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* القاع��دة ت
تختطف، القاعدة تتوغل، القاعدة تخترق، القاعدة تخطط، القاعدة تنفذ، القاعدة 
توج��ه، القاع��دة تتوعد، القاعدة تش��ترط، القاعدة تحاصر، كل ما س��بق تمارس��ه 

وتقوم به القاعدة، فماذا تعمل الدولة بسلطاتها وأجهزتها وأين موقعها من اإلعراب؟!

* إذا كانت القاعدة بكل هذه القوة وبكل 
هذه المؤهالت التي تمكنها من القيام بكل ما 
سلف ذكره، مقابل ضعف وعجز وفشل الدولة 
بكل ما تمتلكه من قوة، فقد يقول قائل: لماذا 
ال تقوم الدولة بتمكين القاعدة من حكم البالد 
لتأخذ فرصتها وتخضعها للتجربة باعتبارها 

خير برهان؟!
* اليوم القاعدة تسرح وتمرح في البالد من 
خالل االمتيازات والتسهيالت الممنوحة لها 
من قبل قوى نافذة تمثل بالنسبة لها الحليف 
االستراتيجي ال��ذي يمدها بالمال والسالح 
والعتاد والرجال ويوفر لها المناخ المناسب 

لتنفيذ عملياتها اإلجرامية.
* ومن المضحك أن تستمع إلى وزارة الداخلية 
وه��ي تخاطب إدارات األم��ن في المحافظات 
والمديريات وأقسام الشرطة والنقاط األمنية 
بتوخي الحذر والتحلي باليقظة األمنية ألن هناك 
سيارة محددة اللون والموديل ورقم اللوحة 
المعدنية تجوب العاصمة صنعاء أو تحاول 
الدخول إليها أو إلى غيرها من المدن اليمنية 
وعلى متنها عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم 
القاعدة، وال أعلم لماذا لم يتم ضبطها ما دامت 
تحركاتها مرصودة فعاًل، وما الذي تنتظره 

األجهزة األمنية للقيام بذلك؟!
* مش معقول هذا الكالم، على من يضحكون، 
باألمس القريب يتم نقل سجناء القاعدة من 
األمن السياسي إلى السجن المركزي وبعد أيام 
يتم اقتحام السجن بطريقة تشبه إلى حد كبير 
األف���الم الهندية ويتم اإلف���راج ع��ن السجناء 
وُيقتل عدد من الجنود دون أن ُيَمس أي سجين 
من الفارين بأي أذى، وكأنهم أصحاب "بركات" 
و"فضائل" و"كرامات" حالت دون تعرضهم ألي 

إصابة ولو طفيفة على األقل.
* إنها مسرحية هزلية تحكي مشاهدها عن 

فضيحة أمنية "بجالجل" تضاف إلى سلسلة 
الفضائح السابقة، وال يمكن لعاقل أن يصدق 
الرواية الحكومية حول ما جرى وكأن السجن 
المركزي بصنعاء م��درس��ة تقبع ف��ي صحراء 
قاحلة وال تمتلك أي وس��ائ��ل للحماية، ومن 

السهل اقتحامها بتلكم الصورة.
* هناك عناصر مخترقة لألجهزة األمنية 
واالستخباراتية والوحدات العسكرية تقوم 
بمهام وأدوار لوجيستية لمصلحة القاعدة، 
ولكن لنسأل أنفسنا: من هي هذه الجهات التي 
مكنت ه��ؤالء م��ن ال��وص��ول إل��ى ه��ذه المواقع 
الحساسة، ولمصلحة من يعملون، ومن القوى 
المستفيدة من كل ما يحصل من إرهاب وإجرام 

