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تجار األسلحة متورطون بتزويد القاعدة بالسالحاستئصال القاعــدة بالنار  وليس بالحــــوار
> هل لكم أن تطلعوا القــارئ على ما يدور 
في لودر من مواجهات بينكم وبين تنظيم 

القاعدة؟
- م��ا يح��دث عل��ى الواقع ف��ي ل��ودر معارك 
ضارية ومستمرة مع االرهابيين وغيرهم من 

التنظيمات؟
> هل تقصد أنكم تواجهون تنظيمات غير 

تنظيم القاعدة؟
تنظيم القاع��دة وتنظيمات أخرى اتخذت من 
القاعدة غط��اًء لها أو تحالفت مع��ه.. وهذا ال 
يعني أن تنظي��م القاعدة ال يوجد ولكن ليس 

بالشكل الذي نواجهه على الواقع..
نحن نواجه هذه التنظيمات من منذ بداية عام 

2011م.
> ماذا تقصد بالتنظيمات بشكل دقيق؟

- قاعدة وحراك ومن فق��دوا مصالحهم ومن 
ال يريد الوح��دة وحزبيون وغيره��م.. فالذي 
ال يقاتل الجي��ش أو األمن مع تنظيم القاعدة 
يعمل على تسهيل مهامها أو يذلل الصعاب لها 
ويغطي على تحركاتها.. وهذا هو الواقع الذي 
لمسناه منذ عام وأكثر وخصوصًا خالل األزمة 
الراهنة.. هناك مجموعات وتنظيمات ال تحب 
الوط��ن وال تريد له أمنًا أو اس��تقرارًا فتجدها 

تناصب العداء للجيش واألمن.
> أنتــم اآلن تســطرون أروع المالحم ضد 
هــؤالء المأزوميــن والقتلــة .. هــل هناك 

مساندة لكم؟
- أبطال اللواء )111( مش��اه يؤمنون بالهدف 
الس��امي الذي يقاتل��ون من أجل��ه ويضحون 
بدمائهم وأنفسهم في سبيله أال وهو الوطن 
ال��ذي ترب��وا وارتض��وا الدفاع عن��ه، وهناك 
مس��اندة قتالية قوية م��ن قبل الل��واء )26( 
ميكا حرس جمه��وري المتواجد في مكيراس 
والبيض��اء بقي��ادة العميد الرك��ن علي عزير 
الحجيري الذي يس��اندنا لياًل ونه��اراًَ بالدعم 
الناري على مختلف مواق��ع العمليات القتالية 

واليزال يساندنا حتى اللحظة.
وهذه المساندة مسنودة بتوجيهات ومتابعة 
مس��تمرة من قبل وزير الدفاع الل��واء الركن 
محمد ناصر احمد وقائد الح��رس الجمهوري 
العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح الذين 
يتابعانا باس��تمرار في كل المواقف وفي كل 
وقت، من خالل توجيهاتهم��ا لأللوية التابعة 
للحرس الجمهوري بإس��نادنا ف��ي كل لحظة 
تتطلب ذلك، فلهما كل الش��كر والتقدير من 
جميع منتسبي اللواء )111( مشاه براءة للذمة 
ووفاًء للواج��ب الهتمامهم��ا الكبير ودعمهما 

الالمحدود في مكافحة االرهاب.
> هل من الممكن أن تصف لنا مواجهاتكم 

مع االرهابيين؟
- هم ال يقاتلون بش��كل منظ��م أو في مكان 
محدد وإنما يقومون بعملي��ات مباغتة هنا أو 

