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متابعات

خالل حضوره العرس الجماعي الذي أقامته مؤسسة اليتيم

نائب الرئيس يدعو علماء اليمن والسعودية إىل التعاون يف مكافحة التطرف

< دع��ا الأخ املنا�ضل عبد رب��ه من�صور ه��ادي -نائب رئي�س
اجلمهورية النائب الأول لرئي�س امل�ؤمتر الأم�ين العام -العلماء
واخلريين يف اليمن وال�سعودية �إىل التعاون الب َّناء من اجل مكافحة
الغلو والتطرف وتوفري البيئة املالئمة ملكافحة الفقر والعوز و�إيجاد
فر�ص حلياة حرة كرمية من خالل الإر�شاد والتوعية ال�صحيحة.
و�أك��د عبد رب��ه من�صور ه��ادي �أن الفقر وال��ع��وز وت��دين احلالة
االقت�صادية من ابرز الأ�سباب امل�ؤدية �إىل �سلوك الطريق غري ال�سوي
وطرق �أبواب الغواية والإرهاب ..وعلى امل�ؤ�س�سات القادرة �سوا ًء
�أكانت تربوية �أو غريها اال�ضطالع بدورها يف عملية تفعيل التكافل
االجتماعي اقتدا ًء مب�ؤ�س�سة اليتيم التي وفرت التعليم والغذاء والعمل
واليوم الزواج ..م�شري ًا �إىل �أن الدولة واحلكومة تدعم هذا االجتاه
بكل ماهو ممكن.
و�أع��رب عن تقديره جلهود �إدارة م�ؤ�س�سة اليتيم ..متمنياً لها
املزيد من التوفيق والنجاح والعمل على �إيجاد فروع لها يف خمتلف
املحافظات . .جاء ذلك يف املهرجان الفرائحي البهيج الذي ح�ضره
الأخ عبد ربه من�صور هادي -نائب رئي�س اجلمهورية اخلمي�س يف

قاعة  22مايو بالعا�صمة �صنعاء واملتمثل بالعر�س اجلماعي الكبري
الذي �أقيم برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية �ضمن فعاليات املنتدى
العاملي الثالث لت�أهيل اليتيم ،حيث �ألقى نائب الرئي�س كلمة نياب ًة عن
فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح -رئي�س اجلمهورية -عرب يف م�ستهلها
عن �سعادته الكبرية حل�ضور هذه املنا�سبة الطيبة.
وقال نائب الرئي�س  »:ما �أروع وما �أجمل هذا املنظر الذي ت�سوده
فرحة ه ��ؤالء ال�شباب من الأيتام الذين �أ�صبحوا اليوم يف و�ضع
اجتماعي وعملي بديع ،وال ي�سعنا �إال �أن نتمنى لهم التوفيق وال�سعادة
واخلري يف ظل احلياة الأ�سرية اجلديدة».
و�أ�ضاف« :ومن هذا املكان وهذا احلفل ال ي�سعنا �إال �أن ن�شكر ونقدر
مبادرات �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز وكل من
�سعى وتبنى هذا العمل اخلري العظيم ويف املقدمة �سفري خادم احلرمني
ال�شريفني ب�صنعاء علي بن حممد احلمدان و�أمني عام م�ؤ�س�سة اليتيم
الدكتور حميد زياد وح�سني عبداهلل الأحمر وكل من بذل جهد ًا يف هذا
امل�سعى العظيم» .و�أ�شار النائب �إىل �أن فخامة رئي�س اجلمهورية
قد وجه ب�صرف � 100ألف ريال لكل عري�س �إىل جانب مبلغ مماثل

