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السفير المصري الدكتور يوسف الشرقاوي لـ "الميثاق":

باب المندب خط أحمر

ات التي عقدها بمقر السفارة  سألنا الشرقاوي حول طبيعة اللقاء
لي القوى السياسية اليمنية، فأجاب: "أكدت خالل اتصاالتي 

ّ
مع ممث

اتي مع قيادات المؤتمر الشعبي العام  مع القوى السياسية ولقاء
والتنظيم الناصري وأنصار الله واتحاد القوى الشعبية، أكدت لهم 
على العالقات التاريخية بين مصر واليمن، وأوضحت لهم تأكيد مصر 
على ضرورة التمّسك بوحدة واستقرار اليمن وسالمة أراضيه، وأيضًا 
حرصت على تأكيد أهمية التزام جميع األطراف السياسية بالمبادرة 
الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم 
ع في الـ ٢١ من سبتمبر الماضي برعاية 

ّ
والشراكة الوطنية الموق

أممية، وأن ذلك هو السبيل الوحيد لحل األزمة ومواجهة التحديات 
في الساحة اليمنية، ألن من شأن ذلك تجنيب الشعب اليمني مخاطر 
حة ستكون نتائجها كارثية على اليمن 

ّ
االنزالق إلى صراعات مسل

والمنطقة بأسرها".
وأوضــــح أن هــنــاك اهــتــمــامــًا الحــظــه على 
اتــه بالقادة  كافة المستويات وخــالل لــقــاء
السياسيين، بالدور المصري ومتابعة مصر 
األوضــاع والتطورات في اليمن.. مشيرًا إلى 
الحرص المصري اليمني المشترك على دعم 

العالقات في كافة المجاالت.
ولفت السفير الشرقاوي إلى أن مصر تواصل 
اتصاالتها مع األطـــراف العربية والدولية 
ــمــأزق الــراهــن، كما  ــخــروج مــن ال بــهــدف ال
أنها تتابع بقلق شديد التطورات األخيرة 
المتالحقة، وتؤكد دائمًا على أهمية التزام 
كافة األطراف اليمنية بضبط النفس واالبتعاد 

التام عن التصعيد واستخدام العنف وإعالء المصالح العليا للبالد فوق 
عات الشعب اليمني.

ّ
المصالح الضيقة، وأن مصر تقف إلى جانب تطل

وأضــاف: "إننا في مصر على كافة المستويات، ســواء من جانب 
رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح 
شكري، نؤكد على أهمية دعم اليمن وأن أمنه واستقراره مهم 
لمصر، وعلى ارتباط األمن القومي المصري باألمني القومي اليمني 
وارتباط ذلك باألمن في الخليج الذي يرتبط بدوره باألمن القومي 
المصري واألمن القومي العربي.. فمنذ عدة أسابيع التقى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي في القاهرة بوزير الخارجية اليمني، حيث أكد 
على دعم جميع المؤسسات في اليمن وحرص مصر على المساعدة 
في كافة المجاالت االقتصادية والثقافية واالجتماعية، كما أكد على 

أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لحل األزمة في اليمن".
إغالق السفارات

ق بقرار بعض السفارات الغربية والعربية بصنعاء 
ّ
وفيما يتعل

إغالق أبوابها وإجالء دبلوماسييها، قال السفير المصري: "هناك 
العديد من السفارات التي قامت بإغالق أبوابها هي سفارات الواليات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا وألمانيا وإيطاليا واالتحاد األوروبي 
وغيرها، لكن في المقابل هناك سفارات تعمل مثل سفارة مصر 
وغيرها.. ولكن أنا أود أن أؤكد أن هذا القرار هو قرار سيادي يرجع 
خاذه في إطار تقييمها للوضع السياسي 

ّ
إلى الدول التي قامت بات

واألمني في اليمن أو ما تــراه غير ذلــك. إذًا هو شأن يخص الدول 
التي قامت بإغالق سفاراتها".. الفتًا إلى أن 
الــســفــارة المصرية تعمل بكامل طاقمها 
ومكاتبها "الطبي والتجاري واإلعالمي والثقافي 
والعسكري والمدرسة المصرية"، في إطار 
روح الود وتعمل بشكل جيد في إطار دعم 

