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ــر حدثنا •  ــايل الوزي ــة مع بداي
وزارة  ــع  بواق ــق  يتعل ــا  عم
ــات  ــني والتحدي ــؤون املغرتب ش
ــذه  ــل ه ــا يف ظ ــي تواجهه الت

الظروف...؟!
ــل  ــل يف ظ ــني تعم ــؤون املغرتب - وزارة ش
ــة، ورغم ذلك  ــار بال موازن ــدوان والحص الع
ــذه الوزارة  ــرية للنهوض به ــاك أفكار كث هن
ــىل تفعيل تنفيذها  وخطط وبرامج نعمل ع
ــة والشحيحة  ــوء اإلمكانات املتاح عىل ض
حّد العدم، إذ لم نتحصل أي دعم أو تشجيع 
ــاذ  ــة اإلنق ــة يف حكوم ــن وزارة املالي ــايل م م
ــب واملحروقات  ــد الروات ــي خارج بن الوطن
ــوزارة لم  ــا أن ال ــة.. كم ــياء الرضوري واألش
ــت تحصل  ــغ مالية كان ــىل مبال ــل ع تتحص
ــة.. وبالتايل نحن  ــن الجهات املانح عليها م
ــة، ونقرتضها  ــا الخاص ــن نفقاتن ــل م نشتغ
قرضاً، حيث عملنا ندوات عملنا ورش بأقل 
ــذه الندوات  ــك ناقشت ه ــم ذل ــة ورغ التكلف
مواضيع مهمة تخص املغرتبني والتحديات 
ــاً  ــي خصوص ــرتب اليمن ــه املغ ــي تواج الت
ــدوات  ــذه الن ــت ه ــد خرج ــج.. وق يف الخلي
ــات للحكومة ثم إىل  ــورات وتوصي برفع تص
املجلس السيايس األعىل.. وعىل ضوئها تم 
إنشاء اللجنة الوزارية املكفلة بدراسة واقع 

تحديات وزارة شؤون املغرتبني..
ــة..؟! •  ــذه اللجن ــن ه ــاذا ع م

ماذا عملت حتى اآلن..؟!
ــك  ــىل تل ــاًء ع ــاءت بن ــة ج ــذه اللجن - ه
ــا بتوصيات  ــي أقمناها وخرجن ــورش الت ال
ــة املتعلقة باملغرتبني  ــة لتفعيل األنشط هام
ــة قضاياهم.. وقد  ــم ومتابع والتواصل معه
ــن القرارات  ــا بكثري م ــت اللجنة ذاته خرج
ــة بهذه التوصيات لكن هذه القرارات  املتصل
ــد بشكل عام  ــع البل ــدم بواق ــاً ما تصت غالب
ــلت  ــي ش الت ــة  السيول ــحة  ــات ش وتحدي
ــر وقطاعات  ــري من دوائ ــة العمل يف كث حرك
ــاح الرتتيبات  ــأنه إنج ــا من ش ــوزارة.. ومل ال
ــني العائدين من  ــال املغرتب ــة الستقب الالزم
ــا مملكة  ــدوان وعىل رأسه ــف الع دول تحال
ــر اجتماع للوزارة  ــود.. حيث كان آخ آل سع
يف أكتوبر املايض حرضته 13 جهة حكومية، 
أكدت فيه اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة 
ــن السعودية  ــني العائدين م ــاع املغرتب أوض
ــذ الخطط  ــىل رضورة تنفي ــا ع يف اجتماعه
ــني  املغرتب ــاع  أوض ــة  ملعالج ــات  والتوصي
ــا يف بلدان  ــي يتعرضون له ــات الت والصعوب

االغرتاب وخاصة السعودية..
ــم •  تواصلك ــالل  خ ــن  م

ــج  ــة يف الخلي ــني خاص باملغرتب
ــا  مم ــرضروا  ت ــدى  م أي  إىل 
ــن عدوان  ــىل اليمن م يحصل ع

