
»الميثاق«: الخبير األمني السعودي القويز لـ

محاور الشر تسعى 
إلى جعل  اليمن نقطة 

انطالق الستهداف
أمن المنطقة

دعا الباحث والخبير األمني السعودي العقيد محمد القويز الحكومتين »اليمنية والسعودية« الى العمل 
على تعزيز التنسيق وتسديد ضربات استباقية قوية ضد اإلرهابيين..

وأكد أن محاور الشر تسعى لجعل اليمن نقطة انطالق الستهداف أمن المنطقة.. الفتًا الى أن نجم 
»االخوان« قد أفل ولكنهم سيظلون في بيات شتوي حتى تسنح لهم فرصة أخرى.

وقال القويز في حوار قصير مع »الميثاق«: إن محاور الشر في اليمن سينشطون خالل الفترة القادمة 
وسيحصلون على الدعم ممن يريدون استهداف أمن اليمن والسعودية.

الباحث والخبير األمني السعودي طرح مقترحات مهمة تجنب اليمن االنزالق نحو الهاوية وتضع حدًا 
للعابثين بأمنها واستقرارها.. فإلى التفاصيل في الحوار التالي:

أكد الدكتور محمود البكاري الخبير في شئون اإلرهاب ان الدعوة التي يطلقها البعض للحوار مع تنظيم القاعدة اإلرهابي 
 
ّ
هي بمثابة حق يراد بها باطل.. مشيرًا الى أن تنظيم القاعدة ال يؤمن بالحوار وقد تأسس على فكر ضال ومنحرف وال يؤمن إال
بالقتل ويقوم بتنفيذ حرب بالوكالة ضد اإلسالم.. معتبرًا اجتثاث اإلرهاب عملية صعبة اذا لم يتعاون المجتمع الدولي مع اليمن.

وعن هذه القضايا طرحتها »الميثاق« على الدكتور محمود البكاري فإلى تفاصيل اللقاء:

كيف تقيمون الوضع االمني في المنطقة بشكل عام 
واليمن بشكل خاص ؟

- تقييمي  للوضع االمني للمنطقة في  ظل  االوضاع الراهنة هو 
تفاؤل يشوبه  بعض التشاؤم فمصدر التفاؤل هو استيعاب 
شعوب المنطقة للدروس المستفادة من افرازات ما يسمى 
تجنيًا بالربيع العربي والذي اثبت انه  الخريف الذي يهدف 
لتدمير المنطقة ومعتقداتها ومقدراتها لتكون تحت رحمة 
الدول الصانعة لهذا الخريف.. أما مصدر التشاؤم فهو ما أفرزه 
من فقر وتشرد ممكن ان يكون قنبلة موقوتة ال أحد يتنبأ متى 

تنفجر.
أما االوضاع التي تشهدها اليمن اعتقد ان القاعدة والحوثيين 
سينشطون ويحصلون على المزيد من الدعم  ممن يريد 
استهداف امن واستقرار اليمن وجارتها السعودية بإثارة 

القالقل والقتل بصفوف القوات اليمنية إلحباط المعنويات..
االحداث في اليمن ستؤثر على الدول المحيطة بالمملكة سلبًا  
وعلى عجلة التنمية بكلتا الدولتين ومحاور الشر لن تألو جهدًا 
بالعمل على زعزعة االوض��اع وسيجعلون من اليمن نقطة 
انطالق لتنفيذ مخططاتهم.. ولكن لنا بوعي الشعوب للخطر 

المحدق بهم خير أمل.
ما المطلوب من اليمن والسعودية ؟

- يفترض ان تعي الحكومتان )اليمنية والسعودية ( هذا الخطر 
وتعمال بتنسيق كامل وتسديد ضربات استباقية لمعاقل 
االره��اب.. وحتى يكون هناك شراكة حقيقية بين الدولتين 
الشقيقتين الجارتين أرى ان على القطاع الخاص السعودي ان 
يكون نشطًا جدًا ويعمل على  خلق فرص استثمارية مجزية في 
اليمن، ومع افتراض ان الوضع االمني في اليمن سيتحسن يمكن 
تشجيع رؤوس االموال السعودية - وخاصة ممن لهم جذور 
يمنية -على االستثمار في اليمن لمصلحة الدولتين ولخدمة 
السوقين. وبهذه الحالة نخلق فرص عمل لليمنيين في اليمن 

