
كما لم يستبعد باحثون استخدام إيران للجماعات 
اإلرهابية في اليمن، في مقابل دعمهم بالمال 
والسالح، ال سيما أنها سهلت عبور مقاتلين من 
أفغانستان إلى العراق خالل الحرب األميركية - 

العراقية في 2003م. 
وفي ذلك نقلت »الحياة« اللندنية الخميس 
الماضي عن مصادر مطلعة -لم تسمها- القول 
»أن عناصر تنظيم »القاعدة« في اليمن، بدأوا 
يتجولون في طول اليمن وعرضه بكل يسر 
وسهولة، كما يتنّقلون في مواقعهم ، التي 
تحوي عددًا كبيرًا من عناصر جندها التنظيم 

بعد التغرير بها، من دون الشعور بالقلق«. 
وارتاد بعضهم ممن وردت أسماؤهم وصورهم 
على قوائم المطلوبين التي أعلنت عنها وزارتا 
الداخلية السعودية واليمنية، األسواق والمحالت 
التموينية، ما ي��دل على تغلغلهم في تلك 

المحافظات والتحضير لمخططات إرهابية. 
وقالت المصادر إن بعضهم شوهد يتجول من 
دون حماية شخصية، داخل األماكن العامة، علمًا 
أن المطلوبين منهم كانوا ال يرتادون األماكن 
العامة إال بحراسات أمنية مشددة، تحسبًا 
من القبض عليهم، فيما تم رصد آخرين من 
تلك العناصر يقيمون محاضرات ودروس��ًا في 
المساجد، مستقطبين صغار السن من بعض 

األسر التي بدأ بعضها بالتعاطف معهم. 
وأشارت المصادر إلى أن انخفاض النقاط األمنية 
في المحافظات اليمنية، ضاعف من تحركاتهم 
وساعدهم على التحرك لتحقيق أهدافهم 

وطموحاتهم. 
ولفتت المصادر إلى أن القبائل في 
محافظة م��أرب رفضت التعامل مع 
عناصر »القاعدة« حينما طلب منهم 
أحد القياديين في التنظيم المساعدة 
واالنضمام إليهم، بقصد حمايتهم من 
الشغب بعد االزمة والمطالبة بسقوط 

النظام الحاكم.

امارة اسالمية
وأوض�����ح ال��ب��اح��ث ف���ي ش���ؤون 
»القاعدة« في اليمن سعيد بن 
عبيد أن إنشاء دولة إسالمية )دولة 
الخالفة( في اليمن، من أكبر وأهم 
األهداف التي يسعى إليها تنظيم 
ال��ق��اع��دة، وق���ال: »إن��ه��ا حلمه 
األكبر، وأمر يفصح عنه التنظيم 
وي��ؤك��ده ف��ي س��ائ��ر أدبياته 
وإصداراته، والغاية من إنشائه 
هي الذريعة التي يُدغدغ بها 
التنظيم مشاعر المسلمين، 
معه  ن  و للتعا هم  شد ينا و
ودعمه، بحجة أنه يسعى الى 

إعادة بناء ما هدمه الكفار وتآمرت عليه القوى 
)الصهيوصليبية( وفق وصفهم«. 

ولفت عبيد إلى أن ما يشهده اليمن من هيجان 
شعبي للمطالبة بإسقاط النظام، يترافق مع 
انفالت أمني في محافظات تكاد تكون خارج 
السيطرة الحكومية ُكليًا، وكثرة المواجهات 
المسلحة التي تنسب رسميًا إلى مجاميع قبلية 
أو مجهولين، كالهجوم على معسكرات وتفجير 
مصنع للذخائر ونهب محتوياته في محافظة 

أبين، واستهداف أبراج الكهرباء في مأرب. 
وأضاف: »األحداث التي شهدتها اليمن يصعب 
إحصاؤها، فضاًل عن سقوط قتلى بالعشرات 
وج��رح��ى بالمئات ف��ي س��اح��ات االعتصامات 
المنتشرة في أغلب محافظات البالد، وارتفاع 
التعقيد  بالغ  التوتر، وه��ي مشهد  مستوى 
والخطورة، وال جدال في أن التنظيم )القاعدة( 

سيتخذه موسمًا حافاًل لنشاطه. 

