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المملكة  إلىعن زیارة فخامة الرئیس علي عبداهللا صالح  إعالميتقریر 
  خالل الفترة العربیة السعودیة 

  م٢٠٠٩یوینو ١ –مایو  ٣١ 



٩من  ٢صفحة 

تقریر إعالمي عن زیارة فخامة الرئیس علي عبداهللا صالح إلى المملكة العربیة السعودیة 
  م ٢٠٠٩یوینو ١ –مایو  ٣١خالل الفترة  

 ٣١لرئیس علي عبداهللا صالح رئیس الجمھوریة مطار تعز بعد ظھر یوم األحد غادر فخامة ا
م متوجھا إلى الریاض ٢٠٠٩مایو 

في زیارة  للمملكة العربیة 
لتقي خاللھا یالسعودیة الشقیقة 

بأخیھ خادم الحرمین الشریفین 
وقد . الملك عبداهللا بن عبدالعزیز

وصل فخامة الرئیس علي عبداهللا 
ھوریة  بعد صالح رئیس الجم

 م٢٠٠٩مایو  ٣١ عصر یوم األحد
إلى المملكة العربیة السعودیة 
الشقیقة، في زیارة رسمیة  یجري 
خاللھا مباحثات مع خادم الحرمین 
الشریفین الملك عبداهللا بن 

تتناول سبل تعزیز ، عبدالعزیز
قیقین وبما یلبي العالقات األخویة المتینة ومجاالت التعاون المشترك بین البلدین والشعبین الش

كما سیبحث الزعیمان المستجدات العربیة .  تطلعات الشعبین ویحقق مصالحھما المشتركة
واإلقلیمیة والدولیة التي تھم البلدین الشقیقین وفي مقدمتھا سبل تعزیز التضامن العربي والدفع 

كان في وقد جرى لفخامة الرئیس استقبال رسمي كبیر، حیث    .بجھود السالم في المنطقة
مقدمة مستقبلیھ خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز، وصاحب السمو الملكي 
األمیر نایف بن عبد العزیز النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، وصاحب 
السمو الملكي األمیر مقرن بن عبد العزیز رئیس جھاز المخابرات السعودي، وصاحب السمو 

كما كان في استقبال فخامتھ لدى وصولھ مطار .  ي األمیر سعود الفیصل وزیر الخارجیةالملك
الملك عبد العزیز بالریاض عدد من أصحاب السمو الملكي األمراء والوزراء والقیادات 
العسكریة بالمملكة العربیة السعودیة، والسفیر الیمني بالریاض محمد على محسن األحول 

  .د القطیش وأعضاء السفارة الیمنیةوقنصل الیمن بجدة محم

ھذا وقد أدلى  فخامة الرئیس  بتصریح لوسائل اإلعالم بمناسبة الزیارة أعرب فیھ عن    
نحن سعداء أن نقوم والوفد المرافق بھذه   :"وقال .     سعادتھ والوفد المرافق لزیارة المملكة

ء بأخي خادم الحرمین الشریفین الملك الزیارة إلى المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وااللتقا
  ".     عبداهللا بن عبد العزیز

تأتي ھذه الزیارة في إطار تعزیز العالقات األخویة المتمیزة مع المملكة والتي تربطنا :" وأضاف
    ".بھا عالقات تاریخیة مرتكزة على وشائج القربى والمصالح المشتركة وحسن الجوار

حثاتھ مع خادم الحرمین الشریفین ستتناول  سبل تطویر وتعزیز وأوضح فخامة الرئیس أن مبا
العالقات األخویة على مختلف األصعدة السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة وغیرھا والدفع بمجاالت 



٩من  ٣صفحة 

التعاون المشترك بین البلدین الشقیقین نحو آفاق أوسع بما یلبي التطلعات المشتركة للشعبین 
    . الشقیقین الیمني والسعودي

كما سیتم خالل المباحثات تبادل وجھات  النظر إزاء القضایا :" وتابع رئیس الجمھوریة قائال 
والمستجدات اإلقلیمیة والعربیة والدولیة الراھنة وفي مقدمة ذلك جھود البلدین الرامیة إلى تفعیل 

