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اليمن لن ترتاجع عن مكافحة اإلرهاب

الطرود الطائرة حدث يكتنفه الغموض

الرئيس يف مؤتمر صحفي:

اختزال القضية يف نطاق ضيق يجعل الجميع يف خانة الخسران املبني

وعند احلديث عن الرهاب العابر للقارات فان »تنظيم 

القاعدة« ه� اأول مايتبادر اىل الذهن يف اأي مكان على 

الكرة الر�سية.

ومبثل ما جند الي�م ان العامل كل العامل يتحد يف 

وجه الره��اب وحماربته وخا�سة »تنظيم القاعدة« 

اإل ان العديد من الطراف القليمية والدولية كثريًا ما 

تتنا�سى ان اجلمه�رية اليمنية كانت يف مقدمة الدول التي 

نبهت على خماطر الرهاب الذي ي�ستهدف اجلميع دون 

ا�ستثناء بل كانت اي�ساً يف املقدمة مع دول العامل الكربى 

ودول حميطها القليمي، يف الدع�ة والن�سمام اىل 

جمم�عة ال�سراكة العاملية �سد الرهاب عامة و»تنظيم 

القاعدة« على وجه اخل�س��س.

وبالم�س القريب تفجرت ق�سية »الطرود الرهابية 

الطائرة« والتي �سغلت كل العامل وتردد انها ت�ستهدف 

ال�ليات املتحدة المريكية وت�سارعت التهامات تباعاً 

لت�سع اليمن يف مقدمة املتهمني بهذه اجلرمية التي مل 

تكتمل ف�س�لها بعد ومل تتحدد تفا�سيلها الدقيقة حتى 

الآن لدى كل الدوائر الدولية والقليمية املتخ�س�سة 

واملعنية رغم ان جلها يتمتع بامكانات وقدرات ليت�افر 

عند كل املنطقة العربية ومنطقة ال�سرق الأو�سط وجميع 

دول العامل الثالث دون ا�ستثناء، وه� الأمر الذي اعترب 

لدى الكثري من املتابعني واملراقبني وحتى العامة بانه 

يدخل �سمن تلك ال�سجة النفعالية والت�سخيم والته�يل 

الذي رافق ماذكر عن �سبط طردين م�سب�هني كانا يف 

طريقهما اىل ال�ليات املتحدة المريكية.

وه� الأمر الذي دعا العديد من املراقبني واملتابعني 

ل�ساأن الرهاب وتنظيم القاعدة ح�ل العامل اىل الت�ساوؤل 

ح�ل حقيقة الدعم ال��ذي تتلقاه اليمن يف حربها على 

»تنظيم القاعدة« رغم حمدودية امكاناتها وم�اردها 

و�ساآلة الدعم الذي حت�سل عليه.

شبهة واستغراب
ويت�قف العديد من املحللني وال�سيا�سيني عند نقطة 

غاية يف الأهمية اعتربوها مثرية لال�ستغراب والتعجب 

واملتمثلة يف تلك ال�سجة املفتعلة �سد اليمن بحجة ان 

طردين م�سب�هني كانا م�سدرهما اليمن يف ا�ستباق وا�سح 

لكل الجراءات والتحقيقات التي جتري هنا يف اليمن او 

يف دول اخرى ذات عالقة مبا�سرة بامل��س�ع.. والأكرث 

غرابة يف امل��س�ع بح�سب مراقبني وحمليني وعرباً 

واجانب ان حتدث هذه ال�سجة جتاه حادثة الطردين 

امل�سب�هني مع انها لي�ست الأوىل على م�ست�ى كل العامل، 

فقد �سبقها احداث م�سابهة �سملت العديد من دول العامل 

مبا فيها تلك الدول الكربى.

