
> علي محمد علي

> األحداث والمتغيرات التي شهدتها 
المنطقة خالل السنوات الثالث الماضية في حقبة 
)الربيع العربي( كشفت عن تحركات  ما يعرف بـ
إقليمية تحديدًا من تركيا ودولة قطر الداعمتين 
لجماعة االخوان المسلمين في المنطقة ومنها 
بالدنا بحسب ما أكدته تقارير وطنية ودولية 
وأمنية للتدخالت القطرية التركية في اليمن 
وأطماعها ودوافعها ليس فقط لدعم جماعة 
االخوان والعمل على إيصالهم إلى مقاليد الحكم 
بل ألسباب أخرى من بينها محاولة إضعاف دور 
المملكة العربية السعودية في المنطقة خاصة 

مع نهجها المصادم والرافض لجماعة االخوان.
ولم يعد خافيًا أن تركيا وقطر استغلتا »الربيع 
العربي« وتحركوا لمد خيوط العنكبوت االخوانية 
الى غزة وتونس وليبيا ومصر وسوريا والى اليمن 

بالضرورة.
وبحسب مراقبين دوليين وعرب أن تركيا باتت 
تتزعم ما يسمى بــاالخــوان المسلمين الجدد 
مساندين بالدعم االمريكي واألوروبــي الواضح، 
مما أدى الى تراجع وتقليص دور المملكة العربية 
السعودية في المنطقة، والتمست المملكة أن 
أمنها القومي بات مهددًا وفي خطر.. فتحركت 
وبشكل واضح وعلني الى اسقاط نظام االخوان في 
مصر وساندت على نحو مباشر ثورة التصحيح 

المصرية وقطعت خيوط االخطبوط االخواني 
في سوريا وأضعفت دور تركيا نسبيًا وباتت 
في الواجهة تواجد جماعة االخوان أينما وجدوا 

 كبيرة كانت تسلمها للجماعة في 
ً
وقطعت أمواال

المنطقة ومنهم اخوان اليمن، وكذلك في مصر 
وتونس وسوريا وليبيا مما جعل تركيا وقطر 

تسعيان لالنتقام من المملكة عبر ساحة اليمن 
وجعلها بؤرة لهما للتجاذبات والصراع االقليمي 

عبر اخوان اليمن.

 وليس ببعيد الزيارات المتعددة والمتكررة 
ــوان اليمن الــى كل من قطر  لقادة وشيوخ اخ
وتركيا في الفترة الماضية بشكل مشبوه ليؤدي 
كل ذلك الى استمرار االختالالت األمنية التي 
تشهدها اليمن خالل السنوات الثالث الماضية 
التي ما أن تهدأ إال وتعود مجددًا من تفجيرات 
وتصفيات وأعمال قتل واختطافات وضرب 
مصالح اقتصادية استراتيجية ليكتمل ويتواصل 
المخطط االخواني في اليمن بقوة دفع قطرية 

تركية.
والمشهد السائد اليوم في بالدنا يوضح تمامًا 
التحرك القطري التركي لدعم اخوان اليمن وضرب 
المملكة في ذات الوقت لذلك نجد جماعة االخوان 
هنا باتت االيدي التركية القطرية لتنفيذ ذلك 
المخطط عبر إثارة المشاكل على الحدود اليمنية 
السعودية وشن الحمالت االعالمية الشرسة 
عليها عبر إعالم اخوان اليمن نكاية لما قامت به 
في مصر أو محاربة االخوان في غيرها من الدول 

العربية.
وبهذا التحالف الشيطاني بين قطر وتركيا 
واخوان اليمن، يدرك اليمنيون قبل غيرهم مدى 
خطورة هذا التحالف ولعبتهم القذرة في اليمن 
وتهديد أمنها واستقرارها ومستقبل بنيها 
وأجيالها قبل أن يكونوا عامل خطر على دول 

الجوار والمنطقة بأسرها.

