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متابعات

أعلن اإلفراج عن ( )52من مثريي الشغب

الرئيس :ندعو من يسمون أنفسهم بالحراك إىل االبتعاد عن الفوضى

¿ �أعلن فخامة ا لأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية
الإفراج عن � 52سجينا من مثريي ال�شغب  ،ليكونوا مواطنني
�صاحلني .
ودع��ا فخامته يف كلمة له ل��دى ح�ضوره ومعه نائب رئي�س
اجلمهورية عبدربه من�صور هادي ،حفل تخريج عدد من الدورات
التخ�ص�صية ملنت�سبي قوات الأمن املركزي مبع�سكر قيادة قوات
الأمن املركزي  -دعا من ي�سمون �أنف�سهم باحلراك �أن يبتعدوا عن
الفو�ضي وقطع الطريق و�إثارة ال�شغب .
جمددا الت�أكيد �أن باب احلوار الوطني امل�س�ؤول مفتوح للجميع
حتت �سقف الثوابت الوطنية.
وق��ال فخامة رئي�س اجلمهورية :نعم للأمن واال�ستقرار ..ال
للفو�ضى واخلارجني عن القانون  ،ونقول للخارجني عن القانون
كفى عبثاً وكفى قطعاً للطرقات وقتل النف�س املحرمة.
و�أكد فخامته �أن الوحدة املباركة را�سخة ر�سوخ جبال عيبان
وظفار و�شم�سان وحممية وحم�صنة ب�إرادة ال�شعب.
ولفت فخامة الرئي�س �إىل �أن خيار الدولة يف حمافظة �صعدة هو
ال�سالم والأمن واال�ستقرار ،و�إعادة البناء واالعمار  ،م�ؤكدا �أن
الدولة �ستخ�ص�ص مبالغ مالية لإعادة بناء املناطق املت�ضررة من
�أحداث الفتنة .
و�شدد فخامته على �ضرورة ترجمة احلوثيني التزامهم بتنفيذ

خيار الدولة يف محافظة صعدة هو السالم ..ونقول للخارجني عن القانون كفى عبثاً
على الحوثيني تنفيذ النقاط الست على أرض الواقع تحت إشراف اللجنة املشكلة
النقاط ال�ست و�آليتها التنفيذية على ار�ض الواقع حتت ا�شراف
اللجنة الوطنية امل�شكلة يف �صعدة واملالحيظ وحرف �سفيان.
وقال »:على احلوثيني ان ين�صاعوا للأمن واال�ستقرار وال�سالم».
وقد هن�أ فخامة الرئي�س يف بداية كلمته ال�شعب اليمني بتخرج
ه�ؤالء ال�شجعان الأبطال الذين يعملون من �أجل تر�سيخ دعائم الأمن
واال�ستقرار يف الوطن و�سيكونون حرا�ساً �أمناء للأمن والتنمية
واال�ستقرار ،م�شيد ًا بجهود وزارة الداخلية وقيادة الأمن املركزي
على االعداد اجليد لهذه الربامج التدريبية يف خمتلف التخ�ص�صات
ملنت�سبي الأمن املركزي .
ويف احلفل الذي ح�ضره رئي�س جمل�س ال��وزراء الدكتور/علي
حممد جمور ورئي�س جمل�س ال�شورى عبدالعزيز عبدالغني وعدد من
الوزراء واع�ضاء جمل�سي النواب وال�شورى والقيادات الع�سكرية

والأمنية ،القى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر ر�شاد امل�صري
كلمة رحب فيها بفخامة الرئي�س ،و�أ�شار �إىل �أن االحتفال بتخريج
عدد من الدورات التخ�ص�صية ملنت�سبي قوات الأمن املركزي ي�أتي
توا�صال جلهود رفد �أجهزة وزارة الداخلية املختلفة بالدماء
اجلديدة املدربة تدريباً نوعياً يتالءم مع ج�سامة املهام امللقاة على
عاتق رجال ال�شرطة والأمن .
و�أو�ضح �أن الوزارة �أنهت يف الأم�س القريب تدريب وت�أهيل الآالف
من منت�سبي ال�شرطة الذين �أنهوا براجمهم خالل الت�سعة �أ�شهر
املا�ضية ورفدت بهم فروع الأمن العام يف املحافظات مع الأ�سلحة
والآليات احلديثة وغريها ..مبيناً ان الربامج التدريبية نفذت يف
كل من مركز تدريب ال�شرطة ومع�سكراتها مبختلف املحافظات .
وا�ستطرد وزير الداخلية قائال « :وها نحن اليوم نحتفل بتخريج

