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نائبا مدير التحرير

عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتريا التحرير

محمد صالح الجرادي
توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

أعلن اإلفراج عن )52( من مثريي الشغب

الرئيس: ندعو من يسمون أنفسهم بالحراك إىل االبتعاد عن الفوضى

¿ اأعلن فخامة الأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمه�رية 
الإفراج عن 52 �سجينا من مثريي ال�سغب ، ليك�ن�ا م�اطنني 

�ساحلني .

ودع��ا فخامته يف كلمة له ل��دى ح�س�ره ومعه نائب رئي�س 

اجلمه�رية عبدربه من�س�ر هادي، حفل تخريج عدد من الدورات 

التخ�س�سية ملنت�سبي ق�ات الأمن املركزي مبع�سكر قيادة ق�ات 

الأمن املركزي - دعا من ي�سم�ن اأنف�سهم باحلراك اأن يبتعدوا عن 

الف��سي وقطع الطريق واإثارة ال�سغب .

جمددا التاأكيد اأن باب احل�ار ال�طني امل�س�ؤول مفت�ح للجميع 

حتت �سقف الث�ابت ال�طنية.

وق��ال فخامة رئي�س اجلمه�رية: نعم لالأمن وال�ستقرار ..ل 

للف��سى واخلارجني عن القان�ن ، ونق�ل للخارجني عن القان�ن 

كفى عبثاً وكفى قطعاً للطرقات وقتل النف�س املحرمة.

واأكد فخامته اأن ال�حدة املباركة را�سخة ر�س�خ جبال عيبان 

وظفار و�سم�سان وحممية وحم�سنة باإرادة ال�سعب.

ولفت فخامة الرئي�س اإىل اأن خيار الدولة يف حمافظة �سعدة ه� 

ال�سالم والأمن وال�ستقرار، واإعادة البناء والعمار ، م�ؤكدا اأن 

الدولة �ستخ�س�س مبالغ مالية لإعادة بناء املناطق املت�سررة من 

اأحداث الفتنة .

و�سدد فخامته على �سرورة ترجمة احل�ثيني التزامهم بتنفيذ 

النقاط ال�شت واآليتها التنفيذية على ار�ض الواقع حتت ا�شراف 

اللجنة ال�طنية امل�سكلة يف �سعدة واملالحيظ وحرف �سفيان.

وقال :«على احل�ثيني ان ين�ساع�ا لالأمن وال�ستقرار وال�سالم«. 

وقد هناأ فخامة الرئي�س يف بداية كلمته ال�سعب اليمني بتخرج 

ه�ؤلء ال�سجعان الأبطال الذين يعمل�ن من اأجل تر�سيخ دعائم الأمن 

وال�ستقرار يف ال�طن و�سيك�ن�ن حرا�ساً اأمناء لالأمن والتنمية 

وال�ستقرار، م�سيدًا بجه�د وزارة الداخلية وقيادة الأمن املركزي 

على العداد اجليد لهذه الربامج التدريبية يف خمتلف التخ�س�سات 

ملنت�سبي الأمن املركزي .

ويف احلفل الذي ح�سره رئي�س جمل�س ال���زراء الدكت�ر/علي 

حممد جم�ر ورئي�س جمل�س ال�س�رى عبدالعزيز عبدالغني وعدد من 

ال�زراء واع�ساء جمل�سي الن�اب وال�س�رى والقيادات الع�سكرية 

والأمنية، القى وزير الداخلية الل�اء الركن مطهر ر�ساد امل�سري 

كلمة رحب فيها بفخامة الرئي�س، واأ�سار اإىل اأن الحتفال بتخريج 

عدد من الدورات التخ�س�سية ملنت�سبي ق�ات الأمن املركزي ياأتي 

ت�ا�سال جله�د رفد اأجهزة وزارة الداخلية املختلفة بالدماء 

اجلديدة املدربة تدريباً ن�عياً يتالءم مع ج�سامة املهام امللقاة على 

عاتق رجال ال�سرطة والأمن .

واأو�سح اأن ال�زارة اأنهت يف الأم�س القريب تدريب وتاأهيل الآلف 

من منت�سبي ال�سرطة الذين اأنه�ا براجمهم خالل الت�سعة اأ�سهر 

املا�سية ورفدت بهم فروع الأمن العام يف املحافظات مع الأ�سلحة 

والآليات احلديثة وغريها.. مبيناً ان الربامج التدريبية نفذت يف 

كل من مركز تدريب ال�سرطة ومع�سكراتها مبختلف املحافظات .

