
> من وجهة نظركم وفي ظل التطورات واالحداث 
التي تشهدها المنطقة.. ما اخطر التحديات التي تهدد 
أمن واستقرار دول المنطقة  خاصة في ظل تزايد 

انشطة القاعدة وايران ؟ وكيف يمكن مواجهتها ؟
- هناك صلة بين التحول في تركيز القاعدة على اليمن 
وبين الوجود اإليراني النشط في اليمن، الذي أصبح أو يراد 
له أن يكون قاعدة استراتيجية رئيسية لعمليات القاعدة 
ومنطقة خصبة للتجنيد، وقد وفر الحرس الثوري اإليراني 
دعمًا مهمًا لمساعدة القاعدة في تحويل اليمن إلى مركز 

رئيسي للعمليات.
نعم هناك جهات إيرانية آثمة في التدخل في الشؤون 
الداخلية اليمنية ولها دور خطير في إشعال فتنة التمرد 
وإقالق األمن في محافظة صعدة وحرف سفيان  ولعل أخطر 
ما تم رصده في العالقة بين القاعدة وإيران رسالة شكر 
قدمها الظواهري إليران وقوله : بدون مساعدة إيران لما 
تمكنا من الهجوم على السفارة األمريكية بصنعاء ثم ان 
هناك دورًا عدائيًا سافرًا لكافة الوسائل اإلعالمية اإليرانية 
بما في ذلك قناة العالم التي أسفرت عن وجهها العدائي 
القبيح للجمهورية اليمنية وللمملكة العربية السعودية 
ولعدد من األقطار العربية وافتضح دورها المشبوه الذي 
يجب أن يواجه بموقفٍ قومٍي واضح ومحدد، فإيران وجدت 
الفرصة اآلن مواتية لتنفيذ أجندتها فيهما ألن اضطراب 
األمن في دول المنطقة وخاصة الخليج ضمانة لتصدير 
الثورة، وممارسة الدور والنفوذ اإليراني كأكبر قوة إقليمية 
في المنطقة فالخطر اإليراني ينبع من اعتقاد اإليرانيين، 
أو على األقل جناح في القيادة اإليرانية، أن الظروف في 
المنطقة أصبحت مهيأة لحقبة جديدة من النفوذ والهيمنة 
في المنطقة، وكما رأينا، فإن إيران تعتبر نفوذها اليوم 
في العراق قاعدة لنفوذ أكبر في المنطقة، ولهذا نجد أن 
المسؤولين اإليرانيين يتحدثون صراحة عن أنهم سوف 
»يمألون الفراغ« في العراق بعد انسحاب القوات األمريكية، 
وهذا الجناح في القيادة اإليرانية يتصور أن ما يعتبر ضعفًا 
أمريكيًا في المنطقة بسبب العراق، هو ظرف مواتٍ لممارسة 
نفوذ اكبر في المنطقة، وكما نعلم، يلوح اإليرانيون بين 
الحين واآلخر بقدرتهم على زعزعة االستقرار الداخلي في 
دول مجلس التعاون. وتعد التهديدات اإليرانية وأنشطة 
القاعدة المتزايدة في اليمن والعراق وشمال افريقيا ابرز 
التحديات التي تواجه دول المنطقة، والصراع األمريكي 
اإليراني حول قضية البرنامج النووي اإليراني، الذي أصبح 
يهدد بأخطار جسيمة لكل المنطقة في كل األح��وال، أي 
أيًا كانت الطريقة التي سوف يتطور بها الصراع والنتيجة 
التي سوف ينتهي إليها، فدول المنطقة وخاصة اليمن ودول 
الخليج تأمل أن تشهد المنطقة استقرارًا يتيح لها أن تمضي 
قدمًا في تنفيذ مشاريعها للتنمية االقتصادية واالجتماعية.. 
ويعني  ذلك أال تشهد المنطقة تطورات أو أوضاعًا تهدد 
االستقرار لدول المنطقة، ودول المنطقة يجب أال تستبعد 
نهائيًا احتمال نشوب الحرب وأن تتحسب له، وبالطبع، فإن 
الحرب إن اندلعت، فسوف يكون تأثيرها مدمرًا على أمن 
المنطقة من كل جانب.. إن اندلعت الحرب، ال أحد يعلم كيف 
يمكن أن تتطور، وكيف يمكن أن تنتهي، لكن المؤكد في 
كل األحوال أن تأثيرها المباشر سيكون مدمرًا إليران ولكل 

دول المنطقة.
ول��ن يكون مستبعدًا أن تشهد دول المنطقة قالقل 
واضطرابات داخلية تحرض إيران عليها، وإذا توصلت أمريكا 
وإيران إلى تسوية سلمية لالزمة، فإن شروط هذه التسوية 
لن تكون بالضرورة في صالح دول مجلس التعاون، بل 

األرجح أنها ستكون على حسابها.

