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بقلم: إلياس فرحات *
اعلن في يناير 2009 عن تشكيل موحد لتنظيم القاعدة في اجلزيرة 
العربي����ة بعد مبايعة »مجاهدي بالد احلرمني« إلمارة القاعدة في اليمن 
والعمل معا حتت اس����م واحد هو »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب«، 
واعلن اليمني ناصر الوحيش����ي اميرا له����ذا التنظيم. كما اعلن مصدر 
اعالمي للقاعدة في حديث في مركز فجر االسالم وموقع مؤسسة املالحم 
عن مسؤولية التنظيم عن باكورة عمليات التنظيم املوحد وهي عملية 
استهداف السفارة االميركية في صنعاء بتفجير سيارة يقودها انتحاري، 
باعتبارها »معقال هاما من معاقل احلملة الصهيو صليبية على املسلمني 
في الصومال وجزيرة العرب والعراق وافغانستان وفلسطني« وكشف 

ان التنظيم يضم شبانا من بالد احلرمني وغيرها من البلدان.
نائب االمير ابوسفيان الشهري الذي لم يكن مضى على اطالق سراحه 
من معتقل غوانتانامو عشرة اشهر اوضح انه »متكن من اخلروج من بالد 

احلرمني وااللتحاق بإخوانه في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب«.
وكان ابوس����فيان السعودي اجلنس����ية يحمل الرقم 372 في معتقل 
غوانتانامو، قد افرج عنه مع مجموعة من املعتقلني وعادوا الى السعودية. 
ثم تسلل ابوسفيان عبر احلدود السعودية - اليمنية البرية التي يبلغ 
طولها 1458 كلم والتي يصعب ضبطها من قبل الس����لطات االمنية في 

السعودية واليمن.

استهداف المصالح الغربية

وحسب شبكة »سي ان ان« االميركية اصدر ابوسفيان سعيد الشهري 
تسجيال صوتيا في 9 مارس 2009 دعا فيه الى استهداف املصالح الغربية 
املنتشرة في اجلزيرة العربية وطالب باالستعداد حلرب مقبلة تستهدف 
التنظيم في اليمن مبشاركة اميركية غير مباشرة. وكشف الشهري اهتمام 
القاعدة بالسيطرة على مضيق باب املندب، معتبرا ان ذلك »سوف يغلق 
الباب ويضيق اخلناق على اليهود« ودعا بقية املس����لحني الى مواصلة 
القتال لتحقيق هذا الهدف، وشن هجوما عنيفا على احلكومات املصرية 

والسعودية واليمنية بدعوى دعمها للصليبيني.
وكان الشهري قد استهل حديثه بطمأنة تنظيم القاعدة في »خراسان« 
وهي االس����م القدمي لباكستان وافغانستان وما يجاورهما حيث يعتقد 
ان زعيم القاعدة اس����امة بن الدن يتواجد هناك، الى سالمة القيادة في 
فرع اجلزيرة العربية وندد بالهجمات التي نفذتها صنعاء ضد عناصر 
التنظيم في مدن شبوة وابني ومأرب. وحتدث الشهري عن دور يهودي 
في اس����تهداف عناصره وقال ان »اليهود يعملون من خلف الكواليس« 
واعتبر ان مؤمت����ر لندن الذي عقد في مطلع يناير 2010 لبحث الوضع 
ف����ي اليمن، اتخذ قرارا بش����ن حرب على تنظيم القاع����دة في هذا البلد 
بقيادة اميركية وان ذلك س����يجري بطريق����ة املواجهة غير املعلنة عبر 
جمع معلومات بواس����طة طائرات التجس����س. واضاف الشهري ايضا 
ان واشنطن س����وف تلجأ الى خطة بترايوس )الذي كان قائدا للقيادة 
الوس����طى االميركية وحاليا قائد قوات حلف االطلسي في افغانستان( 

التي اعتبر انها تقوم على ثالثة محاور:
� جتيي����ش املس����لمني ض����د بعضه����م البع����ض وخلق ما يس����مى 

بالصحوات.
� تشويه سمعة املجاهدين بالقيام بأعمال تخريبية كتفجير املساجد 

واالسواق.
� بث اجلواسيس والقيام بإغراءات باالموال الستمالة عامة املسلمني 

عن طريق اجهزة االستخبارات في الدولة اليمنية.
وحض الشهري القبائل اليمنية على مهاجمة من وصفهم ب�»العمالء 
الذين يتآمرون مع الصليبيني على املس����لمني« واض����اف »ان الفنت قد 
تالطمت عليكم في جزيرتكم فالرافض����ة واليهود والنصارى واحلكام 
اخلونة املرتدون قد تكالبوا عليكم وكل يريد دينكم وانفسكم واموالكم 
واعراضكم وليس لكم مخرج من هذه الفنت اال اجلهاد في س����بيل اهلل«. 
وش����كر الشهري »حركة الش����باب« الصومالية الذين عرضوا مناصرة 

تنظيمه.

السفن التجارية والعسكرية

وفي 23 مارس من العام نفسه حذرت مصادر استخباراتية اميركية 
من ان السفن التجارية والعسكرية التي تبحر مقابل السواحل اليمنية 
معرضة لهجمات من تنظيم القاعدة واشارت املصادر الى وجود روابط 
بني عمليات القرصنة التي جتري بش����كل كبير على سواحل الصومال 
وتنظيم القاعدة في اليمن. لكن توماس كونترمان مساعد وكيل وزارة 
اخلارجية االميركية للش����ؤون االمنية والسياس����ية قال انه من اخلطأ 
الربط بني عمليات القرصنة وتنظيم القاعدة، اال انه اقر بأن القاعدة قد 
تلجأ لهذا االسلوب بهدف جمع املال الالزم لعملياتها بعدما تورطت، على 
حد قوله، في شبكات االجتار بالبشر واملخدرات والسالح. وعن الرابط 
بني تنظيم القاعدة في اجلزيرة العربية وحركة الشباب الصومالية قال 
كونترمان: هناك تعاون بينهما لكنهما ليس����ا فصيال واحدا وان النظر 

اليهما على هذا االساس غير صحيح سياسيا.
كان هذا بداية التباين بني وكالة املخابرات املركزية ووزارة اخلارجية 
االميركية حول القاعدة في اليمن والصومال الذي مازال مستمرا بامناط 

مختلفة.
ويكمن سبب هذه التباينات في املساحة الواسعة التي تقع فيها هذه 
االحداث، فاليمن هو اكبر دولة في عدد السكان في اجلزيرة العربية وهو 
افقر بالد العرب ويعد تربة خصب����ة للتنظيمات االصولية واحلركات 
املتطرفة وله حدود طويلة مع الس����عودية وساحل بحري على البحر 
االحمر وبحر العرب ويشكل انتشار القاعدة في مناطق الثروة النفطية 
هذه، تهديدا مباش����را للمصالح الغربية واألميركية، فهي متواجدة في 

في اليمن م����ن دون ان تتأثر وتيرة العمليات في باكس����تان، ووصف 
املسؤول نفسه ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يشهد منوا ملحوظا 

وان الواليات املتحدة قلقة حيال ذلك اكثر مما كانت عليه من قبل.

أنور العولقي

ووصف هذا التنظيم ايض����ا بانه اكثر ضراوة واقداما اذ انهم وبعد 
اش����هر قليلة على توحي����د التنظيم جنحوا في اع����داد خطة وتنفيذها 
بارسال انتحاري على منت طائرة متوجهة الى ديترويت هو النيجيري 
عم����ر فاروق عبداملطلب، واوضح ايضا ان هناك دورا لليمني االميركي 
املول����د انور العولقي »وهو املتهم بانه يقف وراء الهجوم الذي وقع في 
فورت هود تكساس« في قيادة التنظيم، وقد ساعدته لغته اإلجنليزية 

الطليقة على توسيع النطاق اجلغرافي لعمل التنظيم.
وكتب فيليب ماد وهو مس����ؤول سابق في وكالة املخابرات املركزية 
ف����ي مجلة مكافحة االره����اب الصادرة عن اكادميية وس����ت بوينت ان 
احلدود الباكس����تانية االفغانية لن تبقى وحدها مصدر اخلطر وناقش 
احتمال ان احدى اخلطط املعدة للقيام بعمل ارهابي في الواليات املتحدة 

ستنجح«
وفي اشارة واضحة على جدية التركيز على اليمن قال احد املسؤولني 
في ادارة اوباما لواشنطن بوست ان تصعيد العمليات في اليمن يهدف 
الى حتسني االستخبارات في تلك البالد واضافة خيارات جديدة من اجل 

تنفيذ هجمات عند حتديد اهداف ارهابية.
ومتتلك وكالة املخابرات املركزية قدرات وامكانات في باكس����تان ما 
مقداره اكثر بعش����ر مرات مما متتلكه في اليمن، ولقد طورت وحسنت 
الضباط املتابعني لالوضاع اليمنية لكنها لم تنشر بعد طائرات من دون 

طيار الستخدامها بتنفيذ هجمات على عناصر القاعدة. 
اما الهجمات التي نفذت مؤخرا فقد كانت بواس����طة صواريخ كروز 
من فوق الس����فن والغواصات املبحرة في خليج عدن واحمليط الهندي 
وباسلحة اخرى اقل دقة من تلك التي حتملها الطائرات من دون طيار، 
فق����د اخطأ صاروخ اميركي هدفه احملدد وه����و جتمع لعناصر القاعدة 
واصاب نائب محافظ مأرب وأدى الى مقتله وتبني الحقا انه كان يحاول 

اقناع عناصر القاعدة باالستسالم.
وسرعان ما ظهر اعتراض من احلكومة اليمنية على وجود طائرات من 
دون طيار على اراضيها وقال مسؤول ميني ان الوضع في اليمن يختلف 
عن الوضع في باكس����تان، هذا الكالم دفع وكالة املخابرات املركزية الى 
حتسني امكاناتها من اجل القيام بهجمات ضد االرهابيني انطالقا من قاعدة 

اميركية في جيبوتي اذا ما استمرت احلكومة اليمنية باملمانعة.
ويخشى بعض املسؤولني في وكالة املخابرات املركزية من ان تكون 
مواجه����ة القاعدة في اليمن اصعب مما هي عليه في باكس����تان باعتبار 
ان اليمن هي املوطن االصلي لزعيم تنظيم القاعدة في العالم اسامة بن 
الدن، وفي جانب آخر من االدارة االميركية، تضطلع وزارة اخلارجية - 
مكتب مكافحة االرهاب باجلزء االكبر من مهام املواجهة في اليمن وهي 

ال تلتقي متاما مع طروحات وكالة املخابرات املركزية.
ويرى منسق مكافحة االرهاب في وزارة اخلارجية دانيال بنجامني 
في محاضرة القاها في 7 س����بتمبر 2010 في مؤسسة الواليات املتحدة 
للسالم � مجموعة السالم في اليمن انه ال يوافق على تصنيفات وترتيب 
لدرج����ة خطورة االرهاب وذلك ردا على م����ا تروج له وكالة املخابرات 
املركزية ويضيف ان اخلطر الناش����ئ عن االرهاب في اليمن هو مبعث 
قلق امني للواليات املتحدة لكن تنظيم القاعدة االس����اس في باكستان 

يبقى شديد اخلطورة ويستهدف الواليات املتحدة باستمرار. 
ويضي����ف ان اليمن ليس هاجس����ا امنيا جديدا ففي ديس����مبر عام 
1992 اس����تهدفت عملية تفجير ارهابية جنودا اميركيني في فندق في 
ع����دن كانوا في طريقهم الى الصومال. وعام 2000 وقع تفجير املدمرة 
االميركية كول الراسية في ميناء عدن. ومنذ ذلك الوقت تقوم السلطات 
اليمنية بشن هجمات على عناصر القاعدة ومراكزها واوقفت العديد من 
القيادات والعناصر واخرها الهجوم الذي شنته قوات االمن اليمنية في 
اواخر سبتمبر 2010 على منطقة احلوطة في مديرية ميفعة، محافظة 
شبوة ومتكنت حس����ب بيان لها من »تطهير املنطقة من االرهابيني«. 
وراف����ق ذلك انباء عن فرار مجموعات من القاعدة الى اجلبال املجاورة 
ونزوح العديد من االهالي االمر الذي خلق وضعا انس����انيا صعبا زاد 

من صعوبة الوضع القائم اصال.

أعمال إرهابية داخل الواليات المتحدة

وحس����ب كالم لبنجامني يعتبر ان املهم اليوم هو ان تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب اظهر رغبته في القيام بأعمال ارهابية داخل الواليات 
املتحدة وذلك عندما ش����ن عملية النيجيري عمر عبداملطلب. وبعد هذه 
احلادثة اجرت ادارة الرئيس اوباما مراجعة شاملة لسياستها في اليمن 
وتوصلت ال����ى اعتماد مقاربة جديدة للوضع في ه����ذا البلد دعت الى 
التنسيق مع »العبني دوليني اخرين« لتحقيق االهداف. وقد حدد بنجامني 
ان االستراتيجية اجلديدة للواليات املتحدة تسعى ملعرفة اسباب وجذور 
عدم االستقرار وحتسني اداء احلكومة واالساس في ذلك هو بسط سلطة 

الدولة وقواتها االمنية على جميع السكان في جميع انحاء البالد.
وقام العديد من مسؤولي االدارة االميركية بزيارات الى اليمن وعقدوا 
اجتماعات على اعلى املس����تويات من بينهم نائب رئيس مجلس االمن 
القومي برنان ومعاون وزير اخلارجية لشؤون الشرق االدنى جيفري 

فيلتمان واجلنرال بترايوس عندما كان قائدا للقيادة الوسطى.
في املقابل استضافت جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع 
في واش����نطن وفدا رسميا مينيا ملدة اسبوعني عقد خاللها سلسلة من 

االجتماعات مع املعنيني باملوضوع اليمني في االدارة.

املناطق الش����رقية واجلنوبية )مأرب، ش����بوة، حضرموت(، ومناطق 
الس����واحل اليمنية اجلنوبية والغربية )أبني، عدن، احلديدة( التي تعد 
ممراتها ومضائقها املائية )البحر العربي، خليج عدن، باب املندب( من 
أهم املمرات الدولية، ولهذا تش����كل القاعدة تهديدا مباشرا ملنابع الثروة 
التي تس����تثمرها الش����ركات الغربية واألميركية على األرض، وتهديدا 
ملنطقة مرور القوافل التجارية واألس����اطيل العس����كرية في البحر، كما 
ان الصومال له س����احل ميتد على البحر االحمر وخليج عدن واحمليط 

الهندي بطول ثالثة آالف كلم. 
ويقع باب املندب على املدخل اجلنوبي للبحر االحمر بني الس����احل 
الصومالي والس����احل اليمني وهو ممر اجباري وضيق نسبيا للسفن 
القادمة من قناة السويس ومن ميناء ايالت االسرائيلي. اذا اخذنا بعني 
االعتبار الوضع غير املستقر واملتدهور في الصومال بغياب سلطة الدولة 
املركزية وانتشار الفوضى في البالد وخصوصا على امتداد ساحلها ندرك 
حجم مش����كلة التهديد املستمر حلركة املالحة في املنطقة التي تعبرها 
الزاميا 18 الف سفينة س����نويا. كما تزداد عمليات قرصنة السفن لقاء 
فدية مالية رغم االجراءات التي تتخذها القوات البحرية لبعض الدول 
حلماية مراكبها العابرة. اما س����احل اليمن الذي ميتد على بحر العرب 
والبحر االحمر ملسافة 1900 كلم فهو يصعب ضبطه خصوصا ان القوات 
البحرية اليمنية حاليا غير كافية وغير قادرة على ضبط حركة املالحة 

وعبور السفن في املياه االقليمية والدولية على امتداد الساحل.
لقد ارادت القاعدة توحيد التنظيم في السعودية واليمن ومتركز قيادته 
ومعظم عناصره في اليمن وحتديدا القسم اجلنوبي من البالد مستفيدة 
من حالة الوهن التي اصابت الس����لطة املركزية في اليمن وازدياد اتكال 
الدولة على العامل القبلي لبسط سلطتها وتنفيذ قراراتها، وليس سرا 
ان الدولة اليمنية تعاني من مشكلة في الشمال حيث يبسط احلوثيون 
س����لطتهم على معظم محافظتي صعدة وعمران وخاضوا ست حروب 
شاركت اململكة العربية الس����عودية في اخرها بعدما تطاولت هجمات 
احلوثيني على االراضي الس����عودية والتي شهدت قيام القوات اجلوية 
السعودية بشن غارات على مواقع احلوثيني وال يبدو ان هناك في االفق 
ما مينع من نشوب حرب سابعة النه ال حل سياسيا دخل حيز التنفيذ 

على ارض الواقع والتسوية ابقت الوضع على ما هو عليه.

انفصال الجنوب عن الشمال

اما في اجلنوب ف����� »احلراك اجلنوبي« يدعو صراحة الى االنفصال 
عن الش����مال ويهدد بتحركاته الشعبية وحدة البلد ويعيد الى االذهان 

حرب 1994 بني الشمال واجلنوب.
ويشهد اجلنوب باالضافة الى التحركات الشعبية، اعماال تخريبية 
وهجمات على قوات االمن املركزية ومتردا على سلطة احلكومة املركزية، 
هذا الوضع املتردي ف����ي اليمن اغرى تنظيم القاعدة باالنتقال الى ذلك 
البلد، ففي الس����عودية تعرض تنظيم القاعدة ملالحقة شديدة من قوى 
االم����ن التي اعتقلت العديد من قادته وعناصره كما احبطت العديد من 
العمليات التي كان ينوي القيام بها وكش����فت شبكاته السرية ودهمت 
مخابئ اسلحة ومتفجرات وذخائر كما مت كشف املعتدين على السياح 
الفرنسيني قرب مدائن صالح واحباط هجوم على القنصلية االميركية 

في جدة.
اذن لقد دفع هذا املناخ تنظيم القاعدة الى االنتقال الى اليمن وتشكيل 
قيادته هناك حتت مسمى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وفي اليمن 
ورغم عمليات املالحقة واالعتقال واحملاكمة التي قامت بها قوات االمن 
اليمنية بحق عناصر القاعدة حيث متكنت من قتل واعتقال العديد منهم، 
فان الدولة اليمنية مازالت تعاني من صعوبات كبيرة في مواجهة القاعدة 
وبرز ذلك بعد عملية الهروب الكبير في 3 فبراير 2006 حيث سجل فرار 
23 سجينا بتهمة االرهاب بينهم بعض قيادات القاعدة من سجن لالمن 

السياسي بعد حفر نفق طوله 45 مترا في اقل من شهرين.
وتعاني اجهزة االمن اليمنية من عدم قدرتها على التواجد في مناطق 
جنوبية مثل ابني وشبوة لدرجة انه عندما قصفت هذه املناطق بالصواريخ 
االميركية لم تنتشر فيها قوات االمن اليمنية خوفا من تصدي االهالي لها 
الذين غالبا ما يرفضون احلضور االمني والعسكري للسلطة ويتصدون 
لذلك احلضور بالقوة وقد س����جلت العديد من عمليات اقتحام مواطنني 

ملراكز حكومية واشتباكات مع قوات االمن.
ولقد س����اعد اخلطاب السياس����ي للحراك الذي يهاجم النظام القائم 
ويش����كك بكل ما يقوم به، تنظيم القاعدة وخلق هذا اخلطاب رأيا عاما 
يلتقي مع القاعدة حول ضرورة اسقاط النظام مع اختالف في االسلوب 
والهدف احلقيقي لكل منهما، متكن عناصر القاعدة من االنضواء في نطاق 
القبائل واالستفادة من احلماية القبلية وتسهيالت احلركة ضمن مناطق 
القبيلة بطريقة مش����ابهة ملا يحصل حاليا في شرق باكستان ومناطق 
وزيرستان االمر الذي يوفر الغطاء الالزم لهم ويتيح التدريب والقيام 

باعمال االستطالع واالستعداد لتنفيذ اعمال ارهابية.
وهذا االرب����اك اليمني حمل الواليات املتحدة عل����ى تركيز اهتمامها 
على محاربة القاعدة في اليمن خوفا من انتشار اخطارها املذكورة انفا، 
الول مرة منذ هجمات 11 س����بتمبر 2001 ويرى محللو وكالة املخابرات 
املركزي����ة احد فروع القاعدة، اي تنظيم جزي����رة العرب، على انه اكثر 
تهديدا ألمن الواليات املتحدة باالضافة الى تهديد املنظمة الرئيسية في 

باكستان وافغانستان.
ولقد دفع هذا التقييم كبار املسؤولني في االدارة االميركية الى تصعيد 
العمليات العسكرية في اليمن واقتراح القيام بهجمات بواسطة طائرات 

من دون طيار.
وفي حديث مع واشنطن بوست قال احد كبار املسؤولني في االدارة: اننا 
نعمل الستخدام كل امكانياتنا املتوافرة واعداد خطط لتسريع العمليات 

وبنتائ����ج هذه اللقاءات تبني لالدارة االميركية ان احلكومة اليمنية 
مدركة خلطورة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
وانها نفذت عمليات واسعة النطاق لضرب قيادته وعناصره وحرمانه 
من املالذ االمن في اليمن، ويرى بنجامني ان هذه العمليات ستؤدي مع 
الوقت الى اضعاف قيادة التنظيم ومنعه من اعادة تنظيم صفوفه ومن 

التدريب والتحرك للقيام بأعمال ارهابية.
وحدد بنجامني وجهني الستراتيجية الواليات املتحدة: االول مساعدة 
احلكومة اليمنية ملواجهة اخلطر االمني للقاعدة والثاني التخفيف من حدة 

املشاكل السياسية واالقتصادية واالدارية التي تعاني منها البالد.
ومطلع عام 2010 انش����ئ محفل اصدقاء اليمن وهي مجموعة تهدف 
الى خلق مناخ للتنسيق الدولي وانشاء مجموعات عمل حول االقتصاد 
واالدارة والعدل وحكم القانون. يسعى اصدقاء اليمن خلدمة ذلك البلد 

عبر:
� دعم احلوار السياسي الوطني واجراء انتخابات عام2011.

� انشاء محاكم جديدة وزيادة عديد قوات الشرطة في املناطق النائية 
عن العاصمة ومراكز احملافظات.

� جتديد ودعم وتنس����يق التحس����ينات في امن احلدود واملطارات 
واملعابر.

وعقد اصدقاء اليمن اجتماعا على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة في 25 س����بتمبر 2010 وأبرز ما خ����رج به االجتماع هو 
تأييد أصدقاء اليمن لتأس����يس مكتب لدول مجلس التعاون اخلليجي 
في صنعاء ليساعد جميع املانحني على تخطيط املساعدات وتنسيقها 
وتقدميها لليمن بش����كل أكثر فاعلية، كما ش����جعوا اإلس����هام في ذلك 

بتمويل خليجي. 
هذا في جانب التنمية واالقتصاد أما في جانب العدل واألمن وسيادة 
القانون فقد أعلن في االجتماع عن إعداد  إستراتيجية »مكافحة اإلرهاب 
اخلاصة باليمن«، وهي إس����تراتيجية ش����املة تض����م جميع اإلدارات 

احلكومية. 
وورد في بيان صادر عن املجتمعني ان املجموعة متثل أساسا متينا 
ملعاجلة األس����باب االقتصادية واالجتماعية والسياسية الكامنة وراء 
اإلرهاب والتطرف. وقد شارك في االجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة 
من حكومات اليمن واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة، وزراء 
وممثلون عن 27 دولة واالحتاد األوروب����ي والبنك الدولي واملنظمات 

الدولية املانحة. 
ومثل الرئاسة املشتركة لالجتماع وزير اخلارجية اليمني الدكتور أبو 
بكر عبداهلل القربي، ووكيل وزارة خارجية اململكة العربية السعودية 
الش����قيقة األمير تركي بن محمد آل سعود، ووزير خارجية بريطانيا 

الصديقة السيد وليام هييغ.

الدعم ينتظر األفعال الحقيقية

هذا الدعم السياسي والدعم النظري مازاال ينتظران ان يترجما الى 
افعال حقيقية وبقي الس����باق قائما بني منو تنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب واالجراءات العملية ملكافحته.
وبحسب وزارة اخلارجية االميركية زادت املساعدة االميركية لليمن 
من 17.2 مليون دوالر عام 2008 الى 40.3 مليون دوالر عام 2009 ونحو 
67.5 مليون دوالر عام 2010 وقد طلب الرئيس اوباما مبلغ 106.6 ماليني 
دوالر على موازنة عام 2011. هذه املساعدات ال تشمل املساعدات االنسانية 
للنازحني التي بلغت 42.5 مليون دوالر عام 2010 الغاثة نحو 372 الف 

نازح جراء احلروب الداخلية.
 هذه االرقام الزهيدة نسبيا ال تكفي ابدا ملواجهة التنظيم واخطاره 
وال تعبر عن املس����توى السياس����ي في التعاطي م����ع اليمن في حربه 
على االرهاب وهي ال تكفي لس����د عجز هنا او هناك في بلد فقير كثير 
الس����كان ومترامي االطراف ويتمتع مبوقع اس����تراتيجي هام يتطلب 
منه امكانات كبيرة في التسليح والتجهيز لضبط احلدود والسواحل 

واملرافئ واملطارات.
هذه االمكانات ال ميكن حتقيقها من خالل اقتصاد البلد املنهار اصال 
وال����ذي يعاني من احلروب الداخلية املكلفة, واذا كانت الدولة العظمى 
الوحيدة في العالم والتي اعلنت حربا مستمرة على االرهاب تتعاطى بهذا 
التقصير مع اليمن لن نستغرب يوما اذا سمعنا ان شوكة هذا التنظيم 

قد قويت رغم اجلهود الكبيرة التي تبذلها احلكومة اليمنية.
وال يقتصر خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على اليمن وحده 
وال على الواليات املتحدة بل يتعدى الى اململكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون اخلليجي. لقد كش����فت عملية التفجير التي تعرضت 
له����ا ناقلة النفط اليابانية في مضيق هرم����ز والتي اعلن هذا التنظيم 
مس����ؤوليته عنها، ان اخلطر يتوسع نحو جميع دول مجلس التعاون 
وسواحلها. وميكن لهيئة من اجلامعة العربية او من دول مجلس التعاون 
ادراك وفهم متطلبات وحاجات اليمن السياسية واالقتصادية واالمنية 
والدفاعية والثقافية، وميكنها اجراء مصاحلات بني احلكومة املركزية 
واحلوثيني واحلراك اجلنوبي مع كل مايتوجب عن هذه املصاحلات من 
اجراءات سياس����ية وادارية واقتصادية تدعم الدولة املركزية وحتفظ 

حقوق اجلميع. 
واملهم هو التنسيق االمني بني دول مجلس التعاون ودعم اليمن ماليا 
وتنفيذ خطة امنائية كفيلة بالنهوض بالوضع االقتصادي واالجتماعي 
للش����عب اليمني. ان وحدة اليمن وقوته وتقدمه االقتصادي ورخاءه 
االجتماعي وسالمة النظام السياسي كفيلة جميعا بتمكني هذا البلد من 
مواجهة اخطار االرهاب على اختالف انواعها ومن بينها اخلطر الراهن 

لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 
* عميد ركن متقاعد في الجيش اللبناني

عمي���د رك���ن متقاع���د ف���ي اجلي���ش 
اللبناني.

تطوع في املدرسة احلربية وتخرج برتبة 
مالزم في سالح الدفاع اجلوي وتدرج في 

الترقية حتى رتبة عميد.
تابع دورات دراسية في مصر والواليات 

املتحدة وسورية والسويد.
 شغل مناصب عديدة ابرزها مدير التوجيه 

في قيادة اجليش وقائد كلية فؤاد ش���هاب 
للقيادة واالركان.

 ترجم عدة كتب عن اإلجنليزية ابرزها 
احلروب العربية - االس���رائيلية وعملية 
السالم تأليف سيدني بيلي واحلروب السرية 
لالستخبارات االسرائيلية تأليف ايان بالك 
وبني موريس وحتت النار الوليفر نورث 

واللوجستي للجنرال غاس باغونيس.
العميد متقاعد  الياس فرحات 

اليمنأميركا والقاعدة في
إلياس فرحات 

صورة ارشيفية للدخان وهو يتصاعد من موقع سفارة الواليات املتحدة االميركية في اليمن جراء الهجوم االرهابي الذي تبنته حركة اجلهاد االسالمي وفي االطار صورتا انور العولقي »ميني« وابوسفيان الشهري