وحصار..؟
- املغرتب اليمني ترضر كثرياً من العدوان 
ــدوان والحصار  ــه الع ــط بما عكس ــس فق لي
ــل املغرتب تجاه  ــن أعباء إضافية عىل كاه م
ــال املغرتب يف بالد  ــه، بل وبما ط ــه ووطن أهل
املهجر من معاالت قاسية خصوصا يف دول 
الخليج ويف األردن مثًال وأنتم تابعتم قضية 
ــارات العالم جراء الحصار..  العالقني يف مط
ــراءات التعسفية واملعاملة  ناهيك عن اإلج
ــرض لها املغرتبون  ــري اإلنسانية التي يتع غ
ــوم  ــرض الرس ــن ف ــال ع ــة، فض يف السعودي
ــف القوانني واالتفاقيات  عليهم والتي تخال
ــة - السعودية  ــدات اليمني ــة واملعاه الدولي
ــة بالعمالة اليمنية.. هذه التعسفات  الخاص
ــن  ــرشات اآلالف م ــل ع ــت وراء ترحي كان
ــل معظمهم كان  ــح أن رحي املغرتبني، صحي
ــدى البعض الذين  ــن ال خيار ل ــاً لك اختياري

ــة يف  ــوم العالي ــع الرس ــون دف ال يستطتيع
ــاب العوائل واألرس  اململكة خصوصا أصح
ــم محدودة  ــن فرص أعماله ــال الذي واألطف
ـــ 2500 ريال سعودي  ــب ال تتجاوز ال بروات
ــال  ري  200  –  100 ــهريا  ش ــع  سيدف ــا  فيم
ــن أرسته..  ــل فرد م ــهرياً عىل ك سعودي ش
ــراءات ناقمة عىل  ــدو هذه إج صحيح قد تب
ــس يف نفس الوقت الحال  اليمني لكنها تعك
ــاع االقتصادية،  ــه األوض ــت إلي الذي وصل
ــروا بالقوانني التعسفية وفرض  حيث اضط
ــودة) تغطية العجز  ــا بـ(السع ما يسمونه
ــت  ــي استنزف ــة الت ــة الدول ــم يف خزين القائ
ــوالءات  ــن ورشاء ال ــىل اليم ــدوان ع يف الع
ــن املغرتبني لم  ــة..  فكثري م ــة الدولي اإلقليمي
يستطيعوا دفع هذه املبالغ فاضطروا إىل أن 
ــوا الكثري من أوالدهم  يرجعوا أرسهم فرحل

وزوجاتهم وأخواتهم وإخوانهم.. 
ــن •  ــدد الذي ــم ع ــد اآلن ك إىل ح

ــرارات  الق ــذا  له ــراً  نظ ــادوا  ع
التطفيشية..؟! وهل تتوقعون 

عودة الكثري...؟!
ــن  ــاءات، لك ــد احص ــى اآلن ال توج - حت
ــع أن يعودوا  ــدا.. ونحن نتوق ــاك كثري ج هن
ــودون  موج ــم  ه ــن  الذي ــني  املغرتب ــى  حت
بمفردهم.. فاألمور تذهب إىل األسوأ بسبب 
ــة.. التي  ــام آل سعود الخاطئ ــات نظ ترصف
ــن سلمان،  ــد ب ــوه محم ــا املعت ــف وراءه يق
ــام 2030م  ــه الخيالية للع ــذا جوهر رؤيت وه
ــك  والتي دفعته لهذه القرارات والتي بال ش
ــد أن بدأ  ــا أنها ستفشل بع ــد دليال قاطع تع
ــادي السعودي ألن محمد  التدهور االقتص
بن سلمان كما يصفه حتى أمراء األرسة أنه 
مغامر ويسمع أو يطبق األجندة الخارجية 
ــد سيدمر  ــدى البعي ــىل امل ــه ع ــدري أن ما ي
ــاً سيخدم  ــذا طبع ــا.. وه ــة نفسه السعودي