وقتل وتنكيل وخراب ودمار؟
* كل المعطيات تؤكد أن هناك ق��وى في 
ال��دول��ة تربطها تحالفات م��ع ال��ق��اع��دة التي 
تستخدمها ورقة ضغط متى ما دعت حاجتها 
ومصلحتها إلى ذلك، وهناك قوى ورموز دينية 
وسياسية وعسكرية وقبلية ترفض حتى 
إدانة القاعدة واألعمال اإلجرامية التي يقوم 
بها عناصر هذا التنظيم، وأعتقد جازمًا أن 
ه��ؤالء شركاء للقاعدة في كل ما تقوم به وال 
أستبعد أنهم يعملون على جعل هذا التنظيم 
شماعة يعلقون عليه جرائمهم وإرهابهم الذي 

يمارسونه في حق الشعب والوطن.
ل: لماذا لم تحدث جرائم  * وأن��ا هنا أت��س��اء
إره��اب��ي��ة ل��ل��ق��اع��دة ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة؟ 
وسيجيب أحد أنصار الله على تساؤلي بكل ثقة 
قائاًل: ألن أنصار الله ُيحكمون القبضة األمنية 
على المحافظة وال توجد هناك اختراقات 
لصفوفهم وال م��ج��ال للتآمر وال��خ��ي��ان��ة في 
أوساطهم بخالف ما عليه األمر في األجهزة 

األمنية واالستخباراتية.
ثر تعمل مع 

ُ
* صدقوني هناك ق��واع��د ك

القاعدة ال تقل عنها خطرًا على أمن واستقرار 
الوطن والمواطن، هناك أكثر من تنظيم قاعدة 
في اليمن تعمل جميعها من أجل إعاقة التحول 
نحو بناء الدولة اليمنية المدنية ليظل الوضع 
على ما هو عليه ألنها المستفيدة والرابح األكبر 
من وراء ذلك، هي ال تريد تفويت الفرصة على 
نفسها لالستئثار باليمن وثرواته ومقدراته 
وتسخيرها لمصلحتها، وه���ؤالء م��ن وجهة 
نظري أخطر على اليمن واليمنيين من القاعدة 
ألنهم يأتون للشعب من باب التغيير واإلصالح 
والحرص على المصلحة الوطنية وغيرها من 
الشعارات الزائفة بخالف القاعدة الواضحة 

األهداف والغايات.
* هناك أحياء وس��ط العاصمة تحولت إلى 
أوكار للقاعدة وهناك عناصر معروفة االنتماء 
لها ت��ص��ول وت��ج��ول داخ���ل العاصمة بحرية 
مطلقة دون أي مضايقة لها، وهؤالء يؤيدون 
قتل الجنود ورجال األمن وسفك الدماء وإرعاب 
وإرهاب المواطنين، فأين الدولة من كل ذلك، 
ولماذا نخدع بعضنا بعضًا بأسطوانة القاعدة 
ومحاربة اإلره���اب، ونحن ن��درك جيدًا أن��ه ال 
خالص لنا من اإلرهاب بشتى صوره وأشكاله إال 
بتجفيف منابعه وقطع طرق إمداده وتموينه 
وفرض هيبة الدولة، الدولة التي تسودها قيم 
العدل والمساواة ويحتكم فيها الجميع لسلطة 
النظام والقانون، الدولة التي تضرب بيد من 
حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها 
واستقرارها وترويع وترهيب شعبها، وحينها 
سيختفي اإلرهاب وسيسود األمن واالستقرار، 
د ونفّرخ اإلرهاب 

ّ
وبدون ذلك فإننا سنظل نول

ونّدعي في الوقت ذاته محاربتنا له لنجد أنفسنا 
في النهاية أشبه بفقراء اليهود، ال خمر في 

الدنيا وال جنة في اآلخرة.
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.

وما أدراك ما القاعدة!

