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وقال : اإن ما ن�ساهده هذه الأيام من اأعمال اإرهاب وتقطع 

يف بع�س الطرق وغريها من الأعمال اخلارجة على القان�ن 

، تهدف اإىل زعزعة الدولة اليمنية احلديثة وو�سع الع�سي 

يف عجلة هذه الدولة، ومنعها من ممار�سة م�سئ�لياتها على 

كافة الأرا�سي اليمنية ،كما اأن  الق�ى التي تقف وراء هذه 

الأعمال هي تقريباً نف�س الق�ى التي اأ�سعلت حرب �سيف 94م، 

واأعلنت النف�سال، بالإ�سافة اإىل تنظيم القاعدة واأتباع ما 

يعرف باحل�ثي، ه�ؤلء جميعاً م�سمم�ن على اإ�سعاف الدولة 

اليمنية..

واأ�ساف  غامن : اأعتقد اأن جماهري �سعبنا وق�اتنا امل�سلحة 

والأمن قادرة على الت�سدي لهذه الأعمال واإن بدا يف بع�س 

الأحيان اأن تلك العنا�سر اخلارجة على القان�ن تقتن�س 

الفر�س لتظهر وكاأنها هي الأق�ى يف هذه املعركة، وهذا اأمر 

غري �سحيح ول ينبغي اأن ننخدع به، ولدينا ثقة كبرية 

بق�اتنا امل�سلحة والأمن باأنها �س�ف تتغلب اإن �ساء اهلل على 

كل الفل�ل الإرهابية واخلارجة على القان�ن، والتي بدون 

�سك مم�لة ومدع�مة من ق�ى خارجية.. 

االنشغال بالذات
وح�ل عدم و�س�ح م�اقف بع�س الأح��زاب من  الأعمال 

الإرهابية وتف�سيلها  ال�سك�ت يف الكثري من الأحيان اأكد  عبداهلل 

غامن  اأن منظمات املجتمع املدين يف بالدنا مل تقم ب�اجبها، 

ودوره��ا اإزاء مثل هذه الأح��داث �سعيف جدًا، اأما بالن�سبة 

لالأحزاب ال�سيا�سية فبع�سها م�سكك وبع�سها مرتدد وبع�سها 

رمبا يك�ن له عالقة بهذه الأعمال اخلارجة على القان�ن، 

وا�سفاً م�اقفها باملتخاذلة اإزاء ما يجري.. وقال : يفرت�س 

اأن تك�ن الأحزاب واملنظمات املدنية  يف طليعة الق�ى التي 

تقف يف م�اجهة الأعمال اخلارجة على القان�ن، ولكن لالأ�سف 

يبدو اأنها م�سغ�لة بنف�سها اأكرث من ان�سغالها بال�طن، م�سغ�لة 

بذاتها وق�ساياها الذاتية اأكرث من ان�سغالها بق�سايا النا�س 

وهم�مهم..  مطالباً  الأحزاب اأكرث من غريها باأن ترتفع اإىل 

م�ست�ى امل�س�ؤولية، واأن تتنبه للمخاطر املحدقة بال�طن، لأن 

اخلطر لن ي�سيب امل�ؤمتر ال�سعبي العام وحده، ولن ي�سيب 

جهاز الدولة فقط ، واإمنا احلركة ال�سيا�سية كافة يف كل اأنحاء 

ال�طن، فعلى الأحزاب ومنظمات املجتمع املدين اأن تتنبه اإىل 

ما ينبغي اأن تق�م به من دور ايجابي وحتريك ال�سارع لل�ق�ف 

�سد هذه الأعمال اخلارجة على القان�ن.

وعن الأ�سباب  التي اأو�سلت البالد اإىل هذه الأو�ساع 

قال عبداهلل احمد غامن : قد يتهم البع�س اأجهزة الدولة 

بالتقاع�س يف اأداء واجباتها، وقد يك�ن فعاًل اأحد الأ�سباب، 

فال اأنكر اأن هناك �سعفاً وتق�سريًا لدى بع�س اأجهزة الدولة 

يف ممار�سة م�سوؤولياتها ودورها املنوط بها، ولكن هذا لي�س 

ال�سبب ال�حيد، فالأ�سباب احلقيقية تكمن يف حلقات التاآمر 

املعدة م�سبقاً �سد هذه الأجهزة و�سرب اأي ن�ساط تقوم به.