اليمنيني املظلومني..
ــون اليمن يف منأى •  وهل ستك

ــا  ــاً إذا م ــرضر خصوص ــن ال ع
ــي  ــن  مليون ــرث م ــا أن أك أدركن
ــون  ــاك يعول ــي هن ــرتب يمن مغ

أرساً..؟
ــك،  - لن ينجو احد.. سيعم الجميع بال ش
ــن صالح ودمار  ــرضر اليمن كعادته م وسيت
ــار وجرائم أكرب  ــد دم ــن ال يوج ــة.. لك اململك
ــود يف حق اليمنيني  ــا ارتكبه نظام آل سع مم
األبرياء وبالتايل فما الفارق بني من يغرتب يف 
السعودية من اليمنيني ويتعرض لهذا الظلم 
ــزاز ويقصف أهله داخل الوطن، وبني  واالبت
ــن يقتل ويحارص.. وهذه  من هو داخل الوط
ــن جعلت اليمنيني والسوريني  املظالم هي م
ــون زوال نظام آل  ــني وغريهم يتمن والعراقي
ــا مع إرسائيل  ــذي بدا تحالفه جلي سعود ال
ــد  ــرب.. لق ــالم والع ــي لإلس ــدو التاريخ الع
ــد  ــا ض ــذ تأسيسه ــرش من ــة ال ــت ممكل وقف
ــادس والعرشين  ــام ثورة الس ــن منذ قي اليم
ــا هذا ونحن نعاني  من سبتمرب وحتى يومن
منهم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إعطاء 
ــل  ــن أج ــس م ــل لي ــخ القبائ ــب ملشائ روات
ــن أجل عمل تخريب  سواد عيونهم ولكن م

ــرف  ــالت وتط ــال مشك ــداث وافتع واستح
وإرهاب للنمو االقتصادي اليمني..

ــن مع األسابيع األوىل •  بالتزام
ــزم أعلنت  ــالن عاصفة الح إلع
ــرارات  ــعودية ق ــلطات الس الس
ــني..  اليمني ــاع  أوض ــني  تحس
آالف  ــاع  أوض ــح  تصحي ــم  وت
ــني.. كيف تنظرون لتلك  املغرتب

القرارات..؟! 
ــارة عن خدعة  ــرارات كانت عب - تلك الق
ــذي يعملون متخفني  للمغرتبني املساكني ال
ــة  ــن الصعوب ــش، وم ــة العي ــوا لقم ليكسب
ــغ تصحيح األوضاع  ــان أن يدفعوا مبال بمك
ويحصلون عىل مرشوعية اإلقامة بسهولة، 
ــات السعودية الكاذبة تعرف  فكانت السلط
ــرارات سيهرولون  ــه بمجرد سماعهم الق أن
ــم.. وهذا ما حصل.. أتى  لتصحيح أوضاعه
اآلالف فتم حرصهم وفق عمل استخباراتي 
ــل وتوثيق من  ــاس تسجي ــىل أس ــري وع حق
ــة أماكن  ــري رسمية ملعرف ــوا بطريقة غ دخل
ــة أهداف األول  ــم وعنواينهم.. لثالث أعماله
عدواني ملالحقتهم إذا اقتضت الظروف ويتم 
ــادي البتزازهم  ــي اقتص ــم.. والثان ترحيله
ــدرات  ص ــي  الت ــة  الباهظ ــوم  الرس ــذه  ه
ــد تصحيح أوضاع املغرتبني غري  قراراتها بع
ــي إلحالل القوى  ــني.. والثالث مهن الرسمي
ــان اليمنيني ضمن  ــة مك ــة السعودي البرشي
ــودة..  طبعاً هذه  ــى بالسع ــرشوع ما يسم م
ــا وتضليلها، ونحن  ــدع السعودية وجله خ
ــام السعودي  ــدع النظ ــب وخ ــىل األكاذي ع
ــة.. لكن البعض لم يستفيدوا  منذ فرتة طويل
ــة الطائف  ــي اتفاقي ــن دروس املايض يعن م
ــن األرايض  ــرت اليم ــداً فقد أج ــة ج واضح
ــل تسهيالت  ــود مقاب ــا آل سع ــي احتله الت
ــني اليمنيني،  ــا اململكة للمغرتب كبرية تقدمه
ــن مرت كم  ــك األيام لك ــوا تل ــل سهل وبالفع
ــق،  ــث باملواثي ــوا للنك ــن رجع ــة وبعدي سن
وصار الهندي أو الباكستاني ُيَعاَمل معاملة 

