلف املديريات وملدة اأ�صب�ع. وقد اأكد املحافظ على 

�صرورة ال�صتفادة ونقل ما تلق�ه خالل اأيام الدورة اىل ال�اقع العملي، داعياً 

اجلميع اىل التكاتف من اأجل اإحالل ال�صالم يف املحافظة باعتبار ذلك م�صئ�لية 

جماعية واأن على املدر�صني اأن يك�ن�ا قدوة والعمل على تعميق ال�لء ال�طني 

يف نف��ض الطالب لأن حب ال�طن من الإميان، مبيناً اأن الدولة ت�صعى اىل ال�صالم 

والأمن وال�صتقرار من اأجل البناء والتنمية والإعمار.۹

مناقشة رصف طرق وادي ظهر
¿ يق�م ال�صندوق الجتماعي للتنمية بتنفيذ 253 
م�صروعا يف حمافظة �صنعاء خالل الفرتة املقبلة من 

العام املقبل 2011م ت�صل تكلفتها اىل 20 ملي�ن دولر. 

اأعلن ذلك مدير عام فرع ال�صندوق مبحافظة �صنعاء 

حممد جغمان.

اجلدير بالذكر اأن ال�صندوق نفذ خالل الفرتة املا�صية 

باملحافظة م�صاريع بقرابة 18 ملي�ن دولر.. ويجري 

العمل يف 88 م�صروعا يف جميع املديريات يف جمالت 

الرتبية والتعليم، والتدريب، والدعم امل�ؤ�ص�صي، والطرق، 

وال�صحة، والزراعة وغريها..جاء ذلك خالل اجتماع عقده 

مع حمافظ �صنعاء نعمان احمد دويد الربعاء املا�صي 

جرى خالله ا�شتعرا�ص ن�شاط ال�شندوق خالل الفرتة 

املا�صية.. هذا وحث املحافظ القيام بعملية ر�صف الطرق 

وال�ص�ارع يف منطقة وادي ظهر التي تعترب منطقة اأثرية 

و�صياحية مهمة ت�صتقطب اأع��دادا كبرية من ال�صائحني 

والزوار حمليني وعرب واأجانب ط�ال العام.۹

ّّ