القاعدة تريداسقاط النظام
فيما أشار أستاذ دراس��ات الشرق األوس��ط في 
جامعة برنستون األميركية الدكتور برنارد 

هيكل إلى أن »القاعدة« تهدف إلى خلق نوع 
من الراديكالية عند الشعوب العربية اإلسالمية 
تتمثل ف��ي إس��ق��اط الحكومات واستبدالها 
ب��ح��ك��وم��ات إس��الم��ي��ة، مبنية على 
أطروحاتها في أن 

القيادات العربية متعاونة مع الغرب، الفتًا إلى 
أنه في حال فشل إطاحة حكومة بلد ما، سيعمل 
على تكوين إمارات إسالمية فيه كما في العراق. 

وذكر الباحث في شؤون »القاعدة« في اليمن أن 
الطرف المناهض للدولة يُظهر سُخريته من 
اختفاء عمليات التنظيم خالل الفترة الحالية، 
ما يوحي أن التنظيم ما هو إال لعبة أو )بُعبع( 
كما يحلو للبعض تسميته، فيما لو برزت حادثة 
إرهابية يقوم بها التنظيم حاليًا، يتم تصنيفها 
ت��ح��ت ب��ن��د نظرية 

المؤامرة. 
وأضاف: »أن عمليات التنظيم خالل هذه الفترة 
التي رافقت االحتجاجات الشعبية، كان بعضها 
اشتباكات ض��د ق��وات ال��دول��ة ف��ي محافظة 
لودر أواخ��ر الشهر الماضي، وعمليات اغتيال 
للقيادات العسكرية وعناصر األمن، والتي تعهد 
التنظيم باستمرارها منذ ستة أشهر، ففي 
26 شباط )فبراير( الماضي، اغتيل ضابط في 
األمن السياسي في مدينة الشحر في محافظة 
حضرموت، وبعد يومين لقي جنديان حتفهما 
وأصيب 4 بجروح في هجوم في مدينة زنجبار 
في محافظة أبين، وفي )مارس( الماضي ُقتل 
ضابطان في جهاز األمن السياسي برتبة عقيد، 
أحدهما في أبين واآلخر في حضرموت، فضاًل 
عن عمليات اغتيال واختطاف لم ينجح التنظيم 

فيها«. 
ورجح أستاذ دراسات الشرق األوسط في جامعة 

برنستون األميركية أن عملية سحب النظام 
الحاكم للقوات األمنية من المحافظات، سيمنح 
فرصة لعناصر »القاعدة« للتجول بيسر وسهولة. 

تحرك خطير
وأكد الباحث في شؤون »القاعدة« في اليمن 
أن حركة التنظيم ومساحة نشاطه في اليمن، 
في أعلى مستوياتها، بحيث أنه جاء للدولة ما 
يشغلها، بصورة غير مسبوقة، ما يعزز حال عدم 
االستقرار، نتيجة االنشغال الكامل بالمطالبين 
بإسقاط النظام ورحيل الرئيس، وحصول انقسام 
كبير في الجبهة العسكرية الرسمية، بين فريق 
يؤيد المطالبين بإسقاط النظام، وآخر ال يزال 

