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أكاديميو الضالع يقفون إلى جانب الشرعية

أبناء الحدب بالحيمة الخارجية دروع صلبة ضد االنقالبيين

أعلن رئيس وأمين عام وأعضاء جمعية الضالع األكاديمية   
تأييدهم المطلق للشرعية الدستورية ووقوفهم الى جانب 
القيادة السياسية ومسيرة النمو والنهوض الشامل التي يقودها األخ 

علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
ودانوا في بيانهم كل أعمال التخريب والفوضى والعنف التي 
ارتكبتها أحزاب اللقاء المشترك كوسائل لالنقالب على الشرعية 

الدستورية.
ودعوا كافة أبناء الشعب الى االلتفاف صفًا واحدًا حول القائد 
الوحدوي علي عبداهلل صالح للحفاظ على أمن الوطن واستقراره 
ووحدته ومكاسبه العظيمة.. كما دعوا الشباب المعتصمين ممن 
لهم مطالب مشروعة الى الحوار الجاد والبناء والمسئول البعيد عن 

المهاترات والمكايدات السياسية.

دان مشائخ وعقال وأعيان وشباب عزلة الحدب مديرية الحيمة   
الداخلية األعمال التخريبية التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك 
من ازهللاق لللأرواح وانتهاك للحريات وتعدٍ سافر للمنشآت العامة 
والممتلكات الخاصة وقطع الطرقات.. موضحين أن ذلك يدل على حقدهم 
على هذا الوطن ومنجزاته ووحدته القوية.. مؤكدين أنهم لن يسمحوا 

ألي شخص أن يمزق يمننا الحبيب.
وجددوا في بيانهم والءهم المطلق هلل وللوطن وللشرعية الدستورية 
بزعامة ابن اليمن البار علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية وتعهدهم 
بأن يظلوا الرجال األوفياء للوطن والقائد والللدروع الصلبة أمام كل 

االنقالبيين على الشرعية الدستورية والمتآمرين على تمزيق الوطن.

العربي يستقيل مما يسمى 
مجلس التضامن

أبناء الحداء يجددون موقفهم 
مع الشرعية الدستورية

أعلللللللن الللشلليللخ   
يحيى محمد أحمد 
العربي عضو شللورى ما 
يسمى بمجلس التضامن 
الوطني التابع لل»حسين 
األحمر« استقالته من هذا 

المجلس.
وبرر العربي استقالته 
بعاد  أ له  تكشفت  بأنه 
اللللملللؤاملللرة الللخللطلليللرة 
تحاك ضد وطننا  التي 
الحبيب التي يقف وراء 
بعضها رئيس المجلس 
»حللسلليللن األحلللملللر«.. 

اضللافللة اللللى استيائه 
دة  قيا تصريحات  مللن 
لة  مسئو لال ا لمجلس  ا
تجاه الشرعية الدستورية 

والوطن.
وقال في رسالته: »كما 
أن مللا دفللعللنللي إلعللالن 
استقالتي هو إحساسي 
لشخصية  ا لمسئولية  با
بلللواجلللب الللعللمللل على 
خدمة الوطن وشرعيته 
الدستورية والوقوف أمام 
كل المخططات التآمرية 

التي تحاك ضد الوطن.

جدد أبناء مديرية الحداء   
وقللوفللهللم مللع وحللدة 
الوطن ومع الشرعية الدستورية 
وزعيمها الفذ فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكللد أبناء قبيلة الحداء في 
بيان صادر عنهم تلقت الميثاق 
نسخة منه أنهم سيسخرون كل 
امكاناتهم لحفظ اليمن وحقن 
دماء اليمنيين وسيتصدون لدعاة 

الفتنة.
ودان أبناء الحداء الحادثة 
االجرامية التي تعرض له 
رجلللال الللوسللاطللة مللن أبناء 
قبيلة بالد الللروس وسنحان 

وبني بهلول والتي أدت الى 
ازهاق األرواح.