هناك.
> عالم يدل هذا؟

- يدل على أن هناك من يسهل لهم تحركاتهم 
من أبناء المناطق، كما أن هناك مساندة لهم 

من عدة أماكن منها الوضيع ومودية وش��قرة 
وإمدادات من زنجبار والك��ود ومناطق أخرى 

بالرجال واألسلحة..
> ولكننا نسمع بأن هناك جيشًا شعبيًا يقاتل 

إلى جانبكم؟
- ه��ذا صحيح ولك��ن لي��س بالش��كل الذي 
يصف��ه اإلع��الم.. هن��اك أن��اس مخلص��ون 
لوطنهم ومناطقه��م اس��تطاعوا أن يجمعوا 
بعض االش��خاص الى جانبه��م لمواجهة من 
يس��عى لتخري��ب مناطقه��م وه��م يقومون 
بدور يش��كرون عليه، لكن لوال قوات الجيش 
المرابطة لجرت األمور بعك��س ما هي عليه 

اآلن.
> كم من الوقت مر عليكم وأنتم تواجهون 

هذه العناصر االرهابية؟

- منذ فت��رة طويلة ونحن على اس��تعداد تام 
لمواجهته��م ومنذ أكثر من اس��بوع نحن في 
قتال متواصل معهم، وقد كبدناهم خس��ائر 
فادحة في األرواح والمعدات ومازلنا حتى اآلن 
نواجههم ونتعقب تحركاتهم ونضيق عليهم 

الخناق..
> هل هنــاك أرقام للخســائر الفادحة التي 

تكبدها االرهابيون؟
- تقديرات أولية تش��ير ال��ى اكثرمن)200( 
صريع بينهم ثالثة من ق��ادة التنظيم تعرف 
عليهم أبناء المنطقة في لودر، باإلضافة الى 
تدمي��ر دبابات وعربات ورشاش��ات ومدفعية 

هاون.
> مــن أين حصلــوا علــى هــذه المعدات 

واألسلحة المختلفة؟
- أنت ف��ي بلد يتاج��ر بالس��الح، ناهيك عما 
غنموه م��ن معدات ف��ي بع��ض معاركهم.. 
وأس��لحة أخ��رى أت��وا به��ا عب��ر البح��ر م��ن 
الصومال.. وكذلك تجار الس��الح ال يقصرون 
من توفير األس��لحة لالرهابيين.. أهم شيء 
الفلوس موجودة مع االرهابيين، فال يهم إْن 

كانت لهم..
> إذا كانــت األســلحة تتوافــر لهــم بهذا 
الشــكل فإنهم يســتطيعون اســتخدامها 
بمهــارات قتاليــة.. مــن أكســبهم هــذا 

التكتيك؟
- أغلبه��م اكتس��بها م��ن افغانس��تان عندما 
كانوا هناك لفترة من الزم��ن، وعندما عادوا 
كونوا مجموع��ات ودربوهم عل��ى ما لديهم 
من مهارات قتالي��ة والتعامل مع االس��لحة.. 
وهناك من تب��رع بالدعم الس��خي والتدريب 
القتالي لهذه العناصر، ومع التجارب والوقائع 

استطاعوا اكتساب الخبرة.
> هناك من ينكــر وجود القاعدة ويصف ما 
يحصل معكم من صناعة أشخاص يسعون 
إلقالق األمن وإفشال التسوية السياسية.. 

هل هذا حاصل على الواقع فعاًل؟
- مثلما أشرت س��ابقًا هناك تنظيمات ضمن 
غالف القاعدة، لكن ه��ذا ال يعني أنه ال وجود 
لهذا التنظي��م االرهابي عل��ى الواقع.. نحن 
نواج��ه تنظي��م القاع��دة متعدد الجنس��يات 
والمهارات وقد وجدنا ضمن قتالهم سعوديين 
وصوماليين وباكس��تانيين، وهذا دليل على 
أن النتظيم موجود ويستغل الظروف الراهنة 

للتمدد بشراسة.
> أشــرت إلى أن االرهابييــن يقاتلون في 
أكثر من منطقة .. هل هذا التصرف تكتيك 

قتالي؟
- عندما يضغ��ط عليهم الجي��ش يتراجعون 
ويفرون ال��ى منطقة أخرى في ظ��ل تغطية 
من بعض أبناء المنطقة الذين يسهلون لهم 
التنقالت ويفتحون أمامه��م مجااًل لإلمدادات 

