
وتدرك الدول الكبرى ودول االقليم خاصة الخليجية منها الشركاء 
مع اليمن في محاربة االرهاب والتطرف والذي يبدأ اواًل بالتصدي 
لتنظيم القاعدة ان عمليته االخيرة في رداع واعالن اقامة االمارة 
االسالمية فيها في هذا الوقت والظرف بالذات الذي تمر به البالد 
والمنطقة انما يزيد من مخاطره وتهديداته التي ستطال أي مكان 
في العالم وان االمر ليس كما كان يروج له بان تنظيم القاعدة 
ونشاطه في اليمن مجرد قصة من نسج الخيال يستخدمها هذا 

الطرف او ذاك الثارة الرعب وابتزاز الخارج قبل الداخل.
الدوائر االمريكية السياسية واالستخباراتية واالعالمية توقفت 
أمام هذا الحدث باهتمام بالغ بما تمتلكه من معلومات عن تنظيم 
القاعدة في اليمن من جهة، ومدى ادراكها التام لما يمكن ان يشكله 
من تهديدات لمصالحها االمنية والسياسية واالقتصادية في 
المنطقة، خاصة مع النظر الى الملف االيراني النووي الذي يشهد 

حاليًا حراكًا خطيرًا بين ايران واالسرة الدولية.
لذلك لم تتردد مهندسة الخارجية االمريكية في استغالل اقرب 
فرصة عندما صرحت »الخميس« الماضي من ابيدجان في مؤتمر 
صحفي مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا.. عن »القلق الكبير 
الذي يساور الواليات المتحدة جراء عدم االستقرار في اليمن بسبب 
تمدد تنظيم القاعدة المضطرد«.. وقالت : ان عدم االستقرار في 
اليمن بسبب تنظيم القاعدة هو مصدر قلق كبير للشعب اليمني 

اواًل ثم للمنطقة وللعالم..
تفكك البالد

وفي روسيا االتحادية ابدت دوائرها المختلفة تخوفها وقلقها 
الكبير من عودة بروز »تنظيم القاعدة« االرهابي في أهم بقاع 

العالم.
ولخصت وكالة »نوفوستي« االمر بقولها ان مقاتلي »القاعدة« 
بتواجدهم في رداع وسط البالد انما هم يوطدون موقعهم في 

اليمن ويقتربون من العاصمة صنعاء.
ويؤكد هذا االتجاه السفير الروسي السابق لدى صنعاء فينيامين 
بوبوف بقوله : ان قوات القاعدة في اليمن ليس معروفًا حجمها 

وامكاناتها وقدراتها على احتالل العاصمة صنعاء، لكن المشهد 
اليمني دراماتيكيًا.. ومفتوح على كل االحتماالت بما فيها تفكك 
وتجزؤ البالد اذا ما استمرت االوضاع على ما هي عليه اآلن خاصة 
المواجهة بين الشمال والجنوب وبين السنة والشيعة وبروز 

»تنظيم القاعدة«.
وعلى المستوى االقليمي خاصة الخليجي ج��اءت الكثير من اآلراء 
للسياسيين واالعالميين حول هذه القضية وخطرها على المنطقة والعالم.

وذهبت صحيفة »الخليج« االماراتية في تحذيراتها الى ان 
المخاطر الماثلة والمستقبلية ابعد مما يتصوره الكثيرون، فهو 
ليس محصورًا في خطر »تنظيم القاعدة« وحده ولكن الخطر ان 
تتحول اليمن الى صراع للجماعات االسالمية المسلحة في اليمن.. 
حيث ترفرف االعالم السوداء »لتنظيم القاعدة« على المباني 
الرئيسية في مدينة رداع جنوب شرق العاصمة صنعاء، وفي ابين 
جنوبي البالد يسيطر »تنظيم القاعدة« ايضًا على مدينة زنجبار 
وفي محافظة شبوة المجاورة التي يسيطر »تنظيم القاعدة« 
على اجزاء من المدينة، فيما تخضع اجزاء اخرى منها لسيطرة 
جماعتي »انصار الشريعة« و»الجهاد االسالمي« التي تهدف ايضًا 
الى اقامة دولة الخالفة االسالمية، وفي الشمال تخوض جماعة 
الحوثي مواجهات مسلحة ضد جماعة سلفية مسلحة في محاوالتها 
للسيطرة الكاملة على مدينة صعدة ومحافظات مجاورة اخرى مثل 

