
 

السنوات التالية ألحداث 11 / 9 أكدت صحة المخاوف اليمنية 
لتتحول معها ال��ى مخاوف دولية ولتصبح معه��ا اليمن العبًا 
أساسيًا ورقمًا مهمًا في مكافحة االرهاب ومحاربته، وأصبحت 
شريكًا فاعاًل مع دول العالم خاصة الكبرى منها في التصدي 
لهذه اآلفة وأخطارها الكبيرة، ووجدت االشادات والتقدير على 
دورها وتعاونها مع االسرة الدولية، متحملة في الوقت نفسه 
االضرار واآلثار السلبية للعمليات االرهابية التي تعرضت لها 
الجمهورية اليمنية على االستقرار والس��كينة العامة والذي 
انعكس بدوره س��لبيًا عل��ى الصعيد االقتص��ادي والوطني 

ومسيرة التنمية واالستثمار في البالد.
القيادة السياسية في اليمن برئاسة فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئي��س الجمهورية أدركت وفي وق��ت مبكر ايضًا بأن 
مكافحة االره��اب وتوفير االم��ن يحتاج بداية ال��ى معالجة 
الفق��ر والبطال��ة وتوفي��ر ف��رص العم��ل للعاطلي��ن، كون 
االرهاب يجد بيئته في ظ��روف الفقر وتنامي البطالة وتردي 
مستوى المعيشة، فينمو نسيجه القذر من خالل المعضالت 

االقتصادية.
وتعرض��ت اليمن ومن��ذ أعوام س��بقت احداث 11 س��بتمبر 
لهجم��ات ارهابية عدة ومختلف��ة منها ح��ادث االعتداء على 
المدمرة االمريكية »يو، اس، اس، كول« في ميناء عدن في 
اكتوبر 2000م، وخطف س��ياح أجانب في منطقة أبين عام 
1998م، ومؤخرًا بروز نش��اط تنظيم القاعدة االرهابي في 
مناطق محافظة أبين وسيطرتها على بعض المرافق قبل أن 
تستعيد الدولة بجنودها االشاوس وتحرر تلك المناطق التي 
كانت بأيدي الجماعات االرهابية المسماة ب�»انصار الشريعة« 
ودحر تلك العناصر االرهابية والنيل م��ن قياداتها وأفرادها 

بالقتل او االعتقال.
تعاون دولي شفاف:

وضاعف��ت الجمهوري��ة اليمنية م��ن جهودها عل��ى الصعيد 
االقليم��ي والدول��ي، وع��ززت عالقاتها مع االس��رة الدولية، 
وحرصت على وضع االشقاء واالصدقاء في صورة االجراءات 

والتدابي��ر الت��ي اتخذتها 
فح��ة  مكا ل  مج��ا ف��ي 
االرهاب، وقامت وبشكل 
ش��فاف بعرض مضامين 
واهداف تحركها لمكافحة 

االرهاب..
كم��ا ش��اركت عناصرها 
االمنية في كافة االنشطة 
التدريبي��ة والمؤتم��رات 
االقليمي��ة والدولي��ة في 
محاولة لتوضي��ح الواقع 
االمن��ي ف��ي الجمهورية 
اليمنية، وبيان االستعداد 

اليمن��ي الكامل للتع��اون مع االس��رة الدولية في االنش��طة 
واالجراءات المعتمدة في مكافحة االرهاب السيما في تبادل 
المعلومات حول العناصر االرهابية وتحركاتهم واتصاالتهم 

ومص��ادر تمويله��م والتنس��يق الثنائ��ي والدول��ي بموجب 
االتفاقي��ات الثنائي��ة والبروتوك��والت المتعلق��ة بمكافح��ة 

االرهاب.
كم��ا قامت الجمهوري��ة اليمني��ة بتفعيل تعاونه��ا مع االمم 

المتح��دة، واس��همت والتزال وبش��كل ج��اد في مناقش��ات 
المنظمة الدولية وتتعامل بش��فافية مع قراراتها، وفي هذا 
االطار تضمنت التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية 
االمريكية عن »تس��مية أنم��اط االرهاب« الجه��ود الكبيرة 
والجادة التي تبذلها الحكومة اليمنية في تعاملها مع االرهاب، 
س��واء على الصعيد الداخلي أو االقليمي او الدولي، واظهرت 
ه��ذه التقارير مدى تع��اون الجمهوري��ة اليمني��ة في مجال 
مكافحة االرهاب واالساليب التي 

اتبعتها في هذا الخصوص.

