
وسائل إعالمية تناقلت -األربعاء الماضي- خبر قرار الواليات 
المتحدة األمريكية فرض عقوبات على قيادات بارزة فيما تسمى 
بالمقاومة تنتمي لحزب اإلصــالح «جماعة اإلخــوان المسلمين» 
لتورطهم بدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وذكرت 
عدة مواقع اخبارية أن من بين القيادات اإلصالحية التي فرضت 
عليها أمريكا عقوبات، المرتزق الحسن علي ابكر القيادي في 
تنظيم اإلخــوان «حزب اإلصــالح» والمسئول األول في محافظة 
الجوف واصبح عام ٢٠١٤م قائدًا لتنظيم القاعدة في محافظتي 
الجوف ومأرب، كما أنه قائد ما يسمى بالمقاومة بمحافظة الجوف 
وقد عينه الخائن هادي عضوًا في مجلس الشورى.. وكذلك المدعو 

عبدالله فيصل صادق األهدل.. اضافة إلى منظمة رحماء 
الخيرية والتي تتخذ من مدينة الشحر 

بحضرموت مقرًا 
لها..

هذا القرار 
لـــيـــس األول 
ـــذي تتخذه  ال
وزارة الخزانة 
األمريكية فقد 
سبق أن اعلنت 

قـــــــرارات كــهــذه 
ومنها قرار اعلنته 
فـــي بـــدايـــة شهر 
ــمــاضــي  ــر ال ــب ــم ــوف ن
أدرجــــت فــيــه مالكي 
شركة العمقي واخوانه 

للصرافة وهما سعيد 
صالح العمقي، ومحمد 
صالح العمقي، على قائمة 
اإلرهـــاب بتهمة تقديم 
الدعم لتنظيم القاعدة في 

شبه جزيرة العرب.. ليس 
هذا فحسب بل لقد ادرجت 
أمــريــكــا ايــضــًا فــي ديسمبر 
عـــام ٢٠١٣م عــبــدالــوهــاب 
الحميقاني رئيس حزب الرشاد 

في قائمة الداعمين لإلرهاب وأنه 
مــتــورط فــي مساعدة التنظيم 

خالل االضطرابات السياسية في اليمن على اكتساب موطئ قدم 
ومعقل له في محافظة البيضاء هذا باالضافة الى أنه تولى منصب 
القائم بأعمال أمير التنظيم في منتصف عام ٢٠١١م والعامري 
أو الحميقاني سبق أن عينه هادي عضوًا في مؤتمر الحوار الوطني، 
كما أصبح وزيرًا في حكومة فنادق الرياض ليس هذا فحسب بل إن 
نائف القيسي المعين من هادي محافظًا للبيضاء هو أيضًا أدرج ضمن 
قائمة اإلرهاب، والمثير للدهشة أنه ومنذ بداية العدوان العسكري 
على اليمن الذي تقوده السعودية منذ مارس ٢٠١٥م تقوم 
أمريكا والسعودية بتقديم الدعم والمساعدة للجماعات اإلرهابية 
وتمدها بالمال والسالح وتقدم المساندة السياسية واإلعالمية لهم 
الستمرار الحرب وإسقاط الدولة في اليمن وتدمير كل مؤسساتها، 
وتقوم بشكل مستميت بخوض حرب تهيئة اليمن لتصبح معسكرًا 
مفتوحًا إلنتاج الجماعات اإلرهابية لتكون بمثابة سالح جديد 
تستخدمه لتهديد العالم وضرب مصالح الدول المخالفة لها، 
وكذلك لخوض حروب بالوكالة بدًال عنها لفرض هيمنتها على 
العالم أو السيطرة على أهم المواقع االستراتيجية كحٍد أدنى..
ما يجب اإلشارة إليه اليوم هو أن أمريكا والسعودية وهادي 
وأتباعه والجماعات اإلرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش 
يقاتلون في خنادق مشتركة ضد الجيش اليمني، ولم تكتف 
السعودية وأمريكا بذلك بل لقد سلموا لإلرهابيين الموانئ 

اليمنية ومنابع النفط والغاز والذين جنوا أمواًال باهظة من وراء 
تهريب النفط ومايزالون إلى اليوم، على الرغم من التحذيرات التي 
اطلقها السفير الروسي في اليمن من استمرار تمكين الجماعات 
اإلرهابية من ممارسة تهريب المشتقات النفطية بتعاون من 