هذه الكوكبة املميزة من رجال الأمن املركزي هذه القوات التي
ت�شكل العمود الفقري لكل مهام وزارة الداخلية وبخا�صة يف
مواجهة املهمات اخلا�صة وال�صعبة للجرائم املنظمة والإرهاب
« ..م�ؤكد ًا �أن قوات الأمن املركزي قد اثبتت جدارتها وفاعليتها
يف كل ما �أ�سند �إليها من مهام.
و�شدد وزير الداخلية ان التحديات التي تواجه رجال ال�شرطة
والأم��ن لن تزيدهم �إال �إ���ص��رار ًا على العمل اجل��اد واملنظم يف
مواجهتها.
وقال »:اننا يف امل�ؤ�س�سة الأمنية قد نذرنا جهدنا و�أنف�سنا من
�أجل تر�سيخ الأمن واال�ستقرار وحماية القانون والدميقراطية
والوحدة ,ومعنا كل اخواننا يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وكل املواطنني
ال�شرفاء».
وتابع قائ ًال  »:ون�ؤكد يا فخامة الرئي�س ان دعمكم الدائم ورعايتكم
وتوجيهاتكم كانت و�ستظل معيناً لنا يف ا�ستمرار اليقظة ،والوقوف
�أم��ام العابثني ب�أمن الوطن وا�ستقراره ويف مواجهة االره��اب
واخلارجني عن القانون وقوى التخلف والظالم «.
و�أردف قائال � »:إن هذا االهتمام يتجلى يف جعل اولويات فخامتكم
واولويات برامج احلكومة الدعم الكامل للأمن وللأجهزة الأمنية,
وهذا بحد ذاته يدفعنا اىل املزيد من اجلهد واال�صرار والعمل
املثمر»۹.

يف حوار صحفي:

د .اإلرياني :قوة «القاعدة» يف ضآلة إمكانيات مواجهتها
 �سيا�سيا� ،أعتقد ذلك .وال �أعتقد �أنه �سيكون هناك ثورة�شاملة �إذا مت القب�ض عليه .
 ۹لن يحدث ذلك؟
 ال.� ۹إذن ميكن للرئي�س �أن ي�أمر بحدوث ذلك �إذا �شعر �أن مثل هذا
ميكن �أن يكون ناجحا؟
 �إذا �شعر بذلك ف�أنا مت�أكد من �أنه �سيفعل .كان هناك بيانر�سمي ب�أن هناك حماولة العتقاله .ولكن مل يكن هناك اتفاق
الغتياله ..احلكومة متاماً �ضد ذلك.
 ۹تعلم ،عودة �إىل �س�ؤايل عن املالذ الآمن وحبك الوا�ضح لبلدك
والت�أكد من �أننا نفهم تاريخ وثقافة اليمن ،تعلم �أن هناك الكثري
ممن يكتبون �أنها قد تكون املرتع القادم للإرهاب.
 �أنا اختلف مع ذلك� .إن العدد �صغري جدا ،التعاطفال�شعبي  -ب�صراحة ،التعاطف ال�شعبي يكون م�ؤقتا عندما
يحدث �أمر ما ،لكن القاعدة ال حتظى بقاعدة �شعبية وا�سعة،
بالت�أكيد ال.
عالقات جيدة
 ۹هل احلكومة �صديقة للواليات املتحدة؟
 بالت�أكيد .لدينا تعاون جيد مع الواليات املتحدة ومعاالحتاد الأوربي ،لدينا اتفاق �أمني مع جميع الدول العربية
وبلدان �أخرى كثرية.

¿ في حوار صحفي قصير ومكثف أجرته معه شبكة بي بي أس االمريكية وتركز في موضوع االرهاب وقضية القاعدة في اليمن رفض
الدكتور عبدالكريم االرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام القبول بالقول إن
اليمن صارت مالذاً آمناً للقاعدة ،فض ً
ال عن القول بأن اليمن ستصبح دولة فاشلة.
لكن الدكتور االرياني من موقف رؤيته الرافضة لما سبق ال ينفي وجود القاعدة في اليمن تحدٍ له ارتباطاته بضآلة الموارد ،وتنامي
الفقر.
الحوار من األهمية تعيد «الميثاق» نشره كام ً
ال على صفحاتها:

 ۹دكتور عبد الكرمي� .أخربين �أين هي اليمن اليوم؟
 يواجه اليمن اليوم حتديات ع��دة .التحدي الأولاقت�صادي خ�صو�صا الفقر املدقع يف اليمن .والتحدي الثاين ال
�شك الأمن� .أما التحدي الثالث فهو ال�صراع يف بع�ض مناطق
اليمن .لذلك نحن مع ثالثة حتديات يف نف�س الوقت .ولكنني
متفائل دائما.
موارد ضئيلة
 ۹ح�سن ًا ،الت�سا�ؤل الأهم لدى اجلميع هو ما �إذا كانت اليمن
�ست�صبح دولة فا�شلة وبالتايل مالذا لتنظيم القاعدة؟
 دائما ما كنت �أجادل زمالئي الذين يتحدثون عن دولةفا�شلة .اليمن على الأق��ل دول��ة ط��وال الثالثة �آالف عام
املا�ضية .وبالتايل �إقامة دولة يف اليمن هو مرياث كما �أنه
ُيعد ثقافة يف عقول ال�شعب .عندما ت�صبح الدولة �ضعيفة
ف�إن القواعد واللوائح التقليدية هي من تهيمن.
�أ�شك يف �أن اليمن قد ت�صبح دولة فا�شلة يف �أي وقت .لكن قد
ت�صبح ه�شة و�ضعيفة ،والنظام ي�صبح �ضعيفا مما ي�سمح
لأفراد حمددين غري مرغوب فيهم يق�صدون اليمن كمالذ لهم.
اليمن لي�ست بالفعل مالذا �آمنا -دعونا نقول  -القاعدة يف
�شبه اجلزيرة العربية� .أنهم دائما عر�ضة ل�ضغوط .هم دائما
غري م�سموح لهم باال�ستقرار و�أن ي�صبحوا  ،دعنا نقول ،
جمتمعا يف حد ذاته.
ومع ذلك  ،مي�سك تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية
باليمن اليوم ومن قبل كانت ال�سعودية .الآن اليمن .بطبيعة
احلال ،لدى اليمن موارد �ضئيلة للق�ضاء فعال على تنظيم
القاعدة� .إننا نحر�ص كثريا على التعاون مع الواليات
املتحدة واالحتاد الأوربي وكذا الدول العربية املجاورة
مثل اململكة العربية ال�سعودية.
تنظيم ضعيف
 ۹ما مدى قوة القاعدة؟
 �س�أقول تنظيم القاعدة يف اليمن لي�س قويا جدا� .أعتقد �أو هذا ما يعتقده رجال الأمن� -أن عددهم بني 700-500�شخ�ص .لكنهم يعي�شون يف مناطق نائية ويف ظل بع�ض
احلماية القبلية .
يف الوقت نف�سه  ،كانوا ي�شكلون خطرا بالدرجة الأوىل على
اململكة العربية ال�سعودية واليمن .مل يكن تنظيم القاعدة
يف ال�سنوات الأخرية يف احلقيقة قادر على تنفيذ �أي عملية.
وكانت �أ�سو�أ و�أخطر عملية هي عملية عيد امليالد املا�ضي،
(عبداملطلب).
 ۹مهاجم ديرتويت؟
 نعم  ،مهاجم ديرتويت .كان يف اليمن .وكان يدر�سالعربية .ومن ثم عندما غادر اليمن توقف يف عدة حمطات يف
�أفريقيا حتى و�صل �إىل الواليات املتحدة .النظرية الآن انه
مت جتهيزه يف اليمن .لكنني ال �أوافق على �أن املكان الوحيد
الذي ميكن �أن يكون قد مت جتهيزه فيه هو اليمن.