العالقات بين البلدين في مختلف المجاالت.
"اإلعالن الدستوري"

وفيما يتصل بما يسمى "اإلعالن الدستوري" 
الذي أعلنته اللجنة الثورية التابعة للحوثيين 
في الـ ٦ من فبراير الجاري، أفاد الشرقاوي بأن 
"هذا شأن داخلي يمني ألن سياستنا في مصر 
قائمة في التعامل مع اليمن وغيره على عدم 

ل في الشئون الداخلية للدول األخرى".
ّ
التدخ

ز في المرحلة الحالية على أهمية تنفيذ االتفاقات 
ّ
وأردف: "نحن نرك

الثالثة التي ذكرتها. هذا هو المهم. وأيضًا دفع األطراف اليمنية 
إلى الحوار ومزيد من الحوار والتفاهم ووضع إطار زمني لالتفاق 
ر سلبًا على 

ّ
على ذلك، ألنه في النهاية إطالة أمد الحوار يمكن أن يؤث

األوضاع االقتصادية ويدفع ثمن ذلك الشعب اليمني نفسه".
وحول التعاون بين مصر واليمن في مجال مكافحة اإلرهاب في ظل 
الظروف األمنية والسياسية الراهنة، أكد سعادة السفير الشرقاوي أن 

"هناك تعاون مستمر بين مصر واليمن في مجال مكافحة اإلرهاب".
وقال: "أنا شخصيًا على مدى األسابيع الماضية أتحّرك في صنعاء 
ولم أجد أي مشكلة في التحّرك، ووجــدت انحسارًا للجان الثورية 
والشعبية، وحتى الغضب الشعبي انحسر تمامًا في صنعاء. أنا أشعر 
زون حاليًا على الحوار. ومن األشياء اإليجابية التي 

ّ
بأمل، ألنهم يرك

نشّجعها أنه يوجد حوار سياسي بين األطراف وهذا يعكس أن هناك 
تفاهمًا، ويجب أن نشّجعهم على ذلك. الشيء اآلخر أن هذا الحوار 
نتاج لإلرادة الشعبية الموجودة في اليمن ويعّبر عن تلك اإلرادة، 
واألهم من ذلك أنه منذ فجر التاريخ كانت اليمن واحدة، وأنا أعتقد 
أنها ستظل واحدة بإذن الله وبحكمة وإيمان الشعب اليمني، ومن ثم 

ل أن يكون هذا الحل يمني وبأيٍد يمنية".
ّ

أنا شخصيًا أفض
تعاون مصري يمني

وقال السفير المصري الشرقاوي: إن "هناك مسار نتحّرك فيه 
على المستوى االقتصادي في إطار اإلعداد 
الجيد للجنة المشتركة، بهدف رفع مستوى 
التعاون االقتصادي بين البلدين والذي ال يرقى 
إلى مستوى العالقات السياسية والتاريخية 

المتميزة بين البلدين في تقديري".
وأضـــاف: "التقيت بأمين عــام المجلس 
المحلي ألمانة العاصمة بهدف عقد اتفاق 
توأمة بين أمانة العاصمة ومحافظة القاهرة 
لدعم الــتــعــاون االقــتــصــادي واالجتماعي 
ــتــدريــب بمختلف أشكاله  والــثــقــافــي وال
والسياحة كذلك، وهنا سنشرع في تحديث 
المعهد السياحي في اليمن.. أيضًا التقيت 

منذ بضعة أيام مع رئيس االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية 
وغــرف صنعاء وتعز وحضرموت وصعدة وغيرها، وتلقيت 
دعوات من رجال األعمال لزيارة تلك المحافظات ودعم العالقات 

االقتصادية معها".
منّوهًا إلى أنه سيلتقي خالل األيام القادمة مع أمين جمعان وغرفة 
التجارة في أمانة العاصمة لدعم العالقات التاريخية واالقتصادية 
 على مستوى رجال األعمال في 

ً
والثقافية بين مصر واليمن، خاصة

صنعاء والقاهرة.