من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز ،معترب ًا ذلك
«مكرمة رائعة ومفيدة له�ؤالء ال�شباب».
و�أع��رب عن تقديره جلهود �إدارة م�ؤ�س�سة اليتيم ..متمنياً لها
املزيد من التوفيق والنجاح والعمل على ايجاد فروع لها يف خمتلف
املحافظات .ويف االحتفال ال��ذي تخلله ع��دد من الفقرات الفنية
والق�صائد ال�شعرية و�أوبريت يربز الفلكلور اليمني املتميز� ،ألقى �أمني
عام م�ؤ�س�سة اليتيم الدكتور حميد زياد كلمة رحب يف م�ستهلها بنائب
رئي�س اجلمهورية وال�ضيوف القادمني من اململكة العربية ال�سعودية
ودول اخلليج وتطرق �إىل الأهداف الإن�سانية والنبيلة وكل املعاين التي
ميثلها االحتفال بهذه املنا�سبة الفرائحية م�شري ًا �إىل ان هذه الكوكبة
املكونة من ثالثة �آالف و 200عري�س وعرو�س من جميع املحافظات..
م�شيد ًا بدعم فخامة رئي�س اجلمهورية ورعايته وتبنيه لهذه الفعالية
من خالل الدعم ال�سخي لكل عري�س.
و�أ�شاد زياد بالدعم االن�ساين املقدم من �صاحب ال�سمو امللكي االمري
�سلطان بن عبدالعزيز ،مما �أ�سهم يف زيادة فرحة العر�سان وعجل بل ّم
�شملهم.

عبدا هلل غانم يف حوار صحفي :

بطء عمل لجان الحوار سيؤثر على سري االنتخابات وموعد إجرائها
الإرهاب املطروح حاليا �أمام الربملان قائال :
�أمام جمل�س النواب قانون تنظيم حمل وحيازة ال�سالح..
ومتى ما �أجن��زه حينئ ٍذ ميكن مناق�شة قانون الإره��اب
و�إ�صداره ليكون فعا ًال� ،أما مكافحة الإرهاب مع بقاء و�ضع
ال�سالح يف البالد كما هو فال معنى له.

¿ دعا ألستاذ عبداهلل احمد غانم  -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي
العام  -األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى
أن تكون في طليعة القوى التي تقف في مواجهة أعمال اإلرهاب والتخريب
الخارجة على النظام والقانون..
وقال � :إن ما ن�شاهده هذه الأيام من �أعمال �إرهاب وتقطع
يف بع�ض الطرق وغريها من الأعمال اخلارجة على القانون
 ،تهدف �إىل زعزعة الدولة اليمنية احلديثة وو�ضع الع�صي
يف عجلة هذه الدولة ،ومنعها من ممار�سة م�سئولياتها على
كافة الأرا�ضي اليمنية ،كما �أن القوى التي تقف وراء هذه
الأعمال هي تقريباً نف�س القوى التي �أ�شعلت حرب �صيف 94م،
و�أعلنت االنف�صال ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم القاعدة و�أتباع ما
يعرف باحلوثي ،ه�ؤالء جميعاً م�صممون على �إ�ضعاف الدولة
اليمنية..
و�أ�ضاف غامن � :أعتقد �أن جماهري �شعبنا وقواتنا امل�سلحة
والأمن قادرة على الت�صدي لهذه الأعمال و�إن بدا يف بع�ض
الأحيان �أن تلك العنا�صر اخلارجة على القانون تقتن�ص
الفر�ص لتظهر وك�أنها هي الأقوى يف هذه املعركة ،وهذا �أمر
غري �صحيح وال ينبغي �أن ننخدع به ،ولدينا ثقة كبرية
بقواتنا امل�سلحة والأمن ب�أنها �سوف تتغلب �إن �شاء اهلل على
كل الفلول الإرهابية واخلارجة على القانون ،والتي بدون
�شك ممولة ومدعومة من قوى خارجية..