إجراءات تشريعية:
وعل��ى الصعي��د التش��ريعي فقد 
شهد العام 2003م اصدار القانون 
رقم )35( لس��نة 2003م بشأن 
مكافحة غس��يل االم��وال، بهدف 
تجفيف مصادر التمويل للشبكات 
االرهابي��ة وتضيي��ق الخن��اق 
عليها، كذلك جرى تفعيل قانون 
االسلحة للحد من انتشار االسلحة 
ومنع ظاهرة التس��لح في المدن 

والمديريات والمناطق المختلفة.
الداخلي��ة  وزارة  كم��ا قام��ت 
ف��ي خط��وة اس��تباقية بوض��ع 
اس��تراتيجية أمني��ة ف��ي مج��ال 
مكافحة االرهاب لكل خمس سنوات قادمة تتضمن مالحقة 
العناصر االرهابية ومراقبة أنشطتها والقبض عليها، ومتابعة 
الشبكات التي تخطط ألعمال ارهابية واحباطها قبل وقوعها، 
باإلضافة الى إحالة المتهمي��ن بجرائم ارهابية الى المحاكم 

المختصة.
 كذلك تم التخطيط إلنشاء وتأهيل كتائب لمكافحة االرهاب 
تابعة لوزارة الدفاع إللحاقها بالمناطق العس��كرية، وكذلك 
إحكام السيطرة على المطارات والموانئ اليمنية عبر شبكة 

معلومات حديثة لضبط العناصر االرهابية المطلوبة.
ومن هن��ا جاءت االش��ادات الدولي��ة واالقليمية ل��دور اليمن 
وقدرتها على التصدي بكل قوة وح��زم لالرهاب والجماعات 
االرهابية في مقدمتها تنظيم القاعدة، أو ما يس��مى قاعدة 
جزيرة الع��رب في اليمن، وهو األمر الذي اكس��ب اليمن ثقة 
العال��م خاصة ال��دول الكبرى الش��ريكة معها ف��ي مكافحة  
ومحارب��ة االره��اب الذي يه��دد كل العال��م بدول��ه الكبرى 

والصغرى وال يستثني أيًا من مجتمعاتها.

وطبق��ًا لمحللي��ن ومراقبي��ن ف��إن ذل��ك 
االنتصار,ال��ذي يتزام��ن مع الذكرى العاش��رة 
للهج��وم االرهابي ال��ذي نفذت��ه القاعدة في 
الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر 
من س��بتمبر ع��ام 2001، وهو م��ا يعني ان 
االحتف��ال بهذا االنتصار الحاس��م مش��ترك 
بي��ن اليمن والوالي��ات المتح��دة االمريكية 
واصدقائها واش��قائها الذين اكتووا بنيران 
ه��ذا التنظي��م الحاقدواف��كاره الخبيث��ة 

الشريرة في أرجاء العالم..

كسب الرهان..
وه��و انتص��ار مع��زز الرادة اليمنيي��ن 
ف��ي حماي��ة مكتس��باتهم وتمس��كهم 
بش��رعيتهم الدس��تورية ومضيهم في 
صف واحد الى جانب حم��اة الوطن من 

أبناء المؤسسة العسكرية الوطنية الكبرى 
للدفاع عن مكتسبات الوطن ومنجزاته وثوابته الوطنية 
ونظامه الجمه��وري الديمقراطي ووحدته المباركة التي 
تعمدت بدم��اء اليمنيي��ن . يزيد من توهج��ات الحقيقة 
الساطعة ,التي ينبغي على القوى االنقالبية وحلفائها ان 
تعيها جيدًا,القائلة«ان الصوت يعلو على صوت الش��عب 
وارادته الحرة« وان أي مشروع خارج عن ارادته واليمثل 

رغبته ومطالبه مرفوض جملة وتفصياًل.
 ولع��ل ماأثلج الصدور ه��و تعزيز ذلك االنتص��ار بإنهاء 
الحصار على ضباط وأفراد الل��واء 25 ميكا البطل الذي 
دام مائة يوم م��ن قبل عناصر القاع��دة بمحافظة أبين 
والمدعومة من االنقالبيين الذين يريدون للوطن الهالك 

والدمار.. 

