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اليمن ليست تونس أو ليبيا
> منذ األسابيع والشهور األولى لألزمة اليمنية برز صوت العقل 
والمنطق في مقابل الال عقالنية، مخدرًا من مغبة االنزالق بالبلد الى 

أتون الفوضى وإلى ما اليقدر اليمنيون على تداعياته.
اليمن ليست تونس وليست مصر وليست ليبيا، لكل بلد خصوصيته 
وال معنى لسقوط النظام في اليمن بما يعرف بالحسم الثوري سوى 

سقوط الدولة ككل سلطة ومعارضة ومجتمع.
كل الشواهد كانت تضع اليمن على طريق »الصوملة« ومما زاد 
مخاوف المراقب السياسي في الداخل والخارج من نشوب حرب أهلية 
مدمرة في اليمن ان الحاصل ليست ثورة بقدر ما هي أزمة بين سلطة 

ومعارضة ولم يقف األمر عند هذا الحد 
بل هو صراع شخصي داخل مؤسسة 
الجيش يجد جذوره في الصراع التقليدي 

على السلطة.
ولسنا بحاجة الى تأكيد هذه الحقيقة 
فالقوى التقليدية »القبلية والعسكرية 
والدينية« التي التحقت بحركات الشباب 
االحتجاجية ال عالقة لها بأهداف الشباب 
بل هي أكثر من يخشى الفعل الثوري 
والتغيير الشامل، ومن خشيتها سارعت 
الساحات  وتأميم  السيطرة  بفرض 
واالن��ح��راف بمسارها م��ن السلمية 
الى العنف.. وهاهي اليوم زنازنهم 

ومعتقالتهم مكتظة بشباب التغيير ممن 
اليحملون عضوية حزب االصالح.

لقد أدرك المجتمع الدولي مع مرور االسابيع والشهور ان اليمن غير، 
ليس من حيث القبلية وانتشار السالح واالنقسام الذي طال كل شيء 
ومخاطره الكارثية، وانما ايضًا من حيث نظام الحكم نفسه، فإذا 
كان التونسيون بعد فرار الرئيس بن علي يعيشون مبادئ التعددية 
السياسية فإن اليمن قد عاش ذلك قبل 21 عامًا عندما أقر بالتعددية 
بالتزامن مع اع��الن وحدته المباركة ع��ام 90م، وه��و اليوم بعد 
دورات انتخابية تنافسية محلية وبرلمانية ورئاسية يتبوأ قائمة دول 

الديمقراطيات الناشئة.
وإذا كان المصريون بتكبيلهم الرئىس مبارك والليبيون بمقتل 
العقيد القذافي قد كسروا حاجز الخوف وأنهم اليوم -كما يقولون 
بفخر- يتحدثون وينتقدون بحرية، فإن حاجز الخوف غير موجود في 
اليمن أصاًل وال اعتقد ان صحف المعارضة بمختلف مشاربها ومشاريعها 
ستكتب من النقد في حق الزعيم علي عبداهلل صالح أو في حق المشير 
عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية- أكثر مما قد كان لها خالل 

العقدين الماضيين.
ممثل ثورة »الربيع« الليبية في مجلس حقوق االنسان االستاذ محمد 
العالقي -وزير العدل وحقوق االنسان في حكومة المجلس الوطني 
الليبي- رفض مقارنة اليمن بليبيا عندما طالب ممثل مايسمى ب��»ثورة 

الشباب« المجتمع الدولي مساواة اليمن بليبيا.
كان ذلك اثناء انعقاد دورة سبتمبر 29 / 9 / 2011م ومما قاله 
العالقي »من غير المنطقي مقارنة النظام اليمني بالنظام الليبي، 
ومن غير المنطقي مقارنة الرئىس اليمني بالعقيد القذافي، واضاف : 
»انا شخصيًا حتى وأنا في جنيف ال أزال اخشى على حياتي وكل معارض 
ليبي اينما وجد في أية دولة اوروبية كان يخشى على حياته من بطش 

القذافي وزبانيته وهذا ما ليس عندكم في اليمن«.
وكان أكثر ما وبخهم به العالقي قوله: »أنتم ممثلو المعارضة وممثلي 
النظام« جئتم الى جنيف بطائرة واحدة وستعودون الى صنعاء معًا في 
طائرة واحدة ولو كان هذا الحال موجودًا عندنا في ليبيا لما قامت ثورة.