لعزیز ھو وتعزیز التضامن العربي خاصة وأخي خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدا
الراعي األول للمصالحة العربیة في دعوتھ التي أطلقھا في قمة الكویت باإلضافة إلى تنسیق 

واستطرد فخامة الرئیس ".     الجھود المشتركة في اتجاه مكافحة اإلرھاب والقرصنة البحریة
مواقفھ ویطیب لي بھذه المناسبة أن أتقدم بالشكر ألخي خادم الحرمین الشریفین على :" قائال 

العربیة األصیلة وحرصھ على تحقیق المصالحة العربیة وتعزیز التضامن العربي بما یمكن 
األمة من مواجھة كافة التحدیات وكذا حرصھ على دعم الیمن وأمنھ واستقراره ووحدتھ ودعمھ 

أن  الكبیر لجھود التنمیة في الیمن، وموقفھ الداعم للیمن في دول مجلس التعاون الخلیجي بإعتبار
وإنھا " وأضاف .   قوة الیمن وآمنھ واستقراره ھي قوة للمملكة وألشقائھا في دول المجلس

لمناسبة ندعو فیھا المستثمرین السعودیین لإلستثمار في الیمن، وھناك نماذج ناجحة لھذه 
  .   "االستثمارات التي تعزز من الشراكة وتبادل المنافع والمصالح المشتركة بین البلدین الشقیقین 

وكما ھو حال كافة ، نحن على ثقة بأن ھذه الزیارة:" وأختتم رئیس الجمھوریة تصریحھ قائال 
ستعمل على تطویر عالقتنا األخویة المتمیز ة والدفع  ، الزیارات المتبادلة بین قیادتي البلدین 

قین في بھا قدمًا وبما یحقق كافة األھداف والغایات المنشودة ویترجم تطلعات شعبینا الشقی
  )١(".الرخاء والرقي والتطور أن شاء اهللا تعالى

عاد فخامة الرئیس علي عبداهللا صالح رئیس الجمھوریة  إلى مدینة تعز بعد زیارة ناجحة وقد 
للمملكة العربیة السعودیة التقى خاللھا خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز ملك 

ن في استقبالھ في مطار تعز حمود الصوفي محافظ تعز وعدد من كاو .المملكة العربیة السعودیة
 م ٢٠٠٩یوینو ١ وكان فخامة رئیس الجمھوریة قد غادر صباح یوم . المسئولین بالمحافظة

مدینة جدة حیث كان في وداعھ بمطار الملك عبدالعزیز الدولي صاحب السمو الملكي األمیر 
وعدد من المسئولین السعودیین والسفیر الیمني  خالد الفیصل ابن عبدالعزیز أمیر منطقة مكة

لدى الریاض محمد علي محسن والقنصل العام بجدة محمد علي قطیش وعدد من أعضاء 
وقد أدلى فخامة الرئیس علي عبداهللا صالح رئیس  .السفارة والقنصلیة والجالیة الیمنیة بالمملكة

ة، عبر فیھ عن جزیل شكره وعمیق الجمھوریة بتصریح لوسائل اإلعالم لدى مغادرتھ مطار جد
تقدیره ألخیھ خادم الحرمین الشریفین الملك عبد اهللا بن عبد العزیز والشعب السعودي الشقیق 
على حسن االستقبال وكرم الضیافة العربیة األصیلة ودفء المشاعر األخویة الصادقة التي 

ناجحة ومثمرة بكل المقاییس  لقد كانت الزیارة: "وقال فخامتھ . حضي بھا خالل زیارتھ للملكة
لمست حماسا كبیرا لدى : "وأضاف".وتخدم مصالح شعبینا الشقیقین على مختلف األصعدة

األشقاء في المملكة وفي مقدمتھم أخي خادم الحرمین الشریفین الذي أبدى حرصا كبیرا على 
ح المشتركة وتلبیة الدفع بوتیرة التعاون المشترك بین البلدین في مختلف المجاالت لخدمة المصال