مواليًا للرئيس والنظام. 
وأضاف: »أن الحيوية في حركة أعضاء 
التنظيم اإلرهابي في اليمن، قائمة 
وحاصلة، ال سيما في المحافظات 
التي يحضر التنظيم فيها، وتكمن 
الحيوية في حال انشغال القوات 
العسكرية واألمنية بجبهة أخرى، 
كما كانت الحال أثناء الحرب مع 
الحوثيين، وتضعف في حال وجود 
ضغوط خارجية على النظام اليمني«. 
وأش���ار الدكتور ب��رن��ارد إل��ى طالب 
يشكلون خطرًا بفكرهم اإلرهابي، 
وه��م درس��وا في معهد دار الحديث 
واندمجوا مع تنظيم »القاعدة« بعد أن 
أصبحت لديهم حركة راديكالية وتأثروا 
باإلرهاب، وجزء من هؤالء الطالب من 

أميركا وأوروبا وباكستان وبالد عربية. 

تدخل خارجي
ال��ى ذل��ك لفت عبيد إل��ى أن��ه ف��ي حال 
سيطرت »ال��ق��اع��دة« على منطقة أو 
محافظة بشكل كامل، فإن فرصة تدخل 
دولة مُغرضة لتسيس توجهات التنظيم، 
بما يتوافق مع توجهاتها ومصالحها في مقابل 
المصالح المتبادلة من المال والسالح، هو أمر 
غير مستبعد، بحيث ان تنظيم »القاعدة« على 
رغم توجهه اإلسالمي )بحسب ما يُعلن(، إال أنه 
تنظيم »براغماتي« يمكن أن تغريه النفعية 
والمصالح للوصول إلى غايته، وإن كان ذلك مع 

طرف ال يتفق معه في المبادئ واألهداف. 
وأض��اف: »أن التنظيم اإلرهابي ليس حركة 
سياسية، أو جماعة إصالحية تريد الوصول 
للحكم، بل هو تنظيم وسيلته الفريدة اإلرهاب 
والعنف، ويسعى لخلق حال خاصة، تسود فيها 
مبادئ معينة من االضطرابات وتكثر القالقل 
والفوضى، حيث بيئة يسعد بها التنظيم، وفي 
حال وجدت القاعدة بعض ما يساعدها ويحقق 
طموحها، فإنها ستستغله وستظهر مباركتها له«. 

ايران والقاعدة
ولم يستبعد الدكتور برنارد أن إيران تستخدم 
»ال��ق��اع��دة« ف��ي اليمن للضغط على ال��دول 
الخليجية، خصوصًا السعودية التي شهدت ارتفاع 
الوتيرة بينهما خالل الفترة األخيرة، وقال: »إيران 
لديها عدد من المساجين من التنظيم، وعملت 
على التنسيق مع بعضهم خالل الحرب األميركية 
- العراقية في 2003، وأسهمت في سفر عناصر 
منهم من أفغانستان إلى العراق مرورًا بإيران«.

دول الجوار
وع��ن مسألة تأثير خطر تنامي »القاعدة« 
وتداعياتها على دول الجوار، أوضح عبيد: »أن 
خطر التنظيم إذا استمرت الحال على ما هي اآلن، 
أمر ال يختلف عليه اثنان«، واتفق معه الدكتور 
برنارد، أن أي خلل في قوة الدولة المركزية، 
هو فرصة ل�»القاعدة« للتغلغل في المجتمع 
واستقطاب العناصر، ما يسبب خطرًا سياسيًا 

واقتصاديًا على الدول المجاورة والغرب معًا..

في ظل ما تشهد اليمن من هيجان شعبي للمطالبة بإسقاط النظام، وما رافقه 
من انفالت أمني، يتجه فرع تنظيم »القاعدة« في اليمن الى إنشاء أمارة إسالمية 
من أجل دغدغة مشاعر المسلمين في المنطقة العربية، وإعادة بناء ما هدمه الكفار 

)بحسب وصفهم(.  
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 بعد ان اصبحت عناصر التنظيم  تتنقل بسهولة
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ملتقى الشباب العربي يناشد رئيس 
الجمهورية التمسك بالشرعية

