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حوار

نائب وزير التخطيط لـ «امليثاق»:

ويقدم لها الدعم ّ
بالقطارة
يتفرج على اليمن ّ
العالم ّ
¿ ّ
أكد 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.
ّ
بالقطارة ،ويتفرّج عليها ويريد لها أن
وأضاف :في حديث مع «الميثاق» إن العالم يقدّم الدعم لليمن
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.

حوار /جمال مجاهد

نحن بحاجة إىل دعم دولي كبري ملكافحة اإلرهاب
نقض عليهما فال تنمية
اإلرهاب والفقر تحديان متالزمان وإذا لم ِ
اليمن تحرص على أمن واستقرار املنطقة وال تشكل خطراً على أحد
 ۹بعد حادثة الطردين املفخّ خني اللذين مت اكت�شافهما يف دبي
وبريطانيا وال�ضجة الإعالمية التي �أثريت على م�ستوى العامل
حول �إر�سالهما من اليمن ..ما الآثار ال�سلبية التي تتوقّعونها
على جهود احلكومة اليمنية لتحقيق التنمية وجذب اال�ستثمار؟
 �أمت ّنى �أن ال ت�ؤ ّثر الأحداث التي ح�صلت م� ّؤخر ًا علىجهود اليمن يف جمال التنمية واال�ستثمار ،ويجب �أن نعرتف
ون ّقر ب�شكل وا�ضح ب�أن اليمن قدّمت �إىل العامل يد التعاون
يف مكافحة الإرهاب بكل الإمكانات املتاحة لديها ،لكنها تظل
بحاجة لدعم دويل كبري ملكافحة الإره��اب واالختالالت
الأمنية ..كان من املفرت�ض تقدمي كل الدعم املطلوب لليمن
لوج�ستياً ومادياً وفنياً وتبادل املعلومات ..طبعاً �أ�ستطيع
القول �إن فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
عندما عقد امل�ؤمتر ال�صحفي عقب الإع�لان عن الطرود
امل�شبوهة �أو التي قيل �إنها ّ
مفخخة و�أر�سلت من اليمن ،قد
و�ضع النقاط على احلروف و�أزال العديد من ال�شكوك،
وقال فخامته� :إن اليمن تقوم مبكافحة الإرهاب و�ستوا�صل
جهودها ومت ّنى على دول الإقليم والعامل �أن ت�شارك اليمن
جهودها يف مكافحة الإرهاب.
هذه اخلطوة من فخامة الرئي�س ت�ؤكد فع ًال احلكمة يف
التعامل مع مثل هذا الظرف الطارئ ،والآن ّ
تك�شفت خيوط
الق�ضية بكل ب�ساطة وعرف اجلميع ما ح�صل وحجم التجني
الذي طال بالدنا.

بال َق َّطارة!

نحن نريد بناء ق ّوة حقيقية وفعلية تعمل على جعل هذه
املنطقة خالية من الإرهاب لي�س على م�ستوى الداخل فقط،
فمازال �شغلنا ال�شاغل هو القر�صنة البحرية يف خليج عدن
والبحرين الأحمر والعربي ،وهناك م�شكلة التد ّفق الهائل
لالجئني من منطقة القرن الأفريقي �إىل اليمن ،وهذه امل�شكلة
تنتظر فقط توقيت معينّ حتى ت�صل �إىل نقطة كارثية ..اليمن
ت�ستقبل �أع��داد ًا مهولة من الالجئني الذين يبلغ عددهم
مليون الجئ والعامل يقدّم الدعم لليمن ّ
بالقطارة.
نحن نتك ّلم عن �إرهابيني يف الداخل
عبارة عن تنظيم القاعدة وخم ّلني
بالأمن وقرا�صنة موجودين يف البحر
يت�س ّببون يف رف��ع �أ���س��ع��ار ال�سلع
والب�ضائع الوا�صلة �إلينا ويحاولون
�أن يو�صموا ه��ذه املنطقة بامل�شاكل
والإره����اب ،ولدينا م�شكلة الجئني
تتفاقم يوماً بعد يوم والعامل يتف ّرج
ويريد لليمن �أن تتعامل مع كل �شيء يف
تخ�ص�ص
ظل �إمكانات وموارد �شحيحة ّ
يخ�ص�ص جزء
للتنمية والآن �أ�صبح ّ
منها ملواجهة الإره��اب واالختالالت
ا لأمنية ..مازلنا يف اليمن متفائلني
على امل�ستوى التنموي واال�ستثماري
ب�أننا �سنتغ ّلب على ه��ذه التحديات
و �أن عملية التنمية والتخفيف من
الفقر وج��ذب اال�ستثمارات ما�ضية
�إىل الأم���ام ..فاحلكومة ق��ادرة على
التعامل مع هذه التحديات ويف نف�س
الوقت ،لدينا الإمكانات الب�شرية وعقول تفكّر ورغبة �أكيدة
يف �أن تكون منطقة اجلزيرة العربية واخلليج والبحرين
الأحمر والعربي مناطق �أمن و�سالم وا�ستقرار وتنمية
وا�ستثمار ،ونريد من العامل �أن يتعاون معنا ب�شكل فعلي،
ونحن ال ن�شكّل خطر ًا على الآخرين �إذا �أ�صبحنا ق ّوة �أمنية
يف الداخل وعلى م�ستوى البحر ،بالعك�س نحن دعاة �سالم
وهذه الق�ضايا �سوف تبحث وتناق�ش ب�شكل �صريح ووا�ضح
يف االجتماع القادم لأ�صدقاء اليمن يف الريا�ض مطلع العام
القادم 2011م.