وقلل الأ�ستاذ عبداهلل غ��امن من اأهمية اإ���س��دار قان�ن 

الإرهاب املطروح حاليا اأمام الربملان قائال :

اأمام جمل�س الن�اب قان�ن تنظيم حمل وحيازة ال�سالح.. 

ومتى ما اأجن��زه حينئٍذ ميكن مناق�سة قان�ن الإره��اب 

واإ�سداره ليك�ن فعاًل، اأما مكافحة الإرهاب مع بقاء و�سع 

ال�سالح يف البالد كما ه� فال معنى له.

الفساد األخطر
ويف �سياق رده على من يرى اأن الف�ساد ه� �سبب الكثري من 

امل�ساكل  التي ت�سهدها ال�ساحة ال�طنية.. اأو�سح عبداهلل 

غامن اأن الف�ساد اآفة ابتلى بها اليمن لي�س الي�م واإمنا قدمياً 

ففي اأيام الإمامة كان اجلن�د يرت�س�ن على كل �سيء، ولهذا 

ل ينبغي اأن نت�س�ر انه ميكن الق�ساء على الف�ساد يف وقت 

قريب، لن هناك ف�سادًا متن�عاً، ولكن الف�ساد يف ال�سيا�سات 

ويف الت�سريعات ويف اأجهزة الدولة العليا ه� الذي يجب اأن 

نق�سي عليه ف�رًا، وبعد ذلك رمبا ن�ستطيع جمابهة ما تبقى 

من اأ�سكال الف�ساد و�سي�سهل علينا مراقبته والق�ساء عليه.

ال أسرار يف الحوار 
وقال الأ�ستاذ عبداهلل احمد غامن  يف اللقاء الذي اأجرته  معه 

الزميلة »�سبتمرب« ون�سرته  اخلمي�س املا�سي ح�ل جديد عمل 

جلان احل�ار ال�طني: ل اأريد اأن اأق�ل جديدًا فيما يتعلق 

ب�سري اأعمال جلان احل�ار لأنها علنية ول ي�جد �سيء �سري 

يف عملها، ولكن ما اأود التعليق عليه ه� اأن جلان احل�ار الآن 

منتظرة م�عدها الأول من �سهر ن�فمرب القادم لكي يلتئم �سمل 

جلنة املائتني لالطالع على ما اأجنزته جلنة الثالثني وجلنة 

ال�ست ع�سر اأي فريق الت�ا�سل مع الق�ى الأخرى، ويف �س�ء 

ذلك �س�ف تتخذ جلنة ال�200 ما تراه منا�سباً، اإما بالنتقال 

ف�رًا اإىل احل�ار اأو التمديد لعملية التهيئة للح�ار.

بطء الحوار واالنتخابات
وح�ل تاأثري  بطء عمل جلان احل�ار على م�عد اإجراء 

النتخابات   النيابية يف م�عدها قال ع�س� اللجنة العامة 

: بالتاأكيد قد ي�ؤثر ذلك على �سري النتخابات واإجرائها 

يف م�عدها، والأهم اأن نعرف اأن النتخابات هي من حق 

ال�سعب ولي�س من حق الأحزاب فقط، وعندما ت�ؤثر هذه 

احل����ارات على حق�ق النا�س فهي ح����ارات فا�سلة، 

لأن احل���ار الناجح ه� الذي يخدم النا�س وي�سمن لهم 

حق�قهم..۹

عبدا هلل غانم يف حوار صحفي :

بطء عمل لجان الحوار سيؤثر على سري االنتخابات وموعد إجرائها
¿ 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.. 