 ناشد ملتقى الشباب العربي 
القومي رئيس الجمهورية 
بعدم التنحي عن السلطة أو 
الموافقة على مطالب االنقالبيين 
في اللقاء المشترك ضمن مبادرة 
األشقاء بمجلس التعاون الخليجي.
وأكد بيان صادر عن الملتقى أن 
استجابة فخامة رئيس الجمهورية 
لذلك يعني نهاية الديمقراطية 
منهجًا  لشعب  ا عتبرها  ا ل��ت��ي  ا
وسلوكًا ال رجعة عنه للوصول 
للسلطة.. ما يعني أن ذلك سيعيد 
البالد إلى المربع األول وهو عصر 
االن��ق��الب��ات وال��ص��راع��ات على 

السلطة.

ودعوا إلى الحفاظ على الشرعية 
الدستورية التي منحها الشعب 
في انتخابات حرة ومباشرة وشهد 
بنزاهتها العالم في عام 2006م.

وقالوا: إذا عجز االنقالبيون عن 
الوصول للسلطة عبر هذا النهج 
السليم والقويم، فذلك ال يعنينا 
في  أنفسهم  يعنيهم  م��ا  بقدر 

المقام األول.
وأك����دوا أن م��ا يعني أص��ح��اب 
الشرعية هو المضي قدمًا لمزيد 
من التطوير والتحديث والنهوض، 
وليس العودة إلى الخلف لمجرد أن 
أصوات نشاز ظهرت هنا أو هناك.

أبناء عزلة االقروض يؤيدون الشرعية 
الدستورية وينددون بأعمال التخريب

حراسة علي محسن تقتحم كلية طب 
األسنان وتمنع الدراسة

 أك���د م��ش��ائ��خ ووج��ه��اء وأع��ي��ان 
ومواطنون بعزلة االقروض مديرية 
المسراخ محافظة تعز تمسكهم 
بزعامة  لحكيمة  ا لسياسية  ا دة  لقيا با
فخامة االخ الرئيس علي عبداهلل صالح، 
وتأييدهم الكامل للشرعية الدستورية 
ورفضهم لالنقالب على الديمقراطية 

وارادة الشعب اليمني، كما أك��دوا في 
بيان ص��در عنهم- حصلت »الميثاق« 
على نسخة منه- إدانتهم ألعمال التقطع 

والقتل والتخريب والفوضى.
مطالبين الحكومة الضرب بيد من حديد 
ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن 

واستقرار الوطن.

 دان طالب وطالبات كلية 
ط���ب األس���ن���ان بجامعة 
صنعاء اقتحام مسلحين من 
حراسة علي محسن صالح 
حرم الكلية وتحويلها الى ثكنة 
عسكرية في تعدٍ ص��ارخ على 

حرم الجامعة وقدسيتها.
وقال عدد من الطلبة ان اقتحام 
مليشيات الفرقة وطالب جامعة 
االيمان لحرم الكلية تزامن مع 
استئناف الدراسة في الجامعة 
التي ب��دأت األح��د الفائت وهو 
األمر الذي أثار الرعب والخوف 
ف��ي ن��ف��وس الطلبة خصوصا 

عن  عبرن  للواتي  ا لبات  لطا ا
قلقهن وخ��وف��ه��ن م��ن دخ��ول 
الكلية بعد مشاهدتهن حراسة 
هم  و ن  لو يتجو محسن  علي 
متمنطقون اسلحتهم المختلفة 

داخل القاعات الدراسية .
التعليم  الطلبة وزارة  وناشد 
العالي والبحث العلمي ورئاسة 
الجامعة التدخل لطرد المسلحين 
م��ن داخ���ل ح��رم الكلية لكي 
يتمكنوا من مواصلة تعليمهم 
ال���ذي تعطل بسبب اع��م��ال 
الفوضى والعنف أم��ام بوابة 

الجامعة.