�إىل �أي مدى تبدو هذه املخاوف حقيقية؟
 �أبد ًا� ..أبد ًا ..عالقتنا باجلانب الأمريكي ا�سرتاتيجية،ويجب �أن يفهم اجلميع هذا ،فهي لي�ست عالقة م�ؤ ّقتة تنتهي
بانتهاء ظرف معينّ  ..اليمن والواليات املتحدة �شريكان يف
عملية التنمية ومكافحة الإرهاب ،وحتى الرتكيز الأخري
على مكافحة الإرهاب ومواجهة ما ي�س ّمى «تنظيم القاعدة
يف جزيرة العرب» وبع�ض االختالالت الأمنية جاء لأن
موجهة له ،لكن تظل معاجلة
الأحداث احلالية �أ�صبحت ّ
م�شكلة الإرهاب يف اليمن مرتبطة مبعاجلة الفقر ..التنمية
يف اليمن حتتاج �إىل اعتمادات مالية هائلة ودعم فني كبري
ّ
و�ضخ دماء جديدة على كل امل�ستويات
وتطوير الإدارة
الإدارية ،وبالتايل ما وجدناه يف الأيام املا�ضية من اجلانب
الأمريكي عبارة عن ر ّد فعل لهاج�س �أمني ،الواليات املتحدة
تتعامل معه على �أ�سا�س الوقت واملكان ،لكن كما قلت عالقتنا
مع �أمريكا ا�سرتاتيجية والدعم الأمريكي وا�ضح و�صريح
لليمن حتى تتخ ّل�ص من الإرهاب ،و�أمريكا تعرف �أن الق�ضاء
على الإره��اب يقت�ضي التعامل مع الفقر وب��ذل اجلهود
للتخفيف من الفقر واحل ّد من البطالة وحت�سني م�ستوى
اخلدمات وتوفري م�شاريع التنمية ،وبالتايل �أعتقد �أن ما
ح�صل هو ر ّد فعل طبيعي يف وقت معينّ ومكان معينّ ومت
التعامل معه بحكمة من قبل القيادة اليمنية.

اجتماع الرياض

 ۹ماذا تتوقّعون من اجتماع جمموعة �أ�صدقاء اليمن املق ّرر
عقده يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض مطلع العام القادم؟
 اجتماع الريا�ض �سي�أخذ يف االعتبار خمرجات اجتماعلندن واجتماعات جمموعات العمل التي ُ�شكّلت من قبل
�أ�صدقاء اليمن «االقت�صاد واحلكم اجل ّيد» و»العدالة
و�سيادة القانون» ثم اجتماع نيويورك ،فهذه االجتماعات
يخ�ص مكافحة
تط ّرقت �إىل العديد من املوا�ضيع ومنها ما ّ
الإرهاب وحتديث الإدارة و�سيادة القانون والعدالة ،كما
خرجت بالعديد من التو�صيات واملالحظات واملواقف،
واجتماع الريا�ض �سيناق�ش الإجراءات
العملية التي من �ش�أنها �أن ت�س ّر ع يف
التعامل مع االعتمادات املالية التي مل
ُت�ستخدم واخلطة التنموية القادمة
وماذا حتتاج ..علماً ب�أن اليمن ال حتتاج
خ�ص�ص لها يف م�ؤمتر املانحني
فقط ما ّ
بلندن فلقد ط���ر�أت ت��ط � ّورات كبرية
جد ًا على م�ستوى التنمية ومتط ّلبات
املحافظات منذ م��ؤمت��ر لندن وحتى
ا لآن ..لدينا  21حمافظة وم��ن غري
املعقول �أن تظل هذه املحافظات منذ
2006م وحتى اليوم بنف�س االحتياجات
التي طرقت يف م�ؤمتر لندن حينها..
وب��ال��ت��ايل اجتماع ال��ري��ا���ض �سيبحث
موا�ضيع كثرية وي�ستلزم م ّنا يف اليمن
العمل على حتديد الق�ضايا التنموية
وال�سيا�سية وموا�ضيع مكافحة الإرهاب
ومكافحة الف�ساد وغ�يره��ا ..نتم ّنى
�أن يتّخذ االجتماع خطوات �إجرائية
مز َّمنة بالتاريخ والوقت واملبالغ املطلوبة و�أن يتط ّرق �إىل
الدعم الفني الذي حتتاجه اليمن �سواء من خالل اخلرباء
وال�شركات اال�ست�شارية �أو من خالل افتتاح مكاتب للدول
املانحة ب�صنعاء لدعم جهود اليمن يف الإ�سراع بعملية
التنمية.
يجب �أن يناق�ش اجتماع الريا�ض ما حتتاجه اليمن لي�س
من اعتمادات م�ؤمتر لندن ،و�أن ال ينح�صر التج ّمع الدويل
خ�ص�ص
خ�ص�ص يف م�ؤمتر لندن لأنه ّ
الكبري يف مناق�شة ما ّ
مل�شاريع بد�أ تنفيذها يف الفرتة 2010 -2007م ،وكان
هناك نوع من البطء يف ا ّتخاذ القرار ونوع من الت�ضارب
بع�ض الأحيان يف الإج��راءات املتّبعة لدينا ولدى الدول
ّ
واملنظمات املانحة ..حقيق ًة �إن الإدارة يف بالدنا كانت بطيئة