نعم.. اليمن غير لقد حسم اليمنيون قضية التبادل السلمي للسلطة 
عام 90م، عندما احتكموا الى صناديق االقتراع واصبح لدى اليمن 
تجربة ديمقراطية عمرها 21 عامًا يحتذى بها في المنطقة.. ومن 
الغباء السياسي المفرط التفريط بها لمجرد أن في تونس او في مصر 
او في ليبيا قامت ثورة وان علي محسن قد انشق والشيخ صادق قد 

حرم وطلق.
لقد جاءت االنتخابات الرئاسية التنافسية 2006م ثمرة ناضجة 
للتجربة الديمقراطية اليمنية ينبغي الحفاظ عليها ولهذا كان حرص 
الزعيم علي عبداهلل صالح - مؤسس اليمن الحديث- ان يكون التغيير 

تدريجيًا وعبر صناديق االقتراع.
ولهذا ايضًا حدد المجتمع الدولي حاجة اليمن للخروج من أزمته الخانقة 
في المعادلة التالية :»ال مهادنة تسعى الى ابقاء النظام وال مواجهة 
تسعى الى تفجيره« وجاءت الترجمة في »التسوية السياسية« بعنوان 
:»المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة ومرتكزاتها تشكيل 

حكومة وفاق وطني وانتخابات رئاسية توافقية مبكرة.
وعليه فإننا النقرأ انتخابات 21 فبراير وفوز المشير عبدربه منصور 
هادي بأغلبية أصوات اليمنيين، إال من كونها استحقاقًا وطنيًا ومنجزًا 
آخر للزعيم علي عبداهلل صالح يضاف الى تاريخه المليئ بالمنجزات، 
وكما هي عنوانًا عريضًا »اليمن ليست تونس وليست مصر وليست 
ليبيا« و»الزعيم علي عبداهلل صالح ليس القذافي وليس مبارك وال 

زين العابدين بن علي«.

الحرس الجمهوري يتوعد »القاعدة« بردٍ قاٍس وسريع
كتب/ توفيق الشرعبي

> أكد مساعد قائد الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة لشئون التوجيه المعنوي 
والسياسي أن الجريمة اإلرهابية التي 
ارتكبتها عناصر القاعدة، السبت، والتي 
استهدفت حراسة القصر الجمهوري بالمكال 
بسيارة مفخخة وراح ضحيتها )21( شهيدًا 
و)8( جرحى من أبطال الحرس والقوات 

الخاصة لن تمر دون عقاب قاٍس وسريع..
وقال العقيد الركن عبدالحكيم الصفواني 
في تصريح ل�»الميثاق«: إن تلك الجريمة 
اإلرهابية لن تثني قوات الحرس والقوات 
الخاصة عن أداء واجبهم الوطني واستمرار 
تسطيرهم  المالحم البطولية الستئصال 
شأفة اإلرهاب من اليمن وتطهير تربته من 

تلك البذرة الشيطانية..
متوعدًا بمواجهة التحدي بالتحدي وأنه ال 
قبل لإلرهابيين على الصمود أمام أبطال 
الحرس والقوات الخاصة في هذه المعركة..
وأوضح الصفواني أن جريمة القاعدة في 
المكال والتي جاءت عقب خطاب األخ عبدربه 
منصور هادي رئىس الجمهورية الذي ألقاه 
أمام البرلمان والذي أكد فيه استمرار اليمن 
في حربها ضد اإلرهاب كواجب ديني ووطني 
تؤكد ض��رورة تضافر الجهود إلى جانب 
الحرس الجمهوري في حربه ضد القاعدة، 
الفتًا إلى أن تركيز القاعدة على المكال 
يراد من ورائه إقالق المصالح االقتصادية 
المحلية والدولية ومحاولة خلق مخاوف من 