 أعلنت قبائل باجل 
ة  يد لحد ا فظة  بمحا
لمطلق  ا ي��ي��ده��ا  ت��أ
للشرعية الدستورية لفخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية..
فعون  سيدا نهم  أ مؤكدين 
ع��ن ال��وح��دة والمكتسبات 
الوطنية والشرعية الدستورية 
بأرواحهم وأموالهم وكل ما 

يملكون.
مشيرين إلى أن أبناء باجل 
يرفضون المشاريع التآمرية 
التي تهدف إلى االنقالب على 

الديمقراطية.

قبائل باجل تجدد دعمها للشرعية الدستورية

ضعف الدولة اليمنية امام القاعدة 
خطر يهدد الخليج والعالم

مطلوب��ون امنيًا 
لليمن والسعودية 
يجن��دون اطفااًل 
ف��ي المس����اجد 

بكل ح���رية!!

املشرتك يبني إمارةإسالمية
 لـ)لقاعدة(يف اليمــن

ال .. لثورة القتل العلني 
والحقد المناطقي والقبلي!

ما ش��هدناهُ باألم��س  عل��ى )تلفزيون  
اليم��ن( ، وهو ما لم يعرض��ه ولن يعرضه 
تلفزيون قطر أو غيره 
م��ن قن��وات الحق��د 
والفتن��ة العالمي��ة، 
ألن ذل��ك ال يص��ب 
فيما يرمي إليهِ ذلك 
اإلعالم الدعائي من 
المرام��ي الخبيث��ة، 
ولوقتل به جميع أهُل 

اليمن.
ما شهدناه من قتل 
لمواط��ن  ع��ي  جما
 ) مس��ن ( يمن��ي 
تحترم س��نه الشرائع 
الس��ماوية والوضعية 
على حدٍ سواء، وال تقبل به الشريعة الغراء لمن 
في س��نه من الكافرين ، والمحاربين  في ميدان 
القتال بين الكفر واإليمان ، فإذ به يقبل بين األخ 

وأخيه دون مسوغ وال مبرر؟!!
فعن أنس بن مالك رضى اهلل عنه أن رسول اهلل 
صلى اهلل عليه و سلم كان إذا بعث جيشًا قال  : ) 
انطلقوا باسم اهلل ال تقتلوا شيخًا فانيًا و ال طفاًل 
صغيرًا وال امرأة ، وأصلحوا وأحسنوا إن اهلل يحب 

المحسنين( الحديث: رواه أبو داود فى السنن.
هذه الرحمة الربانية النبوية للشيوخ الطاعنين 
من الكف��ار ، فما بالك بالش��يوخ المس��نين من 

المسلمين الموحدين اليمنيين؟؟!!
إن هذا الش��يخ ال��ذي قتل باألمس ب��دم بارد 
ممن ال يعرفون لإلحس��ان س��بياًل، من الرعاع ، 
والغوغاء،  الذين وجههم القتلة المجرمون سوف 
لن ينس��اه  أهل��ه وذووه ، ولن ينس��اه اليمنيون 
جميعًا ، حتى ينزلون العقاب الشديد بمن اعتدى 
عليه، ومن أمرهم، وأرجو أن ال ينساه القائمون 

على تطبيق القانون.
هؤالء الذي��ن قتل��وا الن��اس وحرق��وا الخيام   
والمطاعم، وخربوا  األرصف��ة ، وانتهكوا حرمة 
الوط��ن  والمواطن في ش��ارع عم��ران باألمس 
على مرأى، ومسمع يقولون للناس،ويقنعونهم 
أنهم ثوار، وأن ثورتهم سلمية، وأنهم يحاربون 
الفساد ، وينتصرون للمواطن اليمني من الظلم ،  
بينما هم الظلمة ، والقتلة ، والمجرمون ،وينبغي 
معاقبتهم ش��رعًا وقانونًا ، وخاصة أولئك الذين 
زودوه��م  بالفت��اوى الديني��ة المحرض��ة على 
القتل والكراهية، من الدعاة والشيوخ  الهالكين 
بفتاواه��م  خ��ارج كتاب اهلل وس��نة نبي��ه ،ومن 
السياس��يين الحاقدين على اليمن وأهله،  خارج 