ومن ثم تقل الحاجة النتقالهم الى المملكة ويحصلون على 
التدريب الالزم الذي يمكن لهم االستفادة منه في اي مكان في 
العالم بما في ذلك المملكة اذا رغبوا في ذلك في مرحلة الحقة.
- االتفاق مع الحكومة السعودية ومع الشركات السعودية 
الكبيرة على إنشاء مراكز تدريب للعمالة اليمنية في اليمن 
يرسلون بعد التدريب للعمل في المنشآت السعودية وبالتالي 
يتم تنظيم هجرة العمالة وتزويدها بالمهارات الالزمة عوضًا 
عن تلك االفواج التي تنتقل بطرق اخرى عبر الحدود ومن ثم 

تشكل عبئًا واحراجًا للدولتين.
-هناك شركات ومصانع سعودية تحتاج الى منتجات وسطية 
غير معقدة يمكن انتاجها في اليمن باتفاق مشترك بين 
الدولتين او بين الشركة المعنية ومستثمرين في اليمن 
وستكون بوضع تنافسي لرخص االيدي العاملة مما يؤثر على 

قيمة السلع  المنتجة. 
-لتسهيل التجارة واالستثمار بين الدولتين اقترح وضع 
اتفاقية للتجارة الحرة بينهما إما ثنائيًا او في اطار مجلس 
التعاون. وفي هذه الحالة يتوسع فضاء السوق اليمنية وجعلها 

اكثر جذبًا لالستثمار.
-العمل وبكل جدية لضم  اليمن الى مجلس التعاون وإعطاء 
مواطنيها صفة األولوية باالستقدام للعمل المنظم،  وقد 

ألمحت الى هذه الرغبة بوسائل التواصل االجتماعي.
- وكما نعلم بأن الفراغ هو أول وألدُّ أعداء الدول لذا ففي خلق 
ف��رص للعمل باليمن سيحرك عجلة االقتصاد وسيقضي 
تدريجيًا على آفة تخزين وزراعة القات الذي دمر اقتصاد 

الدولة وحال دون زراعة المنتجات النافعة للبالد والعباد.
كيف ترى مستقبل االخوان في المنطقة ؟

- اعتقد ان االخ��وان  نجمهم قد أفل ولو أنهم سيناضلون 
بطرق اخرى أولها البيات الشتوي حتى تسنح لهم فرصة اخرى 

يتسللون من خاللها..

 من وجهة نظركم ما االسباب التي 
ً
بداية

جعلت من اليمن مقرًا لتجمع عناصر تنظيم 
القاعدة ؟

- نستطيع القول ان هناك العديد من االسباب 
التى تضافرت ومكنت تنظيم القاعدة االرهابي 
من اتخاذ اليمن تحديدًا وكرًا لممارسة اعماله 
االرهابية ونشر افكاره المتطرفة ومنها ازدياد 
حاالت الفقر قي اوساط المجتمع  حيث استطاع 
استقطاب العديد من الشباب العاطلين عن 
العمل الى صفوفه، ويضاف الى ذلك تشظي النسيج 
االجتماعي والسياسي بسبب الصراعات السياسية 
حيث ان هناك من يعمل على تأمين االيواء والحماية 
لعناصر هذا التنظيم االرهابي المتطرف اضافة الى 
حالة االنفالت االمني  بشكل واضح والتى ازدادت في 
اآلونة االخيرة من خالل اعمال القتل واالغتياالت 
وتنفيذ العمليات االرهابية واالنتحارية ومهاجمة 
المرافق والمؤسسات االمنية والعسكرية.. واذا 
كانت المعلومات تشير الى ان 70% من عناصر 
هذا التنظيم المتواجدة في اليمن هم من جنسيات 
اجنبية بما في ذلك الجنسيات االوروبية فإن السؤال 
المهم.. هو كيف دخلت هذه العناصر الى اليمن 
ومتى دخلت ومن الذي سهل دخولها وأين دور 
االستخبارات واالجهزة االمنية في القبض على 
هذه العناصر في المنافذ الرئيسية برية وجوية 
وبحرية.. ونعتقد انه لو كانت هناك يقظة امنية 
لما تمكنت هذه العناصر من التسلل الي اليمن 
ولحسمت المعركة امنيًا وبأقل التكاليف ومن 
اللحظات االولى، ثم أليس من الغريب ان يكون من 
بين هؤالء افراد ومن دول تمتلك امكانات كبيرة في 
مجال مكافحة االرهاب ولديها اجهزة استخبارات 