محملين دعاة الفتنة مسئولية 
ما حدث سواًء في العرف القبلي 
أو القانون منددين بدعوتهم 
الللراملليللة الللى تمزيق اليمن 
وتشطيره الللى عللدة طوائف 
وأقاليم.. وناشد أبناء الحداء 
كل يمني غيور على مكتسبات 
اليمن وأمنها أن يقفوا وقفة 
جادة مع الوطن وزعيمها علي 
عبداهلل صالح مؤكدين على 
لدستوري  ا بحقهم  تمسكهم 
في إكمال فخامة األخ الرئيس 
الفترة الرئاسية الدستورية حتى 

2013م.

مقاتلو القاعدة يشقون طريقهم الى اليمن
 وقد برزت في األيام األخيرة بالفعل تحذيرات من أن يستغل ما 
يسمى »تنظيم القاعدة في بالد المغرب االسالمي« الصراع العسكري 
الدائر في ليبيا، وسهولة الحصول على األسلحة، ويستولي على أسلحة 
متطورة وثقيلة تمنحه المزيد من القوة والنفوذ، ومن ثم المزيد من 
النشاط االرهابي في المنطقة خالل الفترة المقبلة، واألمر نفسه 
بالنسبة الى ما يسمى »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« الذي ينشط 
في اليمن بشكل خاص، وربما يجد في اضطراب األوضاع هناك فرصة 
لمزيد من التمدد والتقاط األنفاس والتخطيط لهجمات، خاصة في ظل 
االنشغال النسبي للحكومة اليمنية عنه باألزمة السياسية، فضاًل عن 

انشغال األطراف االقليمية والدولية بها.
دائمًا ما يجد تنظيم »القاعدة« وغيره من التنظيمات االرهابية في 

المنطقة في أماكن االضطراب 
والتأزم وفتراتهما الفرصة 
للتحرك، وترتيب الصفوف، 
في  بالشباب،  لتغرير  وا
لمنطقة  ا ل  نشغا ا ظللل 
كلها بالتطورات الكبيرة 
والمتسارعة فيها على 
أكللثللر ملللن مللسللتللوى، 
يللخللشللى أن يللصللب 
ذلللك في مسار دعم 
»القاعدة« التي يمكن 
أن تدخل على الخط 
في ظل هذا الوضع، 
لتنفيذ  ًء  ا سللللللو
عمليات ارهابية، 
أو إلعللللادة بناء 
نفسها وشبكات 
اتلللصلللاالتلللهلللا 
وخالياها التي 
تلللعلللرضلللت 
للللضلللربلللات 
شديدة خالل 

السنوات األخيرة بفعل 
الحرب العالمية ضد اإلرهاب.. كما توفر 

األوضاع الحالية في المنطقة العربية بشكل عام بيئة 
مواتية لتنظيم »القاعدة« للتحرك ربما بحرية أكبر اقليميًا، ومن 

ثم المزيد من التعاون والتنسيق بين خالياه المنتشرة في المنطقة، 
ما سيكون له نتائجه الخطرة على مستقبل األمن واالستقرار ليس 
في منطقة الشرق األوسط فقط، وإنما في العالم كله أيضًا.. لذلك، 
فإنه من الضروري أن تعمل دول المنطقة على التنسيق في ما بينها 
من أجل منع »القاعدة« وغيرها من التيارات المتطرفة من استغالل 
االضطرابات االقليمية لتقوية نفسها، واستعادة نفوذها وقدرتها على 
النشاط والحركة مرة أخرى، حيث تشير تجربة المواجهة مع اإلرهاب 
في المنطقة والعالم الى أن قوى العنف والتطرف لديها قدرة كبيرة 
على إعادة بناء نفسها في فترات قصيرة، وأن أي تراجع في المواجهة 
معها، مهما كانت مدته قصيرة، يحتاج الى سنوات طويلة لمعالجة آثاره 

السلبية في أمن الدول والمجتمعات.