وا�ستطرد وزير الداخلية قائال »: وها نحن الي�م نحتفل بتخريج 

هذه الك�كبة املميزة من رجال الأمن املركزي هذه الق�ات التي 

ت�سكل العم�د الفقري لكل مهام وزارة الداخلية وبخا�سة يف 

م�اجهة املهمات اخلا�سة وال�سعبة للجرائم املنظمة والإرهاب 

».. م�ؤكدًا اأن ق�ات الأمن املركزي قد اثبتت جدارتها وفاعليتها 

يف كل ما اأ�سند اإليها من مهام.

و�سدد وزير الداخلية ان التحديات التي ت�اجه رجال ال�سرطة 

والأم��ن لن تزيدهم اإل اإ���س��رارًا على العمل اجل��اد واملنظم يف 

م�اجهتها. 

وقال :«اننا يف امل�ؤ�س�سة الأمنية قد نذرنا جهدنا واأنف�سنا من 

اأجل تر�سيخ الأمن وال�ستقرار وحماية القان�ن والدميقراطية 

وال�حدة، ومعنا كل اخ�اننا يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وكل امل�اطنني 

ال�سرفاء«.

وتابع قائالً :« ون�ؤكد يا فخامة الرئي�س ان دعمكم الدائم ورعايتكم 

وت�جيهاتكم كانت و�ستظل معيناً لنا يف ا�ستمرار اليقظة، وال�ق�ف 

اأم��ام العابثني باأمن ال�طن وا�ستقراره ويف م�اجهة الره��اب 

واخلارجني عن القان�ن وق�ى التخلف والظالم ».

واأردف قائال :« اإن هذا الهتمام يتجلى يف جعل اول�يات فخامتكم 

واول�يات برامج احلك�مة الدعم الكامل لالأمن ولالأجهزة الأمنية، 

وهذا بحد ذاته يدفعنا اىل املزيد من اجلهد وال�سرار والعمل 

املثمر«.۹

خيار الدولة يف محافظة صعدة هو السالم.. ونقول للخارجني عن القانون كفى عبثًا
 على الحوثيني تنفيذ النقاط الست على أرض الواقع تحت إشراف اللجنة املشكلة

يف حوار صحفي:

د. اإلرياني: قوة »القاعدة« يف ضآلة إمكانيات مواجهتها

۹ دكتور عبد الكرمي. اأخربين اأين هي اليمن اليوم؟ 
- ي�اجه اليمن الي�م حتديات ع��دة. التحدي الأول 

اقت�سادي خ�س��سا الفقر املدقع يف اليمن. والتحدي الثاين ل 

�سك الأمن. اأما التحدي الثالث فه� ال�سراع يف بع�س مناطق 

اليمن. لذلك نحن مع ثالثة حتديات يف نف�س ال�قت. ولكنني 

متفائل دائما. 

موارد ضئيلة
۹ ح�سنًا، الت�سا�ؤل الأهم لدى اجلميع هو ما اإذا كانت اليمن 

�ست�سبح د�لة فا�سلة �بالتايل مالذا لتنظيم القاعدة؟

- دائما ما كنت اأجادل زمالئي الذين يتحدث�ن عن دولة 

فا�سلة. اليمن على الأق��ل دول��ة ط���ال الثالثة اآلف عام 

املا�سية. وبالتايل اإقامة دولة يف اليمن ه� مرياث كما اأنه 

ُيعد ثقافة يف عق�ل ال�سعب. عندما ت�سبح الدولة �سعيفة 

فاإن الق�اعد والل�ائح التقليدية هي من تهيمن. 

اأ�سك يف اأن اليمن قد ت�سبح دولة فا�سلة يف اأي وقت. لكن قد 

ت�سبح ه�سة و�سعيفة، والنظام ي�سبح �سعيفا مما ي�سمح 

لأفراد حمددين غري مرغ�ب فيهم يق�سدون اليمن كمالذ لهم. 

اليمن لي�ست بالفعل مالذا اآمنا -دع�نا نق�ل - القاعدة يف 

�شبه اجلزيرة العربية. اأنهم دائما عر�شة ل�شغوط. هم دائما 

غري م�سم�ح لهم بال�ستقرار واأن ي�سبح�ا ، دعنا نق�ل ، 

جمتمعا يف حد ذاته.