ساعة الصفر..
لقد عادت االلوية العس��كرية الى االنتش��ار في عدد من 
مناطق ومديري��ات محافظة ابين بعد أش��هر من القتال 
الش��رس كبدت عناصر تنظيم القاعدة االرهابي خسائر 
كبيرة  في العتاد والبش��ر وطردت من تبقوا الى  مناطق 
محورية ف��ي المحافظة  واس��تعادت مباني حكومية كان 
ارهابي��و القاع��دة ومتش��ددون تابعون لح��زب االصالح 
»االخ��وان المس��لمون«بدعم من المنش��ق الل��واء علي 
محسن الحاج الذي انضم الى مايسمى ثورة الشباب مارس 

الماضي, استولوا عليها بمدينة زنجبار بمحافظة أبين.
الى ذلك أكد قائد اللواء محمد الصوملي انه جرى تسليم 
مؤن للواء وان الجيش دخ��ل  مدينة زنجبار ودعم جهود 
طرد المتشددين من عناصر القاعدة والمتحالفين معهم 
بعدما فر ع��دد كبير منهم إلى جعار وه��ي مدينة اخرى 

استولوا عليها في نطاق المحافظة.
من جانبه اش��اد اللواء الركن مهدي مقولة قائد المنطقة 
العس��كرية الجنوبي��ة بالصمود الرائع ألبط��ال اللواء 25 
ميكا واستبس��الهم الرائع وما سطروه من مالحم بطولية 
وشجاعة في التصدي لعناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي..

وقال في الحفل الذي اقيم في مقر قيادة اللواء 25 ميكا : 
»ان أبطال اللواء 25 ميكا كانوا قلعة حصينة على األعداء 
وافشلوا المخططات اإلرهابية لعناصر تنظيم القاعدة« . 
وبين اللواء مهدي مقوله بأن على تلك العناصر اإلرهابية 

ان يفهموا الدروس التي تلقنوها«. 

مؤكدًا بأن فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
كان يعيش معنا من اول يوم انطلقن��ا فيه وتوجهنا لفك 

الحصار عن اللواء 25 ميكا معنا خطوة بخطوة ..
إلى ذلك قال مصدر عسكري إن عناصر تنظيم القاعدة 
اإلرهابي لم تستطع الصمود طوياًل أمام الضربات القوية 
والمحكمة التي وجهت لها من قبل أبطال القوات المسلحة 
بمختلف صنوفها وتش��كيالتها البرية والبحرية والجوية 
التي حققت هذا االنتصار العظيم وقضت على المشروع 
البائس لتنظيم القاع��دة اإلرهابي الذي يحاول أن يوجد 

لنفسه موطئ قدم على األرض اليمنية. 
مؤكدًا ب��أن ه��ذا االنتصار بمثاب��ة فاصلة حاس��مة في 
المواجهة التي سوف تستمر في تعقب ومالحقة العناصر 
اإلرهابية حتى يتم اقتالع جذورها الش��يطانية من كل 
أرجاء اليمن. معتبرًا بأن ما حققه أبطال القوات المسلحة 
واألمن من انتصارات حاسمة على تلك العناصر اإلرهابية 
هو مكس��ب كبير لليمن وف��ي ذات الوقت مكس��ب لكل 

المنطقة والعالم. 
وأش��ار إلى أن��ه ومن حس��ن الطال��ع ومحاس��ن الصدف 
أن يتزامن هذا االنتص��ار مع ذكرى هجم��ات ال� 11 من 
سبتمبر 2001 م اإلرهابية التي ضربت الواليات المتحدة 

األمريكية، ليؤكد للعالم من جديد عل��ى أن الجمهورية 
اليمنية كانت والتزال ش��ريكًا فاعاًل مع المجتمع الدولي 
في مكافحة آفة اإلرهاب ال��ذي ال دين له وال وطن، وأنها 
ومن خالل قواتها المس��لحة واألمن ستظل تؤدي دورها 
في التصدي لهذه اآلف��ة العالمية الخطي��رة، باعتبار أن 
اإلرهاب يمثل تهديدًا مباشرًا لألمن واالستقرار الوطني 

واإلقليمي والدولي.  

»القاعدة« جثث هامدة..!!
وطبق��ًا للمعلوم��ات ف��إن أبط��ال القوات المس��لحة في 
المنطقة العس��كرية الجنوبية قد كثف��وا  خالل اليومين 
الماضيين من عملياتهم البطولية في مطاردة العناصر 
اإلرهابي��ة موجهي��ن ضرب��ات موجع��ة لتل��ك العناصر 

ومحققين نجاحات ميدانية كبيرة.
وأك��د مصدر عس��كري مس��ئول االربع��اء  أن المقاتلين 
األبطال في اللواء ) 31 ( مدرع واللواء ) 39( مدرع واللواء 
) 201 ( مشاه ميكا واللواء 119 مش��اه يواصلون تنفيذ 
مهامهم القتالية وعملياتهم البطولية في مطاردة عناصر 
تنظيم القاعدة اإلرهابية في محافظة أبين بكفاءة قتالية 
عالية والتصدي الحازم للعناص��ر اإلرهابية بالتعاون مع 

أبناء أبين الشرفاء وتكبيد تلك العناصر خسائر كبيرة.