ليقوموا بعمليات في منطقة أخرى.
> هل هذه العمليات والتسهيالت تؤثر على 

معنويات منتسبي اللواء؟
- معنوي��ات مقاتلين��ا عالي��ة ج��دًا وال يمكن 
أن تؤث��ر عليه��ا االعم��ال التخريبية وش��غل 
العصابات، فمنتس��بو الل��واء )111( يؤمنون 
بقداس��ة مهمتهم وعظمة ما يقومون به من 

واجب وطني.
> أال يوجد صعوبات تواجهكم في معركتكم 

البطولية؟
- على المستوى القتالي والجاهزية النفسية ال 

يوجد صعوبات ولكننا نواجه احيانًا عدم تعاون 
بعض المواطني��ن معنا ب��اإلدالء بالمعلومة 
وكش��ف تحركات االرهابيين.. باإلضافة الى 
أن الع��دو الذي ن��و اجه��ه ال يق��وم بعمليات 
منظمة لنتمكن من إنهائها بأقل جهد، ولكن 

عملياتهم متفرقة وخاطفة.
> لماذا يركز تنظيم القاعدة على محافظة 
أبين بشــكل كبير ويقــوم بتنفيذ عملياته 

فيها؟
- ألنه وجد هناك من يسانده ويدعمه ويوفر له 
غطاًء لتحركاته وتنقالته وإمداداته، وإال كيف 
استطاع االرهابيون غير اليمنيين الدخول إلى 

أبين ومعرفة تضاريسها.
> نشــاط التنظيم في محافظــة أبين هل 

سيؤثر على المحافظات المجاورة لها؟
- ه��ذا م��ا يس��عى إلي��ه االرهابي��ون.. فهم 
يخطط��ون للتنق��ل والتم��دد إل��ى أكثر من 

محافظة وخصوصًا البيضاء وشبوة.
> لكن التنظيم كما أشرت أنه منذ أكثر من 

عام في أبين؟
- عندما لم يج��د مواطنين ف��ي المحافظات 
االخ��رى يس��هلون مهام��ه ويتس��ترون على 
تحركاته فشل بسرعة كما حدث في منطقة 

رداع وتم التخلص من شره.
> هــل يوجــد فــي أبيــن ارهابيــون من 

محافظات أخرى؟
- إذا كان هن��اك م��ن الصوم��ال وباكس��تان 
وغيرهم��ا.. فم��ا بال��ك باإلرهابيي��ن م��ن 
المحافظ��ات اليمني��ة، فق��د وجدنا م��ن تعز 
وصنع��اء وإب وش��بوة وأرح��ب وغيره��ا من 
المحافظات والمناطق اليمنية، وهذا كله يرجع 
لتواطؤ بعض ابن��اء أبين مع تنظيم القاعدة، 
فلو كانوا متعاونين مع الجيش واالمن لكانت 
أبين كسائر المحافظات التي واجهت التنظيم 
وحدت من تحركاته، وبالتأكيد هناك من أبين 
مخلص��ون لوطنهم ولمحافظتهم ويس��عون 
لذود الخطر والشر عنها ولكنهم قلة بالنسبة 

للمتساهلين والمتعاونين مع التنظيم.
> هل تضررت أبين مــن وجود االرهابيين 

فيها؟
- بل ُقْل دمرت بنيتها التحتية وتشرد أبناؤها 
وأنهكت في كل المجاالت سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا وثقافيًا، وتخربت بيوت المواطنين 
ونهبت ممتلكاتهم وسلب أمن هذه المحافظة 
واستقرارها وحرم أبناؤها من التعليم وتوافد 

إليها كل مجرم وقاتل وارهابي ومرتزق.
> يعنــي تســاهل بعــض المواطنين فعل 

بأبين كل هذا الدمار والخوف؟
- ليس التساهل أو التعاون فقط ولكن هناك 
الكثير ممن استغلوا في هذا الجانب والسبب 

الفق��ر والعوز ال��ذي يعيش في��ه غالبية أبناء 
المحافظة.