أولويات
على ضوء ما ذكرت عن وضع أمن المنطقة وخاصة الخليج 
اآلن، والمصادر المختلفة لتهديده، فإن المطلوب من دول 

المنطقة ودول مجلس التعاون مايلي:
أواًل: في رأيي أنه في هذه المرحلة يجب إعطاء اهتمام 
كبير ج��دًا وأولوية قصوى لألبعاد الداخلية لألمن في 
مجتمعاتنا، ويعني هذا من جانب، العمل على احتواء صور 
ومظاهر أي احتقان طائفي، وتأكيد ضرورة التماسك الوطني 
والوحدة الوطنية، وهذه مسؤولية الكل في المجتمع، على 
المستويات الرسمية وغير الرسمية، ويعني من جانب آخر، 
ضرورة التحسب أمنيا الحتمال اندالع اضطرابات طائفية في 

حال نشوب الحرب، وهذه مسؤولية األجهزة األمنية.
ثانيًا: إن جهود دول مجلس التعاون يجب أن تنصب على 

محاولة الحيلولة دون نشوب حرب 
جديدة في المنطقة، وعلى تسوية 
األزم��ة اإليرانية سلميًا، وفي نفس 
الوقت يجب أن تتحسب دول المنطقة، 
وأن تحرص على أال تأتي أي تسوية 

متوقعة على حساب مصالحها.
ثالثًا: إن الدول العربية كلها يجب 
أن تجند كل إمكاناتها اليوم للحيلولة 
دون تفاقم الصراع الطائفي في العراق 

والحيلولة دون تقسيمه.
راب��ع��ًا: اعتماد دول المنطقة في 
حماية أمنها على نفسها من خالل 
تطوير قدراتها العسكرية وأنظمة 
ال��دف��اع واالت��ح��اد بينها لمواجهة 
التحديات وخاصة المد الصفوي ألنه 
لم يعد من الممكن الوثوق بأمريكا أو 
الرهان عليها كقوة.. المفروض أنها 
صديقة لدول المنطقة، والمفروض 
أنها كما تزعم ملتزمة بالحفاظ على 

أمنها واستقرارها، والقضية ليست وجود القوات األمريكية 
في المنطقة.. بعدما فعلته أمريكا في العراق، ال يمكن 
لدول مجلس التعاون أن تثق بها أو في حرصها على استقرار 
وأمن المنطقة، وأيضًا ال يمكن أن نتغافل التقارير الكثيرة 
المنشورة التي تتحدث عن عدم ممانعة أمريكا استغالل 

الخالفات الطائفية من أجل تحقيق مخططاتها.

القاعدة.. عجز وانحسار
> بصفتكم مختصًا في الشئون األمنية - الفكرية 
ومحاربة االره���اب.. كيف تقيمون نشاط عناصر 
القاعدة  في منطقة شبة الجزيرة  من الناحية الفكرية 

والعملياتية ؟ 
- بدأ الفكر المتطرف في المملكة العربية السعودية 
يحتضر بعد أن تم وهلل الحمد القضاء على الكثير من أفراده 
سواء زعماء هذا التنظيم اإلرهابي أو منظريه أو أتباعه إما 
بقتلهم أو ألقاء القبض عليهم وتضيق الخناق على من تبقى 
منهم حتى شلت أعمالهم اإلرهابية وذلك بفضل الضربات 
االستباقية حيث أفشلت أكثر من 95 %من العمليات على 
يد رجال األمن تنفيذًا لالستراتيجية األمنية التي وضعتها 
السلطات األمنية، هذه الخطة واالستراتيجية المحكمة التي 
صاغها ووضعها رجل األمن األول صاحب السمو الملكي 
األمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بخبرته العريضة 
وحنكته الكبيرة ، ونفذها رجال األمن بكل اقتدار حازت 