ومع ذلك ، مي�سك تنظيم القاعدة يف �سبه اجلزيرة العربية 

باليمن الي�م ومن قبل كانت ال�سع�دية. الآن اليمن. بطبيعة 

احلال، لدى اليمن م�ارد �سئيلة للق�ساء فعال على تنظيم 

القاعدة. اإننا نحر�س كثريا على التعاون مع ال�ليات 

املتحدة والحتاد الأوربي وكذا الدول العربية املجاورة 

مثل اململكة العربية ال�سع�دية.

تنظيم ضعيف
۹ ما مدى قوة القاعدة؟ 

- �ساأق�ل تنظيم القاعدة يف اليمن لي�س ق�يا جدا. اأعتقد 

- اأو هذا ما يعتقده رجال الأمن- اأن عددهم بني 700-500 

�سخ�س. لكنهم يعي�س�ن يف مناطق نائية ويف ظل بع�س 

احلماية القبلية . 

يف ال�قت نف�سه ، كان�ا ي�سكل�ن خطرا بالدرجة الأوىل على 

اململكة العربية ال�سع�دية واليمن. مل يكن تنظيم القاعدة 

يف ال�سن�ات الأخرية يف احلقيقة قادر على تنفيذ اأي عملية. 

وكانت اأ�س�اأ واأخطر عملية هي عملية عيد امليالد املا�سي، 

)عبداملطلب(. 

۹ مهاجم ديرت�يت؟
- نعم ، مهاجم ديرتويت. كان يف اليمن. وكان يدر�س 

العربية. ومن ثم عندما غادر اليمن ت�قف يف عدة حمطات يف 

اأفريقيا حتى و�سل اإىل ال�ليات املتحدة. النظرية الآن انه 

مت جتهيزه يف اليمن. لكنني ل اأوافق على اأن املكان ال�حيد 

الذي ميكن اأن يك�ن قد مت جتهيزه فيه ه� اليمن. 

تأثري مختلط
۹ ما هو تاأثري الطائرات بد�ن طيار؟

- كان للطائرات بدون طيار تاأثري خمتلط. كان التاأثري 

خمتلط. اأول وقبل كل �سيء، لالأ�سف، تق�سف الطائرات 

بدون طيار يف بع�س الأحيان املدنيني، والقاعدة خري من 

يح�سن ا�ستخدام ذلك. 

۹ اإنهم ي�ستخدمون ذلك لتجنيد اأع�ساء جديد؟ 
- كثريا جدا، نعم ، اأعتقد ذلك. 

۹ اإذا ، من �جهة نظرك، هل ينبغي على ال��ولي��ات املتحدة 
ا�ستخدام الطائرات بد�ن طيار؟

- بحذر �سديد ومبعل�مات كبرية كافية وبالتن�سيق مع 

ال�سلطات اليمنية. يف الآونة الأخرية كان هناك �س�ء حظ، 

ق�سف اأحد م�ؤيدي احلك�مة �سد تنظيم القاعدة عن طريق 

اخلطاأ . ميكنك ت�سميتها خطاأ ب�سري ، ل اأعرف. 

۹ كثري من النا�س يعتقد�ن اأن امل�ساألة هنا هي كيف ميكنكم 
اإيجاد حكم قوي يف اليمن �سيكون قادرا على ال�ستقرار �الدفاع 

عن نف�سه �سد ما ميكن اأن يكون هناك من اأن�سطة اإرهابية؟

- هذا �سحيح بكل تاأكيد. ولكن الأول�ية قبل اإيجاد حكم 

ق�ي ه� التنمية القت�سادية ومكافحة الفقر. اليمن واحد 

من اأفقر البلدان اأو ثاين اأكرث اأفقر بلد يف العامل العربي بعد، 

دعنا نق�ل، م�ريتانيا. رمبا نحن مت�ساويان. 

اذا �سمحت يل اأن اأق��دم لكم بع�س الإح�ساءات ، ت�سع 

ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي الر�سمية التي ن�سرتها منظمة 

الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة »ال��ف��او« و برنامج ال��غ��ذاء العاملي 

واحلك�مة اليمنية ، ت�سع 6.8 ملي�ن �سخ�س معدومي 

الأمن الغذائي يف اليمن. هذا ميثل 31 باملائة من ال�سكان. و 

من هذا العدد 6.8 ملي�ن �سخ�س هناك 2.5 ملي�ن �سخ�س 

يعان�ن من نق�س �سديد يف الغذاء. 