موجة
اإلصالحات
قوية ستأخذ
كل من يقف
أمامها

تحديان متالزمان

 ۹هل �أ�صبحت ظاهرة الإره ��اب هي التح ّدي الأول الذي
تواجهه اليمن �أم �أنه على نف�س الدرجة من الأهمية مع التحديات
وتدن م�ستوى اخلدمات؟
الرئي�سية الأخرى مثل الفقر والبطالة يّ
 لدينا حتديان الإره��اب والفقر ،و�أعتربهما يف نف�سامل�ستوى من الأهمية ،فهما متالزمان مع بع�ضهما ،ويجب
الإقرار ب�أن حتدّي الإرهاب مرتبط متاماً بتحدّي الفقر.
وعالج الفقر معروف وهو التنمية ومزيد من اال�ستثمارات
و�سيعالج� ،أما حتدّي الإرهاب فنحن نحاول مكافحته بكل
ما لدينا من ق ّوة ولكن تظل �إمكاناتنا حمدودة مقارنة بحجم
هذا التحدّي الكبري الذي نواجهه ،لذا نطلب من العامل �أن
يفهم هذا التحدّي فما يجري من مواجهات لي�س عم ًال ب�سيطاً
ولي�س فقط الق�ضاء على بع�ض عنا�صر القاعدة �أو مطاردة
اخلارجون على القانون واملخلني بالأمن �سواء يف املناطق
ال�شمالية «�صعدة» �أو يف بع�ض مناطق بع�ض املحافظات
اجلنوبية وال�شرقية ،هذا التحدّي مينع مكافحة الفقر..
نق�ض على الإرهاب
التحديان مرتبطان ببع�ضهما ،و�إذا مل ِ
فلن ن�سري يف عملية التنمية.

عالقات اسرتاتيجية

� ۹أعربت بع�ض الأو�ساط ال�سيا�سية وال�شعبية يف اليمن عن
خم��اوف من تركيز الواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة
القادمة على مكافحة الإرهاب يف اليمن على ح�ساب االحتياجات
التنموية ،وذلك ب�سبب التط ّورات املتّ�صلة بالطرود املفخّ خة..