وللدللة على ه��ذا الأم��ر وب�سكل وا�سح ومبا�سر 

ميكننا ال�سارة هنا وبايجاز اىل حقيقة غاية يف الأهمية 

واملتمثلة يف ان كل العامل املتحد �سد الرهاب والتطرف 

ومنذ 11 �سبتمرب 2001م وحتى الي�م قد ف�سل حتديد 

ماهية الرهاب وتعريفه والعنا�سر التي تقف وراءه.. 

يف ذلك يق�ل الكاتب ال�سع�دي الدكت�ر علي بن حمد 

اخل�سيبان يف �سحيفة »الريا�س« لي�س من ال�سه�لة اثبات 

كل فر�سية علمية او نفيها.. ولكن من املمكن ان نناق�س 

كل الحتمالت املطروحة امامنا ولكن من املهم وقبل 

اخل��س يف هذه الفر�سية ان ندرك انه لي�جد تعريف 

حمدد للقاعدة لي�س من حيث عملياتها الرهابية التي 

تق�م بها على ال�ساحة الدولية ولكن من حيث فل�سفتها 

وطريقة ادائها يف املجتمعات املحلية والدولية.

العديد من املراقبني واملتابعني ال�سيا�سيني يرون 

ان اليمن تعر�ست فعاًل اىل حملة �سع�اء ومت�سرعة يف 

عملية ما ي�سمى ب��»الطرود الطائرة« التي �سحبتها 

�سجة اعالمية دولية غري م�سب�قة حلدث مازال يكتنفه 

الغم��س ولقيا�س حالة الت�سرع هذه ميكن الرج�ع مثاًل 

اىل الف�سيحة الدولية التي ك�سفها م�قع »ويكليكي�س« 

وال��ذي اثبت بال�ثائق وامل�ستندات وقرائن و�س�ر 

وال�صوت تورط الواليات املتحدة وايران و�صخ�صيات  

نافذة داخل العراق جميعهم مت�رطني يف عمليات قتل 

وت�سفية و�سجن وتعذيب والغاء وت�سريد �سملت ع�سرات 

الآلف من ال�سعب العراقي مدعمة باملعل�مات وال�ثائق 

وال�س�ر لكن العامل وعلى رغم ال�س�رة امله�لة مل 

يتعامل معها بجدية اإل يف حدود 48�ساعة ل اأكرث دون 

ان ن�سمع الي�م اي حديث عنها من تلك الدوائر ل من 

قريب او بعيد.. يف ال�قت الذي طراأت فيه ب�سكل غريب 

ق�سية مات�سمى ب��»الطرود الرهابية الطائرة« وه� 

امل�سطلح الذي وجد طريقه لالنت�سار يف كل دول العامل 

خا�سة امريكا واروبا ب�سكل �سريع وغريب يثري الريبة 

وال�ستغراب.

حقائق ثابتة
اليمن الي�م تتعر�س للتجني ال�ا�سح من اطراف دولية 

واقليمية والتي حتملها اكرث مما حتتمل يف وقت تق�م 

فيه اليمن بكل مهامها جتاه حماربة الرهاب والتطرف 

والق�ساء على »تنظيم القاعدة« على وجه اخل�س��س 

وهي بذلك تدفع ال�سريبة الكبرية والثمن الباهظ حماية 

لها اوًل وحماية لكل العامل بدوله الكربى وال�سغرى 

خا�سة تلك التي ت�ساركها احلرب على الرهاب والتطرف 

وا�ستهداف »تنظيم القاعدة« كهدف م�سرتك.

ويف ه��ذا الجت���اه مل يكن غريباً ان يخرج فخامة 

الرئي�س علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمه�رية يف م�ؤمتره 

ال�سحفي الأخري لي�ؤكد ان امل�اجهة التي تخ��سها اليمن 

�سد الرهاب امنا هي تنطلق من قناعة وطنية �سادقة 

وخيار نابع من ارادة دينية بان الره��اب اآفة خبيثة 

وانها وان كانت ت�ستهدف امننا وا�ستقرارنا واقت�سادنا 

و�سمعة وطننا فان خطر هذه الآفة ي�ستهدف اي�ساً المن 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل.