على تقدير العالم بأسره  ، وبدأوا في تحقيق البعد الجديد 
في المواجهة اختراق )الدائرة الثانية( وهم المتعاطفون 
والممولون لإلرهاب والذين اليقلون خطورة عن المنفذين 
للعمليات اإلجرامية وقد ضيق عليهم الخناق ولم يعد لهم 
متنفس إاّل من خالل األنترنت الذي اصبح وسيلتهم الوحيدة 
للتجنيد والتغرير.. ففر العديد منهم لليمن ودول المنطقة.. 
والقاعدة تشهد اليوم شبه عجز وانحسار في دول المنطقة 
وعلى الرغم من نشاطها هذه األيام في العراق وشمال 
إفريقيا واألماكن التي تشهد اضطرابات سياسية إاّل أنها 
خسرت الكثير في الفترة القصيرة الماضية من خالل قتل 
كثير من قادتها او القبض على رموزها ثم أنها خسرت أهم 
شيء كانت تنادي به في خطاباتها وأدبياتها الفكرية بعد 
الربيع العربي وسقوط األنظمة الدكتاتورية التي كانت 
تستقطب من خاللها الشباب وتجندهم بحجة فساد األنظمة 
وانتشار الفساد السياسي فيها ودعواتهم المتكررة للحرية 
والعدل وغيرها من الشعارات فقد تغيرت األنظمة في دول 
المنطقة ولن تعيش القاعدة في ظل النظام الديمقراطي 
العربي إذا استثنينا النشاط الملحوظ في اليمن الشقيق 
للقاعدة في ظل تراخي الجهود الدولية في مواجهة خطر 
القاعدة والذي وجدت في الظروف العصيبة التي يواجهها 
اليمن الفرصة السانحة لالنقضاض على اليمن ومحاولة 
تحويله إل��ى أفغانستان آخ��ر في 
ظل دعم واضح للجميع من إيران 
لفرصة  ا تاحت  أ حيث  للحوثيين 
ألعضاء القاعدة بالسيطرة على 
أراٍض هناك حيث وصفوا القاعدة 
بأنها  العربية  الجزيرة  في شبة 
المنظمة اإلرهابية األكثر نشاطًا 
في العالم من الناحية العملياتية، 
حيث تركز على أه��داف إقليمية 
ودولية بالتنسيق مع القاعدة األم 
في المناطق القبلية الباكستانية.. 
منذ ان��دالع المعارضة ضد حكم 
الرئيس علي عبداهلل صالح في 
مارس، زادت القاعدة من تركيزها 
على اليمن نفسها، مستولية على 
مدينة زنجبار وغيرها من المناطق 
في المحافظات الجنوبية، فقدرة 
مواجهة  على  ليمنية  ا لحكومة  ا
القاعدة في شبة الجزيرة العربية 
أصبحت محدودة بسبب أن الحكومة والمعارضة عندما 
أشهروا السالح ضد بعضهم البعض، ضعفت قدرتهم على 
مواجهة عدوهم المشترك  حيث يعتبر اإلرهاب واألعمال 
اإلرهابية أهم التحديات الراهنة التي تواجه اليمن وتواجه 
األمن واالستقرار العالمي، ثم إن التحدي االقتصادي هو 
أكبر تحدٍ يواجه اليمن في هذه المرحلة، بعد األزمة التي 
عصفت بأمنه واستقراره على مدى األشهر العشرة الماضية 
واكبر تحدٍّ للحكومة الجديدة التي يجب على دول المنطقة 
والمجتمع الدولي ان يبدي اهتمامًا ملحوًظا بالوضع 
السياسي واألمني في اليمن لما له من أهمية وأثر على األمن  

الخليجي واإلقليمي والدولي..

فوضى من نوع آخر
> أال ترون ان االحداث التي شهدتها المنطقة فيما 
يسمى بثورة الربيع العربي قد حولت أنظار العالم عن 
الحرب على االرهاب ؟ وهل نستطيع القول ان القاعدة 

قد استفادت من ذلك؟ 
- القاعدة خرجت خاسرة من هذا الربيع العربي لعدة أسباب 
في مقدمتها أن األوضاع التي مثلت تربة صالحة للتنظيم 
لكي يقوم بتجنيد الشباب الغاضب في المجتمعات العربية، 
هي أوضاع في طريقها إلى الزوال، وهذه األوضاع تتمثل 
في الفساد واالستبداد وانعدام تكافؤ الفرص، حيث إن 
المجتمعات العربية وهي تعيد بناء نظمها، ستسعى إلى 
القضاء على هذه المظاهر السيئة أو على األقل ستجعلها في 

حدها األدنى.. كذلك فإن المتخصصين في القاعدة، يرون أن 
تدني مستوى التعليم وأحاديته واعتماده على التلقين، كان 
من أسباب تأثر الشباب العربي بتنظيم القاعدة.. وعملية 
إعادة البناء في الدول العربية ستضع التعليم كأولوية، حسب 
تصريحات معظم المسؤولين، وهو ما ينزع من القاعدة ورقة 