وغ�ي�ر جريئة
يف ا ّت��خ��اذ ق����رارات ك��ث�يرة ب��ال��رغ��م من
توجيهات القيادة ال�سيا�سية و�إعطائها كل
ال�صالحيات ،لكن لنن�سى ما ح�صل ونحن الآن يف نهاية
عام 2010م واجتماع الريا�ض �أو ًال يجب �أن ينظر بعني
االعتبار �إىل مو�ضوع التعامل مع االعتمادات املالية ال�سابقة
يخ�ص�صها للم�شاريع التي
ويناق�شه ويح�سمه ،ف�إما �أن ّ
خ�ص�صت من �أجلها �أو يعيد تخ�صي�صها مل�شاريع �أخرى،
ّ
مبا معناه �إيجاد مرونة يف التعامل مع هذا املو�ضوع..
كما ينبغي النظر يف احتياجات اليمن التي ط��ر�أت منذ
عام 2006م وحتى الآن فاالحتياجات اجلديدة تفوق
وتتجاوز ما طرح يف امل�ؤمتر ،و�إيجاد الآليات والبدائل
متواز فيما مت التعهّد
التي متكّن اليمن من ال�سري ب�شكل
ٍ
به يف امل�ؤمتر وا�ستكماله وما تريده اليمن خالل ال�سنوات
اخلم�س القادمة ..وثانياً فيما يتع ّلق مبو�ضوع التنمية
ومكافحة الإرهاب ف�إن اليمن يجب �أن يتم تقويتها ودعمها
و�أن ت�صبح ق ّوة قادرة على مكافحة الإرهاب ولي�س فقط
�أن يتم تقدمي الدعم لها وفقاً للظروف التي تطر�أ من حني
لآخر ..ميكن لليمن �أن حت�سم املعركة مع الإرهاب متى ما
مت ّ
�ضخ �إمكانات مادية وفنية وع�سكرية كبرية متكّنها من
مواجهة تنظيم القاعدة واملخالفني للقانون ،نحن ال نواجه
القاعدة فقط بل لدينا اخلارجني على القانون ،فالعنا�صر
املخ ّربة تريد �أن تعطي انطباعاً خاطئاً ب�أن اليمن بلد غري
�آمن ،والذين يختطفون ال�س ّياح �أو ين ّفذون بع�ض التفجريات
يعطون نف�س هذا االنطباع اخلاطئ ويجب �أن ال نف�صلهم
عن القاعدة يف التعامل فهم يعملون يف نف�س جّ
االت��اه..
وثالثاً مو�ضوع الالجئني والنازحني وهو مهم جد ًا ،ويجب
على اجتماع الريا�ض �أن يعرف �أن اليمن بد�أت ت�ستقبل
الالجئني منذ �أوائل الت�سعينيات �أي منذ � 20سنة ،ويجب
على املجتمع الدويل �أن يعرف �أن اليمن
لي�س فيها مق ّو مات توطني الالجئني
و�إيجاد فر�ص عمل لهم ،بالعك�س نحن
نعمل ب�شكل �إن�ساين حلل م�شكلة �إن�سانية
حا�صلة ،وب��ال��ت��ايل ف����إن امل�ساعدات
الإن�سانية لالجئني والنازحني نرى �أن
ال تربط مبو�ضوع التنمية والتخفيف
من الفقر ،و�أن يتم النظر فيها مبعزل عن
تخ�ص�ص
ذلك ،فهذه م�ساعدات طارئة ّ
ملئات الآالف من الب�شر.
الالجئون �سي�شكّلون م�شكلة حقيقية
لليمن خالل ال�سنوات القادمة ويجب
على العامل �أن يتعامل معها كم�شكلة
ت��واج��ه اليمن وال ت�ستطيع الإي��ف��اء
مبتط ّلباتها ..ن�أمل �أن ال يكون اجتماع
الريا�ض اجتماع �أخ��ذ ور ّد بل يكون
اجتماع �إب��راز ح�سن النوايا وو�ضع
الإمكانات حم ّل الت�ص ّرف والعمل مع
احلكومة والقيادة اليمنية على حل امل�شكالت ولو على
�أ�سا�س زمني ملدى خم�س �سنوات ،لكن يكون هناك جدول
زمني مربمج باملبالغ واالحتياجات وال��ك��وادر الفنية
والعوامل اللوج�ستية ،و�أنا مت�أكّد �أن احلكومة �ستوافق
عليه و�ستو ّفر ملثل هذه اخلطة �أو الربنامج كل الإمكانات
املحلية املطلوبة و�سيو ّفر العامل وجمتمع املانحني الدويل
كل الإمكانات املادية والتقنية والفنية املطلوبة.