االنشغال بالذات

وحول عدم و�ضوح مواقف بع�ض الأح��زاب من الأعمال
الإرهابية وتف�ضيلها ال�سكوت يف الكثري من الأحيان �أكد عبداهلل
غامن �أن منظمات املجتمع املدين يف بالدنا مل تقم بواجبها،
ودوره��ا �إزاء مثل هذه الأح��داث �ضعيف جد ًا� ،أما بالن�سبة
للأحزاب ال�سيا�سية فبع�ضها م�شكك وبع�ضها مرتدد وبع�ضها
رمبا يكون له عالقة بهذه الأعمال اخلارجة على القانون،
وا�صفاً مواقفها باملتخاذلة �إزاء ما يجري ..وقال  :يفرت�ض
�أن تكون الأحزاب واملنظمات املدنية يف طليعة القوى التي
تقف يف مواجهة الأعمال اخلارجة على القانون ،ولكن للأ�سف
يبدو �أنها م�شغولة بنف�سها �أكرث من ان�شغالها بالوطن ،م�شغولة

االنتخابات حق للشعب وليس
من حق األحزاب فقط
ثالثة أنواع من الفساد
يجب القضاء عليها فوراً

ال أسرار يف الحوار

أحزاب يف املعارضة لها مواقف متخاذلة من أعمال اإلرهابيني

الحوار الذي يؤثر على حقوق الناس حوار فاشل
بذاتها وق�ضاياها الذاتية �أكرث من ان�شغالها بق�ضايا النا�س
وهمومهم ..مطالباً الأحزاب �أكرث من غريها ب�أن ترتفع �إىل
م�ستوى امل�س�ؤولية ،و�أن تتنبه للمخاطر املحدقة بالوطن ،لأن
اخلطر لن ي�صيب امل�ؤمتر ال�شعبي العام وحده ،ولن ي�صيب
جهاز الدولة فقط  ،و�إمنا احلركة ال�سيا�سية كافة يف كل �أنحاء
الوطن ،فعلى الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين �أن تتنبه �إىل
ما ينبغي �أن تقوم به من دور ايجابي وحتريك ال�شارع للوقوف
�ضد هذه الأعمال اخلارجة على القانون.

وقال الأ�ستاذ عبداهلل احمد غامن يف اللقاء الذي �أجرته معه
الزميلة «�سبتمرب» ون�شرته اخلمي�س املا�ضي حول جديد عمل
جلان احلوار الوطني :ال �أريد �أن �أقول جديد ًا فيما يتعلق
ب�سري �أعمال جلان احلوار لأنها علنية وال يوجد �شيء �سري
يف عملها ،ولكن ما �أود التعليق عليه هو �أن جلان احلوار الآن
منتظرة موعدها الأول من �شهر نوفمرب القادم لكي يلتئم �شمل
جلنة املائتني لالطالع على ما �أجنزته جلنة الثالثني وجلنة
ال�ست ع�شر �أي فريق التوا�صل مع القوى الأخرى ،ويف �ضوء
ذلك �سوف تتخذ جلنة الـ 200ما تراه منا�سباً� ،إما باالنتقال
فور ًا �إىل احلوار �أو التمديد لعملية التهيئة للحوار.

بطء الحوار واالنتخابات

وعن الأ�سباب التي �أو�صلت البالد �إىل هذه الأو�ضاع
قال عبداهلل احمد غامن  :قد يتهم البع�ض �أجهزة الدولة
بالتقاع�س يف �أداء واجباتها ،وقد يكون فع ًال �أحد الأ�سباب،
فال �أنكر �أن هناك �ضعفاً وتق�صري ًا لدى بع�ض �أجهزة الدولة
يف ممار�سة م�س�ؤولياتها ودورها املنوط بها ،ولكن هذا لي�س
ال�سبب الوحيد ،فالأ�سباب احلقيقية تكمن يف حلقات الت�آمر
املعدة م�سبقاً �ضد هذه الأجهزة و�ضرب �أي ن�شاط تقوم به.
وقلل الأ�ستاذ عبداهلل غ��امن من �أهمية �إ���ص��دار قانون

وحول ت�أثري بطء عمل جلان احلوار على موعد �إجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها قال ع�ضو اللجنة العامة
 :بالت�أكيد قد ي�ؤثر ذلك على �سري االنتخابات و�إجرائها
يف موعدها ،والأهم �أن نعرف �أن االنتخابات هي من حق
ال�شعب ولي�س من حق الأحزاب فقط ،وعندما ت�ؤثر هذه
احل���وارات على حقوق النا�س فهي ح���وارات فا�شلة،
لأن احل��وار الناجح هو الذي يخدم النا�س وي�ضمن لهم
حقوقهم۹..