                                                          
  ٣١/٠٥/٢٠٠٩: موقع فخامة الرئیس  ١



٩من  ٤صفحة 

تطلعات الشعبین الشقیقین في تحقیق المزید من التطور والنماء، وكذا حرصھ على الیمن وأمنھ 
واستقراره ووحدتھ باعتبار أن أمن الیمن من أمن المملكة والعكس، وأن استقرار الیمن یخدم 

ت نظر قیادتي وأكد فخامة رئیس الجمھوریة أن وجھا ". األمن واالستقرار في المنطقة كلھا
البلدین كانت متطابقة حیال كافة القضایا التي تم بحثھا والتي تھم البلدین الشقیقین والمنطقة 
واألمة العربیة، وفي مقدمتھا جھود تحقیق المصالحة العربیة وتعزیز التضامن العربي وكذلك 

طورات حول مستجدات عملیة السالم واألخطار التي تمس األمن القومي العربي ومنھا ت
وجدد شكره لقیادة وشعب المملكة . األوضاع في الصومال واإلرھاب وأعمال القرصنة البحریة

العربیة السعودیة الشقیق على ما قوبل بھ من ترحیب ومشاعر أخویة صادقة تؤكد متانة عالقات 
مع نأمل أن تزداد ھذه العالقة رسوخا ومتانة : "وقال.األخوة بین البلدین والشعبین الشقیقین

  )٢(.مرور الزمن لما فیھ خیر ومصلحة الشعبین الیمني والسعودي

  

                                                          
 ٠١/٠٦/٢٠٠٩:  الرئیس فخامة موقع ٢
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٩من  ٥صفحة 

  :" فعالیات فخامة الرئیس خالل الزیارة 

  :" القمة الیمنیة السعودیة ). ١

مایو  ٣١ عقدت یوم
بالعاصمة السعودیة  م٢٠٠٩

الریاض قمة یمنیة سعودیة 
برئاسة فخامة الرئیس علي 
عبد اهللا صالح رئیس 

الحرمین  الجمھوریة وخادم
الشریفین الملك عبد اهللا بن 
عبد العزیز ملك المملكة 

جرى .   العربیة السعودیة
خالل القمة بحث سبل 
تعزیز العالقات األخویة 
المتمیزة بین البلدین 
والشعبین الشقیقین ، والدفع 
بمجاالت التعاون المشتركة 

كما جرى تناول .   كةنحو ما یترجم تطلعات الشعبین الشقیقین ویحقق مصالحھما المشتر
المستجدات العربیة واإلقلیمیة والدولیة التي تھم البلدین، وفي مقدمتھا جھود تعزیز التضامن 
العربي، ومسیرة السالم في المنطقة باإلضافة إلى األوضاع في الصومال وتنسیق الجھود في 

ما لمستوى وقد عبر الزعیمان عن ارتیاحھ.   مجال مكافحة اإلرھاب والقرصنة البحریة
العالقات األخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین وما تشھده من تطور مضطرد على مختلف 

منوھین بما تحقق من نجاحات على صعید .. األصعدة السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة وغیرھا
فیھ  وأكدا الحرص على الدفع بھا قدما وبما..   التعاون األمني ومكافحة اإلرھاب بین الجانبین

ونوه فخامة رئیس الجمھوریة خالل القمة بمواقف .. خیر ومصلحة البلدین والشعبین الشقیقین
المملكة المساندة ألمن ووحدة واستقرار الیمن، ومسیرتھ التنمویة، وما یحظى بھ أبناء الجالیة 

صر الیمنیة في المملكة من رعایة وأھتمام تعكس عمق ما یربط بین البلدین الشقیقین من أوا
  .وثمن موقف خادم الحرمین الشریفین في دعم الیمن بمجلس التعاون الخلیجي.. أخویة متینة

من جانبھ جدد خادم الحرمین الشریفین موقف المملكة الداعم للیمن وأمنھ واستقراره ووحدتھ   
  . وقال إن أمن الیمن یھم أمن المملكة والعكس.. 