وانطالقاً من هذه القناعة والرادة فقد حر�س اليمن 

على ال��دوام ان تق�م بدورها ك�سريك فاعل وا�سا�سي 

يف مكافحة الرهاب ويف مقدمة ذلك بناء �سبكة تعاون 

و�سراكة مع كافة الطراف القليمية والدولية لتبادل 

املعل�مات يف اطار اجله�د التي تبذلها ال�سرة الدولية 

لتق�ي�س خطر الرهاب واف�سال خمططاته القبيحة التي 

ت�ستهدف اجلميع يف كل دول العامل، لنها لتق�م على 

دين او خلق ولتعرف دولة دون غريها او حتدها حدود 

بني دولة واخرى.

ويف املح�سلة فان اليمن �سعباً وقيادة �ستظل على 

عهدها دائماً يف حماربة الرهاب والتطرف وم�اجهة 

»تنظيم القاعدة« حتى ا�ستئ�ساله نهائياً والق�ساء 

عليه وتخلي�س ال�طن من �سروره ك�ن هذه املعركة 

بالدرجة الوىل هي معركة اليمنيني اوًل وقبل كل 

�سيء مع التاأكيد الدائم وامل�ستمر على ان اليمن �ستظل 

يف حربها املقد�سة هذه �سد الرهاب والتطرف تتعاون 

وت�ستعني مع كل ال�سرة الدولية ودول العامل اجلادة 

يف �سراكتها مع بالدنا يف مكافحة الرهاب والتطرف 

الذي يتهدد امن و�سالمة الدول واملجتمعات والذي 

لميكن م�اجهته والق�ساء عليه اإل بتعاون اجلميع يف 

كل دول العامل كبريها او �سغريها غنيها او فقريها لن 

الهدف واحد واملغزى واحد لدى كل الدول و�سع�ب 

الر�س قاطبة بعيدًا عن اختزال هذه الق�سية يف نطاق 

�سيق ي�سعفها ويجعل اجلميع يف خانة اخل�سران 

املبني.۹

¿ بُعيد الحادي عشر من سبتمبر 2001م والذي جاء باحداث مهولة لفتت 
كل انظار العالم دون استثناء كون العملية االرهابية أصابت الواليات 
المتحدة االمريكية في الصميم وفي أهم معاقلها وعلى اراضيها رغم 
ماتمتلكه من قوة وقدرات تفوق العالم أجمع.. حينها فقط تنبه كل العالم 
وفي مقدمته امريكا الى خطر االرهاب والتطرف الذي يمكن ان ينطلق من أي 
مكان ويصل الى أي مكان في العالم حتى وان كان في معاقل الدولة األعظم.

¿ زيارة فخامة الأخ الرئي�س علي عبداهلل �سالح لدولة ارترييا نهاية 
ال�سب�ع املا�سي ولقاء القمة الذي جمعه بفخامة الرئي�س اأ�سيا�سي اأف�رقي 