> التزال قضية الكوبيين 
لمعتقلين  ا لــخــمــســة  ا
فــي الـــواليـــات المتحدة 
االمريكية تعسفيًا منذ أكثر من 
خمسة عشر عامًا معلقة، وسط 
تعنت ورفض امريكي للمناشدات 
الدولية من رؤساء دول وحكومات 
ومنظمات دولية في مقدمتها 
االمــم المتحدة وسط استهجان 
كبير من ادعاءات امريكا بحماية 

الحقوق والحريات والعدل.
نهم  ا ــي  ف لقضية  ا تتلخص  و
في  ن  يعيشو بيين  كو خمسة 
الواليات المتحدة وتحديدًا في 
مدينة ميامي والتي تعتبر المركز 
الرئيسي ألكثر من عشر منظمات 
كوبية تمارس العمليات االرهابية 

ضد كوبا بشكل منظم وبرعاية ودعم من السلطات االمريكية، حيث كرس هؤالء 
الخمسة حياتهم لكشف خطط تلك المنظمات وعملياتها االرهابية حماية 
لمجتمعاتهم ووطنهم ليس إال، ليكون ذلك سببًا ألن تتهمهم وتدينهم الواليات 
المتحدة بالعديد من التهم في مقدمتها التجسس ليقبعوا في سجونها منذ العام 

1998م بشكل تعسفي وفي غياب المحاكمات العادلة.
وبحسب منظمات دولية فإن تلك الجماعات االرهابية الكوبية التي تتخذ من ميامي 
مقرًا لها قامت بالعشرات من العمليات االرهابية والتخريبية والعدوانية على كوبا 

كان حصيلتها اآلالف من القتلى والجرحى والخسائر االقتصادية الكبيرة.

وتشير تقارير منظمات حقوقية 
دولية محايدة الى ان هؤالء الكوبيين 
الخمسة خضعوا لمحاكمات مدبرة 
وغير عادلة في ميامي بالذات انتفى 
فيها االلتزام حتى بالقوانين الدولية 
او االمريكية نفسها اضافة للسنوات 
لكوبيون  ا قضاها  لــتــي  ا لطويلة  ا
الخمسة في السجون االمريكية فقد 
تعرضوا ايضًا لعقوبات قاسية نفسية 
وبدنية ووضعوا في زنزانات انفرادية 
قاسية لفترات تزيد عن سبعة عشر 

شهرًا.
في مايو 2005م تبنى »فريق العمل 
بشأن االعتقال التعسفي التابع لالمم 
ــًا بخصوص القضية  المتحدة« رأي
خلص فيه الــى ان حكومة الواليات 
المتحدة لم تكفل للكوبيين الخمسة 
»المادة14« من »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  محاكمات عادلة طبقًا لــ
واالنسانية والسياسية«، واستند لعدد من االسس منها التأثير المتحيز لعقد 
المحاكمة في ميامي، كما وجد ان ظروف اعتقال وحبس المتهمين، وتصنيف الوثائق 
المتعلقة بالقضية اضعفت امكانية إعداد دفاع كاٍف وقوض التوازن المتكافئ بين 
االدعاء والدفاع. وتجد هذه القضية -التي عّرت الواليات المتحدة عن ادعاءاتها 
ومثلها الجوفاء- تعاطفًا واسعًا مع الكوبيين األبرياء من داخل امريكا نفسها ومن 
زعماء وحكومات دول ومنظمات دولية من مختلف بلدان العالم ومنها المنطقة 

العربية على وجه الخصوص.

قضايا
 دولية
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قطر.. تركيا.. اخوان اليمن
تحالف شيطاني خطير على مستقبل البالد والمنطقة

> استغرب مراقبون من التحذيرات االمريكية لحلفائها في المنطقة من خطورة تجنيد ودعم تنظيم داعش ودخولهم 
الى سوريا بعد ان ظهرت له أياٍد في العراق، ومبعث االستغراب ان امريكا تعرف حلفاء من دول وقادة يدعمون تنظيم 
داعش الذي بات يهدد المنطقة بأسرها دون ان تقوم االدارة االمريكية بتجفيف منابع حلفائها الذين يقدمون الدعم 

المادي والتسليح لهذا التنظيم االرهابي عابر القارات!!