مهمة من أوراقها التقليدية..
 أما اآلن فإن الفرصة متاحة حتى للقوى اإلسالمية ألن 
تشارك في الحكم، بما يعني أن المعارضة من خارج النظم 
لم تعد مفيدة وال مجدية وال منطقية.. سوفضاًل عن تراجع 
شرعية القاعدة كتنظيم، فإن التيار اإلسالمي بكامله 
اهتزت شرعيته في الربيع العربي، خاصة في كل من مصر 
وتونس، بعد مشاركته المتأخرة في الثورات الشعبية ضد 
النظم االستبدادية.. وفيما يتعلق بالفوضى وعدم االستقرار 
التي تشهدها بعض الدول العربية في أعقاب الثورات، فهي 
ليست الفوضى التي تسمح للتنظيم بالعمل في هذه الدول 
أو بناء معسكرات للتدريب هناك، بل هي فوضى من نوع 
آخر، فضاًل عن أن مرحلة عودة االستقرار قد اقتربت، بما 
يعني أن التنظيم إن كان ينوي االستفادة من هذه الحالة، 
فلن يكون لديه الوقت الكافي لذلك، والدولة الوحيدة التي 
يمكن عمل ذلك فيها هي اليمن، واألمر ليس مرتبطًا بالثورة 
على الرئيس علي عبداهلل صالح، وإنما له عالقة بالوضع 

الجغرافي والقبلي في اليمن وخاصة 
الحوثيين المدعومين من إيران التي 
تهدد وحدة اليمن واستقرار وسالمة 
أراضيه، أو في العراق بعد سحب 
القوات األمريكية فتنظيم القاعدة 
الذي تراجع وهجه في الدول العربية 
مؤخرًا قد يجد في إفريقيا ب��ؤرًا 
مناسبة للنمو؛ ما يهدد التنمية في 
القارة الفقيرة خاصة بعد استيالئهم 
على بعض مخلفات األسلحة من 

الحرب الليبية..
ويبدو أن ه��ذا التنظيم قد بدأ 
يشهد نهايته، ألن الظروف تجمعت 
عليه للوصول إلى هذه النتيجة، 
ليس فقط ألن الواليات المتحدة 
استطاعت تحقيق نجاحات متعددة 
في مواجهة التنظيم ليس آخرها 
قتل زعيمه أسامة بن الدن، وإنما 
أيضًا ألن التربة التي يعمل فيها 

التنظيم قد اختلفت، لقد عمل التنظيم في هذه المجتمعات 
وفقًا لظروف محددة، ساهمت في إعطائه الشرعية لدى 
قطاعات، حتى وإن كانت ضيقة، ولكن الظروف اختلفت 
في الوقت الراهن، ألن بعض المجتمعات مارست سياسة 
تجفيف المنابع في مواجهة التنظيم، وألن البعض اآلخر 
شهد تغييرات جذرية، على الصعد الثقافية والسياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، ونظرًا للجمود الذي يعيش فيه 
التنظيم، فلن يستطيع أن يتكيف مع هذه التغييرات، بما 

سيؤدي إلى تهميشه.

تعاون نموذجي
> كيف تقيمون التعاون االمني بين اليمن والمملكة 
وخاصة في مجال مكافحة االرهاب والجريمة المنظمة ؟ 
- ان التعاون االمني بين االجهزة االمنية في البلدين 
الشقيقين في أفضل مستوياته وأدى الى نتائج ايجابية 
وطيبة وسيكون له االثر االكبر في الحاضر والمستقبل، 
وهناك تشاور وتنسيق متكامل بين القيادتين السياسيتين 
في البلدين الشقيقين والتنسيق األمني بين وزارتي الداخلية 
في البلدين الشقيقين نموذجي ويُحتذى به، فقد فتحت 
معاهدة جدة التاريخية لترسيم الحدود بين البلدين آفاقًا 
واسعة لتعزيز العالقات بين البلدين والشعبين الشقيقين بما 
يؤدي إلى تقوية أواصر القربى والمحبة بينهما  ثم العالقات 
السعودية-اليمنية أثمرت في مختلف المجاالت بما في ذلك 
التنسيق والتكامل في المجال األمني، ويعتبر التعاون األمني 