يف اأ�سمرة، تاأتي يف �سياق الروؤية اليمنية ملا ينبغي اأن تك�ن عليه العالقة 

بني دول اجل�ار يف املحيط القليمي العربي والفريقي ب�سفة عامة وبني 

اليمن وارترييا على وجه اخل�س��س، ل�سيما اإذا عرفنا ان البلدين يقعان 

على �سفتي البحر الأح��م،ر م�سّكاًل هذا ال�ج�د اجلغرايف عرب التاريخ 

اأهمية �سيا�سية واقت�سادية واأمنية لكٍل منهما.. والأهم الأوا�سر والروابط 

التي انبثق منها التداخل الجتماعي والثقايف املت�سل منذ القدم، م�جدًا 

متاهياً ح�سارياً اىل حد التطابق.. والي�م تزداد هذه الهمية بالن�سبة 

للبلدين وال�سعبني ال�سقيقني اجلارين لتاأخذ ُبعدًا ا�سرتاتيجياً يقت�سي 

�سرورة تعميق عالقاتهما بحيث تكت�سب معاين وم�سامني جت�سد معطيات 

الحداث يف املنطقة والعامل وما اأفرزته من اأو�ساع وظروف بالغة التعقيد 

وال�سع�بة والدقة واحل�سا�سية على نطاق القرن الفريقي وجن�ب البحر 

الحمر ترتبط بامل�سالح الدولية التي يهمها بكل تاأكيد تاأمني املالحة  يف 

البحر االأحمر وحتديدًا جنوبه ملا ميثله من طابع ا�صرتاتيجي خلطوط 

التجارة بني قارات اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا ومن ثم المريكيتني.. ووق�ع 

اليمن وارترييا على �ساطئيه ال�سرقي والغربي يف هذه املنطقة املهمة 

يعطيهما متيزًا جي��سيا�سياً ليلعبا دورًا حم�رياً م�ؤثرًا باجتاهات ت�سب يف 

�سالح تعزيز الأمن وال�ستقرار يف القرن الفريقي وه� ما ي�جب الرتقاء 

بعالقات البلدين اىل م�ست�ى هذا الدور والتاأثري على ال�سعيد ال�سيا�سي 

والقت�سادي والأمني وكل هذا �س�ف ي�ؤدي اىل تعزيز قدرة البلدين على 

م�اجهة التحديات الناجمة عن الأو�ساع امللتهبة يف ال�س�مال ويف مقدمتها 

الرهاب والقر�سنة.

هذه هي الروؤية اليمنية التي حملتها زيارة فخامة الأخ الرئي�س لدولة 

اأرترييا والتي- رغم ق�سرها اإذ ا�ستغرقت �ساعات- كانت ناجحة ومثمرة 

يف م�سامينها لتعك�س ذلك نتائج مباحثات القمة التي جرت بني فخامته 

وفخامة الرئي�س الري��رتي اللذين اأك��دا حر�سهما على اإقامة عالقات 

ا�سرتاتيجية مبنية على التعاون وال�سراكة يف كافة املجالت وعلى خمتلف 

ال�سعدة وتفعيلها يف جانب مكافحة الرهاب والقر�سنة يف منطقة البحر 

الحمر ملا لذلك من اأهمية يف ا�ستقرار البلدين وكل بلدان املنطقة، وهذا 

يقت�سي تفعيل اللجان امل�سرتكة والعمل على اإن�ساء �سركة م�سرتكة لل�سيد 

التجاري وتفعيل التعاون يف جمال ال�سيد التقليدي اإ�سافة اىل تط�يرها 

يف خمتلف القطاعات مبا يحقق م�سلحة ال�سعبني اليمني والرتريي وكل 

�سع�ب املنطقة.. اأما على �سعيد مناق�سة ق�سايا القرن الفريقي فقد 

ت�سدرت املباحثات ال��سع يف ال�س�مال والأمن يف جممل منطقة جن�ب 

البحر الحمر، وما هي �سبل وو�سائل اإعادة ال�ستقرار اىل ذلك البلد.. اإدراكاً 

من قائدي البلدين اأن اإعادة الأمن وال�سالم اىل ال�س�مال ه� حجر الزاوية 

يف الق�ساء على املخاطر التي تهدد الأمن الق�مي للدولتني اجلارتني ودول 

جن�ب البحر الحمر وكذلك امل�سالح العاملية والأمن الدويل.. وطبعاً هنا 

الإ�سارة وا�سحة اىل ظاهرتي الرهاب والقر�سنة، حيث هياأت الو�ساع 

ال�س�مالية وحالة ال�سراع الذي يعي�سه هذا البلد منذ اأكرث من ع�سرين 

عاماً، البيئة املالئمة لتنامي هاتني الظاهرتني اخلطريتني لي�س فقط على 

م�ست�ى اأمن وا�ستقرار البلدين بل على امل�ست�ى الدويل.