نجاح التسوية السياسية..
إل��ى أن استهداف اإلرهابيين  مشيرًا 
للحرس الجمهوري والقوات الخاصة تأتي 
باعتبارهم القوة الفاعلة والمدربة التي 
تنظيم  لنشاط  ًا  مباشر تهديدًا  تشكل 

القاعدة.

واعتبر مساعد قائد الحرس الجمهوري 
سي  لسيا ا و ي  لمعنو ا جيه  لتو ا ن  لشئو
الحملة اإلعالمية المسعورة التي تشنها 
أبواق بعض األحزاب ضد الحرس تحريضًا 
وتشجيعًا لإلرهابيين على استهداف حياة 
منتسبي الحرس والقوات الخاصة.. إضافة 
إلى محاولة ترهيبهم للحيلولة دون قيامهم 
بواجبهم في التصدي لألعمال اإلرهابية بما 
يسهل من توفير بيئة خصبة وآمنة لنشاط 

التنظيم..
واختتم الصفواني تصريحه بالقول: إن 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة يجددون 
العهد للشعب بأنهم سيواصلون اجتثاث 
بؤر اإلرهاب وتجفيف منابعه على مستوى 
بتوجيهات فخامة  الوطن عماًل  خارطة 
المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة، 
وي��زدادون إيمانًا بقداسة معركتهم ضد 
التي  التضحيات  اإلره���اب مهما كانت 
يقدمونها ألنها من أجل الشعب وفي سبيل 
تحقيق األمن واالستقرار وحماية المكاسب 

الوطنية.

في البداية تحدث الدكتور محمد 
سعد ن��ج��اد- نائب كلية الشريعة 
والقانون بالقول: على الرغم من أن 
الوطن تجاوز المرحلة األخطر من 
األزمة إاّل أنها مازالت تلقي بظاللها 
سية  لسيا ا نب  ا لجو ا مختلف  على 
واالقتصادية واألمنية واالجتماعية 
وهو ما يتطلب من الجميع بذل المزيد 
من الجهود لتجاوز األزمة وتداعياتها.. 
فبالدنا مازالت في مرحلة الخطر 
والتحديات قائمة، ولعل ما تقوم به 
عناصر تنظيم القاعدة في بعض 
المحافظات الجنوبية وإبقاء المظاهر 
المسلحة في المدن واالنفالت األمني 
الذي تعانيه يجعلنا متخوفين مما هو 
قادم كون اطراف األزمة ومسببيها 

مازالوا موجودين وبكامل قوتهم..
وأضاف نجاد: نطالب فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي بسرعة إعادة 
االستقرار واألم��ن إلى كل شبر من 
أرض الوطن مهما كان األمر، وعلى 
ك��اف��ة ال��ق��وى السياسية وخاصة 
لخليجية  ا درة  لمبا ا على  لموقعة  ا

االلتزام بتعهداتها واالبتعاد عن أي مناكفات 
أو مماحكات سياسية وعليها أيضًا أن تحذف 
شيئًا اسمه االنقالب على النظام والوصول 
للسلطة من غير الصندوق ألن الشعب اليمني 
والمجتمع الدولي لن يسمح بأي عمل يقوض 
الديمقراطية واألم��ن واالستقرار والوحدة 

اليمنية.