الوزراء لشئون الدفاع واألمن وزیر اإلدارة حضر القمة من الجانب الیمني نائب رئیس   
المحلیة الدكتور رشاد العلیمي ومستشار رئیس الجمھوریة الشیخ ناجي عبد العزیز الشایف 
ووزیر الخارجیة الدكتور أبو بكر القربي ووزیر الشئون القانونیة الدكتور رشاد الرصاص، 

مد غانم ومحمد قحطان، وأمین عام وأعضاء مجلس الشورى محمد عبد اهللا البطاني وعبداهللا اح



٩من  ٦صفحة 

رئاسة الجمھوریة عبد اهللا حسین البشیري ، وعضو مجلس النواب حسین عبد اهللا األحمر ، 
  .وعبد القادر ھالل وسفیر الیمن لدى المملكة محمد علي محسن األحول

یس ومن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي األمیر نایف بن عبد العزیز النائب الثاني لرئ  
مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، وصاحب السمو الملكي األمیر سعود الفیصل وزیر الخارجیة، 

، وصاحب  باإلنابةوصاحب السمو الملكي األمیر سطام بن عبد العزیز أمیر منطقة الریاض 
السمو الملكي األمیر مقرن بن عبد العزیز رئیس جھاز المخابرات السعودي، وسفیر المملكة 

  )٣(.علي بن محمد الحمدانلدى الیمن 

  :مأدبة غداء على شرف فخامة الرئیس 

أقام خادم الحرمین الشریفین الملك عبد اهللا بن عبد العزیز ملك المملكة العربیة السعودیة في 
قصره الیوم مأدبة غداء على شرف فخامة الرئیس علي عبد اهللا صالح رئیس الجمھوریة والوفد 

مو الملكي األمیر نایف بن عبد العزیز النائب الثاني لرئیس حضرھا صاحب الس. المرافق لھ 
مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، وصاحب السمو الملكي األمیر سعود الفیصل وزیر الخارجیة، 
وصاحب السمو الملكي األمیر سطام بن عبد العزیز أمیر منطقة الریاض باإلنابة، وصاحب 

ئیس جھاز المخابرات السعودي، وسفیر المملكة السمو الملكي األمیر مقرن بن عبد العزیز ر
كما حضرھا أصحاب السمو الملكي األمراء وكبار المسئولین .لدى الیمن علي بن محمد الحمدان

  )٤.(السعودیین

  :" لقاء فخامة الرئیس بأبناء الجالیة الیمنیة في السعودیة ). ٢

التقى فخامة الرئیس علي 
عبداهللا صالح رئیس 

الیوم بقصر الجمھوریة 
المؤتمرات بالریاض بالجالیة 
الیمنیة المقیمین في المملكة 
من رجال األعمال والطالب 
   .والمثقفین واألكادیمیین

وتحدث فخامة الرئیس في 
اللقاء بكلمة عبر في مستھلھا 
عن سعادتھ االلتقاء بأبناء 

، الجالیة الیمنیة في المملكة
مع أخیھ خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن  موضحا النتائج التي تمخضت عن مباحثاتھ

                                                          
  ٣١/٠٥/٢٠٠٩:  الرئیس فخامة موقع ٣

  

  ٣١/٠٥/٢٠٠٩ :  الرئیس فخامة موقع٤



٩من  ٧صفحة 

عبد العزیز سواء ذات الصلة بتطویر العالقات األخویة بین البلدین الشقیقین أو تقدیم المزید من 
وأكد أن مباحثاتھ  مع خادم الحرمین الشریفین كانت مثمرة .  التسھیالت ألبناء الجالیة الیمنیة 
مبینا أن " .. قات الیمنیة السعودیة المتطورة والناجحة والدافئةوجیدة إزاء كل ما یتصل بالعال

وخاطب الحاضرین   .الیمن ترتبط بالمملكة بعالقات أخویة حمیمة وعالقات جوار وصلة رحم
أطمئنكم، لقد وجدت تفھما كامال من قبل قیادة المملكة حول كل ما یتصل بأوضاع الجالیة " قائال 

لقد أكد خادم الحرمین الشریفین ومعھ النائب الثاني  : " وقال " .الیمنیة المقیمة في المملكة
لرئیس مجلس الوزراء األمیر نایف بن عبدالعزیز  حرص قیادة المملكة على تقدیم  الرعایة 
الكاملة ألبناء الجالیة الیمنیة،  ومعاملتھم وكأنھم مواطنین سعودیین، فضال عن تأكید االھتمام  