متقدمة..
  بــرأيــكــم.. هــل تمتلك الــدولــة االمكانات 
الالزمة لمواجهة خطر القاعدة وهل توقيت 

الحرب مناسب؟
- من حيث التوقيت نعتقد ان اليمن في الوقت 
الراهن يمر بظروف صعبة وبالغة التعقيد تجعل 
من ه��ذه الحرب تمثل عبئًا اضافيًا ال��ى االعباء 
التي يعاني منها على المستويات االقتصادية 
والسياسية واالمنية وكلها ازمات خانقة التقل 
في مستواها وتداعياتها عن خسائر وتكاليف 
الحروب.. فالكهرباء وانابيب النفط التزال عرضة 

ألعمال التفجير والتخريب المستمر، وكذلك 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لم تؤِد الى خلق 
ن من تجاوز االزمات 

ّ
اصطفاف وطني حقيقي يمك

التى تكاد ان تعصف باليمن، اضافة الى تعثر برامج 
التنمية بسبب عدم تقديم المنح والمساعدات 
 عن ان تنفيذ مخرجات مؤتمر 

ً
الدولية لليمن، فضال

الحوار الوطني خالل الفترة القادمة تتطلب امكانات 
كبيرة وخاصة ما يتعلق باعتماد نظام االقاليم.. 
وبالتالي لو كانت هذه الحرب هي القضية الوحيدة 
التى يواجهها اليمن لكان االمر ميسورًا ومقدورًا 

عليه .
وللرد على الشق اآلخر من السؤال اعتقد ان كلفة 
هذه الحرب ستكون باهظة، واليمن في الظروف 
الحالية ال يمتلك ما يمكن ان يساعده على حسم 
المعركة وبشكل نهائي دون ان يكون للمجتمع 
الدولي ودول الجوار االقليمي ال��دور االكبر في 
توفير هذه االمكانات.. بل من الممكن القول ان 
من المفترض ان تتحمل هذه البلدان نفقات هذه 
الحرب في اطار حربها على االرهاب، وستتضرر 
مصالحها االستراتيجية بشكل كبير لو تمكن هذا 
التنظيم االرهابي من ترسيخ وج��وده في اليمن 
فالمعركة مصيرية ومشتركة تتطلب تضافر 

الجهود الوطنية والدولية
خسائر اليمن

 كيف تقيمون االضــرار التي لحقت باليمن 
من االرهاب؟

- من المؤكد ان االضرار التى لحقت باليمن تفوق 
التصور سواًء على صعيد اعاقة حركة االستثمار 
وض��رب السياحة او على صعيد اعمال القتل 
والتفجيرات االرهابية او على صعيد الحرب 
المباشرة بين الجيش وتنظيم القاعدة العام 
الماضي في محافظة ابين والتي أدت الى تدمير 
ال��م��دن الرئيسية ف��ي ه��ذه المحافظة بشكل 
شبه كلي، والمحافظة صارت بحاجة الى مليارات 
ال��دوالرات إلعادة االعمار وكنا نتوقع انه قد تم 
حسم المعركة بشكل نهائي مع تنظم القاعدة لكننا 
نفاجأ اليوم بأن المعركة التزال في بدايتها، وفي 
هذا السياق نستطيع القول انه التوجد اي دولة 
تكبدت من الخسائر من هذا التنظيم بقدر اليمن 
حتى الواليات المتحدة التى دشن هذا التنظيم 
االرهابي وجوده بضرب ابراج التجارة العالمية 

في نيويورك ال ترقى خسائرها الى مستوى خسائر 
اليمن. 