إرادة صلبة
من جانبه دعا الدكتور محمد جعيم- جامعة 
صنعاء- األطراف السياسية إلى االلتزام بما 
تم التوقيع عليه في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، وتنفيذها بشكل كامل دون انتقاء 
أو تجزئة لكي تتمكن بالدنا من تجاوز األزمة 

وما خلفتها من تداعيات.
وقال: لقد قام الرئيس علي عبداهلل صالح- 
رئيس المؤتمر الشعبي ال��ع��ام- بتسليم 
السلطة وتأكيد تداولها بطريقة شرعية 
ودس��ت��وري��ة تستمد قوتها م��ن صناديق 

االقتراع حرصًا منه على أمن واستقرار الوطن 
ومنجزاته على الرغم من حجم المؤامرة 
وخطورتها التي اسقطها شعبنا يوم 21 فبراير 
بفضل إرادة اليمنيين الصلبة وتمسكهم 

بالشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي.
: أن أكبر تحدٍ يواجه بالدنا هو  مضيفًا
الحفاظ على المسيرة الديمقراطية ومبادئها، 
فالقوى االنقالبية الت��زال تحلم بالسلطة 
وتعتقد أنها قادرة على االنقالب على الشرعية 
الدستورية بعد تنازل الرئىس علي عبداهلل 

صالح رئيس المؤتمر..

يد واحدة
من جانبه ق��ال األستاذ أحمد الكحالني 
عضو مجلس النواب: يجب علينا أن ننظر إلى 
المستقبل بتفاؤل وأن نكون يدًا واحدة إلخراج 
بالدنا من األزم��ة التي عاشتها خالل العام 
الماضي والتزال آثارها وتداعياتها مستمرة 
س��واًء على الجانب السياسي أو األمني أو 

االجتماعي أو االقتصادي.

وأضاف: وبما أن األطراف السياسية وقعت 
على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد 
وصلت إلى مرحلة جيدة من التسوية السياسية 
فإنه ينبغي على الجميع أن يعملوا معًا على 

تجاوز صعوبات المرحلة القادمة.
مشيرًا إلى أن بقاء المخيمات واالعتصامات 
أمر غير مبرر وال داعي له وإن على المشترك 
أن يرفع تلك الخيام التي ألحقت اضرارًا بالغة 
بالمواطنين واأله��ال��ي في أحياء وش��وارع 
الجامعة.مشيرًا إلى أن اليمن تمر بظروف 
اقتصادية وأمنية بالغة الخطورة وهي من 
أهم التحديات التي تواجه القيادة السياسية 
بزعامة عبدربه منصور ه��ادي رئ��ىس 
الجمهورية نائب رئيس المؤتمر األمين العام 
والوطن بشكل عام.. ولذلك يجب على جميع 
األطراف السياسية أن تبتعد عن المماحكات 
والمناكفات التي تعيق التسوية السياسية 
ألن الوطن والشعب يعي جيدًا أنه هو الوحيد 
الخسران ومن يدفع الثمن وليس األحزاب.
الفتًا إلى أن المواطن اصبح يبحث اليوم عن 

لقمة العيش وعن األم��ن واالستقرار وعن 
الخدمات األساسية ولم يعد مهتمًا بالمماحكات 

السياسية.
مسئولية الجميع

أما الدكتور محمد عبدالملك راشد- كلية 
التجارة- فقد قال: لقد استطاع أنصار الشرعية 
الدستورية الحفاظ على الديمقراطية وإفشال 
المؤامرات واالنقالبات الدموية التي كانت 
بعض القوى تخطط لها وقامت بتنفيذها 
ولكنها فشلت، كما استطاع الرئيس علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر بحنكته وحكمته 
أن يخرج اليمن من مرحلة الخطر، وعلى الرغم 
من ذلك مازالت هناك تحديات كثيرة تحتاج 
إلى جهود كبيرة لكي تخرج بالدنا من األزمة 
بشكل ك��ام��ل.وأض��اف: لقد اف��رزت األزم��ة 
طيلة الشهور الماضية واقعًا أمنيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا صعبًا اليمكن تجاوزه خالل فترة 
معينة أو أن يكون طرف واحد هو من يقوم 
بالبناء والطرف اآلخ��ر م��ازال مستمرًا في 

المراوغة والتآمر.