ودعا الشرقاوي سيدات ورجال األعمال في اليمن إلى المشاركة 
في المؤتمر االقتصادي الدولي في شرم الشيخ خالل الفترة ١٣- 
١٥ مارس القادم، ألن هذا المؤتمر فرصة كبيرة لتنمية التعاون 

في مجال االستثمار والتجارة بين البلدين.
وقال: "سيشهد المؤتمر طرح العديد من المشاريع العمالقة 
في إطار مشروع قناة السويس الجديدة وتنميتها والبنية التحتية 
لمصر، وسيشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من رجال األعمال 
العرب واألجانب واألوروبيين واألمريكيين وغيرهم. كما أن هناك 
عــددًا من رجــال األعمال اليمنيين في مصر على مستوى عاٍل 
يقومون بدور كبير في دعم العالقات التجارية واالقتصادية بين 
البلدين. أيضًا هناك بعض رجال األعمال المصريين المتميزين 
الذين يقومون بــدور كبير في خدمة االقتصاد والتنمية. كما 
أن الجالية المصرية في اليمن متميزة من األســاتــذة واألطباء 
واالستشاريين وفي المجاالت الصحية المختلفة وتجارة األدوية 
وأيضًا بعض رجال األعمال، ليس فقط في صنعاء وإنما في عدن 
ومختلف المناطق. وهناك عدد كبير أيضًا من المصريين الذين 
يعيشون في اليمن وأصبحوا جزءًا من النسيج االجتماعي اليمني، 
وهذا ليس بغريب فالعالقات بينهم متميزة ثقافيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا، وهناك اختالط الدم المصري باليمني في أكثر من 
حدث ومحطة مشتركة، سواء خالل ثورة الـ ٢٦ من سبتمبر عام 
١٩٦٢م أو خالل حرب الـ ٦ من أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣م، 

والتعاون االستراتيجي بين مصر واليمن.
وأشــار سعادة السفير الشرقاوي إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا 
وتقديرًا لدور األزهر الشريف في اليمن، حيث توجد بعثة موفدة 
ة وهي محل تقدير على  من األزهر في اليمن تؤدي عملها بكفاء

المستوى الرسمي والشعبي.
وذكر السفير المصري أن "ما نود أن نقوم به في المرحلة الحالية 
هو استثمار هذا الرصيد االستراتيجي والثقافي وعالقات المصاهرة 
والتعاون التجاري في رفع مستوى التعاون االستراتيجي بين 

البلدين والعالقات االقتصادية".
وقال: إن "هذه المرحلة ستشهد نموًا اقتصاديًا في مصر عن العام 
الماضي، ومؤسسات االئتمان الدولية قد رفعت من درجة التصنيف 
االئتماني لمصر، كما أن مصر هي التي طلبت من البنك الدولي 
إرسال بعثة إلى مصر وقبل ذلك كان هناك خوف من حضور هذه 
البعثات إلى مصر، فطلبنا منهم الحضور لتقييم الوضع االقتصادي 
وكان تقديرها إيجابيًا وعاليًا، وذلك يساهم أيضًا في دفع التعاون 
خذنا العديد 

ّ
بين مصر واليمن وبينها والعديد من دول العالم.. ات

من الخطوات نحو تنفيذ خارطة الطريق 
ونستعد إلجــراء االنتخابات البرلمانية في 
مارس القادم، وأيضًا هناك خطوات في إطار 
اإلصــالح التشريعي وتشجيع االستثمارات 
األجنبية وحمايتها وضمانتها، وحــوافــز 
للمستثمرين العرب واألجانب والتي هي محل 
تقدير رجال األعمال في مصر واليمن والعالم 

العربي".
سألنا الشرقاوي في ختام الحديث حول 
سيرته الــذاتــيــة، فــأوضــح أنــه عمل سفيرًا 
لمصر لدى موريتانيا وأذربيجان، كما عمل 
في سفارة مصر في موسكو خــالل الفترة 
١٩٩٨- ٢٠٠٢م، وعمل في سفارة مصر 
في بروكسل ولدى االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي خالل 
الفترة ١٩٩٣- ١٩٩٧م، كما عمل في لندن ست سنوات منذ 
منتصف الثمانينيات حتى عام ١٩٩٢م، وعمل في بعثة الجامعة 
العربية في لندن.. وفي مطلع الثمانينيات عمل في سفارة مصر 
في أديس أبابا. وسعادة السفير الشرقاوي تخّرج في كلية االقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وحصل على الماجستير 

والدكتوراة من جامعة بروكسل.