أفضل من اليمني..
ــانية •  تمرُّ اليمن بأوضاع إنس

ــىل اليمنيني  ــة وقاسية ع كارثي
ــرون  ــف تنظ ــن كي ــل الوط داخ
يف  ــني  املغرتب ــات  إسهام إىل 
الخارج لتخفيف هذه األوضاع 

الكارثية..؟!
- املغرتبون اليمنيون يف ظل هذه الظروف 
ــة،  ــة الحرج ــاع اإلنساني ــة واألوض الصعب
لعبوا دورا إغاثياً غري عادي عرب التحويالت 
ــم يف اليمن،  ــة بمشاريعه ــة واملتعلق الخاص
ــة  ــات اليمني ــن الجالي ــة م ــاك استجاب فهن
املنترشة يف كل بلدان العالم.. عدا املغرتبني يف 
الخليج وتحديدا يف السعودية فهم مراقبون 
وتتم مضايقتهم حتى يف تحويالتهم ألرسهم 
ــاً.. اآلن  ــارات سنوي ــل إىل ملي ــت تص وكان
انخفضت التحويالت بشكل كبري جداً ومن 
ــام إحصائية  ــىل أرق ــة الحصول ع الصعوب
لحجم هذا االنخفاض أو لحجم التحويالت 
ــني عن  ــض املغرتب ــز بع ــد يعج ــا.. فق نفسه
ــد عىل  ــي تساع ــغ الت ــط املبال ــل أبس تحوي
ــة موتها من  ــة مصاريف أرسهم خشي تغطي
ــم.. فيضطروا  ــار الظال ــوع تحت الحص الج
ــودة وهذه تخرسهم  للخروج أو السفر والع

تكاليف..
ــن املغرتبني •  ــا تحدثنا ع إذا م

ــًال  ــج مث ــوا يف الخلي ــن ليس الذي
ــا  ــا يف أمريك ــني يف أوروب يف الص
ــم مع األوضاع  كيف استجابته

الكارثية يف اليمن؟
ــة جاليات كثرية جداً استجابت معنا  - ثم

ــغالني معنا لكن ما يسمى بحكومة الفار  وش
ــض املغرتبني من خالل  ــروا عىل بع هادي أث
ــا  ــل كله ــم نق ــا إن ل ــي أغلبه ــارات الت السف
ــن نشتغل  ــايل نح ــم، وبالت ــت سيطرته تح
ــارش مع الجاليات النشيطة حالياً  بشكل مب
ويف  ــة،  األمريكي ــات  الوالي يف  ــا  كجالياتن
ــرسا وأيضاً يف  ــا وسوي ــا ويف إيطالي بريطاني
ــوا معنا وقاموا بأعمال كبرية  الهند استجاب
ــوا مهرجانات وأيضاً أصوات  وجبارة وعمل
ــغ كبرية  ــوا مبال ــة وجمع ــياء البسيط لألش
ــغ سخروها عىل أساس املجاعة  وهذه املبال
ــة الحديدة  ــراض يف محافظ ــة األم ومكافح
ــغ ليست باملستوى لكن هناك جمعية  بمبال
ــة استلمت من الجماعة وطبعاً  يمنية محلي
ــرتوا  تحت إرشافهم وعىل أساس من هنا اش
ــة.. واملساهمة أيضاً يف  مالبس ومواد غذائي
ــة والشبابية، التي  ــات املحلي ــم الجمعي دع
تنشط يف مجال املساعدات والعمل الخريي 
ــداً، حيث  ــل جبار ج ــوم بعم ــي، وتق امليدان
ــد  ــات أو اآلالف من األرس األش ساعدوا املئ
ــرضرا من العدوان والحصار..  فقرا واألكرث ت
ــاء التي  ــز وصنع ــدة تع ــة الحدي يف محافظ
استقبلت سيًال دافقاً من النازحني عدن من 
حرضموات خصوصا عندما دخلت القاعدة 
ــن  ــا م ــة.. وأيض ــق الساحلي ــال واملناط املك
ــن الضالع...  ــن الحديدة من أبني م صعدة م