لقاعدة  ا ئ��م  وج��را األمنية  لتحديات  فا
متصاعدة وهناك أزمة اقتصادية وسياسية 
التزال متفاقمة جراء األحداث التي شهدتها 
بالدنا العام الماضي، كل ذلك يضع حكومة 
الوفاق الوطني، واألخ عبدربه منصور هادي 
رئىس الجمهورية أمام تحدٍ حقيقي خالل 

الفترة االنتقالية.
مشيرًا إلى أن السير في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها وبشكل متكامل ومتسلسل 
سيسهل على األط���راف السياسية مهمة 
اخ��راج بالدنا من األزم��ة، ولذلك مسئولية 
حماية اليمن وأمنه واستقراره وبنائه تنمويًا 
واقتصاديًا وديمقراطيًا مسئولية الجميع 
وليست مسئولية رئ��ىس الجمهورية أو 

المؤتمر الشعبي العام فقط..
مطالبًا أحزاب المشترك وشركاءها باالمتثال 
وااللتزام بما وقعت عليه في المبادرة الخليجية 
وعدم انتهاج العنف ألنها بذلك تجر الوطن 
إلى ماال تُحمد عقباه وستكون هي المسئولة 
الوحيدة عن ذلك.. عندها لن يغفر لها التاريخ 

وستحكم على نفسها باالنتحار.

> تجاوزت اليمن في يوم 21 فبراير أزمة كادت تعصف بكل شيء وتعيدها إلى الوراء عشرات السنين، لوال حكمة الزعيم القائد المشير علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي غلب مصلحة الوطن ومنجزاته ومكتسباته على كل شيء وأوصله إلى بر األمان، بطرح 
حل األزمة عبر االنتخابات الرئاسية المبكرة.. وها هو المشير عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 

العام- صار يتولى اليوم مسئولية قيادة الوطن إاّل أن المرحلة مازالت خطرة وقوى الشر والتآمر تحيك مؤامراتها ليل نهار ودون توقف..

»الميثاق« تحدثت مع عدد من األكاديميين والشخصيات البارزة حول تحديات المرحلة القادمة وأبرز مالمحها وكيف يمكن مواجهتها.. 
فإلى الحصيلة..

استطالع/ علي الشعباني

أكاديميـــون لـ»الميثاق«:

ما بعد 21 فبراير هو األخطر

ت  ما لخد ا فير  تو  : ني لكحال ا
األساسية وترسيخ األم��ن أبرز 

تحديات المرحلة

نجاد: لم نتجاوز مرحلة الخطر.. 
والفترة االنتقالية بحاجة إلى 

تكاتف الجميع

جعيم: أكبر تحدٍّ توفير األمن 
والحفاظ على الديمقراطية

راش��د: على المشترك 
االلتزام بالمبادرة

»الميثاق«- فيصل الحزمي

 دعا االستاذ عبده الجندي المتحدث 
باسم المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني 
كافة األحزاب والتنظيمات السياسية 
إلى بدء صفحة جديدة بيضاء خالية 
من لغة االتهامات والتهديد والوعيد..
ـــال- فــي مؤتمر صحفي عقد  وق
بصنعاء: كلنا يمنيون ولنا حضور في 
الساحة السياسية وهــذه المرحلة 
هي مرحلة انتقالية ويجب أن يكون 
فيها متسع من الوقت إلنجاز حوار 
ديــمــقــراطــي مــشــهــود نــطــرح فيه 
احتياجات الــوطــن والــمــواطــن في 

الحاضر والمستقبل..