قللت مــصــادر مطلعة لصحيفة "الوطن 
"السعودية: من شأن المحاوالت التي تسعى 
إلى تضخيم أعداد السعوديين المشاركين 
في القتال في سوريا.. وقالت: إن عدد السعوديين 
الذين يعتقد مشاركتهم بالقتال في سوريا ال يتجاوز 
الـ1400 مقاتل، وهو رقم صغير إذا ما قورن بإجمالي 
أعداد المقاتلين األجانب والمقدر بـ20 ألف، ويمثل 

الشيعة أكثر من 67% من الرقم األخير. 
وتشير المعلومات إلى أن 20% ممن عادوا "اكتشفوا 
الحقائق التي كانوا يجهلونها، خاصة الغايات الحقيقية 
للمحرضين الذين استغلوا تعاطفهم مع الشعب 
السوري وحماسهم لرفع الظلم عنه  بهدف خلق فتنة 

طائفية بين المسلمين". 
وتؤكد المعلومات ان غالبية المقاتلين السعوديين 

في سوريا، من "صغار السن".

بكاء أمريكي من »داعش«!!

1400 مقاتل سعودي في سوريا.. غالبيتهم اطفال

5 كوبيين يكابدون الظلم والتعسف في سجون أكبر دولة

> كشفت مصادر استخباراتية مطلعة  تورط 
المخابرات القطرية مع »تنظيم القاعدة« 
االرهــابــي في اليمن وليبيا، لتنفيذ أعمال 
ارهابية تستهدف منشآت نفطية ومصالح استراتيجية 
وحكومية تخص الجمهورية اليمنية ألسباب ودوافع 
تتعلق بالمنافسة العالمية على تصدير الغاز الطبيعي 

المسال.
وذكــرت المصادر في تصريحات تناقلتها العديد 
من وسائل االعــالم الدولية والعربية أن التحقيقات 
واعترافات العناصر المضبوطة من تنظيم القاعدة في 
اليمن تثبت تورط استخبارات قطر التي تعتبر من أكبر 

دول العالم المصدر للغاز المسال.
وأشــارت المصادر الى أن الهجوم الصاروخي الذي 
المسال  الغاز  تعرض له ميناء »بلحاف« لتصدير 
بمحافظة شبوة يوم 31 يناير الماضي كان نتيجة اتفاق 
بين المخابرات القطرية وعناصر تنظيم القاعدة 
االرهابي الذي يتخذ من األراضي الليبية موطنًا له في 

الوقت الراهن.
وبينت المصادر أن طريقة التفجير التي تم استخدامها 
ضد ميناء بلحاف اليمني يطابق العمليات االرهابية التي 
تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة خالل الفترة الماضية، 
حيث أطلق المهاجمون على الميناء المذكور صاروخًا 
متفجرًا على مرسى السفن، دون أن يخلف ضحايا، أو 

خسائر مادية كبيرة.
وحسب صحيفة »اليوم السابع« المصرية فقد ذكرت 
المصادر أن مشروع ميناء بلحاف اليمني إلنتاج الغاز 
المسال تشرف عليه الشركة اليمنية المحدودة للغاز 
المسال، حيث بدأت عمليات اإلنتاج به عام 2009م، 
ويعتبر المشروع االستثماري الصناعي األكبر في 
الجمهورية اليمنية، ويتوقع أن يسهم بشكل كبير في 
دفع  وتيرة التنمية خالل االعوام القادمة، حيث ترجح 
التقديرات االقتصادية أن يوفر المشروع للحكومة 
اليمنية على مدى العشرين عامًا القادمة إيرادات تقدر 

ما بين 30 الى 50 مليار دوالر.

تقرير استخباراتي دولي:

دولة قطر و»تنظيم القاعدة« 
وراء العمليات اإلرهابية باليمن
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