ماذا يعني تفعيل اإلرهاب بقوة في واقع مصر 
وتحديدًا في تسعينيات القرن الماضي وبعد تحرير 

الكويت؟
ك��ل ذل��ك يعني أن اإلخ����وان ك��أط��راف هدفها 
وطموحها منذ التأسيس ال��وص��ول للحكم وهي 
وظفت الجهاد ف��ي افغانستان واشتراكها مع 

القاعدة من أجل ذلك..
فاإلخوان كانوا قاعدية القاعدة كما هم رأسها 
ورؤوسها ولكن شخصية وأموال »أسامة بن الدن« 
جعلت اإلخ���وان يجاملونه »العين ال تعلو على 
الحاجب«، فالحرب ضد اإلره��اب في افغانستان 
وباكستان لم تكن فقط في الضربات والمواجهات 
العسكرية ولكنها بالتزامن م��ع ذل��ك كانت في 
مفاوضات مع طالبان أفغانستان وحتى طالبان 

باكستان.
فالذي ارتبط بالقاعدة كإرهاب هو فقط طالبان 
في افغانستان وباكستان وبالتالي فإنه بعد غزو 
افغانستان لم تعد القاعدة وال طالبان تشكل خطرًا 

على العالم..
بالمناسبة فالشيخ عبدالمجيد الزنداني- الذي 
ق��اد التفويج م��ن اليمن وذه��ب إل��ى افغانستان 
كأحد زعماء الجهاديين األب��رز- رف��ض االنقياد 
ألسامة بن الدن أو أن يكون قائدًا تابعًا له وبالتالي 
فطبيعة التكوين والتنظيم المبكر مكن اإلخوان 
من استعمال القاعدة لمشروعهم، خاصة وأنها 

تمارس ردود أفعال تجاه المنطقة والعالم، كما 
رد الفعل على التحالف الدولي لتحرير الكويت 
في اعالنها أولوية تحرير الجزيرة والخليج من 
أنظمتها ثم تخبطها في خبطاتها كإرهاب عالمي.

فالقاعدة لم يكن لديها مشروع كبدائل لألنظمة 
أو تستولي على الحكم فيما أحداث مصر أو الجزائر 
أو السودان تؤكد أن اإلخوان أعدوا لذلك واستعدوا 

ما باستطاعهم..
لم يعرف بقية أعضاء التنظيم الدولي للقاعدة 
باستثناء أسامة بن الدن بأي قدر مما يعرف به 
من قول المرشد العام لإلخوان في مصر أو الترابي 

السوداني أو الغنوشي التونسي أو الزنداني اليمني.
فالقاعدة اإلخوانية التي باتت تقود اإلره��اب 
وعملياته وتوقيت رمي جثة بن الدن في البحر جاء 
ولم يعد مأسوفًا عليه ال من التنظيم الدولي لإلخوان 
والقواعد اإلخوانية كورثة لبن الدن والقاعدة وال 
من الشعوب المنقسمة بين اصطفافين في الصراع 
على الحكم، وبالتالي فاإلخوان حين رمي جثة بن 
الدن كانوا وصلوا إل��ى ذروة تفعيل مشروعهم 
البديل لمرحلة ما بعد بن الدن والقاعدة بشراكة 
مع أمريكا جسدها إيصال أردوغان للحكم في تركيا 

2002م.
المشكلة لم تكن في تصفية اإلخ��وان للسادات 
أو في اسقاط مبارك ولكن المشكلة هي في أن 
المحطات األمريكية لم تجد بدياًل غير اإلخوان..

مثلما ال��م��خ��اب��رات األم��ري��ك��ي��ة الغربية صفت 
»مصدق« إيران في طهران لتفسح المجال للخميني 
كثورة سحقت الحياة السياسية واألحزاب وبحيث 
ال تبقي أي منافس حقيقي لإلخوان ومن أجل ذلك 
حل الحزبان الوطني واألحرار الدستوري في مصر 

وتونس..
فالثورات السلمية هي إما شرعية ثورية بسقف 
كبديل مؤقت للديمقراطية وذلك ما حلت محله 

الفترات االنتقالية..
عندما تدعم أمريكا القاعدة أو اإلخوان للوصول 
للحكم فذلك يحقق هدفين كتخفيف لإلرهاب أو 
محاصرته ومن ثم استنزافه شعبيًا في األساس..