أن الحكومة السعودیة في ضوء " وأضاف فخامتھ     ".واإلقامة للیمنیین  بتقدیم كافة التسھیالت
، ما لمستھ خالل المباحثات ستقدم الرعایة الكاملة للجالیة الیمنیة، أفضل من أي وقت مضى

وكشف فخامة الرئیس أن  خادم ".    وبالنسبة لموضوع الكفالة فإنھا  تعني الكفالة على السلوك 
النائب الثاني لرئیس الوزراء  وجھا باستقدام العمالة الیمنیة الماھرة وإعطاء الحرمین الشریفین و

وحث . األولویة للعمالة الیمنیة خالل الفترة القادمة، باعتبار الیمن دولة شقیقة ومجاورة للمملكة 
فخامتھ أبناء الجالیة الیمنیة في المملكة على أن یكونوا خیر سفراء للیمن ویحرصوا على تمثیلھ 
خیر تمثیل في السلوك واألمانة وحسن التعامل، وبما یجعلھم ینقلوا الصورة االیجابیة والجیدة 

متحابین ، إن أبناء الیمن في بلدان المھجر یشكلون كتلة واحدة" وقال. عن وطنھم وشعبھم
ي الـ وھنأ فخامة الرئیس أبناء الجالیة بالعید الوطن". ومتآخین وھذه میزة یتمیز بھا الیمنیون دوما

وتطرق إلى التطورات التي . مایو، متمنیا للجمیع التوفیق والنجاح ٢٢للجمھوریة الیمنیة ١٩
إن أبناء وطنكم بخیر واطمئنان فال یقلقكم : " وقال مخاطبا الحاضرین. تشھدھا الساحة الوطنیة 

خم أي شيء من األخبار التي تسمعونھا أو تنقلھا بعض الصحف او الفضائیات والتي تجعل تض
إن " وأضاف . األحداث وتجعل من الحبة قبة ، فالوطن بخیر ولیس ھناك ما یثیر أي قلق

التعلیمات واضحة بان ال تصطدم أي من أجھزة الدولة مع تلك العناصر التي تسعى للعودة 
الوحدة :" وأضاف ".م ١٩٩٠من مایو  ٢٢بالوطن إلى عھد التشطیر البغیض ما قبل الـ 

ونبھ فخامة الرئیس ". جل، وبأبناء الیمن الشرفاء في الداخل والخارج محروسة بالخالق عز و
أبناء الجالیة وخصوصا بعض التجار من المغتربین بأن یكونوا حذرین من االنخداع بما تطرحھ 

حافظوا على :" وخاطب الحاضرین قائال . تلك العناصر ویتجنبوا تقدیم  أیة مساعدة لھم 
عامل مع أولئك الحاقدین والواھمین بإمكانیة المساس بوحدة فلوسكم، وكونوا حذرین من الت

رغم ، م٩٤فھم لم یستطیعوا ان یفعلوا شیئا خالل فتنة محاولة االنفصال في صیف ، الوطن
استخدامھم ألسلحة حدیثة بما فیھا صواریخ اسكود التي كانوا یطلقونھا على صنعاء والحدیدة 

  ".وا من مسار الوحدة الیمنیةوتعز ولحج ومع ذلك لم یستطیعوا أن یغیر

ولفت إلى أن تلك العناصر تحاول التغریر على بعض أبناء الجالیات الیمنیة في بلدان المھجر 
سعیا نحو مساندتھم في مخططھم التآمري والذي یعد امتدادا لمشروعھم االنفصالي الذي سبق 

علیھ في ظل التشطیر،  م في محاولة للعودة بالوطن إلى ما كان٩٤وأن أعلنوه في فتنة عام 
الیمن :"وقال الرئیس . ویتعمدون تجاھل أن تحقیق أحالمھم وأھداف مشروعھم امر مستحیل 

الیوم یشھد تعددیھ سیاسیة وصحافة وكثیر من القنوات الخارجیة تنقل صورة مبالغ فیھا 
ومات ال لإلحداث في الیمن وتستند في معلوماتھا إلى بعض ما تنشره الصحافة المحلیة من معل
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تكون دقیقة وبعضھا مضللة ومغلوطة ومبالغة عن اعمال التخریب التي تشھدھا بعض المناطق 
    ."  

