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اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني ناجحة بكل المقاييس
* أكد األستاذ سالم صالح محمد مستشار الرئيس اليمني على أھم ية دور الممل كة في دعــم قضـايا األمـة
العربية واإلسالمية..وقال سالم صالح محمد في حديثه لـ)المدينة(أن مدارك خادم الحـرمين الشـريفين وولـي
عھده تجاه كافة القضايا واسع ،وأن معالجتھما لھا يتم بشكل ثاقب وحكيم..وأشاد الم سئول اليمـني بتوا صل
انعقاد اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني..وقال إن أھمية ھذه اللقاءات تكمن في أنھا تقف لتقييم
ما تم تنفيذه من مشاريع دعم المملكة لبالده ،باإلضافة إلـى بحـث م جاالت الت عاون الم شترك ب ين الممل كة
واليمن في كافة المجاالت االقتصادية واألمنية والسياسية..وعبر سالم صالح عن خيبـة األمـل مـن مؤت مر أنـا
بوليس للسالم في منطقة الشرق األوسط الذي تعد له اإلدارة األمريكية حاليـاً ..وقـال إن المشـھد العربـي ال
يسر الصديق ويغري العدو،وأن االقتتال الفلسطيني ــ الفلسطيني قدم خدمة مجانية لتمزيق القضية الفلسـطينية ،وأن تنكـر
حماس وفتح التفاق مكة التاريخي ھو عمل يخدم إسرائيل..كما تحدث المسئول اليمني عن عدد من المواضيع والقضـايا في
الحوار التالي ..
** كيف تنظرون إلى اجتماعات الدورة القادمة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.؟

الرئيسية

* الشــعبان الشــقيقان والبلــدان والقيادتــان ذات الــدين والــدم والجغرافيــا والحضــارة والثقافــة الواحــدة علــى الــدوام وفــي كــل
المحطات والمنعطفات ينظران ويتطلعان إ لى الخــير والع طاء عنـد كـل لقـاء أو اجتمـاع بھـذا الم ستوى ،وأرى ك مواطن يمنـي
وعربي أن برنامج اللقاء حافل باألعمال الھامة والمفيدة لتطوير العالقات وبما يخدم رقي وتقدم اليمن والمملكة الشقيقة.
** وما أھمية انعقاد مثل ھذه اللقاءات.؟
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النتائج