الآن ، يتم قيا�س انعدام الأمن الغذائي بالعي�س مع اأقل 

من دولرين يف الي�م. انعدام اأمن غذائي كبري، وهذا يعني 

العي�س باأقل من دولر يف الي�م. وبالتايل مع هذا العدد الكبري 

اأعتقد اأن زيادة الرتكيز على التعاون الأمني بني اليمن 

وال�ليات املتحدة، واليمن وجميع اأ�سدقائها الحتاد 

الأورب��ي وجريانها ، اأعتقد اأن زيادة الرتكيز على الأمن 

دون الرتكيز على الق�ساء لي�س بال�سرورة على الفقر، 

ولكن التخفيف من حدته، اأعتقد اأنه لن يك�ن ناجحا مكافحة 

الإرهاب. 

العولقي.. خدمه اإلعالم
۹ اأخربين عما تعرفه عن اأنور العولقي؟ 

- اأن�ر الع�لقي،ح�سناً، ل اأعرف، احلقيقة، عندما كنت 

رئي�س جامعة �سنعاء لقد �ساعدت يف اإح�سار وال��ده من 

ني� مك�سيك� عام 1976 اإىل اليمن.. كنت اأ�ستاذًا يف جامعة 

�سنعاء.. اإن والده رجل رائع.. ال�لد، كما اأعتقد، كان فتاً 

�سغريًا جدًا.. لقد ن�ساأ يف اليمن. 

۹ �لد يف نيو مك�سيكو ، �ن�ساأ يف اليمن؟ 
- نعم. 

۹ هذا يجعله مواطنا اأمريكيا. 
- اإن��ه م�اطن اأمريكي. وبعد ذلك �سافر اإىل ال�ليات 

املتحدة للدرا�سة، وميكنني الق�ل وبثقة اأنه مل يتطرف يف 

اليمن. بل تطرف يف ال�ليات املتحدة.

۹ كيف حدث ذلك؟ 
- كيف؟ من خالل - ل اأعرف - اجلماعات املتطرفة التي 

تعي�س يف ال�ليات املتحدة. اأن�ر الع�لقي لي�س بالفعل بتلك 

الأهمية يف اليمن. انه مهم من خالل الإنرتنت. ول يحظى 

مبتابعة كبرية يف اليمن، انه لي�س معروفا.

الآن خدمته و�سائل الإع��الم ب�سكل جيد � اأعتقد و�سائل 

الإعالم العربية و الدولية، لقد اأ�سبح معروفا ، وخ�س��سا 

عندما ُعقد العزم على ا�ستهدافه. ومل يحظ ذلك ب�سعبية 

كبرية يف اليمن. 

۹ لقد ��سعوا مبلغا لقتله، األي�س كذلك؟ 
- بال�سبط. 

۹ هل هو 25 مليون د�لر ، كم كان؟
- حقيقة ل اأعرف.

۹ �لكن هنا تبد� الوليات املتحدة اأنها تعتقد انه ي�سكل تهديدا 
كبريا، هل هم خمطئون؟ 

- انه ي�سكل تهديدا كبريا كمحر�س ولكن لي�س كمخطط 

ومنفذ لالإرهاب.

۹ بعبارة اأخرى، ل توجد لديه ذلك النوع من املوارد التي لدى 
القاعدة لتنفيذ ما يريده من زيادة كراهيته ل�، لنقول، للوليات 

املتحدة؟

- اعتقد انه ين�سق كثريا مع القاعدة. ول اعتقد انه يعمل 

يف الفراغ اأو من تلقاء نف�سه. 

۹ �اأين هو؟ 
- ه� يف �سل�سلة جبال يف �سرق �سنعاء ويف ال�سرق من 

ماأرب. بطبيعة احلال اجلغرافيا �سعبة على �ساهديك. لكنها 

�سل�سلة من اجلبال ت�سمى ع�الق وهذا ه� �سبب ت�سميته 

بالع�لقي لأن��ه من جبل الع�الق وه��� ينتمي اىل قبيلة 

الع�الق. عائلته هي عائلة اآل فريد حيث كان �سلطان لهذه 

املنطقة خالل فرتة الحتالل الربيطاين.

۹ اإذن هو اأبعد من اأن يلقى القب�س عليه ؟ 
- لن اأق�ل انه اأبعد من اأن ُيلقى القب�س عليه ، ولكنه حممي 

ب�سكل جيد ولكن لي�س اأبعد من اأن ُيلقى القب�س عليه. 

۹ ح�سنا ، هل ميكن اأن تقب�س عليه احلكومة ؟ 
- �سيتطلب القيام بذلك ق���ات برية، و هذا اأم��ر خطري 

للغاية. القبيلة نف�سها م�سلحة ب�سكل جيدا. جميع القبائل 

اليمنية م�سلحة ب�سكل جيد. 