االنتخابات حق للشعب وليس 
من حق األحزاب فقط

ثالثة أنواع من الفساد  
يجب القضاء عليها فورًا 

أحزاب يف املعارضة  لها مواقف متخاذلة من أعمال اإلرهابيني   
الحوار الذي يؤثر  على حقوق الناس حوار فاشل

محمد أنعم

¿ خل� �سلطنة عمان من عنا�سر القاعدة.. و جماعات 
التكفري.. ومن عباد ال�T.N.T( ( والأحزمة النا�سفة.. 

من م�سعلي الفنت الطائفية واملناطقية.. ومن اأحفاد ابن 

العلقمي واأب� رغال.. وحجاج ال�سفارات.. وكذا خل�ها 

من قطاع الطرق، والقتلة.. واخلاطفني.. والثارات ومن 

فرق امل�ت التي ت�سعى اىل اإبادة م�اطني جزيرة العرب 

بدع�ى حترير فل�سطني.. و.. و...الخ.

ز ال�ستثناء يف املنطقة يجعلنا نقف اأمام  كل هذا التميُّ

التجربة الرائدة التي تقدمها ال�سلطنة لالإن�سانية بت�ا�سع 

العظماء يف جتفيف ب���ؤر الره��اب من خالل التج�سيد 

ال�سادق لنهج ال��سطية والعتدال وحت�سني ال�سباب 

من التطرف والتع�سب والغل�..

قد يعتقد البع�س -بدون �سك- اأن يف الأمر مبالغة، 

اأو جماملة.. اأو غري ذلك من التق�لت ال�ساذجة التي 

اع�س��سبت بها الروؤو�س املجدبة وما اأكرثها بعد اأن 

اأ�سبحت غري �ساحلة اإل للمناطحة فقط.. بيد اأن عدم 

وج�د م�اطن عماين �س�اء يف معتقل ج�انتنام� اأو يف 

ال�سج�ن ال�سرية الأمريكية، اأو يف جبال ت�را ب�را.. 

اأو يف اأوكار التاآمر اخلارجية.. كما مل ي�سبق اأن �سمعنا 

اأن م�اطناً عمانياً و�سط هذه الف��سى اتهم بالتفجري اأو 

التكفري او التحري�س الطائفي اأو املذهبي املقيت..

بالتاأكيد هذا التفرد مل ياأت من فراغ اأو كان حم�س 

�سدفة، بل اإنه ثمرة لتجربة عمانية، يتجاوز جناحها 

حدود منطقتنا بثقة واقتدار..

 بالطبع لت�ستخدم �سلطنة ع��م��ان.. مهدئات.. ول 

ح��روزًا.. اأو طال�سم.. ول متار�س تكميم الأف���اه.. اذًا 

فثمة �سر اأو ترياق لدى م�سقط ه� الذي جعل ال�سلطنة 

حم�سنة من: القاعدة.. و�سم�م احل�زات.. وجماعات 

التكفري.. واأمراء التفجريات.. واملعار�سة التدمريية...

ومن كل هذه الأمرا�س ال�سرطانية التي تعاين منها الدول 

العربية وتتاأوه منها الكثري من البلدان، و�سارت تنغ�س 

حياة �سع�بها وحك�ماتها، وتهدد اأمنها وا�ستقرارها، 

وت�ستنزف ثرواتها وجه�دها.. ورغم كل هذا ل اأمل يف 

ال�سفاء..

 كل ال��سفات اخلارجية، الناعمة اأو القا�سية ف�سلت 

يف الق�ساء على زحف الفريو�سات القاتلة التي تنه�س 

اج�ساد جمتمعاتنا وتهدد ال��دول بالفناء وال�سع�ب 

بالتمزق والهالك..

اإذا فثمة جتربة عمانية تقف وحدها ق�ية بتح�سيناتها 

ومتميزة وفاعلة يف التخل�س من كل هذه الأمرا�س.. 

فال�سلطنة هي الأمن�ذج الآمن و�سط كل هذه الع�ا�سف 

والزوابع املرعبة التي حتا�سر اغلب دولنا العربية 

الي�م..