كل االطمئنان بأن الوطن بخیر وأن ، نطمئن جمیع أبناء الوطن في المھجر:" وتابع الرئیس 
یع فضال عن كون جم، الوحدة محمیة ومحصنة وال یمكن ألي حاقد المساس بھا أو النیل منھا

األشقاء سواء في المملكة العربیة السعودیة أوفي بقیة دول مجلس التعاون الخلیجي والدول 
العربیة وكذا األصدقاء في دول االتحاد األوربي والوالیات المتحدة األمریكیة وكل دول العالم 

م ٩٤في اما الذین اشعلوا فتنة محاولة االنفصال :"  وأستطرد قائال ". مع وحدة الیمن واستقراره
وأطلوا مجددا ویریدون المساس بالوحدة  الوطنیة ، فانا ال أرید استخدام عبارات قاسیة بحقھم 
ولكن أقول نحن حریصون على أن ال تسفك قطرة  دم واحدة وعلینا ان نتوجھ نحو البناء 
والحوار، فما اجمل الیمن مستقرا وآمنا ، ولكن ھؤالء یریدون ان یحولوا الوطن الى مشیخات 

إن أشقاءنا في المملكة یقفون مع یمن موحد ویؤكدون أن :" وقال " .وسلطنات وكیانات صغیرة
أمن المملكة من أمن الیمن والعكس، وان أمن الیمن من أمن دول مجلس التعاون الخلیجي ودول 

وأشار إلى أن ھناك إدراك كبیر لدى األشقاء واألصدقاء بأن وحدة الیمن ". المنطقة بشكل عام 
الفتا إلى أن العالم یتابع عبر القنوات الفضائیة أعمال .. عنصر مھم ألمن واستقرار المنطقةھي 

  . القرصنة البحریة وأضرارھا وكذا التداعیات الناتجة عن تفكك الدولة الصومالیة 

لم تستطع أمریكا أو دول أوروبا ان تعید السلطة وإحالل السالم واالستقرار في :" وقال 
". تستطع قوات التحالف ان تعید االمن الى افغانستان ، وكذلك الحال في العراقالصومال، ولم 

ولھذا فإن دول العالم مع استقرار الیمن ووحدتھ وأمنھ، و ودول العالم ال ترید ان :" وأضاف 
  ".تكون ھناك بؤرة جدیدة للتوتر في المنطقة 

ر والقانون  فھي تعیش على الوھم أما تلك العناصر الخارجة عن الدستو:" وأردف الرئیس قائال 
وخلق الشائعات و األكاذیب التي یطلقونھا  عبر بعض المواقع االلكترونیة أو الوسائل اإلعالمیة  

انھم یكذبون، ویحالون إخفاء حقیقیة أھداف مشروعھم التآمري الخبیث :" وقال ". أو التلفونات
ھ إلى  كیانات صغیرة الى سلطنات الذي یسعى للعودة بالوطن إلى الماضي البغیض و تمزیق
نحن نقول دوما ان :"ومضى قائال " . ومشیخات وھذا وھم مستحیل تحقیقھ وال یمكن القبول بھ

كل من لدیھ مشكلة علیھ ان یسعى الى حلھا عبر المؤسسات فلدینا برلمان منتخب والدستور حدد 
ة وأي شخص لدیھ أیة إشكالیة أو بأن النظام السیاسي في الیمن قائم على التعددیة والدیمقراطی

وتابع ". مطالب علیھ ان یناقشھا ویعالجھا تحت مظلة الدستور وفي إطار المؤسسات الدستوریة 
الیمن مثل أي بلد فیھا الجانب االیجابي والجانب السلبي وفي كل بلد سلبیات ومشاكل ، فلماذا :" 