 لقد اأكد فخامة الرئي�س- يف امل�ؤمتر ال�سحفي الذي عقداه بعد ا�ستكمال 

مباحثاتهما- على �سرورة النتقال بالعالقات اىل م�ست�يات ن�عية 

جديدة تلبي م�سالح البلدين وال�سعبني وتطلعاتهما امل�ستقبلية يف النماء 

والتط�ر والزدهار.. م�سريين اىل اأن العالقات اليمنية- الرتريية بات من 

ال�سروري مبكان اأن تاأخذ طابعاً ا�سرتاتيجياً بحيث ت�ستجيب ل�ستحقاقات 

املرحلة وامل�ستقبل .. هذه الزيارة ل ُتقا�س بال�قت الذي ا�ستغرقته ولكن 

بالنجاح الذي حققته، وه� ما عربرَّ عنه امل�ؤمتر ال�سحفي لالأخ الرئي�س علي 

عبداهلل �سالح والرئي�س الريرتي اأ�سيا�سي اأف�رقي، وهذا ما يجعلنا نق�ل 

ان هذه الزيارة �سيك�ن لها اآثار م�ستقبلية ملم��سة على التعاون الثنائي يف 

م�ساره نح� ال�سراكة التي تخدم م�سلحة البلدين وعلى �سعيد اإ�سهامهما 

يف تعزيز ال�ستقرار والأمن يف منطقة البحر الحمر والقرن الفريقي.. 

من هذا  كله نخل�س اىل اأن زيارة فخامته كانت ناجحة بكل املقايي�س.۹

مستقبل العالقات 
اليمنية - االريرتية

¿ اأكد الأخ علي عبداهلل �سالح رئي�س اجلمه�رية اأن بالدنا وانطالقاً 
من اإرادتها ال�سيا�سية الق�ية �ست�ا�سل جه�دها يف مكافحة الإرهاب 

ولن تت�انى اأو ترتاجع عن ذلك، مبديا يف ذات ال�قت حر�س اليمن على 

تعزيز التن�سيق والتعاون وال�سراكة مع املجتمع الدويل ممثال بالدول 

ال�سديقة وال�سقيقة ويف املقدمة دول اجل�ار حتى يتم الق�ساء على اآفة 

الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

جاء ذلك يف م�ؤمتر �سحفي عقده فخامة الرئي�س م�ساء ال�سبت يف 

�سنعاء ح�ل التط�رات املت�سلة بالطردين امل�سب�هني اللذين كانا يف 

طريقهما اإىل ال�ليات املتحدة الأمريكية ومت اكت�سافهما يف دبي ولندن.

وك�سف فخامته اأن اأجهزة الأمن حددت منزل ام��راأة يعتقد اأنها 

اأر�سلت الطردين امل�سب�هني بح�سب املعل�مات التي وردت اإليها يف 

�س�ء املعل�مات املدونة على الطردين وقامت مبحا�سرة املنزل متهيدا 

ل�سبط امل�ستبه بها.. وقال: »ف�ر �سبط امل�ستبه بها �ستبا�سر اأجهزة 

الأمن التحقيق معها وت�ستفيد من املعل�مات التي �ستديل بها و�سيتم 

اإطالع و�سائل الإعالم على اأية معل�مات ت�ستجد يف هذا ال�ساأن عرب 

جهاز الأمن الق�مي«.

واأو�سح فخامته اأن اليمن مل يكن لديه اأية معل�مات ح�ل �سبط 

هذين الطردين اللذين اأثريت ال�سجة الإعالمية ح�لهما يف القن�ات 

الف�سائية وبقية و�سائل الإعالم.. وقال: »تلقيت معل�مات من م�ساعد 

الرئي�س الأمريكي ل�س�ؤون مكافحة الإرهاب خالل ت�ا�سله معي يف 

ال�ساعة الرابعة والن�سف من بعد ع�سر »اجلمعة« باأنه مت �سبط 

طردين م�سب�هني مت �سحنهما على طائرة قطرية غادرت من �سنعاء 

واجتهت نح� الدوحة ومن ثم �سحنهما اإىل دبي ومن دبي اإىل اململكة 

املتحدة«.