بين اليمن والسعودية في أفضل مستوياته« فالمملكة وبكل 
ما تملكه من قدرات مع اليمن الشقيق بدون تردد« الن 
الوضع األمني في اليمن الشقيق يهمنا مثلما يهمنا الوضع 
األمني في المملكة.. الذي يهم اليمن يهمنا تمامًا فهي دولة 
شقيقة وجارة، والعالقة بين المملكة واليمن ذات جذور، 
فما يصيب اليمن يصيبنا وما يصيبنا يصيب اليمن«.. حيث 
تعتبر القيادتان السياسيتان في المملكة واليمن أن األمن 
واالستقرار في المنطقة من القضايا االستراتيجية الملحة 
التي ينبغي العمل من أجلها بتعاون جميع االطراف المعنية، 
فاألمن في المنطقة االقليمية من منظورنا يشكل منظومة 
متكاملة ال يمكن تجزئتها، الن تشابك مصالح الدول في هذه 
المنطقة وغيره من العوامل االخرى يجعل من مسألة تحقيق 
االمن واالستقرار في هذه الدولة او تلك من دون الدول 
االخرى أمرًا غير وارد، كما انه من الصعب على طرف بمفرده 
العمل في هذا االتجاه بعيدًا عن بقية االطراف، اضف الى 
ذلك الظروف الراهنة في ظل التطورات والمتغيرات الدولية 
والنظام العالمي الحديث القائم على التجمعات والتكتالت 
والشراكة التنموية واالقتصادية وغيرها، هذه الظروف تحتم 
على المملكة واليمن ودول المنطقة العمل معًا إليجاد شراكة 
أمنية فيما بينها كما هو الحال بالنسبة للشراكة التنموية 

او االقتصادية.
وهذا الهدف هو ما نسعى الى تحقيقه مع مختلف الدول 
وخاصة مع اليمن الشقيق الذي له حقوق علينا وواجبات.. 
وذلك تفعله المملكة من اجل اليمن سواء عبر تجاوبها مع 
احتياجاته ومتطلبات التنمية فيه بصورة مباشرة أو عبر 
تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته االخالقية والقانونية 
تجاه بلد عضو في منظمة األمم المتحدة.. او من خالل 
مساهماتها المتوالية والكبيرة في الصناديق التي أعلن 

عنها من أجل دعمه ومساعدته..

عماًل.. ال قواًل
> عدم استقرار االوضاع في اليمن قد ينعكس سلبًا 
على أمن واستقرار المنطقة برمتها؟ ما الدور الذي 
ينبغي ان تقوم بة دول الخليج لكي يستقر الوضع 
في اليمن وفي اطار رؤية استراتيجية تحصنه من 
المد االيراني والقاعدي وتساعده في تجاوز اوضاعه 

االقتصادية؟
- ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��م��ؤت��م��رات.. 
والملتقيات.. والمنتديات اإلقليمية 
الشأن  لبحث  لمنعقدة  ا لدولية  وا
اليمني.. وتقديم الدعم المناسب 
له.. وبعيدًا عن )الهرطقات( االعالمية 
التي يتشدق بها البعض.. ويدعو معها 
إلى الوقوف مع اليمن .. وإلى جانب 
اليمن.. وألن دول الخليج العربي 
واليمن بلد واح����د..وألن الشعوب 
الخليجية واليمن الشقيق شعب واحد..

وألن ما يخدم أحدهما.. يخدم اآلخر.. 
وينعكس عليه ايجابًا.. فإن المشاريع 
التنموية هي التي يحتاج إليها اليمن 
جنبًا إلى جنب حاجته إلى المزيد من 

االستقرار..
وم��ا نستطيع ان نقوله في هذا 
اللقاء.. ان اليمن في خير ما امتدت إليه 
أيدي العون الصادق.. لتنميته وليس 
لتقويضه من الداخل.. وليس لضرب تالحمه وتماسك كيانه 
وتضامن ابنائه.. وليس للتدخل في شؤونه.. واستغالل 
متاعبه وظروفه االقتصادية لتهديد أمنه.. وسالمة شعبه 