حجة والجوف.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين وباحثين في شئون الجماعات 
االسالمية قولهم ان األوضاع السائدة اآلن في اليمن تفتح المجال 
واسعًا أمام صعود الجماعات االسالمية.. وتتيح الفرصة ايضًا 

لظهور قوى اخرى موازية تحاول ان تمأل هذا الفراغ.
وإزاء هذا المشهد السائد حاضرًا في اليمن والمتمثل ببروز 
»تنظيم القاعدة« االرهابي وخطره على المنطقة والعالم فاننا 
نلحظ ان االهتمام الدولي واالقليمي لم يأت من الخارج وحسب بل 
كان حاضرًا ايضًا في الداخل حيث شهدنا خالل الفترة الماضية التي 
اعقبت استيالء جماعة »تنظيم القاعدة« االرهابي على منطقة 
رداع بمحافظة البيضاء واعالنه اقامة الخالفة االسالمية منها، حراكًا 
سياسيًا اقليميًا ودوليًا في الداخل تمثل في اجتماعات سفراء الدول 
الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلي المنظمات الدولية 
بالقيادات السياسية في البالد والتي اكدت جميعها على ضرورة 
واهمية دعم اليمن في مواجهة »تنظيم القاعدة« والتصدي لتمدده 
في البالد بكافة االمكانات الالزمة والمتاحة حتى اليتفاجأ العالم بأن 

اياديه قادرة على الوصول ألي مكان في العالم.

 في هذا الصدد أكد السيد جمال بن 
عمر المبعوث الخاص لالمين العام 
لالمم المتحدة إلى اليمن ان مجلس 
االم��ن الي���زال يولي اهتمامًا بالغًا 

بالعملية االنتقالية في اليمن.
وق���ال ف��ي مؤتمر صحفي عقده 
»السبت« بصنعاء ان الوضع االمني 
والسياسي الي��زال هشًا وان هناك 
تحديات كثيرة تقف امام حكومة الوفاق 

الوطني واللجنة العسكرية.
ودعا بن عمر الذي اشاد بما تحقق 
على أرض الواقع : »كافة االطراف الى 
اتخاذ التدابير الالزمة الستعادة السلم 
واالستقرار وعودة االمور الى طبيعتها 
وعدم استخدام العنف لتوفير المناخ 

المناسب للحوار الوطني السلمي«..
الى ذلك رحب األمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية الدكتور 
عبد اللطيف الزياني باتخاذ مجلس 
النواب اليمني قرارات تمهد لالنتخابات 
الرئاسية المقرر تنظيمها في ال� 21 
م�ن فبراير المقبل تنفيذًا للمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية .
وأش���اد ال��زي��ان��ي ف��ي بيان صحفي 
وزعته األمانة العامة للمجلس في 
العاصمة السعودية الرياض بما تم 
اتخاذه حتى اآلن من خطوات وإجراءات 
لتسوية األزمة اليمنية..منوهًا بتعاون 
ومساهمة كافة القوى السياسية اليمنية 
ورغبتها الصادقة في حقن الدماء الزكية 
و تحقيق انتقال سلمي سلس للسلطة 
والعبور باليمن إل��ى مرحلة جديدة 
ومستقبل أفضل يحقق تطلعات الشعب 

اليمني.
من جانبه اشاد السفير التركي بصنعاء 
فضلي كورمان بالخطوات التي قطعتها 
اليمن للخروج من األزم��ة خاصة بعد 
الخليجية، ومؤخرًا  المبادرة  توقيع 
اقرار البرلمان لقانون الحصانة وكذلك 
الخطوات الحالية الج��راء االنتخابات 

الرئاسة في فبراير المقبل.
وك��ان��ت بريطانيا رحبت بموافقة 
البرلمان اليمني على تزكية عبدربه 
م��ن��ص��ور ه���ادي م��رش��ح��ًا ت��واف��ق��ي��ًا 

لالنتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشئون 
الشرق االوس��ط وشمال افريقيا ألي 
بيرت في بيان صحافي ان تزكية هادي 
مؤشر واضح على عزم الحكومة اليمنية 

تطبيق المبادرة الخليجية والمضي 
بعملية االنتقال السياسية في اليمن.