فإيصال طرف ديني سياسي للحكم مباشرة يحقق 
التفافًا لمجاميع كبيرة من اإلرهابيين فيبتعدوا 
أو يتخلوا عن اإلره��اب وك��أن اإلخ��وان هي الحالة 

المطورة بالبصمة الغربية مقارنة بطالبان.
في حالة رفض أو عدم قبول اإلخوان في الحكم 
كما ح��دث في مصر أو في حالة رف��ض وممانعة 
شعبية كما في اليمن فاإلخوان سيتوسعون في 
تفعيل اإلرهاب داخليًا فيصبح سقفه موازيًا للحالة 

الطالبانية في باكستان وافغانستان..
اشعال اإلرهاب بمحورية الصراع على الحكم ربطًا 
باإلخوان سيعيده إلى السقوف الداخلية والمنطقة 
كأقصى سقف وسيفقد الشعبية التي كان يزايد بها 
أو يمارس تزيين نفسه ربطًا بفلسطين أو غيرها 

في التعامل مع العالم.
في الوقت الذي انشغلت السعودية بالبحرين فإن 
ما اكتشف في اإلمارات من خاليا اخوانية كان جرس 
االنذار لتجد السعودية في واقعها ما يذهل كوقائع 
اخوانية مرتبط بتعاون وأدوار ألطراف األخونة 
في المنطقة ومنها اإلخوان في اليمن الذين سبق 
والؤهم السياسي لإلخوان في مصر الوالء لما يعرف 

بالتنظيم الدولي..
ولهذا فكثيرون اهتموا باإلعالن السعودي على 
أساس أنه موجه لإلخوان في الخارج فيما السعودية 
باتت بحاجة لهذا الموقف لمعالجة اإلخ��وان التي 

تغلغلت وتوغلت في الداخل ومن ثم في الخارج.
اإلع��الن السعودي شمل اطرافًا اخ��رى ولكنه ال 
يستطيع استهداف السعودية بالذات كنظام إاّل 
من خالل السلفية.. وفي اليمن يقال »ما تكسر 
الحجر إال اختها« فالتوأمة بين فكر السلفية 

واألخونة هو ال��ذي جعل اإلخ��وان بدياًل للقاعدة 
وبالتالي فتداخلها بالقاعدة أو التماهي فكريًا معها 
يقدم ما مورس من تدخل موجه وتماه ممنهج 

في الفكر..
اإلخ���وان ك��ان��وا ق��د قطعوا أدوارًا لقلب أنظمة 
خليجية محورها السعودية وم��ن ثم يحملونها 
مسئولية القاعدة واإلره��اب العالمي منذ جهاد 
افغانستان فيما القاعدة تبرأت من السعودية، 

والسعودية تبرأت منها منذ حرب الكويت..
وح��ي��ث ك��ل الحقائق وال��وق��ائ��ع ت��دي��ن اإلخ���وان 
فالسعودية س���ارت ف��ي م��وق��ف اع���الن اإلخ���وان 
وأطرافًا اخرى تنظيمات إرهابية كمسئولية تجاه 

الدين وتجاه المنطقة بل وتجاه المنطق..
ل إلى أين يدفع اإلخوان  لقد اصبحنا قبل هذا نتساء
بالمنطقة.. والموقف السعودي نقلنا إلى تساؤل هو 

إلى أين تدفع المنطقة باإلخوان بعد مصر؟

المنطقة بين القاعدة واإلخوان
> م��اذا يعن��ي محاولة اغتي��ال اإلخوان في مص��ر للزعيم جمال عبدالناص��ر ثم تصفيتهم لخلفه »الس��ادات« ثم 

محاولتهم الغتيال الخلف مبارك؟
ماذا يعني أن يكون اإلخوان »اإلنقاذ« في الجزائر التي وصلت مبكرًا للحكم ولو عن طريق الديمقراطية كما وصل 

االخوان في مصر الحقًا؟
ماذا يعني انقالب اإلخوان »اإلنقاذ« في السودان ونجاحهم في االستيالء على الحكم 1989م؟