واأ�ساف: »مل يكن لدينا اية معل�مات واإمنا اأبلغنا م�ساعد الرئي�س 

الأمريكي اأن هناك معل�مات عن وج�د طردين مت �سبطهما يف اململكة 

املتحدة ويف دبي.. وت�ساربت املعل�مات عن مكان �سبط الطردين 

فاأحيانا تذكر و�سائل الإعالم اأنه يف دبي واأحيانا اأخرى تفيد اأنه يف 

اململكة املتحدة وجاءت ت�سريحات اأخرى تفيد اأنه مت �سبط الطردين 

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية بح�سب ماجاء على ل�سان الرئي�س 

الأمريكي باراك اوباما ي�م اجلمعة«.

وا�ستطرد فخامة الأخ الرئي�س قائاًل : »ف�ر تلقينا لتلك املعل�مات 

عن �سبط الطردين ابلغنا الأجهزة الأمنية ووجهناها باإجراء حتٍر 

كامل والبحث عن اجلهة التي قامت ب�سحنهما والتاأكد من �سحة هذه 

املعل�مات«.

وتابع قائالً : »الأجهزة الأمنية با�سرت على الف�ر اإجراء التحريات 

واتخذت احليطة وكافة التدابري الالزمة ومت الت�ا�سل مع م�س�ؤويل 

حمطة املخابرات الأمريكية ال�«�سي اآي اأي« يف ال�سفارة الأمريكية لدى 

اليمن ومل يكن لديهم معل�مات ومن ثم جاءت املعل�مات من وا�سنطن 

وتلقى جهاز الأمن الق�مي ر�سالة فيها معل�مات تفيد اأن هناك رقم 

تليف�ن لمراأة ا�سمها كذا وكذا واأنها هي التي قامت باإر�سال الطردين 

من ال�كالتني اللتني قامتا باإر�سال و�سحن الطردين«.

واأ�سار فخامته اإىل اأن هذه الر�سالة ال�ا�سلة من وا�سنطن ت�سري اإىل اأن 

ال�ليات املتحدة المريكية ت�ستبه بان هذين الطردين قد يك�ن فيهما 

م�اد متفجرة اأي اأننا اإىل الآن مل ن�ستلم اأي تاأكيد ر�سمي باأنهما يحت�يان 

م�اد متفجرة واإمنا احتمالت بذلك.

واأردف فخامة الأخ الرئي�س قائاًل : »تلقيت ات�سالني هاتفيني من 

م�ساعد الرئي�س الأمريكي ل�س�ؤون مكافحة الإرهاب ومن رئي�س ال�زراء 

الربيطاين ح�ل هذا الأمر، والربيطاني�ن يق�ل�ن اإن لديهم معل�مات 

انهم �سبط�ا طردًا يف اإحدى املطارات الربيطانية وهناك اأنباء ذكرت اأن 

هناك طردًا �سبط يف دبي من قبل �سرطة دبي وحتى الآن هناك من يق�ل 

اإن الطردين �سبطا يف ال�ليات املتحدة الأمريكية وكل هذا ت�سارب 

للمعل�مات تتناقلها و�سائل الإعالم ومل ن�ستلم اأي تاأكيدات ر�سمية ل 

من اململكة املتحدة ول من �سرطة دبي بان هذين الطردين مت فح�سهما 

وتاأكد اأنهما يحت�يان م�اد متفجرة واإمنا معل�مات مت�ساربة عرب 

و�سائل الإعالم واحتمالت بان فيهما متفجرات ».

وم�سى قائاًل: »يف �س�ء املعل�مات التي جاءتنا، اتفقنا مع اجلانبني 

الأمريكي والربيطاين على اإر�سال مالديهم من معل�مات واإر�سال م�اد 

الطردين لفح�سها والتاأكد من اأنهما يحت�يان م�اد متفجرة«.