بإنجاز االنتخابات القادمة
ستكون اليمن يف النور
التعاون األمني يف مكافحة اإلرهاب لن
يكون ناجحاً دون مواجهة تحدي الفقر
«العولقي» تطرف يف أمريكا ..والقبض عليه ال يعني ثورة شاملة
تأثري مختلط
 ۹ما هو ت�أثري الطائرات بدون طيار؟
 كان للطائرات بدون طيار ت�أثري خمتلط .كان الت�أثريخمتلط� .أوال وقبل كل �شيء ،للأ�سف ،تق�صف الطائرات
بدون طيار يف بع�ض الأحيان املدنيني ،والقاعدة خري من
يح�سن ا�ستخدام ذلك.
� ۹إنهم ي�ستخدمون ذلك لتجنيد �أع�ضاء جديد؟
 كثريا جدا ،نعم � ،أعتقد ذلك.� ۹إذا  ،من وجهة نظرك ،هل ينبغي على ال��والي��ات املتحدة
ا�ستخدام الطائرات بدون طيار؟
 بحذر �شديد ومبعلومات كبرية كافية وبالتن�سيق معال�سلطات اليمنية .يف الآونة الأخرية كان هناك �سوء حظ،
ق�صف �أحد م�ؤيدي احلكومة �ضد تنظيم القاعدة عن طريق
اخلط�أ  .ميكنك ت�سميتها خط�أ ب�شري  ،ال �أعرف.
 ۹كثري من النا�س يعتقدون �أن امل�س�ألة هنا هي كيف ميكنكم
�إيجاد حكم قوي يف اليمن �سيكون قادرا على اال�ستقرار والدفاع
عن نف�سه �ضد ما ميكن �أن يكون هناك من �أن�شطة �إرهابية؟
 هذا �صحيح بكل ت�أكيد .ولكن الأولوية قبل �إيجاد حكمقوي هو التنمية االقت�صادية ومكافحة الفقر .اليمن واحد
من �أفقر البلدان �أو ثاين �أكرث �أفقر بلد يف العامل العربي بعد،
دعنا نقول ،موريتانيا .رمبا نحن مت�ساويان.
اذا �سمحت يل �أن �أق��دم لكم بع�ض الإح�صاءات  ،ت�ضع
ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي الر�سمية التي ن�شرتها منظمة
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة «ال��ف��او» و برنامج ال��غ��ذاء العاملي
واحلكومة اليمنية  ،ت�ضع  6.8مليون �شخ�ص معدومي
الأمن الغذائي يف اليمن .هذا ميثل  31باملائة من ال�سكان .و
من هذا العدد  6.8مليون �شخ�ص هناك  2.5مليون �شخ�ص
يعانون من نق�ص �شديد يف الغذاء.
الآن  ،يتم قيا�س انعدام الأمن الغذائي بالعي�ش مع �أقل

من دوالرين يف اليوم .انعدام �أمن غذائي كبري ،وهذا يعني
العي�ش ب�أقل من دوالر يف اليوم .وبالتايل مع هذا العدد الكبري
�أعتقد �أن زيادة الرتكيز على التعاون الأمني بني اليمن
والواليات املتحدة ،واليمن وجميع �أ�صدقائها االحتاد
الأورب��ي وجريانها � ،أعتقد �أن زيادة الرتكيز على الأمن
دون الرتكيز على الق�ضاء لي�س بال�ضرورة على الفقر،
ولكن التخفيف من حدته� ،أعتقد �أنه لن يكون ناجحا مكافحة
الإرهاب.
العولقي ..خدمه اإلعالم
� ۹أخربين عما تعرفه عن �أنور العولقي؟
 �أنور العولقي،ح�سناً ،ال �أعرف ،احلقيقة ،عندما كنترئي�س جامعة �صنعاء لقد �ساعدت يف �إح�ضار وال��ده من
نيو مك�سيكو عام � 1976إىل اليمن ..كنت �أ�ستاذ ًا يف جامعة
�صنعاء� ..إن والده رجل رائع ..الولد ،كما �أعتقد ،كان فتاً
�صغري ًا جد ًا ..لقد ن�ش�أ يف اليمن.
 ۹ولد يف نيو مك�سيكو  ،ون�ش�أ يف اليمن؟
 نعم. ۹هذا يجعله مواطنا �أمريكيا.
 �إن��ه مواطن �أمريكي .وبعد ذلك �سافر �إىل الوالياتاملتحدة للدرا�سة ،وميكنني القول وبثقة �أنه مل يتطرف يف
اليمن .بل تطرف يف الواليات املتحدة.
 ۹كيف حدث ذلك؟
 كيف؟ من خالل  -ال �أعرف  -اجلماعات املتطرفة التيتعي�ش يف الواليات املتحدة� .أنور العولقي لي�س بالفعل بتلك
الأهمية يف اليمن .انه مهم من خالل الإنرتنت .وال يحظى
مبتابعة كبرية يف اليمن ،انه لي�س معروفا.
الآن خدمته و�سائل الإع�لام ب�شكل جيد ـ �أعتقد و�سائل
الإعالم العربية و الدولية ،لقد �أ�صبح معروفا  ،وخ�صو�صا
عندما عُ قد العزم على ا�ستهدافه .ومل يحظ ذلك ب�شعبية
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كبرية يف اليمن.
 ۹لقد و�ضعوا مبلغا لقتله� ،ألي�س كذلك؟
 بال�ضبط. ۹هل هو  25مليون دوالر  ،كم كان؟
 حقيقة ال �أعرف. ۹ولكن هنا تبدو الواليات املتحدة �أنها تعتقد انه ي�شكل تهديدا
كبريا ،هل هم خمطئون؟
 انه ي�شكل تهديدا كبريا كمحر�ض ولكن لي�س كمخططومنفذ للإرهاب.
 ۹بعبارة �أخرى ،ال توجد لديه ذلك النوع من املوارد التي لدى
القاعدة لتنفيذ ما يريده من زيادة كراهيته لـ ،لنقول ،للواليات
املتحدة؟
 اعتقد انه ين�سق كثريا مع القاعدة .وال اعتقد انه يعمليف الفراغ �أو من تلقاء نف�سه.
 ۹و�أين هو؟
 هو يف �سل�سلة جبال يف �شرق �صنعاء ويف ال�شرق منم�أرب .بطبيعة احلال اجلغرافيا �صعبة على �شاهديك .لكنها
�سل�سلة من اجلبال ت�سمى عوالق وهذا هو �سبب ت�سميته
بالعولقي لأن��ه من جبل العوالق وه��و ينتمي اىل قبيلة
العوالق .عائلته هي عائلة �آل فريد حيث كان �سلطان لهذه
املنطقة خالل فرتة االحتالل الربيطاين.
� ۹إذن هو �أبعد من �أن يلقى القب�ض عليه ؟
 لن �أقول انه �أبعد من �أن ُيلقى القب�ض عليه  ،ولكنه حمميب�شكل جيد ولكن لي�س �أبعد من �أن ُيلقى القب�ض عليه.
 ۹ح�سنا  ،هل ميكن �أن تقب�ض عليه احلكومة ؟
 �سيتطلب القيام بذلك ق��وات برية ،و هذا �أم��ر خطريللغاية .القبيلة نف�سها م�سلحة ب�شكل جيدا .جميع القبائل
اليمنية م�سلحة ب�شكل جيد.
 ۹ولكن هل هو ممكن �سيا�سيا؟