> وكيف يمكن لهم اآلن التخلص من هذا 
الشر المستطير؟

- يتوق��ف عل��ى مس��ؤوليها وش��خصياتها 
االجتماعي��ة.. م��ا يحدث ف��ي أبي��ن ال يمكن 
اس��تيعابه خصوص��ًا ورئي��س الجمهوري��ة 
المناضل عبدربه منصور ه��ادي منها ووزير 
الدف��اع منه��ا ووزي��ر الداخلية الس��ابق منها 
وغيرهم الكثير من القيادات التي لو ضبطت 
مناطقها وقالت للمواطني��ن الى هنا وكفى.. 
لصارت أبين مثله��ا مثل بقي��ة المحافظات، 
وحينه��ا لن تحت��اج إل��ى كل ه��ذه الضجة أو 

الجيوش ولن تحتاج الى تضحيات ودماء.
أبين بحاجة ماس��ة الى نية حسنة من أبنائها 

قيادات ومواطنين قبل كل شيء، ولو توافرت 
النية الحسنة، واستشعر أبناؤها أهمية أمنها 
واستقرارها.. فبكل تأكيد لن نجد فيها دبابات 
أو مدفعيات ولن تحلق في سمائها الطائرات..

ولن يجرؤ المخربون حينها المساس بهيبتها أو 
جرح أمنها.. أعتقد أن األمور واضحة إلنهاء ما 
تعانيه أبين من مأساة وما يعيشه أبناؤها من 
معاناة وما يجري فيها من كارثة.. بل يتوجب 
على من بيده أمن الوط��ن بأجمعه أن يقدمه 
لمحافظته قبل أي ش��يء آخر حتى ال يش��عر 
االرهابي��ون أنه��م يس��رحون ويمرحون في 

منطقة مهمة ولو تاريخيًا على األقل..
> البعض يرى أنه البد من الحوار مع تنظيم 

القاعدة لوقف تمدده، والبعض اآلخر يرى أن 
المواجهات العسكرية حلٌّ أنجح لوضع حد 
للتنظيم.. فما رأيك كقائــد ميداني يواجه 

االرهاب؟
- اعتق��د أن��ه ال يمك��ن لليمنيين اس��تئصال 
هذا الس��رطان الخبيث إال بالن��ار إذا لم يثب 
االرهابي��ون الى رش��دهم.. هؤالء يس��عون 
للس��يطرة عل��ى كل منطق��ة وكل مقدرات 
الوطن، هذا النوع ال ينفع معه الحوار وال يؤمن 
أصاًل بالحوار.. ولو كانوا يؤمنون باإلنس��انية 
والمدنية والوس��ائل الديمقراطية لما سفكوا 
الدماء البريئة ولما ش��ردوا االطفال والعجزة 
والنساء.. هؤالء اليؤمنون بأي شيء يوقفهم 
عن ازهاق االرواح وإراقة الدماء وقتل األبرياء 
من العس��كريين والمدنيين، وكل من يخالف 

رأيهم مقتول أو منهوب.
> لماذا تنشط خاليا القاعدة بشكل سريع 

خصوصًا في اآلونة األخيرة؟
- األزم��ة كان له��ا ال��دور الكبي��ر، فاإلرهاب 
يس��تغل الظ��روف والمماح��كات السياس��ية 
واالنف��الت األمن��ي وتصفية الحس��ابات بين 
األط��راف السياس��ية ويبدأ بتنش��يط خالياه 
ويكث��ف من تحركات��ه وعمليات��ه، وما يجري 
في بالدنا حالي��ًا وفر أرضية خصبة لنش��اط 
االرهابيين خصوصًا وهناك من يوفر له حضنًا 
دافئًا لذلك ويس��هل مهامه وتنقالته وعالوًة 
على ذلك يقدم له الدعم الم��ادي والمعنوي 