قوات تحالف العدوان إال أن ذلك لم يغير من األمر شيئًا..
لقد حذر مجلس األمن الدولي مرارًا وتكرارًا من خطورة استمرار 
العدوان على اليمن والذي ال يصب إّال في خدمة توسع وتمدد 
نشاط القاعدة وداعش في اليمن، إّال أن السعودية ماتزال ترفض 
بذل لوقف الحرب ورفــع الحصار على اليمن 

ُ
كل الجهود التي ت

بذل من أجل ايجاد حل لألزمة 
ُ
وتعمل على عرقلة المساعي التي ت

سلميًا وعبر الحوار، فهذا التعنت ال يمكن أن يكون بعيدًا عن 
رغبة أمريكية وبريطانية لتحويل اليمن إلى افغانستان جديدة..
والمضحك المبكي معًا أن تسمع أن أمريكا تفرض عقوبات على 
شخص أو شخصين، في الوقت الذي نجدها تدعم مع السعودية 
الخائن هادي سياسيًا وعسكريًا وإعالميًا وماديًا، ولم تتساءل عن 
سر قدرة هادي على حشد اآلالف من اإلرهابيين حوله وفي بضعة 
أشهر وخوضهم القتال إلى جانبه وتنفيذ أوامره إلى درجة بات 
الكثيرون على قناعة أن تنظيمي القاعدة وداعش مجرد جماعات 
تتبع هــادي وتأتمر بــأوامــره، هذا إذا لم يكن هو األب الروحي 

هم..
ّ
 لف

ّ
للقاعدة وداعش واإلخوان ومن لف

وما يثير االستغراب والدهشة هنا هو كيف أن هادي يصدر 
قرارات تقضي بتعيين قيادات إرهابية في قيادة الجيش واألمن 
م محافظات حضرموت 

َّ
ي شئون المحافظات، ومن ذلك أنه سل

ّ
ولتول

والبيضاء ومأرب لقيادات في القاعدة ولم تعترض السعودية 
أو أمريكا على ذلــك فيما هم يشكلون تحالفًا عسكريًا واحــدًا 
ويزعمون أنهم يحاربون اإلرهاب.. ثم لماذا لم يتعرض اعضاء 
التنظيم التابعون لهادي طوال أكثر من عام ألي استهداف من 
قبل طائرات بدون طيار التي تحركها أمريكا لقتل األبرياء.. ليس 
هذا فحسب بل إن تعز أصبحت وكرًا للجماعات اإلرهابية حيث 
تنتشر فيها عشرات المعسكرات التدريبية لتنظيمي القاعدة 
وداعــش وتتزايد عمليات استقطاب المئات من شباب اليمن 
الذين يجري تجنيدهم لالنضمام إلى صفوف اإلرهابيين استغالًال 
ألوضاعهم المعيشية الصعبة، بتزامن مع قيام هادي وتحالف 
العدوان بترويج ثقافة التعصب والتطرف والكراهية والتكفير 
في المناطق التي يسيطر عليها مرتزقة السعودية، وال نجافي 
الحقيقة إْن قلنا إنه يجري استنساخ تجربة من معسكرات طالبان 

افغانستان في اليمن..
وما اليمكن تصديقه من وراء قرارات العقوبات األمريكية أن 
واشنطن تدرك أن الحسن أبكر من قيادات ما يسمى بالمقاومة 
وتقوم السعودية بدعمه باألسلحة واألمــوال وتقاتل الى جانبه 
طائرات تحالف العدوان باعتباره من أتباع هادي.. فلماذا سكتت 

أمريكا عنه طوال الفترة الماضية..؟!
وإذا كانت أمريكا فعًال جادة في محاربة اإلرهاب واإلرهابيين 
فــلــمــاذا ال نسمع لــهــا صــوتــًا والــفــريــق 
«هــادي»  العسكري الميداني التابع لـــ
ونــائــبــه عــلــي محسن وقـــيـــادات حــزب 
االصالح جميعهم على عالقة باإلرهاب؟
غير أن السؤال األهم الذي يحتاج إلى 
اجابة ملحة هو لماذا أقدمت اإلمــارات 
على اعتقال السفير أحمد علي عبدالله 
صالح ووضعه تحت اإلقامة الجبرية، في 
الوقت الذي نجد أن السعودية تحتضن 
إرهابيين ويستقبل مسئولوها في 
قصورهم الفارهة قــيــادات معروفة 
بعالقتهم بــالــقــاعــدة ومــنــهــم على 
سبيل الــذكــر عبدالمجيد الــزنــدانــي 
والعامري وبامعلم والعرادة وباتيس 

والمخالفي؟!