بالفناء والتناحر واالقتتال..
ذلك أن اليمن.. يستحق ان يقف الجميع معه.. ويدعموا 
مسيرته التنموية.. ويحافظوا على وحدة وسالمة أراضيه 
وترابط وتضامن أبناء شعبه.. باختصار كانت ومازالت دول 
مجلس التعاون تقدم المزيد من الدعم إلى اليمن، ولكن 
ولألسف الشديد يذهب في غالبيته إلى الذين أثروا على 
حساب الغالبية من أفراد الشعب، وهذا ما يستدعي إعادة 
النظر في سياسة دول مجلس التعاون بحيث يكون الدعم في 
تمويل مشاريع يتم اإلشراف عليها من قبل الجهات المانحة 
وليس السلطة، بما يضمن ذهابه للمستحقين فعاًل، كما 
يجب إعادة النظر بحيث تعطى األولوية للعمالة اليمنية في 
دول الخليج للحد من ظاهرة الفقر في جيرانهم، والنبي صلى 
اهلل عليه وآله وسلم أوصى بالجار، واليمن اآلن في حاجة 
ماسة ألكثر من خمسة مليارات لضمان استقرار اقتصاده 
الهش الذي تأثر كثيرًا نتيجة األزمة.. والدور معقود على 
المملكة  كعادتها ودول الجوار الخليجي التي يهمها الوضع 

المستقر في اليمن..
> كلمة اخيرة تودون قولها؟

- شعب اليمن ال نملك إال أن نحترمه.. وندعم حقوقه في 
التقدم والرقي.. وفي األمن واالستقرار والطمأنينة..

االثنين : 30 / 1 / 2012م 
 الموافق :6 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1590( لقاء5
الباحث السعودي في شؤون مكافحة اإلرهاب لـ»الميثاق«:

الوضع األمني في اليمن يهم السعودية كثيرًا
قال الباحث السعودي في الشؤون األمنية ومكافحة اإلرهاب الدكتور محمد الهدالء إن تزايد أنشطة القاعدة في كل من اليمن والعراق   

يعتبر أبرز التحديات التي تواجه أمن واستقرار المنطقة.
وتوقع الهدالء في مقابلة مع »الميثاق« أن تشهد دول الخليج العربي اضطرابات بسبب التحريض اإليراني المكثف على المنطقة، متهمًا 

إيران بتمويل ودعم القاعدة في اليمن من أجل جعلها مركزًا رئيسيًا لعملياتها..
مستندًا في ذلك إلى تصريح الظواهري الذي قال إنه لوال إيران لما تمكنت القاعدة من الهجوم على السفارة األمريكية بصنعاء..

متطرقًا إلى عدد من القضايا والمواضيع التي تهم االستقرار االستراتيجي في المنطقة، حيث قال: إنه اليمكن لدول الخليج الوثوق بأمريكا 
في حفظ األمن في المنطقة خاصة بعد تجربتها المريرة في العراق..

مشيرًا إلى أن المتعاطفين والممولين لإلرهاب اليقلون خطورة عن المنفذين، وأن تنظيم القاعدة قد استغل األزمة السياسية 
في اليمن لتعزيز تواجده وأنشطته، محذرًا من نشاط اإلرهابيين المستقبلي في اليمن في حال استمرار المجتمع الدولي

 في تراخيه وعدم دعمه ومساندته لليمن لمواجهة هذا الخطر وإخراجه من أزمته السياسية واالقتصادية الراهنة.. 
فإلى حصيلة اللقاء..

الظواهري يعترف بأنه لوال إيران لما نجح 
الهجوم على السفارة األمريكية بصنعاء

التعاون األمني اليمني السعودي 
في أفضل مستوياته

األزمة ساعدت القاعدة على توسيع نشاطها وزنجبار دليل على ذلك
ال نستبعد أن تشهد دول الخليج اضطرابات بسبب التحريض اإليراني
نحذر من نشاط القاعدة في اليمن في ظل تراخي الجهود الدولية 

على دول الخليج إعطاء األولوية للعمالة اليمنية

إيران متورطة في التآمر على اليمن

  لقاء/ علي الشعباني

اليمن 
التحتاج إلى 
مؤتمرات 
وإنما إلى 
مشاريع 
تنموية 

عاجلة

الحرس الثوري اإليراني يعمل 
لتحويل اليمن إلى مركز 
رئيسي لعمليات القاعدة

المتعاطفون والممولون 
لإلرهاب اليقلون خطورًة 

عن المنفذين

االنقالبيون واالستغالل 
الرخيص لإلرهاب

ي��درك االنقالبيون أنهم فشلوا من   
تحقيق حلمهم ومنذ وقت مبكر على 
بدء األزم��ة.. وكلنا نعلم أن من يقودهم هو 
المنشق علي محسن قد سعوا جاهدين للوصول 
الى انقالب عسكري بكافة الطرق والسبل اال أن 
حلمهم هذا لم يجد من يتفاعل معه بالصورة 
الالزمة خاصة من قبل المؤسسة العسكرية 