لدينا برنامج
لتأهيل  20ألف
شاب لالنخراط
يف األسواق
الخليجية

�أما بالن�سبة للإ�صالحات القادمة فهي مرتبطة كذلك بعملية �أ�صدقاء اليمن ،هناك �إ�صالحات مت �إجناز
درا�ساتها وموا�ضيعها ،ا�ضافة اىل �أننا ن ّفذنا العديد من الإ�صالحات يف جمال حتديث قطاع الكهرباء والعدل
و�سيادة القانون فهناك �إ�صالح يف املحاكم وقد مت م� ّؤخر ًا �إن�شاء حماكم �إدارية منوذجية ،و�ستليها �إ�صالحات
�أخرى يف جمال الق�ضاء ،وتعامل املواطنني مع ال�ضرائب و�آليات الدولة اخلا�صة بتنفيذ خطط التنمية
اخلا�صة بال�سلطة املحلية ..احلكومة تعلم ج ّيد ًا �أنه كلما تقدّمنا يف ملف الإ�صالحات كلما �أ�صبحت �صورة
اليمن �أمام العامل �إيجابية وم�شرقة.
نحن بلد يريد �أن يندمج يف العامل وال يريد �أن يكون حالة خا�صة �أبد ًا ،نحن جزء من هذا العامل ويجب
�أن نت�أقلم مع كل متط ّلبات العامل فيما يتع ّلق ب�إدارة الدولة ..الآن جتد �أن هناك العديد من �أدلة اخلدمات
احلكومية مت ن�شرها وتوزيعها تت�ض ّمن خطوات و�إجراءات �ش ّفافة للح�صول على �أية خدمة والزمن الالزم
والتكلفة املالية لها ،وهذا جزء من الإ�صالحات ..نحن �سائرون يف �إ�صالح اخلدمة املدنية ،ورغم بع�ض
البطء الذي حدث م� ّؤخر ًا �إ ّال �أن م�سرية الإ�صالحات م�ستمرة بقوة وجدية ،وهي كموجة قوية جد ًا �ست�أخذ
معها ،كل من يقف �أمامها ،و�ست�سري موجة الإ�صالحات ..العامل ،يريد �أن ينظر لليمن كدولة فعّ الة تت�أقلم
مع متط ّلبات العامل ..ومع متط ّلبات من حولنا ،ال يجب �أن يكون هناك اعتقاد خاطئ لدى �أيٍّ كان �أن اليمن
حالة خا�صة� ،أبد ًا ..اليمن دولة فاعلة فيها قيادة و�شعب ّ
ومنظمات جمتمع مدين وفيها كل ما هو موجود يف
�أية دولة ،فقط مطلوب بع�ض الإ�صالحات يف جماالت حمدّدة حتى ن�ستطيع �أن نتعامل مع الآخرين بنف�س
اللغة التي يتعامل بها العامل.

تدشني مشروع سد وادي الجنات بمحافظة إب
�إب
¿ د���ش��ن وك��ي��ل وزارة
ال��زراع��ة وال��ري املهند�س
�أحمد الع�شلة ،ومعه عقيل
ف��ا���ض��ل ال��وك��ي��ل امل�ساعد
مب��ح��اف��ظ��ة �إب ال��ع��م��ل يف
م�شروع �سد وادي اجلنات
ب��ري��ف �إب ال��ب��ال��غ تكلفته
« »240مليون ريال ،ب�سعة
تخزينية مليون و� 35ألف
مرت مكعب.

األولويات العشر

� ۹أ ّكد دولة رئي�س جمل�س الوزراء لدى تقدميه تقرير الأداء
احل�ك��وم��ي ل�ع��ام 2009م �أم ��ام ال�برمل��ان ،على ت�رسيع تنفيذ
الأولويات احلكومية الع�رش وو�ضع برنامج عمل لتنفيذ الأجندة
الوطنية للإ�صالحات خالل الفرتة القادمة ..ما اجلديد لدى
احلكومة يف هذا ال�ش�أن؟

اإلصالحات

بتكلفة « »240مليوناً

و�أكد وكيل وزارة الزراعة
�أن حمافظة �إب وطبيعتها
الزراعية تعطيها الأولوية
يف تنفيذ امل�شاريع وخا�صة
يف جم��ال احلواجز املائية
وال�سدود.
كما تفقد الوكيالن موقع
حاجز وادي الدور مبديرية
ال��ع��دي��ن وال�����ذي �سيتم
ان�شا �ؤه بتكلفة  45مليون
ريال۹.