* أھمية ھذه اللقاءات كبيرة وعظيمة إذ تقف لتقييم مـا تم تنفيـذه مـن مشـاريع فــي اطــار الـدعم والمسـاندة المقدمـة مـن
األشقاء ،ويتم كذلك بحث ما ھو جديد ،ليس فـي المجـال االقتصـادي واإلن مائي و حدھما ول كن فيمـا يتع لق بكا فة األو ضاع
السياسية واألمنية وجوانب التعاون الثنائي بين بلدين شقيقين..والنتائج التي سيخرج بھا االجتمـاع النـاجح سـلفاً ھو بحـث
السبل لتنفيذ ما قدمته المملكة لليمن في مؤتمر المانحين وأمور ھامة أخرى.
** وماذا عن دور المملكة في دعم اليمن ،وخاصة في مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً بلندن.؟
* موقف المملكة ھو موقـف األخ ال شقيق الوفـي ألخيـه وشـقيقه ،والجھـود المبذولـة ا لتي قامـت ب ھا الممل كة فـي مؤت مر
المانحين معروفة وقادت إلى النجاح الذي خرج به المؤتمر الذي انعقد برئاسة وحضور فخامة األخ الرئيس علـي عبـدﷲ صالح
شخصياً.
** وما تقييمكم للعالقات السعودية اليمنية في ضوء ھذه المعطيات.؟ ــ ولمستقبل ھذه العالقات.؟
* من يتمثل عالقات الدم والدين والحضارة والثقافة الواحدة يحتكم إلى العقل والحب والوفاء ،وھذه العالقات األبدية المحكومة
بھذه الشروط الموضوعية تفرض نفسھا في واجب تطوير العالقات الثنائية والتعاون المشترك وصيانة ھذه العال قات وتطھير ھا
من أية شوائب من شوائب الحياة..فالقاعدة األساسية لھذه العالقات ھي الثابتة وأية شوائب أو نواقص ھي الفانيـة ..لذا مـا
نراه من حاضر ومستقبل العالقات ھو التعاون المثمر في كافة المجاالت لصالح الشعبين واألمة العربية واإلسالمية بأسرھا إن
شاء ﷲ..
** وماذا عن دور المملكة في دعم قضايا األمة العربية واإلسالمية .؟
* المملكة العربية السعودية حباھا ﷲ سبحانه وتعالى بنعم أبدية إذ أنھا مھبط اإلسـالم وأرض ا لرحمن الـذي أنـزل ﷲ آياتـه
على آخر األنبياء والر سل محمـد بـن ع بدﷲ سـيدنا ونبينـا عليـه أفضـل الصـالة والتسـليم..وفيھـا قبلـة المسـلمين )الكعبـة
المشرفة(والحرمان الشريفان واليھا تتوافد الماليين من المسلمين للحج والعمرة ألتبـاع شرط اإلسـالم و سنة األنب ياء و ھذا
التشريف اإللھي العظيم له مكانته وعظمته ليس فقط عند العرب والم سلمين فقـط ولكـن لـدى كا فة ال مؤمنين مـن األديـان
السماوية األخرى..وھذه مكانة خاصة يدركھا الخاصة والعامة أما القيادة السعودية الشقيقة ممثلة بخادم الحرمين الشـريفين
الملك عبدﷲ بن عبدالعزيز وولي عھده صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز فإدراكھما واسع ومعالجتھم لكافــة
األمور وقضايا األمة العربية واإلسالمية ثاقب وحكيم ،ونتمنى لھما التوفيق والسداد وأن يجنب ھذا البلد وكافة البلدان العربيـة
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واإلسالمية كل الشرور واألحقاد والتمزق..
** ما موقفكم من عقد مؤتمر أنا بوليس للسالم في منطقة الشرق األوسط الجاري التحضير له مـن ق بل الواليـات المت حدة
األمريكية.؟ ــ وما توقعاتكم للنتائج التي سيتمخض عنھا في ضوء غياب الرؤية ألھدافه الحقيقية .؟
* يعتمد النجاح وباختصار مفيد على عدد من العوامل أھمھا مدى التنسيق العربي والتضـامن والتعاضـد بيـن أطرافــه ووحدتـه
وتماسكه أمام الموقف اإلسرائيلي..وكذا الضغط على اإلدارة األمريكية إلنجاح مساعي السالم التي قدمھا العرب على طبـق
من فضة وقوبلت بالرفض والتعنت اإلسرائيلي..وكمواطن عربي ليس لـدينا آ مال خاصـة وأن إ سرائيل مدعومـة وتعربـد ،و لدى
األوساط اليمينية فيھا اعتقاد ووھم من أن الفلسطينيين والعرب في موقف الضعف بعدما تمزقت العراق والقضية الفلسطينية
واللبنانية ،والمشھد العربي ال يسر الصـديق ويغـري العـدو بمـا تشـھده األ مة بأ سرھا من د عوات متطرفـة وإرھـاب مق صود
ومخططات واضحة األھداف لتمزيق وتقسيم األوطان والدول المستقلة على أساس طائفي وعرقي ومـذھبي ي عود بنـاء إلـى
كيانات ضعيفة متناحرة وممزقة يسھل إذا ال سمح ﷲ إلسرائيل وكيانھا التحكم بنا وبالمنطقة عموماً..
** ھــل باإلمكــان تســليط األضــواء علــى مھــام لجنــة متابعــة وتقييــم الظواھــر االجتماعيــة والســلبية الــتي أنشــأت مؤخــراً
برئاستكم.؟
* اللجنة الوطنية التي صدر بھا القرار الجمھوري جاءت لتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القـرار وتحفـيز الھيئـات القائمـة
والدوائر على العمل وانجاز المھام من خالل المساعدة واالستشارة من قبل ھذه الشخصيات الوطن ية ا لتي تضـم )(72عضـواً
من مختلف أنحاء الوطن..واجتماعنا الناجح في عدن ولقاء الرئيس علي عبـدﷲ صالح بأعضـاء اللجنـة اتسـم بالجد ية وبطـرح
األولويات خاصة فيما يتعلق بما تبقى من آثار لحرب 94م والصراعات السياسية أو قضايا الثأر أو تلك المسائل التي تحتاج إلـى
معالجة عاجلة في المجال التنموي واألمني واالستثماري..
** ما أھم الظواھر االجتماعية والسلبية التي تم رصدھا من قبل اللجنة .؟ ـــ ومن أين ستبدأون.؟
* ھناك ظواھر كثيرة واللجنة أمام بحر متالطم من المواضيع ولكننا سنبدأ بما ھو عاجـل وھـام ون قترح الحلـول ونرفعھـا إ لى
الرئيس علي عبدﷲ صالح كصاحب القرار..وما نعالجـه يتطلـب مسـاعدة الجم يع سـواء فـي األ حزاب السيا سية أو منظمـات
المجتمع المدني أو الشخصيات االجتماعية أو السلطة ..ولسنا في موقع العداء مع أحد عدونا ھو العنف ھو الظلم واالستبداد
ھو الجھل والمرض والفقر.
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