لقد بداأت التجربة قبل اأربعني عاماً، عندما كانت احلرب 

الأهلية حترق اأبناء عمان وخ��ريات بالدهم.. وترمي 

بالآلف منهم اإما اإىل امل�ت اأو اإىل دول الغرتاب بحثاً 

عن احلياة اأو طمعاً يف احل�س�ل على فتات من العي�س.. 

حينها كان لبد من امتالك ا�سرتاتيجية وا�سحة ل�قف 

تلك احلرب واعادة بناء الن�سان القادر على النه��س 

بال�سلطنة وانت�سالها من و�سط تلك النقا�س والدماء 

والدم�ع.. فقي�س اهلل ل�سعب ال�سلطنة زعيما �سجاعا 

وحكيما.. جاللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد الذي مل يهن 

عليه �سعبه امل�سرد يف الأم�سار.. اأن مي�ت حتت رايات 

التع�سب اليدي�ل�جي يف ظفار واجلبل الخ�سر، فبادر 

باتخاذ قرارات جريئة وحكيمة، منها : تبني احل�ار مع 

اجلماعات امل�سلحة، وا�ستيعابهم يف خمتلف م�ؤ�س�سات 

الدولة ودجمهم يف املجتمع، و جت�سيد �سيا�سة الت�سامح 

والعف� بهدف خلق ا�سطفاف وطني ي�سمن جناح جه�د 

التنمية يف البالد، و تبني �سيا�سة تعليمية حديثة خالية 

من الغل� والتع�سب والتطرف..

والعمل على بناء م�ؤ�س�سات الدولة الع�سرية التي تلبي 

تطلعات املجتمع العماين اقت�ساديا واجتماعيا.. اإ�سافة 

اإىل تكري�س �سيادة القان�ن واحلفاظ على حرية الفرد 

وكرامته وحق�قه..

وه��ك��ذا جن��د اأن م�سروع النه�سة ال��ذي انطلق يف 

�سبعينيات القرن املا�سي قد �ساهم به كل عماين وا�ستطاع 

خالل اأربعة عق�د اأن يحدث انقالباً كبريًا يف حياة ال�سعب 

يف �ستى مناحي احلياة ..

ويكفي ال�سلطنة فخرًا اأنها جنحت يف اع��ادة بناء 

الن�سان الذي يبني عمان ويحمي منجزاتها.. يف ال�قت 

الذي جند العديد من الدول العربية ت�ستيقظ الي�م فزعاً 

وبع�س �سبابها يحمل اأحزمة لن�سف مابنته ط�ال عق�د 

اأو قرون..۹

سلطنة 
عمان 

والقاعدة
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نائب الرئيس  يدعو علماء اليمن والسعودية إىل التعاون يف مكافحة التطرف 
خالل حضوره العرس الجماعي الذي أقامته مؤسسة اليتيم

> دع��ا الأخ املنا�سل عبد رب��ه من�س�ر ه��ادي -نائب رئي�س 
اجلمه�رية النائب الأول لرئي�س امل�ؤمتر الأم��ني العام- العلماء 

اء من اجل مكافحة  واخلريين يف اليمن وال�سع�دية اإىل التعاون البنَّ

الغل� والتطرف وت�فري البيئة املالئمة ملكافحة الفقر والع�ز واإيجاد 

فر�س حلياة حرة كرمية من خالل الإر�ساد والت�عية ال�سحيحة. 

واأك��د عبد رب��ه من�س�ر ه��ادي اأن الفقر وال��ع���ز وت��دين احلالة 

القت�سادية من ابرز الأ�سباب امل�ؤدية اإىل �سل�ك الطريق غري ال�س�ي 

وطرق اأب�اب الغ�اية والإرهاب.. وعلى امل�ؤ�س�سات القادرة �س�اًء 

اأكانت ترب�ية اأو غريها ال�سطالع بدورها يف عملية تفعيل التكافل 

الجتماعي اقتداًء مب�ؤ�س�سة اليتيم التي وفرت التعليم والغذاء والعمل 

والي�م الزواج ..م�سريًا اإىل اأن الدولة واحلك�مة تدعم هذا الجتاه 

بكل ماه� ممكن. 