من كل محافظات الجمهورية..
ــوزارة •  ال ــت  قدم ــاذا  م

ــا يتصل بمهمة  للجياليات فيم
ــالع الرأي العام  املغرتبني يف اط
ــا  م ــة  حقيق ــىل  ع ــي  الخارج
يجري يف اليمن يف ظل التضليل 

اإلعالمي..؟!
ــل ومراسالت  ــىل تواص ــاً ع ــن دائم - نح
ــم مثًال يف  ــد أرسلنا له ــر، فق ــاون مستم وتع
االحتفال باملناسبة الثانية للصمود اليمني 
ــن  ــا م ــواد تسلمناه ــارس 2017م م يف 26 م
وزارة اإلعالم ووزارة الثقافة منها بوسرتات 
وشعارات وأشياء كثرية ساعدتهم يف تنفيذ 
ــرات ومسريات ووقفات  اعتصامات ومظاه
ــا كبرية يف  ــوا دورا اعالمي ــة ولعب احتجاجي
ــاح حقيقة ما يجري يف اليمن من كارثة  إيض
انسانية جراء الحصار والعدوان خصوصاً 
جالياتنا يف امريكا، وأمام مقر األمم املتحدة 
ــة، وكذلك يف  ــة الدولي ــات اإلنساني واملنظم

بريطانيا وفرنسا وغريها من دول أوروبا..
ــذه األوضاع هل ثمة •  يف ظل ه

ــم  معك ــون  يتواصل ــون  مغرتب
ولديهم نية االستثمار يف اليمن 

يف مشاريع معينة..؟!
ــذا الجانب..  ــاك تحديات كبرية يف ه - هن
ــا من  ــد مطلق ــم تح ــات ل ــذه التحدي ــن ه لك
جهود رجال املال واألعمال املغرتبني الذين 
ــون رؤوس أموالهم إال بدافع الوطنية  يوجه
ــج املخاطر..  ــم ح ــىل الوطن رغ ــرية ع والغ
ــني كثري  ــوزارة مغرتب ــت هنا ال ــد استقبل وق
يودون االستثمار وقد نفذوا بعض املشاريع 
ــال اإلنسانية  ــواء االستثمارية أو األعم س
ــدارس واملستشفيات، ومن  ــة يف امل والخريي

ــذي استقبلتهم  ــني ال ــؤالء املغرتب ــن ه ضم
ــة- عىل سبيل املثال  خالل األسابيع املاضي
ــب  ــال ونائ ــل األعم ــرص- رج ــس الح ولي
ــة ميشجن  ــة اليمنية يف والي ــس الجالي رئي
ــار الطيب رئيس مجلس  األمريكية األخ عم
ــة اليمنية األمريكية لالستثمار  إدارة الرشك
ــاع بالوزارة  ــرض معنا يف اجتم الذي استع
ــن األمريكية يف  ــة يف ميتشج ــود الجالي جه
األعمال اإلغاثية واإلنسانية.. وتحدث عن 
ــوح املغرتبني يف أمريكا لالستثمار داخل  طم
الوطن، معلناً عن تأسيس رشكة متخصصة 
ــن  ــة م ــع مجموع ــا م ــم انشاؤه ــدواء ت يف ال
ــال، وأيضا رشكة متخصصة يف  رجال األعم
ــاالت.. باإلضافة للتأسيس  خدمات االتص
ــب  للعل ــي  صناع ــرشوع  م ــرب  أك ــة  إلقام
واألكياس الكرتونية.. وأعلن اعتزام الرشكة 
اليمنية األمريكية لالستثمار ووضع برنامج 
ــة يتمثل يف حشد رجال  عميل تتبناه الرشك
ــني إلقامة  ــال اليمنيني املغرتب ــال واألعم امل
ــة واسعة يف  ــات استثماري ــات ورشك تحالف
ــال.. وهناك  ــل املث ــىل سبي ــذا ع الوطن..وه
ــون  ــون متفهم ــال مغرتب ــال وأعم ــال م رج
رضورة بذل رأس املال لالستثمار يف الوطن، 
ــذه الظروف وهم مؤمنون أن بناء اليمن  يف ه
ــني  ــري اليمني ــن غ ــي م ــن يأت ــا ل واقتصاده

