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مستشار الرئيس اليمني لــ» ُعمان«:العالقات مع مجلس
التعاون في أحسن أحوالھا ،ونتطلّع التفاقات تستوعب االيدي
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أشاد بالتحوّ ل الكبير والناجح الذي تشھده السلطنة  -صنعاء  -جمال مجاھد  --:أشاد مستشار الرئيس اليمني سالم صالح
محمد بالتحوّ ل الكبير والناجح في البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي تشھده السلطنة في ظل قيادة جاللة
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان  -حفظه  .ورعاه .ووصف مستشار الرئيس اليمني في حديث خاص مع »عمان«
النھضة الكبيرة والمميّزة في السلطنة بأنھا مفخرة للشعب العماني وھم أحفاد أحمد ابن ماجد ،ومفخرة أيضا ً لكل عربي
ومسلم في عصرنا الراھن .وقدّم المسؤول اليمني الرفيع التعازي الحارة ألبناء السلطنة وعلى رأسھم جاللة السلطان المفدّى
في ضحايا االنواء المناخية المتمثل في إعصار »فيت« األخير وتم ّنى لھم الخير والتوفيق.
واعتبر مستشار الرئيس اليمني أن العالقات اليمنية الخليجية تمر حاليا ً بأحسن أوقاتھا وأحوالھا ،وع ّبر عن شكره لألخوة في
دول مجلس التعاون الخليجي على المساعدات القيّمة المقدّمة لليمن في المجاالت المختلفة ،حيث أن ما تواجھه اليمن أو ما
تحتاجه حدّده مؤتمر المانحين واللقاءات التي تمت في الرياض وأبو ظبي وغيرھا من اللقاءات والزيارات الثنائية المتبادلة.
وقال سالم صالح محمد »كمواطن أجدني ميّاالً إلى المزيد من الحوار مع أشقائنا في دول الخليج إليجاد اآللية التي تساعد
ً
وخاصة في المجال السياسي
اليمن على تنفيذ المشاريع واالستفادة من المساعدات والقروض والتفاعل مع نصائح األشقاء
والتنموي والعمل على نقل ذلك إلى التعامل مع ملف القوى العاملة اليمنية سواء الموجودة حاليا ً في بعض دول الخليج أو
القادمة إليھا مستقبالً ،وبعيداً عن المواقف األمنية التي تنشأ ھنا أو ھناك نتيجة ظاھرة اإلرھاب والتي تض ّرر ويتضرّ ر منھا
الجميع ،فھذه األعمال اإلرھابية منبوذة ومحاربة من قبل الجميع الذين ھم بالطبع مسالمون ومحبّون للحياة والعيش الكريم،
وليسوا كلھم )إرھابيين( كما تتعامل بعض األجھزة األمنية الغربية واألمريكية مع أي عربي أو مسلم ،حتى يثبت العكس«.
ال للعقاب الجماعي
ورأى سالم صالح محمد أن »تعميم اإلجراءات األمنية ضد الجميع ھو عقاب جماعي ليس له ما يب ّرره بعدما ا ّتضح تض ّرر
مصالح الجميع وفيھم الجالية اليمنية في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة ،والتي نطلب وعلى قاعدة األخوة والصداقة
وحقوق اإلنسان إعادة النظر في ھذه اإلجراءات والقوانين ومحاسبة األفراد المخلّين بأمن واستقرار ھذه البلدان كأفراد مھما
كانوا وأينما وجدوا«.
االستفادة من اسواق التعاون
وفيما يتعلّق بإفساح المجال للقوى العاملة اليمنية واستيعابھا في أسواق العمل الخليجية لفت مستشار الرئيس اليمني إلى أن
المطلوب ھو المزيد من الحوار الصريح وإفساح المجال من خالل الوصول إلى عقد اتفاقيات ثنائية واضحة تراعي مصلحة
الطرفين وتأخذ في االعتبار الوضع القائم والتجارب الحالية ألوضاع الھجرة والمصالح العليا لھذه البلدان.
تجفيف المنابع
وفي معرض رده على سؤال حول التح ّركات الملحوظة لتنظيم القاعدة ونشاطه ومحاوالته الفاشلة لتنفيذ عمليات انتحارية
وتقييمه لحجم القاعدة في اليمن ،أجاب مستشار الرئيس اليمني بأن ما يكسب ھذا التنظيم ھالة ھو الموقف االستخباراتي
األمريكي الذي يجعل من اإلعالم الدولي ومنه اإلعالم العربي الذي ّ
يؤثر على الرأي العام وعلى األجھزة األمنية والسياسية
العربية ،يجعل من »الحبة قبة والقبة حبة« كما يقول المثل الشعبي العربي .والمتتبّع لنشاط القاعدة وتكوينات ھذا التنظيم
يدرك أن قيامه ونشاطه وخاصة الفكري ھو امتداد لذلك التطرّف والغلو الذي شھدته تلك التيارات اإلسالمية المتطرّفة االتجاه
في أوائل الثمانينيات والتي كانت مدعومة من قبل األجھزة االستخبارية األمريكية والغربية لمحاربة االتجاھات الوطنية
واالشتراكية في المنطقة.
وقال :إن األحوال تغيّرت حاليا ً وأصبح ھذا التنظيم يستقطب أؤلئك الشباب الطامحين للتغيير بعد غسل أدمغتھم بأفكار
متط ّرفة تجد في اليمن أو الصومال أو أفغانستان أو باكستان أو غيرھا بيئة مناسبة للنشاط بحكم الفقر والفساد والحروب
وتناسب المناطق الجغرافية الصالحة لھذا النشاط.