الشامي« :القائمة النسبية» ستساعد املؤتمر على تجاوز االشكاالت

ألف مربوك
أجمل التهاني وأطيب التربيكات نزفها للشاب
الخلوق/

عارف علي الفقيه

الفساد األخطر

ويف �سياق رده على من يرى �أن الف�ساد هو �سبب الكثري من
امل�شاكل التي ت�شهدها ال�ساحة الوطنية� ..أو�ضح عبداهلل
غامن �أن الف�ساد �آفة ابتلى بها اليمن لي�س اليوم و�إمنا قدمياً
ففي �أيام الإمامة كان اجلنود يرت�شون على كل �شيء ،ولهذا
ال ينبغي �أن نت�صور انه ميكن الق�ضاء على الف�ساد يف وقت
قريب ،الن هناك ف�ساد ًا متنوعاً ،ولكن الف�ساد يف ال�سيا�سات
ويف الت�شريعات ويف �أجهزة الدولة العليا هو الذي يجب �أن
نق�ضي عليه فور ًا ،وبعد ذلك رمبا ن�ستطيع جمابهة ما تبقى
من �أ�شكال الف�ساد و�سي�سهل علينا مراقبته والق�ضاء عليه.

بمناسبة دخوله القفص الذهبي  ..متمنني له
حياة زوجية سعيدة ..وبالرفاه والبنني..
وألف ألف مربوك..
املهنئون:
محمد علي غالب -محمد محمد غالب
حمود محمد أنعم -باسم عبداهلل أنعم -
عالء علي الفقيه -عماره علي الفقيه -
يوسف محمد -محمد أنعم-
وجميع األهل واألصدقاء

¿ قال طارق ال�شامي رئي�س الدائرة الإعالمية يف امل�ؤمتر ال�شعبي
العام �أن ما يح�صل يف اليمن �سواء يف �صعده �أو يف اجلنوب يرجع
بدرجة رئي�سية للو�ضع االقت�صادي يف البالد ..و�أن هناك اتفاقاً على �أن
الو�ضع االقت�صادي هو و�ضع �صعب وهناك �شحه يف املوارد ،وزيادة
يف الكثافة ال�سكانية ب�شكل غري طبيعي وخلل يف موارد الدولة حيث �أن
�أكرث من  %75من املوارد تعتمد على النفط ،وهناك تناق�ص يف �إنتاج
النفظ كمورد رئي�سي.
م�شري ًا �إىل �أن هذه الأعباء تثقل نظام الدولة وت��ؤدي يف املقابل
�إىل زيادة حالة البطالة وم�ستوى الفقر وهذا ما ميثل بيئة خ�صبة
لإث��ارة �أي �أزم��ات تدفع با�ستغالل حالة البطالة �سوا ًء يف القيام
ب�أعمال خارجة عن القانون يف بع�ض مديريات املحافظات اجلنوبية
وال�شرقية واملناطق التي ا�ستطاعت عنا�صر تنظيم القاعدة با�ستغالل
احلالة االجتماعية وحالة الفقر والبطالة لتنفيذ خمططاتها الإرهابية
الهدامة.

و�أكد ال�شامي �أن الو�ضع االقت�صادي بدرجة رئي�سية هو النقطة اجلوهرية
يف الأزمة القائمة ،وال ميكن �إنكار وجود ت�صرفات غري م�سئولة يف اجلوانب