أنفسهم..
ــاكل  داخلية كثرية •  هناك مش

ــي  ــرتب اليمن ــا املغ ــي منه يعان
ــبب  وتس ــاريعهم  مش ــق  تعي
ــاكل  ــا، مش ــا وتوقفه يف تعرثه
أدت  ــد  وق ــاألرايض  ب ــق  تتعل
ــكالت إىل قتل  ــك املش ــدى تل إح
ــني يف أمريكا ورأينا  أحد املغرتب
ــب  ــي تطال ــات الت ــض البيان بع
ــيايس بتنفيذ حكم  املجلس الس
ــف بحق القاتل..  القضاء املنص
أيضا هناك قضايا أراض تخص 
ــم..  باملحاك ــرثة  متع ــني  مغرتب
ــؤون  ش وزارة  ــت  عمل ــاذا  فم

املغرتبني بهذا الخصوص..؟! 
- وزارة شؤون املغرتبني لديها كم كبري من 
ــالت املتصلة  ــاوى، واملشك ــا والشك القضاي
ــني أنفسهم، أو  ــني، سواء بني املغرتب باملغرتب
ــل عندما يأتون زيارات أو  مع الغري يف الداخ
إجازات، أو تلك املشكالت املتعلقة باألرايض 
ــني دون معرفة  ــا بعض املغرتب التي يشرتيه
ــدى القضاء،  ــا خالفات وملفاتها ل أن عليه
ــرى.. وبالتايل نحن عىل تواصل  وقضايا أخ
ــوزارة العدل  ــة ب ــاذ ممثل ــة اإلنق ــع حكوم م
ــذه القضايا  ــزة القضاء للبت يف ه ومع أجه
خصوصا األرايض تشكل دائماً أم املشكالت 
ــال الوطني  ــام رأس امل ــر وأم ــام املستثم أم
ــم الخالفات يف املحاكم  حتى أصبحت معظ
ــا  ــوزارة سعين ــن يف ال ــىل األرايض.. ونح ع
بجهود حثيثة وحللنا بعضها، بشكل ودي، 
وبعضها عملنا مذكرات للقضاء للبت فيها، 
وعىل أساس أن هذا مغرتب ومظلوم، صحيح 
أن القضاء واليمن طويل النفس، والرشيعة 
ــري من املحافظات  ــه التنازعي يف كث بمفهوم
ــرة، عىل مدى  ــة غالبة ومستم ــة سم اليمني
ــل.. لكن القضاء يف نهاية املطاف  زمني طوي
ــني مثًال انصفوا  هو الفيصل، وبعض املغرتب
واستلموا أراضيهم بشكل جيد..  وبالنسبة 
لقضايا القتل حرصنا كثرياٌ من قضايا جرائم 
ــني داخل أو  ــد تحدث للمغرتب ــل التي ق القت
ــا يف األساس لسنا جهة  خارج الوطن، لكنن
ــن نعمل عىل قدم وساق  أمنية، ومع هذا نح
ــات االختصاص فيما  ونبعث مذكرات لجه

يتصل بمظلوميات املغرتبني..