الخطر الحقيقي 
هل هناك خيارات متاحة للتعامل مع تنظيم 
القاعدة على سبيل الذكر هناك دعــوات 

تطالب بالحوار مع القاعدة ؟
- نعتقد ان الدعوة التى يطلقها البعض للحوار 
مع هذا التنظيم االرهابي هي بمثابة حق يراد به 
باطل.. الحوار كمبدا عام مقبول ومطلوب وعلى 
قاعدة ان يسلم هذا التنظيم سالحه ويتخلى عن 
العنف، لكن هذا التنظيم المؤسس على فكر ضال 
ومنحرف  اليؤمن بالحوار وليس له قضية يمكن 
ان يحاور او يتحاور حولها غير القتل والتخريب 
فقط.. القضية التى كان قد اعلنها عقب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر 2001م على الواليات 
المتحدة االمريكية هي تحرير بالد العرب )الجزيرة 
العربية من القواعد االمريكية( وما عالقة اليمن في 
ذلك اذا كانت هذة قضيته، وبعدها لم نعد نسمع 
له عن اية قضية غير انه يقوم بحرب بالوكالة ضد 
 واخيرًا وباسم االسالم وهذا هو الخطر 

ً
االسالم اوال

الحقيقي على االسالم اكثر من الخطر الصهيوني.. 
وبالمناسبة ف��إن م��ن المفارقات ان االحتالل 
االسرائيلي لم يشكل أى مفردة من خطاب هذا 
التنظيم وال هدفًا من اهدافه ما يثير اكثر من سؤال 
واكثر من عالمة استفهام حول المقاصد الحقيقية 
لتنظيم القاعدة وهذا ما يعقد من مهام الحلول 
السلمية، كما ان مهمة اجتثاثه تبدو صعبة اذا لم 
يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته في دعم اليمن 
وعلى كافة المستويات وبدون تلكؤ او تقاعس.. 
اضافة الى ذلك مطلوب تكثيف حمالت التوعية 
المجتمعية بخطر االرهاب عمومًا والخطر الذي 
يمثله تنظيم القاعدة على امن واستقرار وتطور 
اليمن عبر مختلف وسائل ووس��ائ��ط التوعية 
االعالمية الرسمية وغير الرسمية وبخاصة تفعيل 
دور منظمات المجتمع المدني.. اضافة الى ضرورة 
نبذ العنف في الحياة السياسية وان تلجأ االحزاب 
السياسية الى تمدين سلوكها وان تتخلى عن ثقافة 
العنف واللجوء الى القوة في حسم منازعاتها الن 
العنف اليؤدي اال الى مزيد من العنف، وهذه هي 
البيئة التى يجد تنظيم القاعدة نفسه محصنًا فيها 

ليمارس اعماله االجرامية بكل يسر وسهولة..

❞ مخرجات الحوار لم تخلق اصطفافًا وطنيًا لتجاوز األزمات التي تهدد اليمن

تأسس »القاعدة« على فكر 
ضال ال يؤمن بالحوار

هناك من يعمل على تأمين إيواء 
وحماية عناصر القاعدة في اليمن

على الحكومتين اليمنية والسعودية تسديد 
ضربات استباقية ضد اإلرهاب

»االخوان« سيظلون في بيات شتوي بعد أن أفل نجمهم

القاعدة والحوثيون سينشطون 
خالل الفترة القادمة 

ما أفرزه »الربيع« من فقر 
وتشرد يعدُّ قنبلة موقوتة 

حوار/ علي الشعباني

»الميثاق«: د. البكاري الخبير بشئون اإلرهاب لـ

القاعدة تنفذ 
حربًا بالوكالة 
ضد اإلسالم

حوار/ فيصل الحزمي 

االثنين:  19 / 5 / 2014م  العدد:  )1711(
207 / رجب / 1435هـ

الوحدة اليمنية ساهمت في تحقيق السالم واألمن 
الدولي واالستقرار وحسن الجوار في الجزيرة 