خطر توقف المكافحة
يخشى دبلوماسيون أمريكيون ومحللون استخباراتيون ومسئولو 
مكافحة اإلرهاب أن يكون توقف عمليات مكافحة اإلرهاب في اليمن 
قد مهد الطريق أمام »القاعدة« للتحرك بكل حرية داخل اليمن، 
ولزيادة مخططاتها لشن عمليات إرهابية محتملة ضد الواليات 
المتحدة وأوروبا.. وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن االضطرابات 
السياسية التي يتعرض لها الرئيس علي عبداهلل صالح دفعت الكثير 
من العسكريين الى ترك مواقعهم، أو تم استدعاؤهم الى العاصمة 
صنعاء لتقديم الدعم الالزم الى النظام، األمر الذي منح »القاعدة 
في شبه الجزيرة« فرصة ذهبية لسد الفراغ األمني، بل شن عمليات 
هجومية ضد قوات األمن النظامية خالل األسابيع األخيرة أيضًا.. 
وأضافت الصحيفة أن فصياًل صغيرًا -ولكن متزايد العدد- من مقاتلي 
»القاعدة« وصغار قادة التنظيم في جميع أنحاء العالم، بما فيها 
باكستان، يشقون طريقهم الى اليمن حاليًا من أجل االنضمام الى 
عناصر »القاعدة« الموجودة هناك، وسط مؤشرات الى أن حال عدم 
االستقرار وغياب األمن، على خلفية األزمة السياسية الراهنة، كانا 
سببين مباشرين في زيادة عدد المتمردين المنضمين الى التنظيم 

في اليمن.

قلق أمريكي
كان من الطبيعي أن تثير تلك التطورات قلق اإلدارة األمريكية التي 
تجد نفسها في وضع حرج وهي تحاول اقناع الرئيس اليمني بالتنحي 
عن منصبه، مع المحافظة على استمرار عمليات مكافحة اإلرهاب في 
الوقت نفسه.. وربما كانت تلك التطورات سببًا مباشرًا بتراجع الدعم 

األمريكي لحليف قديم.
بعض الخبراء في الشئون اليمنية، الذين شهدوا لصالح بذكائه 
السياسي في االمساك بزمام السلطة بقوة على مدار سنوات حكمه، 
لم يستبعدوا أن يكون الرئيس اليمني تعمد سحب قواته من عمليات 
مكافحة »القاعدة« من أجل تعميق األزمة السياسية، وإجبار واشنطن 

على االستمرار في الوقوف الى جانبه، بداًل من دفعه الى االنسحاب من 
المسرح السياسي.. ولكن مسئواًل عسكريًا أمريكيًا رفيع المستوى على 
اطالع تام على التقارير االستخباراتية السرية استبعد هذا االحتمال 

يوم االثنين الماضي.
ومن المعروف أن ابن الرئيس اليمني، وثالثة من أبناء اخوانه، 
يرأسون أربعة من أبرز األجهزة األمنية وأجهزة مكافحة اإلهاب، مثل 
الحرس الجمهوري، وقوات األمن المركزي، اللذين تلقيا تدريبها في 
الواليات المتحدة.. أخشى ما يخشاه المسئولون األمريكيون أن تسقط 
تلك األجهزة في يد عناصر ال تعلم واشنطن توجهاتها اذا تم اجبار 
األربعة المذكورين على االستقالة في اطار صفقة  القناع الرئيس 
صالح بالتخلي عن السلطة.. وزير الدفاع األمريكي، روبرت جيتس، 
اعترف في حديثه الى شبكة »ايه بي سي« قبل اسبوعين بأن »الرئيس 

صالح وأجهزة األمن اليمنية كانوا من أكثر المتعاونين مع الواليات 
المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب.. لذلك اذا انهار النظام الحاكم، أو 
استبدل به نظام آخر أضعف من نظام صالح، فإن هذا الوضع الجديد 
سيضع مزيدًا من التحديات على كاهل اإلدارة األمريكية في سياستها 

تجاه هذا البلد.. وهذا أمر مؤكد، ويمثل بالفعل مشكلة حقيقية«.
األمر األكثر إثارة للقلق هو تلك المعلومات التي وصلت الى مسئولي 
االستخبارات األمريكية، سواًء عن طريق العمالء الخاصين، أو من خالل 
الرسائل التي تم اعتراضها الكترونيًا، التي أفادت بأن »القاعدة في 
اليمن« عقدت سلسلة من االجتماعات لبحث إمكانية شن هجوم جديد.