مصر تؤكد على ضرورة التمّسك بوحدة واستقرار اليمن وسالمة أراضيه

ر سلبًا على األوضاع االقتصادية ويدفع ثمن ذلك الشعب اليمني
ّ
إطالة أمد الحوار يمكن أن تؤث

شّدد سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، على أن تهديد باب المندب  
هو خط أحمر.

وأوضــح الشــرقاوي في حديث مع صحيفة «الميثــاق» أن "موضوع باب المندب مهم الرتباطــه باألمن القومي اليمني 
ل أهمية كبيرة على صعيد التجارة الدولية، ألن 

ّ
واألمن القومي المصري وأمن قناة الســويس. كما أن هذا المضيق يمث

حوالي ٣٨٪ من التجارة الدولية تمر عبر هذا المضيق المهم".
ى مهامه منذ أشــهر قليلة: "أنا ســعيد أن أعمل ســفيرًا لمصر لدى الجمهورية اليمنية، 

ّ
وقال الشــرقاوي- الذي تول

وهذا يعتبر بالنسبة لي تكريمًا وشرفًا.. هذه الفترة مهمة على صعيد العالقات االستراتيجية والتاريخية بين مصر 
واليمن".

االلتزام بالمبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار واتفاق السلم 

هو السبيل الوحيد لحل األزمة

سياستنا قائمة على 
ل في

ّ
عدم التدخ

 الشأن الداخلي للدول األخرى

 حوار/ جمال مجاهد

اليمن كانت 
واحدة منذ فجر 
التاريخ وستظل 

واحدة بحكمة 
وإيمان شعبها

السفارة المصرية 
تعمل بكامل طاقمها 

ومكاتبها في إطار 
دعم العالقات بين 

البلدين

فائقة السيد توجه دعوة مهمة 
لقيادات المكونات السياسية 

وجهت المناضلة فائقة السيد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام  
لقطاع المجتمع المدني دعــوة  لمختلف القوى السياسية الفاعلة والتجار 
وأصحاب رؤوس األموال وكل المعنيين بأمر ومستقبل هذا البلد واجياله  إلى استشعار 
مسؤولياتهم تجاه القضايا الوطنية وفي مقدمتها دعم العملية التعليمية.. مطالبة  
اياهم بتقديم  الدعم لتوفير اقالم ودفاتر ومقاعد للطالب والطالبات ، بدًال من توفير 

وتوزيع البنادق والمدافع لالحتراب وقتل االخ ألخيه .
«الميثاق نت»: في هذه الظروف السياسية واالقتصادية  الصعبة  وقالت  في تصريح لــ
وبمناسبة عودة الطالب والطالبات الى مدارسهم الستكمال العام 
الدراسي ادعو الجميع  الى دعم  طالب وطالبات  اليمن ، 
فهذه هي القضايا الوطنية واإلنسانية واألخالقية التي 
يجب أن نتفق حولها جميعًا، والمتمثلة  بتنمية اإلنسان 

واالستثمار في هذا الجانب المهم والنبيل .
 كما وجهت االستاذة فائقة السيد  تحية   اجالل 
وإكبار وفخر واعتزاز  لكل  اآلباء واالمهات ولكل 
طالب وطالبة في عموم محافظات الجمهورية ، 
الذين عادوا الستكمال عامهم الدراسي وتحصيلهم 
العلمي وســط هــذه الــظــروف المعقدة والخانقة 
والمربكة لكل ابناء المجتمع ، مؤكدة أن التحصيل 
العلمي للطالب والطالبات هو معركتنا الحقيقية 
لبناء المستقبل  السعيد الــذي 
ينشده اليمنيون كما انه 
الــمــخــرج الــوحــيــد الــذي  
سينقذ الوطن والشعب 
مــن االزمـــات المختلفة 
ويــقــود  الجميع إلــى بر 

األمان .

مؤتمر البيضاء ُيدين 
محاولة اغتيال المنصوري

دانــت قــيــادة المؤتمر الشعبي العام  
بمحافظة البيضاء واستنكرت بشدة 
محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض لها الثالثاء 
الماضي وكيل محافظة البيضاء عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ علي محمد 

المنصوري، وسط مدينة البيضاء.
واعتبرت قيادة المؤتمر بالبيضاء أن هذا العمل 
اإلرهــابــي اإلجــرامــي الجبان يأتي ضمن مخطط 
لتصفية القيادات والكوادر المؤتمرية من قبل 
عناصر العنف واإلرهــاب والتطرف والــذي أودى 
بحياة عدد من قيادات المؤتمر خالل السنوات 

الثالث الماضية.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
البيضاء أن مثل هذه األعمال اإلرهابية لن تثني 
المؤتمر وقيادته عن االستمرار في نهجهم في 
الوقوف ضد الغلو والتطرف واإلرهـــاب والتزام 
منهج الوسطية واالعتدال والوقوف ضد المساس 
بحياة الناس وأمنهم واستقرارهم من أية جهة 

كانت.
ــادة الــمــؤتــمــر الــســلــطــة المحلية  ــي وحــمــلــت ق
واألجهزة األمنية بالمحافظة مسئولية استمرار 
حالة االنفالت األمني ومــا ينتج عنها من أعمال 
إرهابية شبه يومية، مطالبة هذه األجهزة القيام 
بواجباتها في مالحقة القتلة والمجرمين وضبطهم 
وتقديمهم إلى العدالة وتوفير األمن واالستقرار 

للمواطنين.

البركاني يلتقي السفير الصيني  ويثمن دعم بالده لليمن

ـــتـــقـــى   ال
األمـــيـــن 
ــعــام المساعد  ال
للشئون السياسية 
ــــــات  ــــــعــــــالق وال
ـــخـــارجـــيـــة فــي  ال
المؤتمر الشعبي 
ــخ  ــشــي الــــعــــام ال
سلطان البركاني 
بسفير جمهورية 
لشعبية  لصين ا ا
ــي الــيــمــن تيان  ف

تشي.
ونـــاقـــش الــلــقــاء 

المستجدات على الساحة الوطنية واألزمة التي تعيشها 
البلد منذ استقالة رئيس الجمهورية والحكومة في يناير 

ها. الماضي وموقف المؤتمر الشعبي العام إزاء
كما تطرق اللقاء إلى الحوارات التي تدور بين القوى 
السياسية حاليًا والــرؤى التي قدمها المؤتمر الشعبي 
العام للخروج من األزمة الحالية وحرصه على أن تكون 
الحلول في إطار التمسك بالشرعية الدستورية والحفاظ 

على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
كما ناقش اللقاء العالقات التي تربط المؤتمر الشعبي 
العام بالحزب الشيوعي الصيني مشيدًا بمستوى هذه 

ــــــعــــــالقــــــات  ال
وأهـــــــمـــــــيـــــــة 
ــــا  ــــره ــــطــــوي ت
وتــــعــــزيــــزهــــا 
إلـــى مستويات 

أفضل.
وأكد البركاني 
ـــى أهــمــيــة  ـــل ع
ــــــــدور الــــذي  ال
تــلــعــبــه الصين 
في دعم اليمن 
ــف  ــل فــــــي مــخــت
الــظــروف سيما 
وأنــــهــــا إحــــدى 
الــدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
من جانبه عبر السفير الصيني تيان تشي عن سعادته 
باللقاء مؤكدًا موقف بــالده المساند والــداعــم لليمن 
ولليمنيين مجددًا التأكيد على أن الصين تقف إلى جانب 

أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وعبر السفير الصيني عن ثقته بأن يغلب اليمنيون 
الحكمة ويكون الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتوافق 
على حلول تخرج البلد من أزمتها وتعيد لها األمن 

واالستقرار.