ــي •  الت ــكالت  للمش ــبة  بالنس
ــون  املغرتب ــا  له ــرض  يتع ــد  ق
ــا  م ــارج..  الخ يف  ــون  اليمني
ــم ووزارة  ــيق بينك مدى التنس

الخارجية..؟!
# ثمة تنسيق تام بيننا ووزارة الخارجية، 
ــدس  ــاذ املهن ــام األست ــذا املق ــر يف ه ونشك
ــا تعاملنا نحن  ــخصياً ألنن ــام رشف ش هش
ــا  ــارج، وملسن ــع الخ ــا م ــوزارات عالقاته ك
ــن.. يف السابق – ــاً كبريي ــاً وتفهم ــه تعاون من

ــات املغرتبني يف كل  ــان معنا ملحقي طبعاً- ك
ــارة يمنية يف الخارج لديها عدد كبري من  سف
ــا بريطانيا السعودية  ــات مثل أمريك الجالي
ــا.. لكن اآلن  ــارات وإندونيسيا وغريه واإلم
ــا ويظل  ــارات مسيطر عليه ــف السف لألس
ــات واملغرتبني  ــع الجالي ــارش م ــا مب تواصلن
ــذل جهوداً  ــع هذا بذلنا وسنب أنفسهم.. وم
ــا يف الخارج.. فمثال  كبرية ملساعدة مغرتبين
ــي وحللنا  ــوة يف جيبوت ــع اإلخ ــا م تواصلن
ــع أبناء  ــة التي تتب ــة املدرسة اليمني مشكل
جاليتنا يف جيبوتي.. واملتمثلة يف أن املدرسة 
ــا ومناهجها  ــا ونفقاته ــت رواتب كادره كان
ــة يف صنعاء وعرب وزارة  من الحكومة اليمني
ــة  ــزت وزارة املالي ــا عج ــني.. وعندم املغرتب
ــة وزارة املغرتبني قمنا بالتواصل  دفع موازن
ــي واتفقنا مع رجال  ــع الجالية يف جيبوبت م
ــة  ــوا املدرس ــم يدعم ــري أنه ــال والخ األعم
ــوا  ــت فعمل ــل مؤق ــني بشك ــب املدرس وروات
ــار املوجودين يف جيبوتي  تربعات من التج
ــىل الطالب ثم  ــوم بسيطة ع ــب رس إىل جان
ــغالة..  ــوا هذه املبالغ واآلن املدرسة ش جمع
ــت مسؤولية الكتاب  ووزارة املغرتبني تحمل
ــع وزارة الرتبية  ــث تواصلنا م ــدريس، حي امل
واعطونا الكمية الكافية للمدرسة ثم أرسلنا 
ــرة يف  ــة مستم ــات واآلن املدرس ــذه الكمي ه
ــس بالكتاب املدريس واملنهج املعتمد  التدري
ــد أن رفضوا يف املدرسة  إغراءات حكومة  بع

الفار هادي رفضا باتاً..
هل ثمة تصنيف للمهاجرين • 

ــارهم  ــني عىل ضوء انتش اليمني
أو فرتات اغرتابهم..؟!