يخ�ص الأولويات الع�شر نحن حت ّركنا يف خم�س
 فيما ّمنها وهي موا�ضيع حت�سني الإدارة ،واملياه ،والكهرباء،
والعمالة اليمنية يف دول اخلليج ،والتعامل مع مو�ضوع
ال��دع��م ..و�ضعت اخلطط التف�صيلية ا لأ�سا�سية التي
�سنتح ّرك من خاللها ،تعاملنا مع املو�ضوع ب�شكل عملي
وحاولنا �أن نر�سم خطة تت�ض ّمن �إجراءات مع ّينة للو�صول
�إىل تنفيذ الأول��وي��ات ..يجب �أن �أ�ؤ ّك���د م��رة �أخ��رى �أن
الأولويات جزء من برنامج احلكومة العام والربنامج
االنتخابي لفخامة الأخ الرئي�س ،ولكن �أعطيت �أهمية
خا�صة لكونها تتعامل مع موا�ضيع �آنية ..الآن كل اخلطط
اخلا�صة بالتعامل مع مو�ضوع ا�ستنزاف املياه
موجودة و�سيتم تطبيقها خالل ا لأ�شهر
القادمة مز ّمنة وبتكاليفها ..مو�ضوع
ال��ع��م��ال��ة مت ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه بكل
عقالنية ومو�ضوعية ور �ؤي��ة
ما هي متط ّلبات �سوق العمل
على م�ستوى دول اخلليج
وو�ضعت مقرتحات خا�صة
ب�إن�شاء �أط��ر م� ّؤ�س�سية
ت��ت��ع��ام��ل م��ع ت�صدير
العمالة ���س��وا ًء عرب
مكاتب �أو هيئات
ت�شغيل  ،كذ لك
ب��د�أن��ا ب�برام��ج
ري��ادي��ة �أح��ده��ا
م���ع م ��ؤ���س�����س��ة
«�صلتك» القطرية
حيث �سيتخ ّرج من هذا
ال�برن��ام��ج � 1200شخ�ص
وهو برنامج ريادي وجتريبي ..كما و�ضعنا
الأ�س�س لربنامج عملي ملدة عامني لت�أهيل وجتهيز حوايل 20
�ألف عامل ميني خالل عامي  2011و2012م حتى يكونوا
يف م�ستوى فني مقبول لدى دول املنطقة من حيث التدريب
والت�أهيل و�ستجرى لهم اختبارات ومتنح لهم �شهادات من
م� ّؤ�س�سات دولية للعمل يف جماالتهم ،وهذه الربامج جاهزة
للتنفيذ ..و�أتو ّقع �أن يتم تد�شني هذا الربنامج خالل فعّاليات
خليجي  20هذا ال�شهر لأننا و�شركاءنا يف دول اخلليج نعمل
جنباً �إىل جنب يف هذا املو�ضوع.
هذا الربنامج و�ضعته �شركة «ماكنزي» اال�ست�شارية
بالتعاون مع احلكومة اليمنية وهو برنامج حمدّد بتكلفة
حمدّدة ،ن�ستطيع من خالله ت�أهيل الع ّمال �سواء من لديهم
خربات �سابقة �أو من لي�س لديهم �أي خربة ،و�سيتم تزويدهم
بكل املعارف واملهارات املطلوبة ،و�سيكون مفتوحاً للجميع
من خ�لال ماكنزي واملكتب التنفيذي واللجنة الفنية
ووزارت��ي العمل وال�شئون االجتماعية والتعليم الفني
والتدريب املهني ،فكل هذه اجلهات �ستكون جزء ًا من هذا
الربنامج الذي �سيثبت �أننا ق��ادرون على ت�أهيل العمالة
داخلياً للعمل �إما يف م�شاريع داخل اليمن �أو ت�صدير العمالة
�إىل اخل��ارج ،وهذه العمالة ت�ستطيع املناف�سة والتحدّث
بنف�س لغة دول اخلليج ..هذا ال يعني فقط �أن حديثنا مع
دول اخلليج لن يتناول �أي�ضاً العمالة ن�صف املاهرة ،هناك
بع�ض املهن التي قد ال تتط ّلب مهارات كبرية ،و�أنا على يقني
�أن هناك ترتيبات ال�ستيعاب هذه العمالة غري املاهرة ولكن
يف �إطار �إعداد داخلي يف اليمن ميكّنها �أن تذهب وهي واثقة
�أنها �ستجد جما ًال للعمل ولي�س فقط الذهاب ومن ثم العودة.
نف�س ال�شيء ينطبق على مو�ضوع
ال��دع��م ،فنحن ا لآن ب�صدد تخفي�ض
كلفة ا�سترياد الديزل وا�ستهالكه حيث
�أن معظمه يه ّرب �إىل اخل��ارج ،وهناك
خطوات عملية �سيتم تطبيقها خالل الـ
� 24شهر ًا القادمة لإحالل حمطات توليد
الكهرباء بالغاز بد ًال عن حمطات التوليد
التي تعتمد على الديزل وحتديث �شبكة
نقل الكهرباء.
ن��ح��ن ال ن��ت��ح �دّث ع��ن الأول���وي���ات
ك�شعارات �أو برامج على ال��ورق بل
كربامج عملية �أجريت لها درا�سات
علمية وو�ضعت لها م�صفوفة مز َّمنة
وخم�ص�ص لها املبالغ املالية.
ّ
كما �أن عقد امل�ؤمتر اليمني الثالث
للنفط وال��غ��از وامل��ع��ادن ب�صنعاء
م� ّؤخر ًا يعترب �أحد خمرجات الأولويات
الع�شر حيث مت �شرح املزايا اخلا�صة
باال�ستثمار يف اليمن واحلوافز التي
�ستمنح لل�شركات ،وهناك العديد من ال�شركات التي �أبدت
رغبتها يف اال�ستثمار يف اليمن ،ويف نف�س الوقت عملنا على
الت�سريع ب�إقرار االتفاقيات النفطية يف جمل�س الن ّواب،
وهذه الإجنازات تحُ �سب لفريق الأولويات الع�شر وعلى
ر�أ�سها فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
الذي ي�شرف على عمل املكتب التنفيذي ،ورئي�س الوزراء
رئي�س املكتب التنفيذي ،وال��وزراء يف املكتب ،واللجنة
الفنية و�أطقمها ،وال�شركة الأمريكية «ماكنزي» التي تعد
الدرا�سات الفنية واال�ست�شارية.
الأولويات جاءت من رغبتنا يف حتقيق ق�ص�ص جناح
يت�أكّد املواطنون من خاللها �أننا عازمون على امل�ضي ُقدُماً
يف برنامج تنموي طموح ،ويجب �أن يعرف اجلميع �أنها
�ستواجه بتحديات و�صعوبات.
َ