واأع��رب عن تقديره جله�د اإدارة م�ؤ�س�سة اليتيم.. متمنياً لها 

املزيد من الت�فيق والنجاح والعمل على اإيجاد فروع لها يف خمتلف 

املحافظات. . جاء ذلك يف املهرجان الفرائحي البهيج الذي ح�سره 

الأخ  عبد ربه من�س�ر هادي- نائب رئي�س اجلمه�رية اخلمي�س يف 

قاعة 22 ماي� بالعا�سمة �سنعاء واملتمثل  بالعر�س اجلماعي الكبري 

الذي اأقيم برعاية فخامة رئي�س اجلمه�رية �سمن فعاليات املنتدى 

العاملي الثالث لتاأهيل اليتيم، حيث األقى نائب الرئي�س كلمة نيابًة عن 

فخامة الأخ علي عبداهلل �سالح -رئي�س اجلمه�رية- عرب يف م�ستهلها 

عن �سعادته الكبرية حل�س�ر هذه املنا�سبة الطيبة. 

وقال نائب الرئي�س :« ما اأروع وما اأجمل هذا املنظر الذي ت�س�ده 

فرحة ه���ؤلء ال�سباب من الأيتام الذين اأ�سبح�ا الي�م يف و�سع 

اجتماعي وعملي بديع، ول ي�سعنا اإل اأن نتمنى لهم الت�فيق وال�سعادة 

واخلري يف ظل احلياة الأ�سرية اجلديدة«. 

واأ�ساف: »ومن هذا املكان وهذا احلفل ل ي�سعنا اإل اأن ن�سكر ونقدر 

مبادرات �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز وكل من 

�سعى وتبنى هذا العمل اخلري العظيم ويف املقدمة �سفري خادم احلرمني 

ال�سريفني ب�سنعاء علي بن حممد احلمدان واأمني عام م�ؤ�س�سة اليتيم 

الدكت�ر حميد زياد وح�سني عبداهلل الأحمر وكل من بذل جهدًا يف هذا 

امل�سعى العظيم«.  واأ�سار النائب اإىل اأن فخامة رئي�س اجلمه�رية 

قد وجه ب�سرف 100 األف ريال لكل عري�س اإىل جانب مبلغ مماثل 

من �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز، معتربًا ذلك 

»مكرمة رائعة ومفيدة له�ؤلء ال�سباب«.

واأع��رب عن تقديره جله�د اإدارة م�ؤ�س�سة اليتيم.. متمنياً لها 

املزيد من الت�فيق والنجاح والعمل على ايجاد فروع لها يف خمتلف 

املحافظات.  ويف الحتفال ال��ذي تخلله ع��دد من الفقرات الفنية 

والق�سائد ال�سعرية واأوبريت يربز الفلكل�ر اليمني املتميز، األقى اأمني 

عام م�ؤ�س�سة اليتيم الدكت�ر حميد زياد كلمة رحب يف م�ستهلها بنائب 

رئي�س اجلمه�رية وال�سي�ف القادمني من اململكة العربية ال�سع�دية 

ودول اخلليج وتطرق اإىل الأهداف الإن�سانية والنبيلة وكل املعاين التي 

ميثلها الحتفال بهذه املنا�سبة الفرائحية م�سريًا اإىل ان هذه الك�كبة 

املك�نة من ثالثة اآلف و200 عري�س وعرو�س من جميع املحافظات..

م�سيدًا بدعم فخامة رئي�س اجلمه�رية ورعايته وتبنيه لهذه الفعالية 

من خالل الدعم ال�سخي لكل عري�س. 

واأ�ساد زياد بالدعم الن�ساين املقدم من �ساحب ال�سم� امللكي المري 

�سلطان بن عبدالعزيز، مما اأ�سهم يف زيادة فرحة العر�سان وعجل بلّم 

�سملهم. 