الإدارية ولكن يف نهاية الأمر هي ت�صرفات فردية ولي�ست نهج عام.
وعن حديث املعار�ضة عن ان ال�سعي لتوريث احلكم هو �أحد �أهم �أ�سباب
امل�شاكل القائمة قال ال�شامي ان م�شكلة املعار�ضة �أنها حتاول اختالق
موا�ضيع لي�ست موجودة على �أر�ض الواقع ،م�ؤكدا ان برنامج امل�ؤمتر
وتكويناته التنظيمية لي�س فيه مكان ملو�ضوع التوريث .
وعن خوف امل�ؤمتر من الت�صويت بنظام «القائمة الن�سبية « قال ال�شامي
ان القائمة الن�سبية �ست�ساعد امل�ؤمتر على جتاوز الإ�شكاالت التي حتدث
يف �صفوف امل�ؤمتر.
و�أ�ضاف «نحن م�شكلتنا لي�س يف برنامج امل�ؤمتر ،ولي�س يف امل�ؤمتر
ال�شعبي كتنظيم �سيا�سي ،على العك�س� ..أنت عندما تخاطب ال�شارع وتذهب
با�ستبيان للمواطن يف �أي حمافظة كانت وت�ضع �أمامه خيارات ،ماذا تف�ضل
�أن يحكمك «التجمع اليمني للإ�صالح» �أو «احلزب اال�شرتاكي اليمني �أو
«امل�ؤمتر ال�شعبي العام» �أو «حزب البعث» �ستجد ب�أن املواطن يف�ضل
«امل�ؤمتر ال�شعبي العام» عن �سواه ،لأن جتربة «احلزب اال�شرتاكي» خالل
حكمه كانت جتربة �سيئة وعانى منها املواطنني� ،أي�ضاً جتربة «التجمع
اليمني للإ�صالح» خالل حكمه وم�شاركته �سوا ًء يف احلكومة االئتالفية
الثالثية �أو االئتالفية الثنائية كانت �سيئة فقد عمل على احتكار هذه
الوزارات وقام بت�سيي�س الوظيفة العامة۹.