 ۹يف املجال الأمني  ،نحن نفهم بو�ضوح احلاجة الإن�سانية
للغذاء وامل�ساعدة وامل��أوى .ولكن فيما يتعلق ب�أمن املنطقة ،ما
الذي ينبغي على بقية العامل القيام به؟
 يف املجال الأمني � ،أعتقد �أنه ينبغي الت�أكيد على التدريبوالتجهيز واال�ستخبارات الب�شرية.
 ۹ولكن انطباعي هو ...
 ا�ستخبارات الطائرات بدون طيار ارتكبت �أخطاء بهذهالكامريات وهلم جرا.
 ۹هل ارتكبت �أخطاء؟
 نعم.� ۹أنت تبت�سم� .أي نوع من الأخطاء ارتكبت؟
 ح�سنا .... ۹عندما تقتل ال�شخ�ص اخلط�أ؟
 عندما تقتل ال�شخ�ص اخلط�أ.لست متشائماً
 ۹ما الذي تعتقد �أنه يجب �أن يحدث يف اليمن يف غ�ضون الأ�شهر
الـ  12املقبلة؟
 �أنا ل�ست مت�شائما جدا  ،لكن �أعتقد �أنه �سيكون يف اليمنبع�ض ال�صعوبات حتى االنتخابات املقبلة يف �أبريل .2011
�إذا � --أنت ت�شاهد � --إذا كان لدينا دميقراطية ناجحة
مفتوحة ونزيهة وانتخابات حرة � ،سيكون اليمن على
الأرجح يف النور.
 ۹اذا ما �رضورة احل�صول على ...
 �أعتقد �أن احلوار الوطني  ،الذي هو مو�ضوع اهتمامالواليات املتحدة واالحت��اد الأورب��ي و�أ�صدقاء اليمن،
احلوار الوطني� ،أعتقد �أنه �أف�ضل �شيء هو حكومة وحدة
وطنية.
� ۹شكر ًا على ح�ضورك.
 �شكر ًا جزي ًال و�شكر ًا على ا�ست�ضافتي.٭ أجرى الحواراإلعالمي األميركي تشارلي روز -
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