بروتوكول مع قطر

 ۹اتّفقتم م�ؤخّ ر ًا مع دولة قطر على ا�ستيعاب العمالة اليمنية
يف ال�سوق القطرية ،ما م�ضمون االتفاق وهل �سيتم اال�ستفادة
منه لتعميمه على بقية دول اخلليج؟
 هناك اتفاقية �سابقة بني اليمن وقطر حول العمالةاليمنية وا�ستيعابها يف �سوق العمل بقطر ،وهذه االتفاقية
كانت عامة ،لكن ما مت الآن هو االتفاق على بروتوكول
�إ�ضايف خالل انعقاد اللجنة الفنية اليمنية القطرية حول
العمالة التي انعقدت ب�صنعاء م� ّؤخر ًا ،يحدّد بال�ضبط كل
ال�شروط اخلا�صة با�ستقدام العمالة اليمنية وحقوقها
واالمتيازات املمنوحة لها وااللتزامات الواجبة عليها،
والأجور التي ت�ستح ّقها ،وحقوق �صاحب العمل وما هي
�أدوار احلكومات ومكاتب الت�شغيل يف ا�ستقدام وت�صدير
العمالة ..مثل هذه النقاط جتعل كل الأم��ور وا�ضحة
يف�سر �شيئاً ما مبفهومه
وبالتايل ال ترتك جما ًال ملن يريد �أن ّ
هو �سواء يف اليمن �أو قطر ..وهذا الربوتوكول الإ�ضايف
يعترب منوذجياً نبد�أ به التحدّث مع �أ�ش ّقائنا يف دول اخلليج
الأخ��رى ،وقد مت �إع��داده و�سيو ّقع خالل انعقاد اللجنة
الوزارية اليمنية القطرية قريباً۹.

إنجاز « »%30من كلية املجتمع بصعدة

¿ تفقد الأخ طه عبداهلل هاجر حمافظ �صعدة رئي�س
املجل�س املحلي االثنني املا�ضي �سري العمل مببنى كلية
املجتمع والبالغ تكلفته « »753مليون ري��ال بتمويل
حكومي وقد بلغت ن�سبة االجناز  %30وهو عبارة عن
مبنى قاعات درا�سية و�سكن للطالب واملعلمني وخمزن
عام و�سكن للعميد وا�سرتاحة للطالبات .كما ح�ضر الأخ
املحافظ اختتام برنامج الدعم النف�سي بدعم من منظمة
اليوني�سيف ومب�شاركة « »1.354م�شاركاً وم�شاركة من
خمتلف املديريات وملدة �أ�سبوع .وقد �أكد املحافظ على
�ضرورة اال�ستفادة ونقل ما تلقوه خالل �أيام الدورة اىل الواقع العملي ،داعياً
اجلميع اىل التكاتف من �أجل �إحالل ال�سالم يف املحافظة باعتبار ذلك م�سئولية
جماعية و�أن على املدر�سني �أن يكونوا قدوة والعمل على تعميق الوالء الوطني
يف نفو�س الطالب لأن حب الوطن من الإميان ،مبيناً �أن الدولة ت�سعى اىل ال�سالم
والأمن واال�ستقرار من �أجل البناء والتنمية والإعمار۹.