نائبا مدير التحرير

�سكرتريا التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

سلطنة
عمان
والقاعدة
محمد أنعم
¿ خلو �سلطنة عمان من عنا�صر القاعدة ..و جماعات
التكفري ..ومن عباد الـ ) )T.N.Tوالأحزمة النا�سفة..
من م�شعلي الفنت الطائفية واملناطقية ..ومن �أحفاد ابن
العلقمي و�أبو رغال ..وحجاج ال�سفارات ..وكذا خلوها
من قطاع الطرق ،والقتلة ..واخلاطفني ..والثارات ومن
فرق املوت التي ت�سعى اىل �إبادة مواطني جزيرة العرب
بدعوى حترير فل�سطني ..و ..و...الخ.
كل هذا التم ُّيز اال�ستثناء يف املنطقة يجعلنا نقف �أمام
التجربة الرائدة التي تقدمها ال�سلطنة للإن�سانية بتوا�ضع
العظماء يف جتفيف ب��ؤر االره��اب من خالل التج�سيد
ال�صادق لنهج الو�سطية واالعتدال وحت�صني ال�شباب
من التطرف والتع�صب والغلو..
قد يعتقد البع�ض -بدون �شك� -أن يف الأمر مبالغة،
�أو جماملة� ..أو غري ذلك من التقوالت ال�ساذجة التي
اع�شو�شبت بها الر�ؤو�س املجدبة وما �أكرثها بعد �أن
�أ�صبحت غري �صاحلة �إال للمناطحة فقط ..بيد �أن عدم
وجود مواطن عماين �سواء يف معتقل جوانتنامو �أو يف
ال�سجون ال�سرية الأمريكية� ،أو يف جبال تورا بورا..
�أو يف �أوكار الت�آمر اخلارجية ..كما مل ي�سبق �أن �سمعنا
�أن مواطناً عمانياً و�سط هذه الفو�ضى اتهم بالتفجري �أو
التكفري او التحري�ض الطائفي �أو املذهبي املقيت..
بالت�أكيد هذا التفرد مل ي�أت من فراغ �أو كان حم�ض
�صدفة ،بل �إنه ثمرة لتجربة عمانية ،يتجاوز جناحها
حدود منطقتنا بثقة واقتدار..
بالطبع الت�ستخدم �سلطنة ع��م��ان ..مهدئات ..وال
ح��روز ًا� ..أو طال�سم ..وال متار�س تكميم الأف��واه ..اذ ًا
فثمة �سر �أو ترياق لدى م�سقط هو الذي جعل ال�سلطنة
حم�صنة من :القاعدة ..و�سموم احلوزات ..وجماعات
التكفري ..و�أمراء التفجريات ..واملعار�ضة التدمريية...
ومن كل هذه الأمرا�ض ال�سرطانية التي تعاين منها الدول
العربية وتت�أوه منها الكثري من البلدان ،و�صارت تنغ�ص
حياة �شعوبها وحكوماتها ،وتهدد �أمنها وا�ستقرارها،
وت�ستنزف ثرواتها وجهودها ..ورغم كل هذا ال �أمل يف
ال�شفاء..
كل الو�صفات اخلارجية ،الناعمة �أو القا�سية ف�شلت
يف الق�ضاء على زحف الفريو�سات القاتلة التي تنه�ش
اج�ساد جمتمعاتنا وتهدد ال��دول بالفناء وال�شعوب
بالتمزق والهالك..
�إذا فثمة جتربة عمانية تقف وحدها قوية بتح�صيناتها
ومتميزة وفاعلة يف التخل�ص من كل هذه الأمرا�ض..
فال�سلطنة هي الأمنوذج الآمن و�سط كل هذه العوا�صف
والزوابع املرعبة التي حتا�صر اغلب دولنا العربية
اليوم..
لقد بد�أت التجربة قبل �أربعني عاماً ،عندما كانت احلرب
الأهلية حترق �أبناء عمان وخ�يرات بالدهم ..وترمي
بالآالف منهم �إما �إىل املوت �أو �إىل دول االغرتاب بحثاً
عن احلياة �أو طمعاً يف احل�صول على فتات من العي�ش..
حينها كان البد من امتالك ا�سرتاتيجية وا�ضحة لوقف
تلك احلرب واعادة بناء االن�سان القادر على النهو�ض
بال�سلطنة وانت�شالها من و�سط تلك االنقا�ض والدماء
والدموع ..فقي�ض اهلل ل�شعب ال�سلطنة زعيما �شجاعا
وحكيما ..جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد الذي مل يهن
عليه �شعبه امل�شرد يف الأم�صار� ..أن ميوت حتت رايات
التع�صب االيديولوجي يف ظفار واجلبل االخ�ضر ،فبادر
باتخاذ قرارات جريئة وحكيمة ،منها  :تبني احلوار مع
اجلماعات امل�سلحة ،وا�ستيعابهم يف خمتلف م�ؤ�س�سات
الدولة ودجمهم يف املجتمع ،و جت�سيد �سيا�سة الت�سامح
والعفو بهدف خلق ا�صطفاف وطني ي�ضمن جناح جهود
التنمية يف البالد ،و تبني �سيا�سة تعليمية حديثة خالية
من الغلو والتع�صب والتطرف..
والعمل على بناء م�ؤ�س�سات الدولة الع�صرية التي تلبي
تطلعات املجتمع العماين اقت�صاديا واجتماعيا� ..إ�ضافة
�إىل تكري�س �سيادة القانون واحلفاظ على حرية الفرد
وكرامته وحقوقه..
وه��ك��ذا جن��د �أن م�شروع النه�ضة ال��ذي انطلق يف
�سبعينيات القرن املا�ضي قد �ساهم به كل عماين وا�ستطاع
خالل �أربعة عقود �أن يحدث انقالباً كبري ًا يف حياة ال�شعب
يف �شتى مناحي احلياة ..
ويكفي ال�سلطنة فخر ًا �أنها جنحت يف اع��ادة بناء
االن�سان الذي يبني عمان ويحمي منجزاتها ..يف الوقت
الذي جند العديد من الدول العربية ت�ستيقظ اليوم فزعاً
وبع�ض �شبابها يحمل �أحزمة لن�سف مابنته طوال عقود
�أو قرون۹..
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