وسط االضطرابات الجارية في شمال افريقيا والشرق األوسط حاليًا 
يتبادر الى الذهن سؤال مهم تجاهله الكثيرون: هل أصبحت »القاعدة« 

والللتللنللظلليللمللات 

الجهادية الدولية األخرى أضعف أم أقوى؟ يرى الباحث السياسي مورجان 
كابالن أن االجابة ال تبدو مريحة، حيث تتزايد الفرص واالحتمال التي 
تؤكد لل»القاعدة« أن الوقت قد حان لتغيير استراتيجيتها من التركيز 
على »العدو البعيد« - الواليات المتحدة وأوروبا- الى التركيز على 

األهداف األثمن واألغلى في قلب العالم العربي.
وأوضللح الباحث في مقال نشره موقع »ريللل كلير وورلللد« أن 
االنتفاضات العربية منحت التنظيمات اإلرهابية بيئة مثالية للعمل 
لم تحلم بها من قبل، بيئة تعاني عدم استقرار األنظمة السياسية 
وضعف األجهزة األمنية وفوضى شاملة في الشارع العربي.. ربما 
كانت مصر الدولة األكثر تعرضًا للخطر بحكم وجود جذور أيديولوجية 
لل»القاعدة« فيها.. وفيما يعمل »المجلس العسكري« على اعاة صياغة 
مؤسسات الللدولللة والعبور 
بالبالد الى بر األمان بعيدًا 
عن فلول النظام السابق 
يللرون  لمصريين  ا نجد 
-عللن حللق- ان استمرار 
االعتصامات والمسيرات 
االحتجاجية هو الضمانة 
الوحيدة لحدوث تغيير 
حقيقي.. وهذا بالطبع 
ليًا  مثا خًا  منا ز  يفر
يسمح لتنظيم مثل 
»القاعدة« بالتآمر 
وتدبير المخططات 
أعين  بيعدًا عللن 
الللللسلللللللللطللللات 
األمنية.. مصدر 
آخر من مصادر 
الللللخللللطللللورة 
فللللللي مللصللر 
لبة  مطا هللو 
الللللشللللعللللب 
بحل الجهاز األمني 
تمامًا.. وهو ما يترك الساحة خالية 
للتنظيمات اإلرهابية والمتطرفة للعبث بأمن 
البالد وسالمتها.. وال ننسى أن المصريين صوتوا في استفتاء 
تاريخي الشهر الماضي لمصلحة وضع قيود على »قانون الطوارئ« 
المشتبه فيه، وأضرموا النيران في مبنى وزارة الداخلية التي كانت 
مسئولة عن كل الممارسات الغاشمة السابقة، مثل التنصت على 
»أعداء« النظام والزج بهم في غياهب السجون.. وال أحد يستطيع أن 
يلوم الشعب المصري على اطاحة نظام مبارك.. ولكن المفارقة هي أن 
األساليب الوحشية التي اعتمدها النظام السابق في تصفية خصومه 
-أيًا كانوا- هي نفسها األساليب التي قطعت الطريق على التنظيمات 