إطار الدستور والقانون.
و له��ذا ق��ال الفقه��اء : أن الداعية إل��ى البدع 
المخالفة للكتاب و الس��نة ، يعاقب بما ال يعاقب 

به الساكت .
بل أني س��معت بأذن��ي من مكب��رات الصوت 
المصاحب��ة للمظاهرة جاهاًل حزبي��ًا يردد قوله 
تعالى: )يََأيّهَا اّلذِينَ آمَنُ��وَْا ِإَذا َلقِيتُمْ فَِئًة 
َفاْثبُتُوْا وَاْذُكرُوْا اهللَهّ َكثِيرًا ّلعَّلُكمْ تُْفَلحُوَن( 

]سورة: األنفال - اآلية: 45[.
وه��ذه الفئ��ة المقص��ودة  في اآلي��ة هي من 
المشركين ، ومن العجيب أن يعتبر البوق الناطق 
من يواجهه من أبناء الشعب فئة مشركة، خاصة 
وأنهم ه��م من هاجم��وا  هذه الفئة  المس��لمة 
المسالمة من الش��باب اليمني ،وهي التي يجب 

أن تثبت أمامهم.
على هؤالء المرضى النفسيين الذين اعتمدوا 
الك��ذب والدج��ل منهج��ًا ، وب��دأوا يصدق��ون 
أنفسهم أنهم هم الشعب ،و أنهم  هم األغلبية 
، وأنهم يشكلون ثورة شعبية بامتياز ، أن يثبتوا 
لنا أواًل أنهم مسلمون ، وأنهم يمنيون ، وأنهم 
يحرمون القتل ، وإنهم صادق��ون ، عليهم أن 
يدينوا هذه الجريمة النك��راء ، وأن يعلنوا عن 
أس��ماء القتل��ة والمحرضين ، لك��ي نصدقهم 

فضال عن أن نقف معهم.
عليهم أن يوقفوا هذه الفوضى ، وهذه الفتنة  
التي تدار ، وعليهم أن يعلموا أن جهلتهم) من 
مشائخ األحزاب( قد قتلوهم ،وأوردوهم موارد 
الهالك في الدنيا واآلخرة ،وأن من يقتل في هذا 
السبيل ليس بش��هيد ،وإنما هو قاتل ومجرم 
ينطبق علي��ه قول اهلل تعال��ى: )وَمَن يَْقتُْل 
مُؤْمِنًا مّتَعَمّدًا َفجَ��زَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدًا 
فِيهَا وََغضِبَ اهللُهّ عََليْهِ وََلعَنَهُ وََأعَدّ َلهُ 

عََذابًا عَظِيمًا( ]سورة: النساء - اآلية: 93[.
ال لث��ورةٍ عنوانها القتل العلن��ي ، والتخريب 
والعبث الحزبي.ال لهذه األكذوبة التي يقودها  
الجهلة واللصوص والحاقدون الذين يشبهون 
قتلة عثمان بن عف��ان  رضي اهلل عنه، والذين 
قال عنهم سيدنا س��عد بن أبي وقاص : )واهلل 

إن أمرًا هؤالء رؤساؤه ألمر سوء(.
وكان  من رؤسائهم: عبد الرحمن بن عديس 
البل��وي ،ومال��ك األش��تر، وحكي��م ب��ن جبلة  
،وعمرو بن الحمق الخزاعي،وكنانة بن بش��ر 
الليثي ، وسودان بن حمران السكوني ، وقتيرة 
الس��كوني ، وعلى القوم جميع��اًًً الغافقي بن 

حرب العكي. 
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