وشدد الرئیس بأنھ ".ھا مشاكل فقط ؟ یحاول البعض تصویر الیمن بانھا البلد الوحید التي لدی
:"  وخاطب الحاضرین قائال . ینبغي علینا ان نعمل على حل قضایانا بالحوار وبعیدا عن العنف 

إن كثیر منكم أیھ االخوة قد عاش فترات الماضي ، ومآسي التشطیر ، ویعرف ماذا كان یجري 
". الى الشمال أو  الى دول الخلیجفي ایام النظام الشمولي الشطري، وكیف ھرب الكثیرون منكم 

الشك أن الكثیر منكم تابع التطورات والتحوالت الكبیرة التي شھدھا الوطن في ظل :" وقال 
وشاھد ثمار الوحدة على ارض الواقع منجزات وشواھد ، الوحدة المباركة في مختلف المجاالت

في الوطن الیوم عدد الجامعات  فكم أصبح ، حیة تعكسھا االرقام التي ال یمكن مقارنتھا بالماضي
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ومعظم ھذه المنجزات جاءت ، وكم عدد المدارس والمعاھد وكم عدد الكلیات وكم أطوال الطرق
وأكد الرئیس أنھ إذا لم یكن ھناك استقرار فكان من ".بفضل الوحدة المباركة ، وبفضل االستقرار

  .  الصعب أن تتحقق كل تلك المنجزات 

م ٦٢یف كانت األوضاع في الشطر الشمالي من الوطن سابقا منذ عام انتم تعرفون ك:" وقال  
كان ھناك عدم استقرار وصراعات داخلیة ولھذا لم تبن المشاریع، ولكن عندما ، م٧٠إلى عام 

". تحقق االستقرار تم انجاز الشيء الكثیر وكذلك كان الحال في الشطر الجنوبي من الوطن 
ات العظیمة التي شھدھا الوطن في ظل الوحدة جاءت بفضل ولفت األخ الرئیس إلى أن اإلنجاز

م ، مبینا أنھ إذا ٩٤اإلستقرار الذي عاشتھ البالد وخصوصا بعد  فتنة محاولة االنفصال في عام 
وجدت أیة أخطاء أو مكامن قصور یمكن معالجتھا عبر الحوار والتفاھم في إطار الدستور 

خامة الرئیس رجال االعمال والمغتربین الى االستثمار ودعا ف.    وااللتزام بالثوابت الوطنیة 
مؤكدا أن الجھات المعنیة ستقدم الستثماراتھم كل الرعایة واالھتمام والتسھیالت .. في الوطن

  .والضمانات 

وجدد الرئیس التأكید بأن استثمارات ابناء الجالیة الیمنیة سواء في المملكة العربیة السعودیة أو 
ل العالم سوف  تحظي بالرعایة الكاملة من الحكومة النھا استثمارات البنائنا في أي دولة من دو

ھذا وكان سفیر الیمن لدة .وستكون محل رعایة واھتمام من مختلف الجھات المعنیة في الدولة  
. المملكة العربیة السعودیة محمد علي محسن األحول قد ألقى كلمة رحب فیھا بفخامة الرئیس 

فخامتھ من اھتمام ورعایة بالمغتربین ، متمنیا ان تكون ھذه الزیارة فاتحة خیر  وأشاد بما یولیھ
كما أشاد السیفر .   ، وأن تمثل خطوة لتعزیز المزید من العالقات األخویة بین الیمن والمملكة

األحول بما تحقق في الوطن من تحوالت وإنجازات في ظل قیادة فخامة األخ الرئیس علي 
  .  یس الجمھوریة   عبداهللا صالح رئ

و أكد أن الیمنیین المقیمین في المملكة ھم ردیف الدولة في بناء الیمن وحمایة الوحدة ویؤكدون  
والئھم ووقوفھم مع كل أبناء الوطن لحمایة الوحدة ومكاسبھا وحمایة تراب الوطن بكل ما 

ارسین في المملكة وقد قدمت لفخامة رئیس الجمھوریة ھدیة من الطالب الیمنیین الد.یملكون 
)٥(.قدمھا مالك عبداهللا المجیدي، وعلي طاھر عثمان، والحمدي محمد الضبیبي
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