موضحًا بأن المقاتلين األشاوس في تلك الوحدات 
وجهوا خالل الس��اعات الماضية ضربات موجعة 
وقاصمة لتلك العناصر وتمكنوا من طردها من 

عدة مناطق بعد أن كبدوها خسائر فادحة.
وقال المصدر إن عددًا من اإلرهابيين قد سقطوا 
في تلك المعارك بين قتيل وجريح فيما الذ البقية 
بالفرار مخلفين جثث قتاله��م في المواقع التي 
تم تطهيرها والس��يطرة عليها م��ن قبل رجال 
القوات المسلحة واألمن وبالتعاون مع المواطنين 

الشرفاء من أبناء محافظة أبين.
مش��يرًا إلى أنه تم العثور على 14 جثة لعناصر 
إرهابية في المناطق التي تم تطهيرها وأنه تم 
نقل أربع من تلك الجثث إلى مستشفى با صهيب 
فيما ما زالت بقية الجثث متناثرة في أماكن عدة.

تهاوي االنقالبيين
وجاءت انتصارات الجيش على القاعدة بالتزامن 
م��ع انباء عن اس��تياء الحال��ة الصحية النفس��ية 
للجنرال المنش��ق علي محس��ن الحاج الذي يعد 
احد القيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة في اليمن 
ويتولى اإلشراف على الجناح العسكري للتنظيم  
, ويزود الجماع��ات الجهادي��ة المتطرفة وخاليا 
تنظي��م القاع��دة بالمال والس��الح كم��ا تربطه 
عالقة نس��ب ومصاهرة مع القيادي السابق في تنظيم 
القاعدة طارق الفضلي الذي تحالف مع الجماعات الجهادية 
وتنظي��م القاعدة لالس��تيالء عل��ى مدينة زنجب��ار .كما 
تربطه بالقوى التقليدي��ة والدينية المتطرفة أمثال عبد 

المجيد الزنداني عالقة وثيقة.

تناقض المحزن..
غير ان تصريحًا نس��ب للواء المنش��ق أك��د تناقضه مع 
ماكان قد ص��رح به في وقت س��ابق وعدد م��ن قيادات 
المش��ترك واالنقالبيي��ن في قوله��م ان النظ��ام اخترع 
تنظيم القاع��دة كفزاعة الره��اب العالم ومن��ع تأييده 
لثورتهم المزعومة«وهو الكذب الذي مضى في تكريره 
وترديده مايس��مى بالمجلس الوطن��ي للقوى االرهابية 
..,غير انه��م اليوم وفي ذات البي��ان يؤكدون ويعترفون 
بأن هناك قاعدة ,بعد ان تم االنتصار عليهم من ابطال 
القوات المسلحة واالمن البواسل وابناء المحافظات الثالث 
»أبين لحج عدن« الشرفاء.. حيث قال اللواء المنشق :أن 
االنتصار على القاعدة في أبين وتطهيرها من اإلرهابيين 
حققه الجيش المؤيد للش��رفاء بالتعاون مع الشرفاء من 

أبناء أبين ولحج وعدن..

ال وصاية على أبين
هذا الجن��رال البائس يكرر اليوم نف��س الخطأ ,وكأنه ال 
ولم  ولن يستفيدمنه, يحدث ويتحدث عن أبين وابنائها 
في الوقت ال��ذي كان ,أبن��اء أبين رفضوا تل��ك العدمية 
التي يظهرها هذا »المحزن »ورم��وز انقالبه من القوى 
التقليدية والسياسية واالرهابية وغيرهم..وذلك في بيان 
سابق ادعى فيه ان النظام س��لم ابين لالرهابيين وانه 
من سيخلصهم من ذلك.. وأكدوا رفضهم للوصاية التي 
يفرضها محس��ن الذي تربطه مصاهرة مع أحد نافذيها 

ومشائخ سلطناتها القديمة.

االثنين : 12 / 9 / 2011م 
 الموافق :14 / شوال / 1432هـ 

العدد: )1571( متابعات5

أبين..بوابة النصر ومقبرة »القاعدة«
 تقرير: بليغ الحطابي

النصــر المؤزر الذي تحقق علــى أيدي أبطال القوات المســلحة واألمن 
في دحر فلول االرهــاب وتحرير زنجبار عاصمة محافظــة أبين من عناصر 
القاعدة.. وقتل اكثر من )300( من القيادات المقاتلة في عمليات عسكرية  
نوعية غير مسبوقة تمكن أفراد القوات المسلحة واالمن الشجعان المرابطون في 
المنطقة الجنوبية من اصطيادهم وكسر شوكة داعميهم ومسانديهم أينما وجدوا.