والقتالي ويبرر له جرائمه إعالميًا وسياسيًا.
> اليــزال هناك جنود أســرى لــدى تنظيم 
القاعدة فــي أبين ..لماذا لــم تقوموا حتى 

اآلن بتخليصهم من أيادي الموت والذل؟
- اترك إجابة هذا الس��ؤال للقيادة السياسية 

والعسكرية العليا!!
> كلمــة أخيرة تــود قولها في ختــام هذا 

اللقاء؟
- أدع��و كل اليمنيي��ن إل��ى الحف��اظ عل��ى 
وطنه��م- كاًل في منطقته- م��ن االرهابيين 
وأن يدلوا بالمعلومات التي تكش��ف تحركات 
االره��اب الذي يزهق االرواح ويش��رد األس��ر 
ويدمر الممتلكات العامة والخاصة.. كما أدعو 
االحزاب الى تغليب المصلح��ة الوطنية على 
الحزبية والعمل على بث روح التسامح واإلخاء 
والمحبة وترك المماح��كات والمناكفات التي 
تفاقم الوض��ع وتدفع نحو االن��زالق بالوطن 

الى متاهات لن ينجو منها أحد.
كم��ا أطال��ب اإلع��الم بالت��زام الحيادي��ة 
والموضوعية واالبتعاد عن زج الجيش واألمن 
في مهاترات إعالمية وحزبية، فالجيش صمام 
أمان للوطن والمواطن وال يجوز اإلس��اءة إليه 
أو اس��تخدامه كورق��ة  للعب بها في ش��ؤون 

سياسية أو شخصية.
وعلى الجميع أن يدرك أن المؤسسة العسكرية 
واألمنية ت��ؤدي دورًا وطني��ًا ودينيًا وتضحي 
ب��األرواح م��ن أج��ل الش��عب اليمن��ي وأمنه 

واستقراره وسيادة وطنه.

 حوار: توفيق عثمان الشرعبي

نواجه مقاتلني ألكثر من 
تنظيم اىل جانب القاعدة

قائد اللواء )111( مشاه المرابط في ابين لـ»الميثاق«:

الجنود املختطفون 
لدى القاعدة بذمة 
القيادة السياسية 

والعسكرية 

ال يجوز اإلساءة 
للجيش أو استخدامه 

ورقة للعب بها 
سياسيًا 

منتسبو اللواء 
)111( معنوياتهم 
عالية لتطهري ابني 

من االرهاب

مصرع اكثر من
)200( إرهابي
 بينهم  قيادات

وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري يقدمان دعمًا كبريًا يف مكافحة االرهاب

أّكد قائد اللواء 111 مشاة المرابط في أبين العميد الركن عبد القوى المسمري أن تنظيم القاعدة استغل ظروف األزمة والمماحكات السياسية 
واالنفالت األمني وتصفية الحسابات بين األطراف السياسية وبدأ بتنشيط خالياه وكّثف من تحرّكاته وعملياته.

وقال المسمري: إن ما يجري في بالدنا حاليًا وّفر أرضية خصبة لنشاط اإلرهابيين خصوصًا وأن هناك من يوّفر حضنًا دافئًا لهم ويسهّل مهامهم 
وتحرّكاتهم، ويقدّم الدعم المادي والمعنوي والقتالي ويبرّر لهم جرائمهم إعالميًا وسياسيًا.

وأشار المسمري إلى أن أبين بحاجة ماسة إلى نية حسنة من أبنائها قيادات ومواطنين قبل كل شيء، ولو توّفرت النية الحسنة واستشعر أبناؤها 
أهمية أمنها واستقرارها لن نجد فيها دبّابات أو مدفعية ولن تحّلق في سمائها الطائرات بكل تأكيد..

وكشف في الحوار التالي عن تنظيمات اخرى تقاتل إلى جانب القاعدة، وكذلك المتورطون بدعمها باألسلحة..