واضاف : انه بات أمام اليمنيين اآلن 
الفرصة البداء دعمهم للتغيير السياسي 
والتصويت النتخاب رئيس انتقالي في 

فبراير المقبل لقيادة عملية سياسية 
تقضي الى اجراء انتخابات رئاسية عام 

2014م.
كما رحب السفير االلماني هولجر 
جرين بصنعاء بموافقة مجلس النواب 
على تزكية نائب رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة التي من 
المقرر ان تجرى في 21فبراير المقبل.

وقال جرين في تصريحات صحافية ان 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي 
الطريقة الوحيدة لحل االزمة السياسية 

في اليمن.
مشيدًا بما تم تحقيقه منذ توقيع 

المبادرة في 23 فبراير الماضي.
واشار الى ان بالده دعمت القرار رقم 
)2014( الداعم للمبادرة الخليجية، 
مشددًا على ضرورة التوافق السياسي 

للخروج من االزمة الراهنة.

أمن اليمن 
مسؤولية أبنائه 

> اإلنجاز التاريخي بتوقيع األطياف اليمنية 
من المعارضة والحكومة على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية في الرياض فتح الباب واسعًا 
من أجل أن تتالقى الحكومة والمعارضة إلنشاء 
حكومة وح��دة وطنية- وه��و ما تم بالفعل- 

ويرأسها باسندوة.
وتبع ذلك قيام اللجنة العسكرية المشتركة 
ببذل جهودها الحميدة إلزال��ة كل المظاهر 
واالستحكامات المسلحة من ش��وارع صنعاء 
وميادينها ثم االنتقال للمدن األخرى حتى تستقر 
األوض��اع ويستتب األمن ويتفرغ الكل إلنجاز 
العملية السياسية التي ستقود إلى انتخابات 
رئاسية وما يعني ذلك من إفراغ اليمن من كل 
التوترات والشحن الجهوي والحزبي الذي يضر 

به وبسالمته.
وإزاء هذه التوجهات وما نتج عنها من نتائج 
إيجابية بدأت بعض القوى التي ال تريد لليمن 
الخير في تفخيخ أمنه وسالمته ووحدة أراضيه 
ويبدو ذلك واضحًا من العملية التي نفذها 
تنظيم القاعدة من احتالل مدينة »رداع« 
التاريخية وفرض سيطرتهم عليها بقوة السالح 
ثم المضي قدمًا بإعالنها »إم��ارة إسالمية« 

بحسب زعمهم.
والموقف بهذا الشكل يستدعي م��ن كل 
القوى الوطنية اليمنية التصدي لهذا المشروع 
اإلجرامى الذي يسعى لنشر الفتنة واإلرهاب 
وتمزيق الوطن اليمني لمصالح ومآرب ال ترتبط 
من قريب أو بعيد بالعملية السياسية وترهن 
العناصر المسلحة خياراتها وتأتمر بأوامر قوى 

مرتبطة بأجندات خارجية.
وحسنًا فعل أبناء »رداع« ومحافظة البيضا 
الذين أكدوا رفضهم الحتالل مدينتهم وتصدوا 
لإلرهابيين، والكرة اآلن فى ملعب »حكومة 
الوفاق الوطني« الستخالص »رداع« من براثن 
الشر وقوى البغي بكل الوسائل بما في ذلك 
العسكرية؛ ألن أي تأخير في حسم هذا الملف 

سيضر باليمن وسالمته حاضره ومستقبله.