۹ �لكن هل هو ممكن �سيا�سيا؟ 

- �سيا�سيا، اأعتقد ذلك. ول اأعتقد اأنه �سيك�ن هناك ث�رة 

�ساملة اإذا مت القب�س عليه . 

۹ لن يحدث ذلك؟ 
- ل.

۹ اإذن ميكن للرئي�س اأن ياأمر بحد�ث ذلك اإذا �سعر اأن مثل هذا 
ميكن اأن يكون ناجحا؟

- اإذا �سعر بذلك فاأنا متاأكد من اأنه �سيفعل. كان هناك بيان 

ر�سمي باأن هناك حماولة لعتقاله. ولكن مل يكن هناك اتفاق 

لغتياله.. احلك�مة متاماً �سد ذلك. 

۹ تعلم، عودة اإىل �سوؤايل عن املالذ الآمن �حبك الوا�سح لبلدك 
�التاأكد من اأننا نفهم تاريخ �ثقافة اليمن، تعلم اأن هناك الكثري 

ممن يكتبون اأنها قد تكون املرتع القادم لالإرهاب. 

- اأنا اختلف مع ذلك. اإن العدد �سغري جدا، التعاطف 

ال�سعبي - ب�سراحة، التعاطف ال�سعبي يك�ن م�ؤقتا عندما 

يحدث اأمر ما، لكن القاعدة ل حتظى بقاعدة �سعبية وا�سعة، 

بالتاأكيد ل. 

عالقات جيدة
۹ هل احلكومة �سديقة للوليات املتحدة؟ 

- بالتاأكيد. لدينا تعاون جيد مع ال�ليات املتحدة ومع 

الحتاد الأوربي، لدينا اتفاق اأمني مع جميع الدول العربية 

وبلدان اأخرى كثرية. 

۹ يف املجال الأمني ، نحن نفهم بو�سوح احلاجة الإن�سانية 
للغذاء �امل�ساعدة �امل��اأ�ى. �لكن فيما يتعلق باأمن املنطقة، ما 

الذي ينبغي على بقية العامل القيام به؟

- يف املجال الأمني ، اأعتقد اأنه ينبغي التاأكيد على التدريب 

والتجهيز وال�ستخبارات الب�سرية. 

۹ �لكن انطباعي هو ...
- ا�ستخبارات الطائرات بدون طيار ارتكبت اأخطاء بهذه 

الكامريات وهلم جرا. 

۹ هل ارتكبت اأخطاء؟ 
- نعم.

۹ اأنت تبت�سم. اأي نوع من الأخطاء ارتكبت؟ 
- ح�سنا ....

۹ عندما تقتل ال�سخ�س اخلطاأ؟ 
- عندما تقتل ال�سخ�س اخلطاأ.

لست متشائمًا
۹ ما الذي تعتقد اأنه يجب اأن يحدث يف اليمن يف غ�سون الأ�سهر 

ال� 12 املقبلة؟

- اأنا ل�ست مت�سائما جدا ، لكن اأعتقد اأنه �سيك�ن يف اليمن 

بع�س ال�سع�بات حتى النتخابات املقبلة يف اأبريل 2011. 

اإذا -- اأنت ت�ساهد -- اإذا كان لدينا دميقراطية ناجحة 

مفت�حة ونزيهة وانتخابات حرة ، �سيك�ن اليمن على 

الأرجح يف الن�ر. 

۹ اذا ما �رض�رة احل�سول على ...
- اأعتقد اأن احل�ار ال�طني ، الذي ه� م��س�ع اهتمام 

ال�ليات املتحدة والحت��اد الأورب��ي واأ�سدقاء اليمن، 

احل�ار ال�طني، اأعتقد اأنه اأف�سل �سيء ه� حك�مة وحدة 

وطنية. 

۹ �سكرًا على ح�سورك. 
- �سكرًا جزياًل و�سكرًا على ا�ست�سافتي.

٭ أجرى الحواراإلعالمي األميركي تشارلي روز - 
ترجمة: جواهر الوادعي - سبأ

¿ 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 مالذًا آمنًا للقاعدة، فضاًل 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 كاماًل على صفحاتها:

بإنجاز االنتخابات القادمة 
ستكون اليمن يف النور

التعاون األمني يف مكافحة اإلرهاب لن 
يكون ناجحًا دون مواجهة تحدي الفقر

»العولقي« تطرف يف أمريكا.. والقبض عليه ال يعني ثورة شاملة