الجهادية في زعزعة استقرار الدولة.
اليمن حالة أخرى تدعو الى القلق.. فبرغم أن األنباء حول وجود 
»القاعدة« في شبه الجزيرة العربية ال تحمل جديدًا.. فإن تقارير وكالة 
»اسوشيتد برس« أفادت بأن العناصر المتشددة التابعة لل»القاعدة« 
بدأت تسيطر تدريجيًا على مدن صغيرة من دون أية مقاومة بعد 
انسحاب قوات الشرطة منها.. ويرى الباحث أن هذا وضع مثالي بالنسبة 
الى »القاعدة« لدرجة أن أنور العولقي امتدح قبل أيام »الربيع العربي« 
مؤكدًا أن: »اخواننا المجاهدين في تونس ومصر وليبيا وبقية الدولة 
االسالمية أصبحوا قادرين على التنفس مرة أخرى بعد ثالثة عقود 

من الكبت والقمع«.
واختتم الكاتب بقوله إن »القاعدة« ربما بدت أقل أهمية على المدى 
القصير، ولكن علينا أن نتذكر أن التنظيم المحظور يلعب باستراتيجية 
النفس الطويل.. ويتمتع بقدرة عالية على التكيف تبعًا للظروف 
والمستجدات.. ولمن يحتفلون بنسائم الحرية الجديدة في المنطقة 
نقول إن عليهم أن يدركوا أن »الربيع العربي« ربما منح حركات الجهاد 

العالمية فرصة سانحة لفرض مخططاتها المشتبه فيها.

اليمن والقاعدة
أعد إريك شميت تقريرًا نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« تحت 
عنوان »اضطرابات اليمن تعد منفذًا لتنظيم القاعدة« أشار فيه 
الى أن عمليات مواجهة اإلرهاب في اليمن قد توقفت، ما يسمح 
لل»القاعدة« بالعمل بحرية أكبر وزيادة مخططاتها لتنفيذ هجمات 
ضد أوروبا والواليات المتحدة، حيث أدت االضطرابات الى تخلي 
الجنود عن مواقفهم أو قد تم استدعاؤهم لدعم الحكومة في 
صنعاء.. وهو ما شجع »القاعدة في شبه الجزيرة العربية« على ملء 
هذا الفراغ وتنامي الهجمات ضد قوات األمن اليمنية في األسابيع 
األخيرة.. فضاًل عن ذلك ينضم اآلن مقاتلو »القاعدة« وقادتها من 
كل أنحاء العالم الى القتال في اليمن، حيث تسببت األزمة في توافد 
العديد من المتمردين، وهي التطورات التي دقت ناقوس الخطر في 
اإلدارة األمريكية.. ويشير التقرير الى أن االستخبارات األمريكية 
جمعت معلومات تفيد بأن »القاعدة« في اليمن تخطط لشن هجوم 
آخر، على خلفية محاولة تفجير »طائرة ديترويت« عام 2009م وزرع 
متفجرات في طابعات على متن طائرة شحن متجهة الى شيكاغو 

في أكتوبر الماضي..

 استطالع/علي الشعباني

في الوقت الذي يتابع فيه العالم باهتمام واضح التطورات المتالحقة في بعض  
زوايا المشهد السياسي العربي، تنتاب المراقبين مخاوف عدة، وتُطرح تساؤالت 
كثيرة، بعضها يتعلق بمستقبل األمن واالستقرار في المنطقة بشكل عام، في حين يتصل 
بعضها اآلخر بمسارات األحداث في دول معينة، وال سيما بعد انفجار األوضاع على الساحة 
الليبية، انزالق األمور الى استهداف المدنيين عسكريًا من جانب قوات القذافي، وكذلك 
تصاعد األزمة السياسية في اليمن، وما نتج عن ذلك من توتر واضح في البالد، ذلك كله 
يثير مخاوف بعض الخبراء والمراقبين من أن يصب ما يحدث في هذين البلدين في 

مصلحة تنظيم »القاعدة«،

أنور العولقي يصف الفوضى بـ»الربيع العربي«
عناصر القاعدة تمأل 
الفراغ بعد انسحاب األمن 
من بعض المناطق

القاعدة تخطط 
لشن هجمات ضد 

أمريكا وأوروبا