ومختلف فروعها وأسلحتها.
حيث حرص االنقالبيون على إصدار البيان رقم 
)1( عقب فعلتهم وجريمتهم في جمعة الكرامة، 
وكان هذا الرقم لهذا البيان داللة ورسالة يعني 
ال��دع��وة غير المباشرة لمنتسبي المؤسسة 
العسكرية الى االنضمام الى صفوفهم وتصوير 

االمر لهم أن االنقالب العسكري قادم ال محالة.
ولعل االنقالبيين قد تأثروا تمامًا بالبيان رقم 
)1( ال��ذي أص��دره المجلس العسكري للقوات 
المسلحة المصرية اال انهم صدموا بالعديد من 
العوامل والمعطيات التي تؤكد االختالف الجذري 
بين الحالة المصرية واليمنية، ولذا لم يكن من 
المفاجئ ان نجدهم يعودون - اي االنقالبيين- 
الى ادراجهم بعد ان تبين لهم أن بيانهم لم يجلب 
لهم سوى المزيد من االستهجان واالستخفاف 
بالتجربة الديمقراطية اليمنية وبأحالم وتطلعات 

ليمني  ا ب  لشبا ا
وكذا عدم اهتمام 
ومباالة مدخالت 
ال���م���ؤس���س���ة 
ال���ع���س���ك���ري���ة 

اليمنية.
 وك������ل ذل���ك 
أح��دث ما أحدثه 
كبير  تخبط  من 
لدى االنقالبيين 
الذين لم يجدوا 
اًل  مجا نفسهم  أل
ل��ل��ت��ح��رك س��وى 
االت����ج����اه ن��ح��و 
ت  با لعصا ا عمل 

واالس�����ت�����غ�����الل 
الرخيص لمن انجر 

معهم في تحولهم الى عصابات لقطع الطرق 
وحرمان المواطنين من الخدمات وخاصة خدمات 
البنزين والغاز وكذا احداث المزيد من القالقل 

االمنية..
وال ري��ب أن ك��ل ذل��ك ل��م ي��ؤدِ ال��ى الهدف 
المنشود، فقد حرص فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام على مواجهة االنقالبيين والهالة االعالمية 
التي يتمتعون بها من خ��الل اعتماد اسلوب 
الحقائق  موضوعي ومنطقي كفيل بكشف 
وتعرية االه��داف والمآرب التي يحاول هؤالء 
بلوغها على حساب القضية الوطنية ومصادرتهم 

لها لخدمة أجندة حزبية ضيقة.
كما أن االنقالبيين ووفقًا لهذه المعطيات قد 
تعززت لديهم من يوم آلخر حقيقة أنهم يذهبون 
بأجندتهم الى آفاق اكثر رفضًا لقبولها سواًء كان 
ذلك على الصعيد المحلي أو االقليمي او الدولي.
اال أنهم بالرغم من ذلك ومع اتساع رقعة 
والعسكري  السياسي  الصعيد  فشلهم على 
نجدهم يعودون بحالة من الالوعي الى إعادة 
سيناريوهم التآمري من خ��الل االستغالل 
الرخيص لالرهاب بالرغم ان الحقائق الدامغة 
تؤكد للعالم أجمع أن ممارساتهم تمثل عامل 
دعم للنشاط االرهابي وهو ما تؤكده العديد من 

المعطيات.
ومع عودة لغة االتهام لالنقالبيين للنظام 
بأنه من يدعم هذه الجماعات المتطرفة كان 
الرد الشعبي حاسمًا ورافضًا لهذا االتهام بل 
واعتباره مجرد شعار يتستر من وراءه أهداف 
ومآرب االنقالبيين الساعين الى فرض هيمنتهم 
على مختلف التراب  اليمني، وهي هجينة أدركها 
المواطنون وسعوا بالتالي الى تعزيز مشاركتهم 
الى جانب الدولة لمكافحة االرهاب وهو دور أدى 
في نهاية المطاف الى خروج االرهابيين من رداع.
هذا  من  للتفكير  لبائسة  ا لنتيجة  ا ولعل   
القبيل لالنقالبيين ان االعتماد على االرهاب 
كأداة إلرهاب العرب وممارسة االبتزازات معهم 
لتحقيق أجندتهم لم يجد من يتفاعل معه خاصة 
وأن النظام مازال يحتفظ بقاعدة شعبية عارمة 
ومازالت المؤسسة العسكرية الى جانبه، ومازال 
المجتمع الدولي بمختلف قواه يدرك أن النظام 
مازال قادرًا على مكافحة االرهاب مهما حاول 
االنقالبيون جعل االرهاب واحدة من صور االبتزاز 