محمد اليافعي

من الحقائق التاريخية الثابتة أن اليمن أصبحت 
جزءًا مفصليًا من البناءات االجتماعية في المملكة، 
وهناك نسبة كبيرة من األسر ذات صفة تشابكية، 
وثمة تداخل جوهري في البنية األنثروبولوجية 
الثقافية وف��ي الترابط المشترك في صناعة 
األحداث وصناعة التأريخ، فالخارطة السياسية 
التي نراها اليوم في األطلس العربي قبل قرن من 
الزمان لم تكن موجودة، وكانت العالقات بين 
القبائل تقوم على أسس اجتماعية في المقام األول 
واقتصادية في المقام الثاني، وكان صراع الوجود 

قائمًا وفق طبيعة االنسان وفطرته في التدافع.
منذ اتفاقية الطائف بين اليمن والسعودية 
ع��ام 1934م نشأت حالة ج��دي��دة وأصبحت 
العالقة بين البلدين تأخذ بعدًا سياسيًا انتقاليًا 
يتجاوز اإلطار التقليدي ليحدد لنفسه مسارًا 
جديدًا، وكان الحرص حينها يرتكز على الحفاظ 
على شوكة المسلمين في عالم يتآكل ويتصارع 
ويدمر وينهب ويستعمر ويشهر السالح في 
وجوه الضعفاء، وبالعودة الى أدبيات المرحلة 
وتراسلها الثقافي نجد أن التباين المذهبي 
عند نظامي الحكم في اليمن والسعودية لم 
يكن صداميًا بل كان حواريًا قائمًا على الدليل 
الشرعي والحجة والمنطق، وثمة إشارات وردت 
في مذكرات القاضي عبدالرحمن االرياني دالة على 
روح التكامل مع اآلخر ال التعصب األعمى، فهدم 
ثقافة تقديس األولياء التي كانت أبرز مظاهر 
الدعوة الوهابية وصل صداها الى يفرس وتفاعل 
معها المثقف واألديب اليمني إيمانًا بمنطقيتها 
وعقالنيتها، كما نجد ذلك عند زيد الموشكي 
الشاعر واألدي���ب ال��ذي تخرج م��ن المدرسة 
الشمسية بذمار وكان ذا ثقافة زيدية محضة، 
فالقضية الدينية والمعتقدية عند ذلك الجيل 
لم تكن قضية استغراق أعمى في المفاهيم بل 

كانت قضية بحث دائم عن المعرفة وفق أسس 
ومنطلقات أصولية واضحة القواعد والمحددات.
وفي خمسينيات القرن كانت اليمن عضوًا في 
التحالف العربي بين مصر والسعودية، وأذكر أن 
صور الزعماء الثالثة عبدالناصر والملك سعود 
واإلمام أحمد تم رسمها في األواني وعلى أغلفة 
 ه��ذا الحلف بعد أن عقدت 

ّ
الدفاتر، وانفض

السعودية مؤتمرًا إسالميًا بعد موسم الحج 
لعام 1961م للوقوف أم��ام إع��الن عبدالناصر 
تطبيق االشتراكية العالمية، وكان موقف الدولة 
المتوكلية مؤيدًا لموقف المملكة حينها، وعلى إثر 
ذلك حدث الصراع بين مصر والسعودية والذي 
استمر الى مطلع عقد السبعينيات وكانت اليمن 

هي مسرح ذلك الصراع طبعًا.
ومنذ مطلع عقد السبعينيات الى مطلع عقد 
التسعينيات كانت العالقة اليمنية السعودية 
شبه مستقرة، فالمملكة م��ع دول��ة الكويت 
يتحمالن الجزء األكبر من موازنة الدولة اليمنية 
ولم يفتر نشاطهما اإلنمائي في اليمن، وثمة مآثر 
تنموية حيوية كطريق جيزان الحديدة بالنسبة 
للسعودية، وكلية الطب بجامعة صنعاء بالنسبة 
للكويت..وبعد عام 90م وحتى هذه اللحظة 
أخ��ذت العالقة اليمنية السعودية مسارات 
لت حرب الخليج منعطفًا خطرًا في 