وأضاف الجندي: اليوم لم يعد هناك ثورة 
وال معارضة، هناك وفاق واتفاق.. مشددًا 
على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع مع 
رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي، ألنه بحاجة إلى ثقة كل األحزاب 
والتنظيمات السياسية لكي نتجاوز هذه 
األزم���ة التي دخلت ك��ل بيت وامتدت 
لتشمل مختلف مناحي الحياة االقتصادية 
واالجتماعية  لمعيشية  وا لسياسية  وا
لتحتية  ا لبنية  ا واستهدفت  واألمنية 

المتواضعة..
وق���ال: إن��ه ب���دون ت��ع��اون وتسامح 
اليستطيع أي رئيس أن يخطو خطوة 

واحدة إلى األمام..
وأض���اف: علينا أن نكون واضحين.. 
من يملك السلطة في بالدنا اليستطيع 

أن يحقق كل ما يريده الناس، نحن في 
مجتمع كثير السكان قليل الموارد وهناك 
فجوة كبيرة جدًا بين الحاجة والكفاية 
ويحاول أفضل الناس أن ينقلنا درجات 

إلى األمام..
 وعبر الناطق الرسمي عن شكر المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي لكل الذين ش��ارك��وا في 
االنتخابات الرئاسية يوم 21 فبراير.. 
نية  ليما ا الحكمة  أن  بذلك  مجسدين 
تغلبت على غيرها من االنفعاالت وأعادوا 
االبتسامة للجميع، مجددين أصالة هذا 

الشعب وحكمته وحضارته..
وأشار الجندي إلى أن ماحدث يوم 21 
فبراير عمل تاريخي.. انتصر فيه الشعب 
وأكد فيه المؤتمر الشعبي العام أنه اليزال 
التنظيم المسيطر على الهيئة الناخبة، 
فقد خرج خروجًا مذهاًل إلى صناديق 
االقتراع، أسكت فيها كل األف��واه التي 

كانت تردد الشائعات بأن االنتخابات لن 
تتم وأن قوة بعينها تسعى لعرقلتها..

وأضاف: لقد قال األخ عبدربه منصور 
ه��ادي رئيس الجمهورية كلمة يجب 
أن نضعها في آذاننا أكد فيها أنه لوال 
التضحيات التي قدمها فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح لما كنا فعاًل وصلنا 
إلى هذه النتيجة.. وتمنى على األحزاب أن 
تحذو حذو الرئيس علي عبداهلل صالح في 
التضحية والتسامح وقد شهد العالم كله 
حرص فخامته على سالمة اليمن ووحدة 
أراضيه وأنه غلب مصلحة الوطن والشعب 
وسما على كل الجراح.. مؤكدًا أن فخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح جسد أنموذجًا 
في التداول السلمي للسلطة على مستوى 
الشرق األوسط، ودخل مرحلة تاريخية 
امتألت بها الدنيا وترك فينا سنة حسنة 

اكسبته مكانة تاريخية عظيمة..
ودع��ا الناطق الرسمي دول��ة رئيس 

الوزراء األستاذ محمد سالم باسندوة أن 
يكون رئيس وزراء لكل اليمنيين وأن ال 
ينطلق من طرف ليرضي الطرف اآلخر 
وقال: إن خطابه- لألسف- يدل على ذلك.. 
آماًل منه أن يثبت في تعامالته وخطاباته 
انه رئيس وزراء لكل الناس وعليه أن 
يكسب ثقة الهيئة الناخبة التي خرجت 
يوم21 فبراير كالطوفان إلى صناديق 

االقتراع..
واستنكر عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام- تصريحات اليدومي 
التي خرج فيها عن عادته التي اتسم 
بها ف��ي خطاباته، معبرًا ع��ن رفض 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي لما ورد في خطاب 
اليدومي من تهديد ووعيد تجاوز فيه 
حزب المؤتمر.. متوعدًا الرئيس المنتخب 
وخاطبه بلغة شمولية التدل على حسن 

النوايا..
وعبر الناطق الرسمي للمؤتمر عن 
تقدير اليمن حكومًة وشعبًا لدور األشقاء 
في مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز على رعايتهم للمبادرة 