وقال فخامة الرئي�س: »كما اتفقنا مع رئي�س ال�زراء الربيطاين باأن 

يتم اإر�سال فريق امني بريطاين لبحث اآفاق تعزيز ج�انب التعاون 

بني الأجهزة الأمنية اليمنية والربيطانية وهناك تعاون بيننا وبني 

ال�ليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا واململكة العربية ال�سع�دية«.

ولفت اإىل اأنه �ساأل اجلانبني الأمريكي والربيطاين من اأين جاءت اإليهما 

املعل�مات، فاأفادوا اأن هذه املعل�مات وردت اإىل اأجهزتهما الأمنية من 

الأجهزة الأمنية يف اململكة العربية ال�سع�دية.

و�سدد فخامة الأخ الرئي�س على حر�س بلدنا وت�سميمه على م�ا�سلة 

جه�ده يف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع �سركائه يف الأ�سرة الدولية 

�س�اء من خالل تبادل املعل�مات اأو التاأهيل والتدريب.

وبني اأن بالدنا قدمت خالل الأربعة الأ�سابيع املن�سرمة اأكرث من 

�سبعني �سهيدا من ق�ات الأمن والق�ات امل�سلحة تعر�س�ا لهجمات 

واعتداءات اإرهابية من عنا�صر تنظيم القاعدة يف النقاط االأمنية 

ومراكز اأداء ال�اجب .

وتابع فخامة الرئي�س قائالً: »نحن نعرتف ان هناك عنا�سر اإرهابية 

تابعة لتنظيم القاعدة تت�اجد يف اليمن ونحن ندفع الثمن«.

واأردف :«لقد دفعنا ثمنا باهظا جراء الأ�سرار التي حلقت ب�طننا 

واقت�سادنا ال�طني جراء الأعمال الإرهابية �س�اء اخل�سائر الكبرية 

يف جمال ال�سياحة اأو يف جمال ال�ستثمار اأو يف جمالت عدة اأخرى«.. 

وقال :« نحن ل نريد ولن ن�سمح لأحد اأن يتدخل يف ال�ساأن اليمني ويق�م 

مبطاردة العنا�سر الإرهابية لتنظيم القاعدة يف اليمن، بل نحن الذين 

�سنق�م بتعقبهم ومطاردتهم ودك اأوكارهم بطائراتنا واآلياتنا ومعداتنا 

الأمنية والع�سكرية اأينما تت�اجد تلك العنا�سر«.

ووفقاً ملا اوردته وكالة النباء اليمنية )�سباأ( فقد تناول فخامة 

الرئي�س النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية على �سعيد مكافحة 

الإرهاب وتعقب و�سبط عنا�سره، مبينا اأنه مت خالل الأ�سابيع القليلة 

املا�سية �سبط اكرب عدد من العنا�سر الإرهابية.

واختتم فخامته حديثه خالل امل�ؤمتر ال�سحفي بالق�ل: »ولهذا 

لن ن�سمح لأحد اأن يتدخل يف ال�ساأن الداخلي اليمني، واإمنا 

�سنك�ن ممن�نني و�ساكرين ملن ميدنا باأية معل�مات ت�ساعدنا 

يف تعقب و�سبط الإرهابيني �س�اء كانت دولة �سقيقة اأم دولة 

�سديقة«.۹

لم نتسلم أي تأكيدات 
على وجود متفجرات 

يف الطردين

أجهزة األمن تواصل تحقيقاتها 
وهناك تضارب يف املعلومات

اتفقنا مع الربيطانيني على إرسال 
فريق أمني لبحث آفاق التعاون األمني

حريصون على تعزيز التنسيق 
والتعاون والشراكة مع املجتمع 

الدولي يف مكافحة اإلرهاب

أحمد الكبسي

أسامة الشرعبي

الضجة اإلعالمية تثري الريبة واالستغراب لدى املراقبني
اليمن تتعرض لتجني إقليمي ودولي سافر