ومنطقة الشرق األوسط.
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

عبر "المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 
بــســاحــل حــضــرمــوت عــن استنكارهم 
ــتــهــم للهجوم اإلرهـــابـــي الجبان  وإدان
والــــغــــادر الـــــذي اســتــهــدف معسكر 
الشرطة العسكرية في )جــول مسحة( 
بمدينة المكال األسبوع الماضي، وأدى 
إلى استشهاد 12 جنديًا وصف ضابط 
ومــواطــن وجـــرح أكــثــر مــن 17آخــريــن 
وخــلــف وأضــــرارًا بالغة فــي الممتلكات 
العامة والخاصة نتيجة لشدة االنفجار 
الذي تسببت فيه السيارة المفخخة التي 

أدخلت مقر معسكر الشرطة العسكرية 
بالمكال .

ودعــا المؤتمر وحلفاؤه بحضرموت 
الساحل في بيانها ، السلطات المحلية 
والتنفيذية واألجــهــزة األمنية القيام 
ــط الـــجـــنـــاة وكــشــف  ـــي ضــب بــــدورهــــا ف
ها  المتورطين في الحادثة ومن يقف وراء
للرأي العام المحلي وتقديمهم للعادلة 
هم ، ويكونوا عبرة لكل من  لينالوا جزاء
تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة

ملتقى شباب الوحدة يكرم قناة »آزال« الفضائية
ك����رم م��ل��ت��ق��ى ش��ب��اب 
ال����وح����دة ق���ن���اة آزال 
الفضائية بدرعه الذهبي 
المتميز  تقديرًا للدور 
الذي تقدمه لجمهورها 
ال����واس����ع واع���ت���راف���ًا 
لمتميزة  ا ب��ج��ه��وده��ا 
ف��ي الحفاظ على وح��دة 
واس���ت���ق���رار ال��ي��م��ن..

وأشادت قيادة ملتقى شباب الوحدة بالمستوى الذي وصلت إليه قناة آزال 
الفضائية من تطور في أداء رسالتها الوطنية.وقال محسن النقيب رئيس الملتقى: 
إن هذا التكريم يأتي استحقاقًا للقناة التي تحظى باحترام مختلف االطياف 

بتجسيدها لحرية الرأي والرأي اآلخر.

مؤتمر وتحالف حضرموت يدينون 
الهجوم اإلرهابي بالمكال

مؤتمر إب يناقش االستعدادات لالحتفال بالعيد الوطني وآلية 
توزيع بطائق العضوية للمنتسبين الجدد للمؤتمر الشعبي

> جدد الشيخ عقيل حزام فاضل- نائب رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة إب- وقوف أبناء المحافظة الى جانب 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ووحدات 
الجيش واألمن في حربهم ضد تنظيم القاعدة االرهابي 

وقوى الشر والظالم.
 وقال الشيخ عقيل: إن محافظة إب وأبناءها الشرفاء 
المشهود لهم بالنضال في سبيل الوطن سيظلون الى 
جانب كل ما من شأنه العمل على ترسيخ األمن واالستقرار 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإخ��راج البالد الى بر 

األمان وبناء الدولة المدنية الحديثة.
وناقش الشيخ عقيل حزام فاضل في اجتماع تنظيمي 

لقيادة فرع المؤتمر مستوى التحضير لالحتفال بالعيد 
الوطني الرابع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية 
والمستجدات في الساحة الوطنية الى جانب استعراض ما 
تم تنفيذه من قبل فروع المؤتمر بالدوائر، والمديريات 
في عملية توزيع بطائق العضوية للمؤتمر والتنسيب 
الراهنة  المرحلة  المؤتمر خ��الل  الجديد لعضوية 

والصعوبات والمعوقات التي تواجه ذلك.
وشدد االجتماع على ضرورة تفعيل وتيرة النشاط 
التنظيمي على مستوى المحافظة والدوائر والمديريات.

وكذا استعدادات مؤتمر إب المبكرة لمتطلبات مرحلة 
القيد والتسجيل االلكتروني.

اليمن يحظى بدعم وتقدير واحترام على مختلف 
المستويات اقليميًا ودوليًا وعلينا العمل بكل جد 
واخالص  من اجل اخراج اليمن من دوامة االزمات.

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية - النائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام


