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»احلرية للمواطنني جميعًا، ال تفرقة 

بينهم وال متييز ..«
الميثاق الوطني

عماد زيد

¿ ع��امٌل مل يعد ميتلك �شرا�شف 
ال�����ش��ر ذل���ك ال���ذي ن��ح��ن ف��ي��ه.. 

حيثهااأ�شبحت ف�شاءاته مزجاة 

بكامريات الأقمار ال�شناعية.

رمبا هناك مقولة ع�شكرية قراأتها 

يف كتاب »اجلغرافيا ال�شيا�شية« 

مفادها ب��اأن »م��ن ميتلك الف�شاء 

ميتلك الأر�ض«.

اآمنت حينها ب�شدق املقولة وباأن 

الم��ت��اك اإح��دى و�شائله املهمة 

اأجهزة املراقبة.

لذاعلينا ال�شتفادة من تقنيات 

املراقبة احلديثة لي�ض للمحافظة 

على ف�شاءاتنا بل للمحافظة على 

اأر�شنا ووطننا.

فجميعنا يعلم باأنا يف عامل اأ�شبح 

للجرمية فيه رجالها وجماعاتها 

ودولها؛ فماجنم عن ذلك ت�شلح 

ع�شابات الج����رام والتخريب 

باآليات حديثة، الأمر الذي يوجب 

اأن يرافق معها تطور مهارات 

رجل الأمن.

وهذا التطور ل يكون ال بتاأهيله 

ال��ت��اأه��ي��ل ال���ذي ي��ت��واك��ب وروح 

الع�شر، ت��اأه��ي��ًا وت��دري��ب��اً على 

مهارات تقنية �شرورية، ل تقل 

اجلديدة منها بل الأجد، فاإن ي�شبح 

املجرم ميتلك اآليات تفوق رجال 

المن، فذاك اأمر يوجب اخل�شية 

لأن��ن��ا يف ه��ذه احل��ال��ة �شنكون يف 

غفلة حقيقية يقابلها يقظة من قبل 

اأعداء الوطن و�شياطينهم، لذا على 

رجال المن البتعاد عن ال�شلوب 

التقليدي يف اأداء مهامهم ومغادرته 

اىل الآليات احلديثة.

ف�شًا عن �شرورة توفرياأجهزة 

املراقبة التي ل تغم�ض عينيها 

)ك���ام���ريات امل��راق��ب��ة( يف كامل 

الأماكن واملراكز املهمة، لكن ما 

يوجب ال�شف اأن تنطفئ الكهرباء 

اأو يغيب التيار عن اأنفا�شها.

على كٍل هناك ا�شتهداف حقيقي 

لرجل الأمن، هذا ال�شتهداف لي�ض 

الغايةمنه ا�شتهداف رجل المن 

ل�شخ�شه؛ بل ا�شتهداف الوطن 

عن طريق اإ�شعاف اأمنه.

وال��ك��ل ي��درك ب��اأن غياب الأم��ن 

يعني ح�شور ال��ف��و���ش��ى.. مما 

يعني وجوبية الهتمام النوعي 

برجل الأم���ن، واحل��ر���ض الدائم 

على مراقبة الأماكن التي يت�شرب 

منها الره��اب واأدوات��ه كاملمرات 

املاحية الربية والبحرية وغريها.

ك��م��ا ي��ت��وج��ب ع��ل��ى جميعنا 

تفعيل كامريات املراقبة الذاتية، 

كامريات ال�شمري، فالوطن وطن 

اجلميع، وغ�ض الطرف عن جماعة 

ارهابية اأوعميلة اأومف�شدة معناه 

اأننا �شمحنا للقلق والفو�شى اأن 

تت�شرب اىل املجتمع.

ويف كا احلالت وجدنا من يدفع 

الثمن.

غ����ادر ال�شفحة اأود  ن اأ قبل اأ

ال�شارة اىل اأن ما كتبته ال�شبوع 

املا�شي عن الأم��ن وال��ذي كان له 

�شداه.. لي�ض الغاية منه اأن جنعل 

م��ن اأنف�شنا م��وط��ن ن��ظ��ر جلهة 

معينة، اأو لفت �شكر اأو غريه.

فما نكتبه ل ي��خ��رج ع��ن كونه 

ق��ن��اع��ات ن���وؤم���ن ب��ه��ا ك��اإمي��ان��ن��ا 

بالوطن.. لذا اأقولها بكل م�شوؤولية 

وجترد باأن ما ُكتب هو تكرمي �شئيل 

ل يرتقي اىل ما يقدمه رجال الأمن 

تكرمياً جلميعهم بنيا�شني العرفان 

والمتنان على ما قدموه ويقدمونه 

يف خدمة وطنهم ���ش��واًء اأولئك 

ال�شباط الأمناء ال�شرفاء مبختلف 

بزاتهم الع�شكرية ومراتبهم اأم 

اأولئك الف��راد الذين ل يحملون 

اإخا�شهم  �شوى  كتافهم  اأ على 

لوطنهم وجمده و�شوؤودده.۹

كامريات 
مراقبة.. أم 

كامريات ضمري!!

الحراك االنفصالي والقاعدة تحالف املوت

اإلرهاب يف لحظات االحتضار

۹ منذ اإع��ان توحيد القاعدة يف جزيرة 
العرب وتن�شيقه مع احلراك النف�شايل بدءا 

يعمان وفق ا�شراتيجية مبنية على واحدية 

الهدف وامل�شلحة تتمثل يف ا�شتهداف النظام 

وال��وح��دة والأم���ن وال���ش��ت��ق��رار فعنا�شر 

ال��ق��اع��دة تتبنى تنفيذ عمليات اغتيالت 

للقيادات الأمنية ال��ب��ارزة ذات املنا�شب 

احل�شا�شة اأبرزها حماولة الغتيال الفا�شلة 

للواء نا�شر من�شور هادي وكيل جهاز الأمن 

ال�شيا�شي ومن ثم تلتها عمليات عدة ا�شتهدفت 

�شباطاً بارزين يف المن ال�شيا�شي وقيادات 

اأمنية اأخ��رى و�شخ�شيات مدنية  تقف �شد 

القاعدة وبالرغم من اأنها قد انك�شفت مبكرًا 

اإل اأنه مت التعامل معها بتجاهل ول مبالة .. 

مرحلة �شعبة تت�شم باخلوف وعدم القدرة 

على اإعطاء ال�شوء الأخ�شر لل�شغط على 

الزناد نظرًا ل�شعوبة املواجهة و�شيا�شة �شبط 

النف�ض التي تتبع حيال الو�شاع يف بع�ض 

املحافظات.. خال ال�شهور املا�شية ا�شتطاعت 

عنا�شر القاعدة واحلراك النف�شايل اغتيال 

)9( �شخ�شيات اأمنية بارزة اإ�شافة اىل تنفيذ 

اكرث من )5( عمليات اعتداء وح�شي على 

املقرات المنية العتداء على مقرات لامن 

ال�شيا�شي مبحافظات عدن واأبني وال�شالع 

و�شبوة، خافاً لاأعمال الدامية التي تنفذها 

ب�شكل متقطع والتي باتت ت�شكل مهنة يقتات 

عليها عنا�شر القاعدة واحل��راك النف�شايل 

وتثبت بها بقاءها ووجودها يف ال�شاحة رغم 

اأنها يف حقيقة الأمر قد تلقت �شربات قا�شمة 

يف اأوك��اره��ا واأ�شبحت تعاين من ال�شعف  

الكبري بعد اأن �شفت قيادات ال�شف الأول من 

العنا�شر الرهابية.

أهداف متحركة
۹ من خ��ال ال��ق��راءة الأول��ي��ة يف اأ�شاليب 
العتداءات التي يتعر�ض لها منت�شبو الأمن 

�شاليب خمتلفة من  وب�شورة متكررة وباأ

قبل عنا�شر القاعدة الذراع امل�شلح للحراك 

النف�شايل  جند اأن هناك خ�شائر ب�شرية �شبه 

يومية اأي عند عمليات املطاردة والتعقب 

وال�شتباك و�شارت الجهزة المنية تتعر�ض 

لعمليات وح�شية ف�شيعة وهذا حتول خطري 

جدير بالتعامل معه بجدية.

ل��ب��ان  فال�شباط : العثماين، وام��ذي��ب واأ

وغريهم من القيادات المنية ال��ب��ارزة  مت 

اغتيالهم بالطريقة نف�شها وهي اطاق النار 

والهروب با�شتخدام الدراجات النارية اأو 

ال�شتباك املبا�شر مع رج��ال الأم��ن اأثناء 

التجمعات.. وال��اف��ت اأن��ه يتم تنفيذ تلك 

العمليات الإرهابية يف توقيت واحد تقريباً ما 

بني 6 م�شاء - 11 ليًا، هذا التحدي اأ�شبح 

يثري امل��خ��اوف يف اأك��رث م��ن عملية اغتيال 

ا�شتهدفت قيادات اأمنية.. وهذا ما ي�شري اىل 

اأن القاعدة لديها خطة ل�شتهداف املدنيني 

اأي�شاً.. ويبقى ال�شكوت كارثة خا�شة بعد 

اأن ك�شفت  ا�شاليب القاعدة امل�شتمرة كما 

هو وا�شح يف عملية اغتيال ال�شهيد ال�شبواين 

والعقيد البان..

 ولعل تبني القاعدة اغتيال العقيد ال�شايف 

وال�شابط امذيب والعثماين توؤكد اأن هناك 

خمططات ت�شتهدف �شخ�شيات اأمنية كبرية يف 

الأجهزة المنية بغية �شرب املعنويات لدى 

منت�شبي الأجهزة المنية  واأثارت اخلوف بني 

املواطنني.

أهداف ثابتة
ب��رز  ۹ تعترب املن�شاآت احلكومية م��ن  اأ
الهداف  لتنظيم القاعدة فا�شتهداف حمطة 

كهرباء ماأرب عقب ا�شت�شهاد ال�شبواين توؤكد 

على ذلك املخطط كما اأن  عمليات القاعدة 

امتدت اىل �شبوة واأبني.. وحتاول من خالها 

انقاذ نف�شها باتباع طريقة ا�شرب واهرب يف 

اأبني وغريها، كما مت يف عملية اغتيال العقيد 

البان، بعد اأن وج��دت الأع��م��ال التخريبية 

للحراك النف�شايل بيئة م�شاعدة ملمار�شة 

اأن�شطتها الإجرامية بعد اأن �شارت  تعي�ض 

حالة اختناق وموت �شريري يف ظل ا�شتمرار 

ا�شت�شام عدد من  قيادات عنا�شر القاعدة 

ال��ب��ارزة والتي ك��ان اآخرها ا�شت�شام قائد 

التنظيم  يف حمافظة اجلوف جمعان وحزام 

جملي يف حمافظة �شنعاء وال�شياين.. اإذًا اأمام 

هذه التطورات الدولة مطالبة  بال�شرب بيد من 

حديد لكل من يحاول امل�شا�ض باأمن وا�شتقرار 

اليمن.. فهم يعتربون وجهني لعملة واحدة.

خطوات جيدة
۹ تعترب الإجراءات التي اأتخذتها الدولة يف 
مكافحة الرهاب اإجراءات متميزة وقوية، 

ولكنها مطالبة ببذل امل��زي��د م��ن اجلهود 

تخلي�ض  و �شر  لعنا ا تلك  على  ء  للق�شا

الوطن من خطرهم، فتوجيه ال�شربات 

اجلوية وعدم التهاون معهم قد �شلت التنظيم 

واف�شلت خمططاته الرهابية بيد اأن نتائج  

الج����راءات  التي يتم تنفيذها يف بع�ض 

املناطق اجلنوبية  وبالأخ�ض التي تتواجد 

فيها عنا�شر احلراك النف�شايل لي�شت عند 

امل�شتوى املطلوب ويجب تعزيزها وتقويتها 

دون النظر اىل اي �شيء اآخر، فاأمن الوطن 

وا�شتقراره فوق كل اعتبار.۹

¿  األحداث المتتالية في بعض مناطق بعض المحافظات الجنوبية تمثل بيئة جاذبة 
لعناصر القاعدة لممارسة أنشطتهم اإلرهابية التي أضحت تشكل خطرًا واضحًا وتهديدًا 
لألمن واالستقرار، ما يوحي وكأن األجهزة األمنية لم تعد بمستوى من الجاهزية لمواجهة 
العناصر اإلرهابية ..قبل أشهر نشرت صحيفة »الميثاق«  مقابلة مع العميد ناجي بن علي 
الزايدي محافظ  مارب كشف فيها عن وجود  قائمة لدى عناصر القاعدة تضم أسماء ما ال 
يقل عن 40 شخصية عسكرية وأمنية واجتماعية تعتزم تصفيتهم وقد بدأت بتنفيذ عدد 
من االغتياالت في محافظة مارب ومنها اغتيال الشيخ جابر الشبواني والعقيد الشايف، وما 
يهمنا هنا هو ان استراتيجية االغتياالت لـ»القاعدة« التي كشفت مسبقًا لم تواجه بالحزم 
والحذر وتحديدًا في محافظتي أبين وشبوة إذ أن عناصر القاعدة صارت تمثل الذراع المسلح 

لعناصر الحراك االنفصالي.

اغتيال القيادات 
األمنية الهدف األول

الضربات التي طالت قيادات 
القاعدة أدت ثمارها

ما من �شك اأن تنظيم القاعدة يرى 

يف عدد كبري من مناطق حمافظة اأبني 

بيئة منا�شبة لتكوين البوؤر الرهابية 

وللتحرك احلر ولعمليات الكر والفر.. 

وان �شاأل �شائل ملاذا؟ ف�شتكون الجابة 

بب�شاطة هي اأن الطبيعة اجلغرافية 

ملناطق ومديريات اأبني والتي اأغلبها 

ريفية وجبلية وع���رة، ولعل ه��ذا ما 

يجعل تنظيم القاعدة يتحرك بعيدًا 

عن اأعني الدولة وي�شتغل هذا يف تكوين 

البوؤر الرهابية والتنقل بطريقة فيها 

ن��وع م��ن احل��ري��ة غ��ري املطلقة، وهي 

ن تدفع  اأ �شف  ا�شتطاعت ولاأ حرية 

بانتحارييها اىل تنفيذ عدد من العمليات 

الرهابية يف مديريتي زجنبار وخنفر 

وجعار وذلك با�شتهداف عدد من املقار 

والعنا�شر المنية، واغتيال عدد من 

�شباط الأمن ال�شيا�شي كان اآخرهم اأحد 

ال�شباط املتقاعدين يف الأمن ال�شيا�شي 

يف مديرية زجنبار يوم الثنني 16 / 

8 / 2010م يف �شوق زجنبار ويف ليلة 

رم�شانية باأحد �شوارعها الرئي�شية، 

اأعقبه يوم الربعاء 18 / 8 / 2010م 

اإلقاء قنبلة على اأحد مراكز ال�شرطة يف 

مديرية زجنبار وكان ال�شحية عدد من 

اجلرحى يف �شفوف جنود 

الم��ن، رغ��م اأن ع��ددًا من 

عنا�شر القاعدة وقعت يف 

اأيدي الجهزة المنية.

لكن يبقى ال�شوؤال املهم: 

اإذا كانت الجهزة المنية 

يف حم��اف��ظ��ة اأب���ني حتقق 

نتائج اإيجابية وملمو�شة يف مواجهة 

عنا�شر ال��ق��اع��دة، ف��ل��م��اذا ح�شلت 

العمليات الإرهابية موؤخرًا؟ الإجابة 

بب�شاطة ت�شري اإىل اأن تنظيم القاعدة 

ب��داأ بت�شعيد جرائمه واختيار تنفيذ 

العمليات النتحارية وزيادة املواجهة 

املبا�شرة م��ع الجهزة 

الم���ن���ي���ة ك���ل ذل��ك 

بهدف اإي�شال ر�شائل 

ب��اأن��ه��م م��وج��ودون 

وق����������ادرون ع��ل��ى 

ت  با ل�شر ا جيه  تو

وال����ع����م����ل����ي����ات 

خ�����ش��و���ش��اً ب��ع��د 

اخل�شائر التي ُمني 

بها تنظيم القاعدة 

يف حمافظة اأب���ني.. 

ومثلما اأ���ش��ار اأح��د 

واملتابعني  امللمني 

ل�شوؤون القاعدة يف 

حم��اف��ظ��ة اأب���ني اإىل 

التي  العمليات  ن  اأ

ق����ام ب��ه��ا ع��ن��ا���ش��ر 

القاعدة م��وؤخ��رًا يف 

زجنبار كا�شتهداف املقار الأمنية وعدد 

من النقاط الع�شكرية وجنود المن ل 

تدل على �شعف اجلانب الأمني بقدر 

ما تدل على اأهمية و�شرورة التن�شيق 

بني اجلانب ال�شتخباراتي واجلانب 

الأمني وزيادة امل�شاعدات والمكانات يف 

اجلانب المني يف حمافظة اأبني لتتمكن 

العنا�شر  التحرك ملواجهة تلك  م��ن 

الرهابية ب�شكل اأ�شمل واأو�شع.

لودر ومواجهات ساخنة

ما من �شك اأن املواجهات ال�شاخنة 

التي ج��رت يومي اخلمي�ض واجلمعة 

املا�شيني يف مديرية لودر بني عنا�شر 

القاعدة والأج��ه��زة المنية تدل على 

عزم عنا�شر التنظيم الرهابي تو�شيع 

دائرة املواجهات مع الأجهزة المنية 

ونقلها اىل منطقة اأخرى لمتتاز بالطابع 

املدين بل بالطابع الريفي، ولعل مديرية 

لودر كانت املكان اجلديد الذي اختاره 

التنظيم وهو ما ح�شل يوم اخلمي�ض حني 

قام عدد من امل�شلحني الرهابيني بعمل 

كمني يف �شوق لودر يف عا�شمة املديرية 

لأحد الطقم الع�شكرية اأ�شفر عن �شقوط 

�شهيدين يف �شفوف المن ، تطور الأمر 

اىل مواجهات م�شلحة عنيفة يوم اجلمعة 

املا�شي وكانت ح�شيلتها �شقوط اأكرث 

من 12 �شخ�شاً يف �شفوف المن وقتل 

اأربعة ارهابيني واإلقاء القب�ض على 

عدد من العنا�شر الرهابية.. وماتزال 

عملية البحث واملاحقة جارية حتى 

وقت كتابة هذه امل��ادة خ�شو�شاً يف 

عدد من مناطق وق��رى مديرية لودر 

ذات الطابع اجلبلي الوعر ا�شافة اىل 

تو�شيع دائ��رة البحث واملاحقة اىل 

املديريات املحيطة واملجاورة للودر 

كمودية واملحفد واأحور.

دائرة املواجهات
ي���رى ك��ث��ري م��ن امل��ت��اب��ع��ني ل�����ش��وؤون 

القاعدة ان دائرة املواجهات �شتزداد يف 

الأيام والأ�شابيع املقبلة و�شتكون ب�شكل 

كبري يف املديريات واملناطق النائية 

واجلبلية الوعرة باعتبار اأن القاعدة 

ب�شكل  ك  لتحر ا ت�شتطيع 

اأكرب واأو�شع فيها وتكوين 

البوؤر الرهابية وا�شتقطاب 

عنا�شر ج��دي��دة.. وه��ذا 

طبعاً ل يعني اأن املناطق 

وامل��دي��ري��ات ذات الطابع 

امل���دين ك��م��دي��ري��ت��ي خنفر 

وزجنبار �شتكون بعيدة عن عمليات 

القاعدة بل اإن التحركات فيهما �شتكون 

حم��دودة وان ك��ان هناك من عمليات 

وحتركات كبرية ف�شتكون يف املديريات 

اجلبلية على الأقل خال الفرة القادمة 

مثلما يوؤكد عدد من املتابعني واملهتمني 

ب�شوؤون القاعدة.

دعم األمن
رغ������م م����ا ح��ق��ق��ت��ه 

الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة يف 

حم���اف���ظ���ة اأب������ني م��ن 

ن��ه��ا  ّل اأ جن���اح���ات اإ

بحاجة اإىل م��زي��د من 

الدعم وكذلك ا�شتحداث 

وح���������دة مل���ك���اف���ح���ة 

الره����اب، خ�شو�شاً 

وان اأب��ني على موعد 

خال الفرة القادمةمع 

ح���دث ري��ا���ش��ي مهم 

ت�شعى عنا�شر القاعدة 

ب�شتى  ل��ه  ف�����ش��ا اإ ىل  اإ

ال�شبل.۹

لودر
 تواجه اإلرهاب

اإلرهابيون نصبوا كمينًا لألمن يف السوق
مطاردة املجرمني 

مستمرة

¿ يتواصل المسلسل اإلرهابي لتنظيم القاعدة بدمويته وبشاعته وكانت محافظة 
أبين مرة أخرى هدفًا له.. ولعل االحــداث التي حصلت يومي الخميس والجمعة 
الماضيين في مديرية لودر تؤكد أن هدف اإلرهابيين من وراء ذلك التصعيد هو 
زعزعة االمن واالستقرار وترويع اآلمنين واإلضرار بعجلة التنمية واستهداف المصالح 
والمنشآت الحكومية، ولعل ما حصل في مديرية لودر - أبين التي تبعد عن مديرية 
زنجبار عاصمة محافظة أبين بحوالي ساعتين تشير إلى أن عناصر اإلرهاب اختارت 

مديرية لودر موقعًا جديدًا لتنفيذ العمليات االجرامية.

كتب/ علي الشعباني

متابعة: أبو محمد اليافعي

أبناء أبني يدينون جريمة لودر
¿ ا�شتنكرت الو�شاط ال�شيا�شية والجتماعية ومنظمات املجتمع املدين واملواطنون يف مديرية 
لودر واأبني العتداءات الإرهابية التي طالت الجهزة المنية واأفرادها يف مديرية لودر ويف 

زجنبار ويف مناطق اأخرى يف اأبني واعتربوا ذلك جرمية بحق كل اأبناء حمافظة اأبني.. معربني 

عن وقوفهم اإىل جانب الأجهزة الأمنية ملواجهة القتلة الذين يحاولون يعيثون يف الأر�ض ف�شادًا..

 اإىل ذلك حتدث الأخ اأحمد علي ال�شيد من اأبناء مديرية لودر قائاً: بكل تاأكيد نحن ن�شتنكر وندين 

العمال الجرامية والرهابية التي اقرفتها عنا�شر القاعدة �شد الجهزة المنية وعنا�شرها.. 

واأقول اإن اأبناء مديرية لودر وحمافظة اأبني ب�شكل عام مع الدولة يف ماحقة ومطاردة هذه 

العنا�شر الجرامية والرهابية.. نحن مع النظام والقانون ونثمن تثميناً عالياً اجلهود المنية 

الكبرية لقيادة المن مبحافظة اأبني ممثلة بالخ العقيد عبدالرزاق املروين الذي يبذل جهودًا 

وناأمل دعم المن بالإمكانيات واملعدات والحتياجات التي تتطلبها ملواجهة هذا التنظيم الرهابي 

خ�شو�شاً واأن حمافظة اأبني ت�شم اإحدى ع�شرة مديرية ذات طبيعة جبلية ونائية ووعرة وهذا 

ي�شهل لعنا�شر التنظيم الرهابي التحرك وتكوين البوؤر الرهابية.. موؤكدًا اأن اأبناء اأبني ولودر 

يوؤازرون اجلهود المنية نحو حماربة وماحقة عنا�شر الإرهاب.

> اإىل ذلك قال ال�شيخ عبداهلل الكازمي: نرف�ض وندين ون�شتنكر الأعمال الرهابية والإجرامية 
والتخريبية اأي��اً كان �شكلها اأو نوعها ونوؤكد باأن اأبناء مديرية لودر واأب��ني ب�شكل عام �شد 

الرهابيني واملجرمني و�شد العمال التي تهدف اىل ترويع الآمنني والعتداءات على امل�شالح 

العامة واخلا�شة وبكل تاأكيد نحن ناأ�شف على ال�شحايا الذين �شقطوا يف �شفوف الأمن جراء تلك 

الأعمال الإرهابية التي اقرفتها عنا�شر تنظيم القاعدة يف مديرية لودر قبل اأيام واإن كان من �شيء 

نقوله يف هذا احليز، فنحن ندعو املواطنني اىل املزيد من التعاون مع الأجهزة المنية والباغ 

عن اأي م�شتبه به �شواًء يف مديرية لودر اأو يف اأية منطقة اأخرى.

ودعا الجهزة المنية اىل زيادة جهودها وعملياتها �شد اأولئك الرهابيني واملجرمني الذين 

يحاولون اأن يعيثوا يف حمافظة اأبني ف�شادًا واإرهاباً واإجراماً.. مطالباً الدولة ال�شرب بيد من 

حديد �شد تلك العنا�شر الإجرامية وكل من ت�شول له نف�شه امل�شا�ض بالأمن وال�شتقرار وفر�ض 

هيبة الدولة، فالنظام والقانون فوق اجلميع ول مكان لاإرهابيني املجرمني يف مديرية لودر.۹