افتتاحية صحيفة )المدينة السعودية(
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ترحيب دولي بالقرارات التي اتخذها البرلمان لتنفيذ المبادرة الخليجية

دراسات استراتيجية تربط 
بين فكر »االخوان« وممارسات 

»القاعدة« في اليمن
امريكا : القاعدة تسبب قلقًا كبيرًا 

للشعب اليمني والمنطقة
أوساط خليجية :

مخاوف من تحول اليمن 
إلى صراع للجماعات 
االسالمية المسلحة

بمصادقة مجلس النواب »السبت« الماضي على قانون الحصانة وتزكيته للمرشح التوافقي بحضور   
حكومة الوفاق الوطني والذي جاء خطوة ضمن اطار المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، وقفت دول 
العالم الكبرى ودول الخليج على مدى جدية التزام االطراف السياسية في اليمن على اكمال بنود المبادرة 

تابعها : عبدالفتاح االزهريالخليجية وآليتها المزمنة كاملة دون نقصان..

مجلس التعاون: الخطوات املتخذة تؤكد جدية األطراف السياسية ولوج مرحلة جديدة
جمال بن عمر : على جميع األطراف وقف االستفزازات وتوفري مناخات الحوار الوطني السلمي
بريطانيا : تزكية هادي مؤشر واضح لعملية االنتقال السياسي يف اليمن
أملانيا: سنواصل دعمنا لتنفيذ املبادرة الخليجية

تركيا: نثمن دور الربملان باقرار الحصانة والتهيئة لالنتخابات الرئاسية

االغاثة الدولية 
تشكو اليمن

> قالت صحيفة »الجارديان« البريطانية: ان 
االضطرابات المستمرة في اليمن قوضت أعمال 
هيئات االغاثة الدولية في ال��ب��الد.. واش��ارت 
الصحيفة الى ان اعمال العنف التخريبية التي 
لمعنية  ا المؤسسات  جعلت  ل��ب��الد  ا شهدتها 
المتعاملة مع الوكاالت االغاثية الدولية غير قادرة 

على القيام بمهامها على الوجه المطلوب.

31 مليون دوالر من ألمانيا
لألغذية في اليمن

> أعلن برنامج األغذية العالمي عن تبرع 
الحكومة االلمانية بمبلغ »31« مليون دوالر لدعم 

برامجه الطارئة لمكافحة الجوع في اليمن.
ويعتبر هذا المبلغ هو أكبر تبرع يتلقاه البرنامج 

في تاريخه من المانيا من أجل اليمن.

الصين تقدم 100مليون 
يوان لليمن

> في مبادرة جديدة خصصت الحكومة الصينية 
مبلغ »100« مليون يوان والتي ستخصص في 
تمويل مشاريع انمائية في اليمن خالل العام 

الجاري 2012م.
وتعد الصين أحد أبرز الدول المانحة لليمن والتي 
اسهمت بدور فاعل في تمويل عدد من المشاريع 
االنمائية خاصة المجاالت المتعلقة بمشاريع البنية.

عدد الالجئين من القرن االفريقي 
لليمن يرتفع 100 % عام 2011م

> اف��ادت المفوضية العليا لالجئين التابعة 
لالمم المتحدة ان الوضع االمني المتدهور خالل 
العام الماضي 2011م ساهم في تفاقم مشكلة 
الالجئين من القرن االفريقي الى اليمن، حيث 
تجاوز المائة ألف الجئ ومهاجر وطالب لجوء 
من القرن االفريقي عبر خليج عدن في رحلة 
محفوفة بالمخاطر بزيادة نسبتها 100% عن العام 

2010م.

دوائر دولية واقليمية :

عدم استقرار اليمن يهدد  دول العالم

القاعدة«   اعــان »تنظيم 
االرهابي اقامة امارة اسامية 
البيضاء  في بلدة رداع بمحافظة 
بعد االستياء على أجزاء منها أعاد 
االهتمام الدولي واالقليمي بمخاطر 
هذا التنظيم االرهابي الذي ال يتواجد 
في عدد من مناطق اليمن وحسب، 
ولكنه بات اآلن على أبواب العاصمة 
صنعاء، كما ذهبت العديد من التقارير 
والتحليات التي اعادت التذكير ايضًا 
بالمخاطر االرهابية لتنظيم القاعدة 
على المنطقة والعالم بأسره وضرورة 
القليمية  ا لجهود  ا فــة  كــا تف  تكا
والدولية لمحاربته داخل اليمن قبل 

ان يستفحل ويتمدد..

تقرير : اسامة الشرعبي