الشامي: »القائمة النسبية« ستساعد املؤتمر على تجاوز االشكاالت 
¿ قال طارق ال�سامي رئي�س الدائرة الإعالمية يف امل�ؤمتر ال�سعبي 
العام اأن ما يح�سل يف اليمن �س�اء يف �سعده اأو يف اجلن�ب يرجع 

بدرجة رئي�سية لل��سع القت�سادي يف البالد.. واأن هناك اتفاقاً على اأن 

ال��سع القت�سادي ه� و�سع �سعب وهناك �سحه يف امل�ارد، وزيادة 

يف الكثافة ال�سكانية ب�سكل غري طبيعي وخلل يف م�ارد الدولة حيث اأن 

اأكرث من 75% من امل�ارد تعتمد على النفط، وهناك تناق�س يف اإنتاج 

النفظ كم�رد رئي�سي.

م�سريًا اإىل اأن هذه الأعباء تثقل نظام الدولة وت���ؤدي يف املقابل 

اإىل زيادة حالة البطالة وم�ست�ى الفقر وهذا ما ميثل بيئة خ�سبة 

لإث��ارة اأي اأزم��ات تدفع با�ستغالل حالة البطالة �س�اًء يف القيام 

باأعمال خارجة عن القان�ن يف بع�س مديريات املحافظات اجلن�بية 

وال�سرقية واملناطق التي ا�ستطاعت عنا�سر تنظيم القاعدة با�ستغالل 

احلالة الجتماعية وحالة الفقر والبطالة لتنفيذ خمططاتها الإرهابية 

الهدامة.

واأكد ال�سامي اأن ال��سع القت�سادي بدرجة رئي�سية ه� النقطة اجل�هرية 

يف الأزمة القائمة، ول ميكن اإنكار وج�د ت�سرفات غري م�سئ�لة يف اجل�انب 

الإدارية ولكن يف نهاية الأمر هي ت�سرفات فردية ولي�ست نهج عام.

وعن حديث املعار�سة عن ان ال�سعي لت�ريث احلكم ه� اأحد اأهم اأ�سباب 

امل�ساكل القائمة قال ال�سامي ان م�سكلة املعار�سة اأنها حتاول اختالق 

م�ا�سيع لي�ست م�ج�دة على اأر�س ال�اقع، م�ؤكدا ان برنامج امل�ؤمتر 

وتك�يناته التنظيمية لي�س فيه مكان مل��س�ع الت�ريث .

وعن خ�ف امل�ؤمتر من الت�س�يت بنظام »القائمة الن�سبية » قال ال�سامي 

ان القائمة الن�سبية �ست�ساعد امل�ؤمتر على جتاوز الإ�سكالت التي حتدث 

يف �سف�ف امل�ؤمتر.

واأ�ساف »نحن م�سكلتنا لي�س يف برنامج امل�ؤمتر، ولي�س يف امل�ؤمتر 

ال�سعبي كتنظيم �سيا�سي، على العك�س.. اأنت عندما تخاطب ال�سارع وتذهب 

با�ستبيان للم�اطن يف اأي حمافظة كانت وت�سع اأمامه خيارات، ماذا تف�سل 

اأن يحكمك »التجمع اليمني لالإ�سالح« اأو »احلزب ال�سرتاكي اليمني اأو 

»امل�ؤمتر ال�سعبي العام« اأو »حزب البعث« �ستجد باأن امل�اطن يف�سل 

»امل�ؤمتر ال�سعبي العام« عن �س�اه، لأن جتربة »احلزب ال�سرتاكي« خالل 

حكمه كانت جتربة �سيئة وعانى منها امل�اطنني، اأي�ساً جتربة »التجمع 

اليمني لالإ�سالح« خالل حكمه وم�ساركته �س�اًء يف احلك�مة الئتالفية 

الثالثية اأو الئتالفية الثنائية كانت �سيئة فقد عمل على احتكار هذه 

ال�زارات وقام بت�سيي�س ال�ظيفة العامة.۹

ألف مربوك
أجمل التهاني وأطيب التربيكات نزفها للشاب 

الخلوق/
عارف علي الفقيه

بمناسبة دخوله القفص الذهبي .. متمنني له 
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