ــان اإلحاطة بخارطة  ــاول قدر اإلمك - نح
ــات  صعوب ــة  ثم ــن  لك ــني  اليمني ــر  مهاج
ــي  التاريخ ــد  بالبع ــط  ترتب ــات  وتحدي
ــني.. وما أود  ــة لليمني ــرات املتحالحق للهج
ــات  ــة تصنيف ــو أن ثم ــا ه ــه هن ــارة إلي اإلش
ــارج،  ــني يف الخ ــني اليمني ــة للمغرتب مختلف
ــاس أن يحسنوا  ــوا عىل أس ــم من راح فمنه
ــوف  س ــاً  وحتم ــة  االقتصادي ــم  أوضاعه
ــودون فأرسهم هنا يف اليمن.. فنحن نقدم  يع
ــذي يريد أن  ــؤالء التسهيالت الالزمة، ال له
ــر نرى  ــد أن يستثم ــن، ويري ــر يف اليم يستق
ــار مع وزارة  ــه تسهيالت مع هيئة االستثم ل
ــة والتجارة أو  ــة مع الصناع ــرثوة السمكي ال
ــة بتوجهه  ــات ذات العالق ــن الجه ــا م غريه
ــع  م ــرات  بمذك ــده  ــاري.. ونساع االستثم
ــرى عىل  ــوك األخ ــة البن ــوك اإلسالمي البن
أساس تقديم قرض مناسب له.. وهناك نوع 
من املغرتبني سافروا وتزوجوا يف مهاجرهم 
ــن  ــوا ع ــة وانقطع ــىل الجنسي ــوا ع وحصل
الوطن، وانصهروا مع املجتمعات العايشني 
ــا  وماليزي ــا  إندونيسي يف  ــة  خاص ــه  في
ــام.. ولم  ــل ع ــا بشك ــورة رشق آسي وسنغاف
ــوى اللقب،  ــم باليمن س ــة له ــق من صل يتب
وهؤالء نتعاون معهم يف حال طلبوا التعرف 
ــث لجمعياتهم األدلة  عىل وطنهم األم ونبع
ــي تعينهم  ــع الالزمة، الت ــق واملراج والوثائ
عىل معرفة وطن آبائهم يف حال قرروا العودة 
للوطن أو زيارته يف سياحة أو ما شابه ذلك..

معايل وزير المغرتبني يف حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور محمد سعيد المشجري لـ "ٹ":      

املغرتبون قدموا الكثري للوطن يف ظروفه الحالكة 
والحكومة معنية بحل مشاكلهموالحكومة معنية بحل مشاكلهم

ــي الدكتور محمد سعيد يف  ــر املغرتبني يف حكومة اإلنقاذ الوطن ــي لـ"صحيفة الثورة" تطرق معايل وزي ــرية من حواره الذكريات ــة الثانية واألخ الحلق

املشجري لجملة من القضايا املتصلة بواقع وحال املغرتبني اليمنيني يف مختلف دول العالم ودورهم املحوري يف الوقوف اىل جانب الوطن يف ظل 

العدوان والحصار، الذي تشنه دول التحالف العربي االمريكي بقيادة مملكة آل سعود.. 

ــدوان والحصار خصوصا يف الخليج وباألخص اململكة العربية  ــايل الوزير إىل التحديات واملشكالت التي يعانيها املغرتب اليمني بسسبب الع ــت مع ولف

ــن الجارين.. مشيدا بما بذله  ــدات القائمة والتاريخية بني البلدي ــة عىل املغرتب اليمني ومخالفة للمعاه ــي فرضت سلطاتها لوائح ظامل ــة، الت السعودي

املغرتبون اليمنيون يف أمريكا وسويرسا وبريطانيا والهند وغريها من دور إنساني كبري يف دعم ومساعدة اليمنيني املحارصين داخل الوطن، أو العالقني 

خارجه من املسافرين واملرىض والطالب.. إىل التفاصيل: 

حاوره/
محمد محمد إبراهيم

سعيد 

يف ظل 

عربي ة 

بذله 

لقني 

ــار والحص ــدوان  الع ــبب  بس ــن  اليم ــاة  معان ــة  حقيق ــاح  إيض يف  ــريًا  كب دورًا  ــب  تلع ــارج  الخ يف  ــا  جالياتن  ¶

ــم ترحيلهم ــزاز أموالهم ث ــة البت ــدوان كان خدع ــة الع ــات عاصف ــع بداي ــن م ــذي تزام ــني ال ــاع المغرتب ــح أوض ــرار تصحي ¶ ق

نبذل جهودًا كبرية يف 
حدود إمكاناتنا والوزارة  

تعمل بدون موازنة

نويل مشاكل املغرتبني يف 
الداخل جل اهتمامنا وقضايا 
األراضي اكرب عائق لالستثمار 
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