ّ
متعددة وشك

بنية هذه العالقة وفي شكلها وتركت أثرًا مدمرًا 
في التصورات والمعتقدات في الوجدان الشعبي 
الجمعي وفي تصورات ومعتقدات النخب الثقافية 
واإلبداعية واالعالمية وعند رموز بعض القوى 
والكتل السياسية، وقد ساهم الدعم السعودي 
لبعض الرموز االجتماعية والدينية في مضاعفة 
الشعور العدائي عند النخب الثقافية كنتيجة 
منطقية لحالة التنافر بين تلك الرموز والنخب 
الثقافية واالعالمية والقوى الطالئعية، وكانوا 

ي��رون أن المملكة تقف ض��د حركة المجتمع 
وتطوره من خالل دعم تلك القوى التقليدية 
المعيقة لعملية االنتقال في المجتمع اليمني، 
كما أن السلوك الفردي لتلك الرموز كان مستفزًا 
للوجدان الشعبي العام، وعند هذا المستوى من 
ات  الوعي حدث التنافر، ولذلك تعزز في البناء
الثقافية اليمنية عدائية السعودية واستهدافها 
لليمن أرضًا وإنسانًا ودولة، وترسخ في البناءات 
الثقافية السعودية نكران أه��ل اليمن، وقلة 
مروءتهم، فهم في الغالب يعضون اليد التي تمتد 
إليهم باإلحسان، ويقبلون اليد التي ال تعترف 
بوجودهم، كما تذهب الى ذلك بعض الكتابات 
وهي تستند الى موقف اليمن من حرب الخليج 
التي ساندت العراق، في حين العراق لم يقدم لها 
شيئًا وعضت يد اإلحسان للسعودية والكويت، 
وهما الدولتان اللتان كانتا تتحمالن الجزء األكبر 
من موازنة الدولة  وتقومان بالمشاريع االنمائية 

االستراتيجية المهمة في اليمن.
ما أجزم به في هذه العجالة هو أننا يجب أن 
نبحث عن المعرفة ونعيد ترتيب نسق التفاعل 
مع الحدث السياسي، فالعالقات  الجيوسياسية مع 
المملكة ال يمكن القفز على حقيقتها الموضوعية 
كما أنه وفق المفاهيم السياسية العامة ال يمكن 
القفز على مصالح المملكة، وإع���ادة ترتيب 
المفاهيم والبنية العقائدية والمعرفية لكل طرف 
أصبحت ضرورة، فالقضايا التي تطرح سؤالها 
يجب أن نتفاعل معها معرفيًا حتى نتجاوز حدود 

الزيف لنتمكن من تحقيق أهداف النهضة.
وأظن أنه من الزيف القول إن المملكة ال ترغب 
في استقرار اليمن، ذلك ألن االستقرار األمني يوفر 
استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا، وبالتالي راحة بال 
لساسة المملكة.. ووفق المفاهيم السياسية فإن 

استقرار اليمن هو البعد االستراتيجي للمملكة.

عبدالفتاح علي البنوس

اليمــن.. والسعودية

عبدالرحمن مراد

أعمال اإلرهاب سوف تزداد باليمن 
لتكرار تجربة أفغانستان

 ثم��ة قضاي��ا جوهري��ة ه��ي ف��ي صمي��م وجوهر الس��ؤال 
السياس��ي اليمن��ي كانت وماتزال في بن��ود األجندة المؤجلة، 
ومن تل��ك القضاي��ا العالق��ات الجيوسياس��ية م��ع المملكة 
العربية السعودية، إذ المالحظ أنه مع كل اهتزاز يطرأ على طبيعة 
وش��كل العالقة نجد تمترس��ًا ضديًا وعدائيًا ال يس��تند على أسس 
منطقي��ة أو أس��س معرفي��ة، فالقضي��ة عند كل لحظ��ة خالف بين 
البلدي��ن تأخذ بعدًا انفعالي��ًا غاضبًا غير مدرك لألثر المزدوج الذي 
يتركه مث��ل ذلك االنفعال ف��ي البنية الخيالية وف��ي مداميك الرؤية 

المعتقدية لكل طرف عن اآلخر.