الرخيص الهادفة الى تحقيق مآربهم .
 وخالصة ان المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
السياسية والتنظيمية سيظل، وبالمبادئ والقيم 
التي قام من أجلها ممثل الضمانة الحقيقية ليمن 
جديد ديمقراطي موحد قادر على االستمرار 
والسير باتجاه المستقبل وتجاوز كافة التحديات 
التي يحاول اإلرهابيون واالنقالبيون وضعها 
كصورة مشوهة اعتقدوا خطأ أنهم قادرون على 

تجاوزها وتزييف الرأي العام.

لجنة من الداخلية تمنح رتبًا لمن يلتحق بالساحة من أمن الحيمة
حرضت لجنة من وزارة   

الداخلية كلفت بالنزول 
الحيمة  مديرية  ل��ى  إ لميداني  ا
الداخلية محافظة صنعاء الجنود 
والضباط العاملين في ادارة امن 
ال��م��دي��ري��ة على االن��ض��م��ام لما 

يسمونها ب�»الثورة«..
وافادت مصادر محلية ل�«الميثاق« 
ان لجنة من وزارة الداخلية تضم 
)الحميدي، والصوفي، والقاضي( 
وغيرهم طالبوا منتسبي ادارة 

االم��ن بسرعة تحديد موقفهم 
والسير بعد مدير االمن الذي انضم 

لساحة التغرير..
مرتباتهم  ان  ن��وه��م  وط��م��أ
ومستحقاتهم المالية سيستلمونها 
من ال��وزارة مباشرة ولن تتعرض 
ألي استقطاعات، كما انه سيتم 
منحهم رتبًا عسكرية ان حددوا 
للفوضويين  وانضموا  موقفهم 

دون تأخير..
وطالبت المصادر المحلية بالحيمة 

قيادة السلطة المحلية بالمحافظة 
وإدارة األمن وقف هذا التدخل في 
الصالحيات وسرعة تكليف مدير 
االم��ن أو وكيل القطاع الغربي 
لمعالجة المشاكل التي تواجهها 
ادارة امن الحيمة.. محذرين من 
خ��ط��ورة م��ا اق��دم��ت عليه لجنة 
الوزارة وما قد سيترتب على ذلك 
عواقب  م��ن  لعلني  ا لتحريض  ا

وخيمة..

الزنداني يؤسس حزب الخالفة االسالمية 
ذكرت مصادر مقربة من عبدالمجيد الزنداني انه يعكف حاليًا  

في ارحب على تأسيس حزب )طالئع الخالفة االسالمية( 
يضم كل المتشددين والمتطرفين بمن فيهم شباب الساحات المنتمون 
لإلصالح، وذلك بهدف إخراجهم من عباءة اإلص��الح كي يتبرأ من 
المبادرة الخليجية ويتهرب من تحمل المسئولية وااللتزام بتنفيذها 

أمام دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي.
وبحسب المصادر فان انشقاقًا في حزب اإلصالح يقوده الزنداني 
من خالل تأسيسه لحزب جديد في البالد يسعى من خالله القامة ما 
يسميها بدولة الخالفة اإلسالمية التي سبق وأن بشر بها واسقاط 
النظام القائم مستغاًل بذلك طبيعة الظرف الدولي واإلقليمي الداعم 

لالطراف المتطرفة.

مراقبون اعتبروا أن تأسيس حزب في هذه المرحلة سيعمل على 
اضعاف المشاركة في االنتخابات وعرقلة استكمال المرحلة االنتقالية 
الثانية، حيث يسعى الزنداني لنسف المبادرة الخليجية وجر الشباب الى 

محرقة ما يسميها بإقامة دولة الخالفة االسالمية. 
مشيرين الى ان الزنداني يهدف كذلك من وراء هذا الحزب تشكيل 
قوة ضغط باتجاه صياغة دستور يعارض النهج الديمقراطي ويحول 

دون بناء المؤسسات الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة.
الجدير بالذكر ان تحركات الزنداني تأتي متزامنة مع زيادة نشاط 
وعمليات تنظيم القاعدة في اليمن ميدانيًا والتي امتدات الى مدينة 
رداع، ما يؤكد ان هناك ارتباطًا وثيقًا بين الزنداني والقاعدة على 

المستويين السياسي والميداني. 

¿ الدكتور محمد الهدالء.

يحيى علي نوري