القيسي من كبار قيادات القاعدة وبمنصب «محافظ  للبيضاء»
اتخذت أمريكا في مايو ٢٠١٦م قرارًا قضى بفرض عقوبات على ستة أشخاص متورطين 
بدعم وتمويل القاعدة من بينهم نائف صالح سليم القيسي محافظ البيضاء المعين من قبل 
الخائن عبدربه منصور هادي والمدعو غالب عبدالله الزائدي «من مأرب» وإدراجهما في قائمة 

اإلرهابيين العالميين بموجب القرار رقم «١٣٢٢٤».
وقال القرار: إن وزارة الخزانة األمريكية أدرجت نائف القيسي بسبب قيامه بالعمل باالنابة أو 
لصالح تنظيم قاعدة جزيرة العرب من خالل توفير الدعم المادي والمالي للتنظيم، واعتبارًا 
من عام ٢٠١٦م عمل القيسي مسئوًال كبيرًا في تنظيم القاعدة في جزير العرب ومموًال 
للتنظيم في السابق، وقد حصل القيسي على أموال لصالح التنظيم من مصادر خارجية، 
كما أوصل مساعدات للتنظيم واستخدم موقعه القيادي والسياسي في محافظة البيضاء 
بهدف تسهيل اتساع رقعة وتواجد تنظيم القاعدة.. اضافة الى أنه يعمل على نقل 

األموال واألسلحة للتنظيم في البيضاء وأبين.
وعمل القيسي عام ٢٠١٥م على تهيئة األوضاع لتمكين عناصر القاعدة من السيطرة 
على محافظة البيضاء واليمن من خالل تقديم األمــوال واألسلحة للتنظيم وعناصر 
اإلصالح، هذا اضافة الى أن القيسي عمل في التخطيط للعمليات العسكرية للقاعدة 

في اليمن وقدم الدعم المالي لمعسكرات القاعدة.

سّميهم «مقاومة»
ُ

السعودية ت

تقارير العدد:  
(١٨٣٦)

 12 / ديسمبر / 2016م  
13 / ربيع أول / 1438هـ

4االثنين: 

تثير التصريحات التي تطلقها وزارة الخزانة األمريكية بين الحين واآلخر بإدراج اسماء يمنيين وجمعيات إلى قائمة اإلرهاب، االشمئزاز والسخرية في آن واحد، حيث   
تحاول أمريكا من وراء مثل هذه القرارات ان تقدم نفسها للعالم كدولة بريئة من صناعة اإلرهاب وليس لها عالقة بدعم وتمويل الجماعات اإلرهابية، وخاصة تنظيمي 
القاعدة وداعش في اليمن وغيرها من الدول.. فيما يعد اعالن أمريكا بضم شــخص أو شــخصين ضمن الجماعات اإلرهابية مجرد ذر الرماد على العيون، ومحاولة للتســتر 
على الدور األمريكي السعودي القذر الذي يعد السبب الرئيسي وراء تسليم أجزاء كبيرة من اليمن للجماعات اإلرهابية بعد إنهاك الدولة وتدمير جزء من الجيش اليمني عبر 

مخطط تآمري نفذه الخائن هادي واطلق عليه «إعادة الهيكلة»، في ظل استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ قرابة عامين..

م المعسكرات للقاعدة
َّ

رت الجيش اليمني.. وهادي سل  اإلمارات احتجزت السفير أحمد علي والسعودية تفتح قصورها للعامري والزنداني! أمريكا والسعودية دمَّ

 كتب/ محمد أنعم

أدرجت أمريكا المدعو غالب عبدالله الزائدي ضمن القاعدة في مأربغالب الزائدي أمير 

قائمة اإلرهاب في مايو ٢٠١٦م بتهمة تقديم السالح 

واألمـــوال والمجندين لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب واتساع تمددهم في محافظة مأرب.

وأوضحت أن الزائدي أصبح في عام ٢٠١٥م قائدًا 

للتنظيم في مأرب وتمت مبايعته من عناصر التنظيم 

وعمل على تمويل أنشطة التنظيم في مــأرب، كما 

حصل على أموال وأسلحة وقدمها لتنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب واستخدمها لمواجهة الحوثيين.
في عام ٢٠١٤م استخدم مجمع الزائدي في مأرب 

مقرًا رئيسيًا النطالق عمليات عناصر القاعدة.

التنسيق بين المخابرات السعودية والقاعدة الختطاف موظفي إغاثة باليمن
كشف مصدر أمني عن عملية تنسيق عالية 
تجري بين ضباط مخابرات سعوديين وقيادات 
في تنظيم القاعدة للقيام بعمليات اختطاف 
لموظفي االغاثة االنسانية من عرب واجانب 

في عدد من محافظات الجمهورية .
وأوضـــح المصدر لوكالة "ســبــأ" أن ضباط 
االرتباط في منفذ الوديعة استدعوا السبت 
الموافق ٢٩ أكتوبر الماضي- قــيــادات من 
عناصر القاعدة وطلبوا منهم القيام بعمليات 
اختطاف موظفي اغاثة عــرب وأجــانــب من 
العاملين في عدد من المحافظات وخاصة في 
صنعاء والحديدة .. مؤكدًا أن قيادات القاعدة 
أبــدوا استعدادهم للقيام بهذه العمليات 
ــدعــم الـــمـــادي الــكــبــيــر لتسهيل  وطــلــبــوا ال

المهمات.
وأهـــاب المصدر بكافة العاملين العرب 
ــي 

ّ
ـــة تــوخ واألجـــانـــب فـــي مــنــظــمــات اإلغـــاث

الحيطة والحذر في تنقالتهم والتنسيق مع 
قيادات األجهزة األمنية لما من شأنه تفويت 

الفرصة على المتربصين بهم وإفشال تلك 
المخططات.

ودعـــا الــمــصــدر األمــنــي المجتمع الــدولــي 
ومنظمات حقوق االنسان والمنظمات االغاثية 
والعاملة فــي المجال االنساني الــى ان تتخذ 
المواقف المناسبة تجاه هذه المخططات التي 

يراد منها تشويه صورة اليمنيين والتشكيك 
في قيمهم وأخالقياتهم وابتزاز المنظمات 
وزيادة معاناة الشعب اليمني الذي يقبع تحت 
ــعــدوان منذ عامين وذلـــك على  الحصار وال
غرار ما حصل للموظفة الفرنسية العاملة في 

الصليب االحمر الدولي في العام المنصرم.

اإلخوان يتهمون بن مبارك بالوقوف وراء إدراج أبكر واألهدل في قوائم اإلرهاب
اتهم ناشطون مــن االخـــوان منهم الكاتب عباس 
الضالعي أحد العناصر حزب االصالح المتشددة والداعمة 
للعدوان السعودي عوض بن مبارك السفير المعين من 
هادي في واشنطن بأنه الجاسوس وراء تصنيف أمريكا 

لقيادات ما أسماها بالمقاومة في قائمة اإلرهاب.
وقال الضالعي في مقال له: وصفي لسفير اليمن 
الــحــالــي بــواشــنــطــن بــالــجــاســوس (ســبــق ونــشــرت 
بالتفاصيل دوره كجاسوس) لم يكن اعتباطًا او 
مزاجية وانما بناء على معلومات دقيقة حول أدائه 
المشبوه اثناء عمله مديرًا لمكتب الرئيس هادي 
وتكليفه بأمانة مؤتمر الحوار بناء على توصية من 
السفير األمريكي السابق والمبعوث االممي السابق 
لليمن جمال بنعمر، ومواقفه المشبوهة اثناء 
اجتماعات الرئاسة بسفراء الــدول العشر لمرات 

عدة.
وأضاف الضالعي: أن بن مبارك وبناء على معلومات 
دقيقة يقف وراء تقديم تقارير لسفارات اجنبية 
ومنظمات، قام من خالل هذه التقارير بتصنيف 

جبهات المقاومة في عدن وتعز والبيضاء ومأرب 
والجوف بأنها جبهات مخترقة من قبل تنظيم 

القاعدة.
واستطرد قائًال: قائمة القيادات اليمنية لدى 
الجاسوس بن مبارك طويلة ولــن تتوقف عند 
الحسن ابكر واالهــدل ومن سبقهما وستضاف 
أسماء جديدة وقيادات كبيرة في الدولة سياسية 
وعسكرية وستضاف مكونات سياسية أيضًا، 
طلب االمريكان بترشيح الجاسوس بن مبارك لم 
يكن من باب الصدفة او لسواد عيونه بل لدوره 
في تقديم خدمات تلبي رغبة أمريكا بتوفير 
أدوات ضغط تدين األطراف المقاومة لميليشيا 
الحوثي ، وال نستبعد ان تصنف أمريكا حكومة 
الشرعية مستقبًال باإلرهابية او حتى الرئيس 
هادي نفسه، ومــادام هذا الجاسوس موجودًا 

فتوقعوا كل شيء ..
واختتم عباس الضالعي مقاله بمطالبة هادي 

وحكومته بإبعاد بن مبارك من واشنطن.