الخليجية..
وج��دد دع��وة المؤتمر الشعبي العام 
وأح��زاب التحالف الوطني كل األط��راف 
السياسية إلى إلزام وسائلها اإلعالمية 
بالمهنية والحيادية في الطرح والترفع عن 
الصغائر وعدم التحريض والتجريح إلتاحة 

الفرصة لتحريك العملية السياسية..
وشدد الجندي على ضرورة رفع الخيام 
من الشوارع وإنهاء االعتصامات التي 
أضرت بالسكان في تلك األحياء ونكدت 

حياتهم..
مبديًا استعداد المؤتمر الشعبي العام 
لرفع المعتصمين من أنصاره في أي 
وقت شريطة التزام أحزاب المشترك رفع 
أنصاره المعتصمين في حي الجامعة من 

الشوارع..

عبدالناصر المملوح

الجندي: 21 فبراير يؤكد انتصار الشعب والمؤتمر
الرئيس 

الصالح أول 
زعيم في 
المنطقة

جسد التداول 
السلمي 
للسلطة

املؤتمر يســتنكر تهديـدات اليدومي 

طالب مصدر أمني القيادي في حزب اإلصالح 
المتشدد عبدالمجيد الزنداني تسليم اثنين 
من أخطر العناصر المطلوبة أمنيًا من القاعدة 

على ذمة تورطهما في جرائم إرهابية.
كما طالب المصدر الزنداني- والذي ُأدرج 
اسمه على القائمة الدولية للمتهمين بتمويل 
اإلرهاب- بتقديم توضيح حول طبيعة عالقته 
بتلك العناصر وتحديد موقف صريح من 
تنظيم القاعدة وأنشطة الجماعات الجهادية 
المرتبطة به والتي تنشط تحت اسم )أنصار 

الشريعة( في أكثر من محافظة .
وأفاد المصدر في تصريح ل�»المؤتمر نت« 
أن كال من المطلوب أمنيا محمد اليحيصي 
والمكنى ب� »أبو عبيداهلل األرحبي« والمدعو 

أبو عبدالرحمن الجالدي وهما من عناصر 
التي تنشط في منطقة  القاعدة  تنظيم 
أرحب بمحافظة صنعاء ،ظهرا مؤخرا برفقة 
الزنداني ضمن حراسته في تسجيل نشره 
أتباعه على موقع الكتروني وتم رصده من 

قبل األجهزة األمنية.
وك��ان اإلره��اب��ي أب��و عبيد اهلل األرحبي 
المصدر« أصيب في مواجهات  »بحسب 
تشهدها منطقة )أرح���ب( ضمن  عناصر 
إرهابية كانت مع مجاميع قبلية تتبع حزب 
االص��الح يقودها المدعو منصور الحنق  
تعتدي على قوات الحرس الجمهوري التي  

ترابط في المنطقة .
ويوصف عبدالمجيد الزنداني ب� )الزعيم 

الروحي( للجماعات الجهادية ويرأس »جامعة 
اإليمان« التي توجه إليها اتهامات بتفريخ 
إرهابيين ودعم أنشطة تنظيم القاعدة التي 
تهدد امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، 
كما لعب دورا في ش��راء أسلحة للمنظمة 

ومنظمات أخرى إرهابية..
وكانت األمم المتحدة أدرجت اسم الزنداني 
المتهمين  في قائمة نشرتها لألشخاص 
بتمويل اإلرهاب وتنص على منعه من السفر 
للخارج وتجميد كل أرصدته ، وأعلنت وزارة 
الخزانة األميركية في فبراير 2004م أنها 
أضافت اسم الزنداني إلى قائمة المشتبهين 
في دعم األنشطة اإلرهابية ووصفته بأنه من 
الموالين ألسامة بن الدن ضمن خطوات تهدف 

لتجفيف منابع اإلرهاب.

عناصر خطيرة من  القاعدة تظهر ضمن حراسة الزنداني