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ونوّ ه المسؤول اليمني إلى أن »مواجھة ھذا النشاط يتطلّب تجفيف منابع التطرّف والغلو أوالً واالھتمام بالشباب ليس فقط من
حيث توفير فرص التعليم والتربية وإنما من خالل ربطھم بعد تخ ّرجھم بالعمل واإلنتاج وإعطائھم ضمانات العيش الكريم في
حاضر ومستقبل يحتضن عطاءاتھم وإبداعاتھم وطاقاتھم الكبيرة. ،
السالم في صعدة
وحول األوضاع في محافظة صعدة بشمال اليمن ،أ ّكد سالم صالح محمد أن األمور تسير نحو إحالل السالم في ھذه المحافظة
التي شھدت حروبا ً ستة وإذا ما واصلت األطراف احترام االتفاقات التي تمت بينھا ومنھا تحكيم الحوار ،واالبتعاد عن
استخدام العنف ،وممارسة العمل السياسي وتشجيع مؤ ّشراته من خالل دمج الناس في ھذه المناطق بالعملية السياسية
والتنموية القائمة ،فإن األمور ستسير نحو االنفراج وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية أو الحزبية أو
المذھبية وفي إطار التعايش واالحترام وحق كافة األطراف في العيش والحرية والكرامة التي يكفلھا الدستور والوطن لكافة
أبنائه بغض النظر عن االنتماء السياسي أو المذھبي أو المناطقي.
الحوار من اجل الوحدة
وأ ّكد سالم صالح محمد أن الوحدة اليمنية تح ّققت بتلك األسس الديمقراطية السلمية ولھا عقدان من الزمن ،وواجھت تحديات
سياسية واقتصادية ھائلة أبرزھا حرب صيف  ،1994ومسألة الحفاظ عليھا وصيانتھا ونمو مساراتھا مرتبط بإعادة روح
الوفاق ليوم  22مايو التاريخي وإعادة الشراكة القائمة وإنھاء آثار وتر ّتبات حرب صيف  94واالتجاه نحو تطبيق الحكم
المحلي كامل الصالحيات والبدء بالحوار الوطني الذي يشمل جميع األطراف في الداخل والخارج لمواصلة المشروع
النھضوي الوطني.
وقال» :ما أود إضافته كإنسان يبحث من خالل الحوار عن حلول حقيقية وجادة للقضايا المطروحة والتي حول معالجتھا
خالف وطني واضح؛ ألن المناخات الحالية الداخلية والخارجية تساعد كل األطراف على الحوار الجاد والموضوعي
للخروج بحلول تاريخية ترضي كل األطراف لمواصلة النھوض بالمشروع الوطني الحضاري الذي كان مرافقا ً لقيام الوحدة
يوم  22مايو التاريخي وجاءت حرب  94لتجھض جوھره ومحتواه وتحد من تطوّ ره وتنامي مساراته الكبيرة كمشروع
وطني وقومي وإنساني جاء بتضحيات ھائلة قدّمتھا األجيال لترى وطنا ً جميالً يحتضن كل أبنائه بحب ومساواة وحرية
وكرامة وتكافؤ في الحقوق والواجبات«.
وأشار إلى أنه نشر قبل أشھر كتيّب يتضمّن رؤيته لحل عدد من القضايا الوطنية الخالفية سمّاه »رؤية عالجية لقضايا وطنية
خالفية«.
مبادرة مھمة
وفيما يتعلّق بمبادرة الرئيس اليمني علي عبد .صالح للحوار الوطني والشراكة ،قال مستشار الرئيس اليمني» :كنت وال
زلت وحتى في أحلك الظروف مع التفاؤل بالخير ومع األمل في انفراج األمور مھما تعقّدت منطلقا ً من القول المأثور )ما
أضيق العيش لوال فسحة األمل( .ومبادرة فخامة رئيس الجمھورية األخ علي عبد .صالح لم تأت من فراغ أو نتيجة ّ
تأثر
بموقف حيني وإنما وھذه قراءة أولية للبيان ،المبادرة جاءت بعد دراسة عميقة للوضع القائم وعلى كافة األطراف التقاط
معانيھا والعمل على ترجمتھا إلى الواقع الفعلي وتطوير وتنمية لغة الحوار واإلسراع في البدء فيه ولجم أصوات طبول
الحرب وإقصاء اآلخرين وإيصال البلد إلى الدرك األسفل من النار ألن ھذه النار ستحرق األخضر واليابس وذلك ما يشدّنا
نحو مسارات الحوار الوطني الشامل وعلى قاعدة االحترام المتبادل وحفظ مصالح وحقوق كافة األطراف وصيانتھا وبما
يصون المصالح العليا للبلد«.
االنتخابات القادمة
وأضاف »دعني أكون في منتھى الصراحة معك في موضوع االنتخابات النيابية المق ّررة في أبريل  ،2011الذي يش ّكل ھما ً
خاصا ً لكافة األطياف السياسية الفاعلة في اليمن ،وھو أنه إذا لم تتعاون ھذه األطياف في القيام بالحوار الوطني الشامل خالل
ھذه الفترة القادمة القصيرة والوصول إلى رؤيا وطنية كاملة لحل كافة القضايا الخالفية ،فإن الترحيل -وھذه ميزة نحن في
اليمن نجيدھا ونتميّز بھا ونحمد عليھا -ھو الحل ،وأنا أالحظ أن ھناك أطرافا ً مستفيدة من الترحيل الدائم لالنتخابات لتكون
متزامنة مع االنتخابات الرئاسية لعام  .2013أفال يدر الحزب الحاكم وأطراف المعارضة أن االنتخابات التشريعية والمحلية
والرئاسية استحقاق وطني يلزم الدستور والقانون القيام به«.
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