عدن االستثمار
الجاد ..واملتعثر!
حسن قاسم
¿ اال�ستثمار يف مدينة ع��دن له
خ�صو�صية وجاذبية نظر ًا ملا تتميز
به املدينة من موقع ا�سرتاتيجي
وتاريخ عريق يف التجارة العاملية
لوجود ميناء دويل ومنطقة حرة
ومقومات �سياحية فريدة.
فخالل م�سرية ال��وح��دة اليمنية
يف 22مايو 1990م فتح اال�ستثمار
وف��ق �اً ل�ضمانات وق��ان��ون وم��زاي��ا
كثرية للنهو�ض بهذه املدينة وما
�شهدناه من نه�ضة عمرانية كبرية
وطرق ومن�ش�آت �سياحية وم�صانع
ا�ستوعبت عمالة مينية وغريت من
مالمح املدينة اىل مدينة ع�صرية رغم
ما رافقه من ق�صور.
�إ ّال �أن ه���ذا ال��ق�����ص��ور ن���اجت من
اال�ستثمار غ�ير اجل���اد وتق�صري
ال�سلطة املحلية من اتخاذ اجراءات
املحا�سبة لعدم جدية امل�شاريع
اال�ستثمارية والتي م��ازال بع�ضها
ع��ال��ق �اً ح��ت��ى ال���ي���وم ..وم���ن ه��ذه
امل�شاريع التي نالحظها لها منذ �أكرث
من ع�شرين عاماً وهي مازالت هياكل
ويف مواقع متميزة ومنها من�ش�آت
هيكلية يف جولد مور ومن�ش�آت �سكنية
وفندقية يف جولة العقبة وحتت باب
العقبة وهي هياكل عظمية ال نعرف
ما م�صريها حتى الآن !..هل لأخطاء
فنية �أم خلالفات على الأرا�ضي كما
�أن هناك م�شروعاً �سياحياً �ضخماً
يف كورني�ش املعال عبارة عن �ألعاب
مائية ا�ستكمل  %75من جتهيزاته
الفنية ومع ذلك فهو مغلق منذ �سنني
و�أكلت ال�شم�س ومياه البحر ما تبقى
من امل�شروع والنعرف اي�ضاً ما هي
م�شكلته؟
وب��ال��رغ��م م��ن توجيهات فخامة
ال��رئ��ي�����س ع��ل��ي ع���ب���داهلل ���ص��ال��ح
ال�����ص��ري��ح��ة وال�������ص���ارم���ة جت��اه
امل�شاريع اال�ستثمارية املتعرث �أو
غري اجلادة �أو عدم االيفاء بال�شروط
وااللتزامات ح�سب العقود املربمة
�أو التلك�ؤ �أو التالعب يف بيع الأرا�ضي
املعروفة ب�أ�سعار خيالية.
ال ندري وبعد مرور ع�شرين عاماً
م��ا م�صري املن�ش�آت ال�سكنية �أو
ال�سياحية املتعرثة التي �صرفت لها
�أرا�ضي يف مواقع مهمة ومتميزة..
ومل����اذا مل حت���رك الهيئة العامة
لال�ستثمار وال�سلطة املحلية �ساكناً
جتاه تلك املن�ش�آت ،وباعتبار �أنها
�صرفت لها ارا�ضي ورخ�ص يف �إطار
قانون اال�ستثمار وهناك بنود جزائية
ملن ال يفي مبوعد تنفيذ امل�شاريع
اال�ستثمارية.
فمازالت تلك امل�شاريع املتعرثة
وال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ���ش��اه��دة ع��ل��ى تعرث
اال�ستثمار وت�شوه من جمال املدينة
وب�إمكان �أي زائر م�شاهدتها لأنها يف
مواقع �شاهقة وعلى ه�ضاب و�سهول
املدينة وت�سيئ اىل �سمعة اال�ستثمار
وت���راخ���ي ال�����س��ل��ط��ات يف معاجلة
�أو�ضاعها �أو هدمها �أو تعوي�ض
�أ�صحابها..
دعوة نوجهها عرب ال�صحيفة اىل
رئي�س هيئة اال�ستثمار واىل حمافظ
حمافظة عدن ب�أهمية �إج��راء م�سح
ميداين ملثل تلك امل�شاريع التي �أجنزت
هياكلها و�أخذت م�ساحات من الأر�ض
ومل ت�ستكمل و���ض��ع امل��ع��اجل��ات
العاجلة لها ..كما نحيي هنا �أ�صحاب
امل�شاريع اال�ستثمارية الناجحة
الذين ا�ستطاعوا �أن ي�شغلوا �أيادي
عاطلة وان تطور من اقت�صاد البالد
وخا�صة تلك امل�شاريع ال�صنــاعية يف
املنطقة احلرة بعدن۹.

مناقشة رصف طرق وادي ظهر
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م�شروعا يف حمافظة �صنعاء خالل الفرتة املقبلة من
العام املقبل 2011م ت�صل تكلفتها اىل  20مليون دوالر.
�أعلن ذلك مدير عام فرع ال�صندوق مبحافظة �صنعاء
حممد جغمان.
اجلدير بالذكر �أن ال�صندوق نفذ خالل الفرتة املا�ضية
باملحافظة م�شاريع بقرابة  18مليون دوالر ..ويجري
العمل يف  88م�شروعا يف جميع املديريات يف جماالت
الرتبية والتعليم ،والتدريب ،والدعم امل�ؤ�س�سي ،والطرق،
وال�صحة ،والزراعة وغريها..جاء ذلك خالل اجتماع عقده
مع حمافظ �صنعاء نعمان احمد دويد االربعاء املا�ضي
جرى خالله ا�ستعرا�ض ن�شاط ال�صندوق خالل الفرتة
املا�ضية ..هذا وحث املحافظ القيام بعملية ر�صف الطرق
وال�شوارع يف منطقة وادي ظهر التي تعترب منطقة �أثرية
و�سياحية مهمة ت�ستقطب �أع��دادا كبرية من ال�سائحني
والزوار حمليني وعرب و�أجانب طوال العام۹.