ذلك يؤكد ان المعركة التي خاضتها قواتنا المسلحة واالمن البواسل في أبين لم 

تكن ضد عصابة ارهابية فقــط او مجموعة متمردين خارجين عن النظام 
والقانون انقلبوا على كل شيء ومن أجل الشيء.. وانما هي معركة للدفاع 
والحفاظ على مدينة عدن »ثغر اليمن الباســم« وعلى أال تتحول المنطقة 
االستراتيجية عالميًا الى رأس حربة بيد االرهابيين في السيطرة على خط 
المالحة الدولي واالضرار بمصالح دول العالم..وهو االمر الذي يلقي بمهمة 

المكافحة على المجتمع الدولي بشكل عام.

جدد منسق جهود مكافحة االرهاب لدى وزارة 
الخارجية االمريكية دانيال بنجامين الس��بت 
الماض��ي ان اليمن 
اصبحت على رأس 
قائم��ة االهتم��ام 
ف��ي  يك��ي  مر ال ا
مكافح��ة االرهاب، 
موضح��ًا ان جهود 
ليم��ن  ا ع��م  د
عس��كريًا س��تكون 
بعيدة األمد، كونها 
بدأت تثم��ر نتائج 
جي��دة حت��ى اآلن 
حس��ب تعبيره أمام مجموعة من الصحفيين 

في واشنطن.
وقال : اننا مس��رورون من العزيمة السياسية 
لدى اليمنيين.. الرئيس عل��ي عبداهلل صالح 
وحكومته قاموا بتحول مهم جدًا خالل األعوام 

الماضية..

مقولة: أبطال اللواء 25 سطروا ملحمة بطولية رائعة ضد االرهابيين
الصوملي: طردنا القاعدة وحلفاءهم من ابين 

ذك��رت صحيفة »نيوي��ورك تايمز« ان 
المس��ئولين االمريكيين مقتنعون بأن 
تنظيم القاعدة في اليمن يسعى إلنتاج 
سم الريسين القاتل الس��تخدامه في 

اعتداءات ضد الواليات المتحدة.
وقالت الصحيف��ة نقاًل لتقارير س��رية 
لالس��تخبارات ان ناش��طين جهاديين 
في اليمن ضاعفوا جهودهم للحصول 
على كمي��ات كبيرة من ب��ذور الخروع 
الضروري��ة إلنت��اج الريس��ين المكون 

األساسي للسم.

رة  وزا أش��������ادت 
الخارجية البريطانية 
ب��ج��ه��ود ال��ي��م��ن في 
م��ح��ارب��ة االره����اب 
ودحر عناصر تنظيم 

القاعدة في اليمن.
وث��م��ن ال��م��دي��ر في 
دائرة الشرق األوسط 
ف����ي ال���خ���ارج���ي���ة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ج��ون 
داي��ف��س، خ��الل لقاء 
س��ف��ي��ر ب���الدن���ا في 

لندن عبداهلل الرضي 
النجاحات التي تحققت 
في محاربة عناصر 
تنظيم القاعدة في 

محافظة أبين.
وج����رى ف��ي ال��ل��ق��اء 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ان 
الحوار هو الوسيلة 
ال��وح��ي��دة لمعالجة 
وايجاد الحلول الالزمة 
السياسية  ل��ألزم��ة 

الراهنة.

بريطانيا تشيد بجهود 
اليمن في مكافحة االرهاب

قاعدة اليمن تسعى لصنع قنابل 
من مادة الريسين السامة

نيويورك تايمز :

تعاون مثمر مع األسرة الدولية لمكافحة التطرف

اليمن نبهت العالم بخطر اإلرهاب قبل أحداث 11 سبتمبر

اليمن شريك أساسي في مكافحة 
اإلرهاب بالنسبة ألمريكا

العالم ينظر 
ل��ل��ي��م��ن 
ك��ش��ري��ك 
ف��اع��ل في 
م��واج��ه��ة 

اإلرهاب

م���ح���ارب���ة 
االره������اب 
يجب أن تتم  

بتجفيف 
منابعه 

 أسامة الشرعبي

يســجل للجمهورية اليمنية انها كانــت في مقدمــة دول العالم، التي  
انتبهت لظاهــرة االرهاب، ومن االوائل التي نبهــت لمخاطره على كل 
دول ومجتمعــات العالم، بما فيه دوله المتقدمة، ومــن الالفت ان ذلك كان قبل 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م.


