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۹ شيء مؤسف ان يذهب اعالم حكومة باسندوة- اعالم 
الشعب- في فلك الصراعات ويهتم بتأجيج الخالفات 
والمماحكات السياسية والصراعات على تقاسم الكعكة 
والتسابق على اصدار قرارات االقصاء والتعيين في المناصب 

الوظيفية، في الوقت الذي تزهق فيه ارواح 
أعظم الناس في محافظة ابين، 

ل��م ن��ر ص���ورة في 
اع��الم��ن��ا 
ال��رس��م��ي 
تلك  ع���ن 
ال��م��الح��م 
البطولية أو 

عن األعمال 
ال���ف���دائ���ي���ة 
لرجال ونساء 

وأط���ف���ال في 
ل  لقتا ا ت  جبها

ض����د ع��ن��اص��ر 
ال��ق��اع��دة على 
اب������واب م��دي��ن��ة 

ل����������ودر، ع��ل��ى 
وصحف  ئيات  فضا

الشعب التي كرست 
اه��ت��م��ام��ه��ا ب��وزي��ر 
االع����الم وص��ورت��ه« 

ابوديسمال«، ومحاولة 
ابراز ان المكارم القبلية 

وان�����ه ال��ع��رب��ي��ة م��ن شيمه، 
قبيلي«قح«، بينما اطفال وأبناء أبين يقتلون ويشردون 
من ديارهم، ولم يجدوا من ينقل استغاثتهم لنجدتهم من 

ارهاب عناصر القاعدة الذين يريدون احتالل مدينتهم.
۹ )33 يوما( وأبناء لودر بمختلف االعمار واالنتماءات، في 
حالة استنفار ويحملون البنادق في معارك شرسة دفاعًا عن 
االرض والعرض- حد قولهم- فالمدينة التي أزورها ألول 
مرة- تعيش عمق هذه الحرب وضراوتها، وجميع السكان 
يتسابقون على الصفوف االولى لجبهة المعركة لنيل شرف 
االستشهاد، حبًا في لودر وأبنائها، التي تقول:« لودر.. يموت 

بطل وتنجب ألف بطل«.
رغم الظروف الصعبة التي يعانيها ابناء لودر، جراء انقطاع 
الخدمات العامة عن المدينة وانقطاعها عن المديريات 
والمحافظات األخرى، اثر قطع العناصر االرهابية الطرق 

التي تربطها بالمديريات المحيطة بها والمحافظات الستة 
وارتفاع اسعار المواد الغذائية منذ قيام العناصر االرهابية 
في التاسع من ابريل الماضي بمهاجمة المدينة ومحاولة 
اقتحامها والسيطرة عليها، وعجز االرهابيون عن ذلك 
وانكسروا أمام عزيمة ابناء لودر مايزالون يخوضون المعركة 
ب��ش��راس��ة حتى 
اليوم، إلى جانب 
القوات المسلحة 

واألمن. 
األروع في   ۹
مشهد ابناء لودر 
تلك   ، لبطولي ا
اللوحة البديعة 
تغلبت  ل���ت���ي  ا
ع��ل��ى ال��ظ��روف 
الصعبة للمدينة 
وسكانها، جراء 
النقص الحاد في 
المواد الغذائية 
وف��ي العتاد من 
س��الح وذخ��ي��رة، 
ف�����ل�����م ت���ك���ن 
لهجمات  ا ئج  نتا

العناصر  المدينة من قبل  المتواصل على  والقصف 
االرهابية، الذين كانوا يسعون من وراء تلك المحاوالت 
المتكررة اقتحام المدينة ومهاجمتها بقصف عنيف الثارة 
الرعب بين السكان ودفعهم الى النزوح عن منازلهم وترك 
المدينة ليخلو الجو لإلرهابيين يعيثون فيها كما عاثوا في 
مدن زنجبار وجعار وشقرة، لكن اصطفافًا واتحادًا قويًا 
جسده سكان لودر وبعض قبائل القرى المحيطة بها حال 

دون نجاح مخطط االرهابيين.
۹ فانعدام مياه الشرب وشحة المواد التموينية، وصعوبة 
الظروف، وكذا الغياب التام لدور السلطة المحلية في 
المديرية عن مشاركة السكان معاناتهم ومعركتهم 
المصيرية ضد عدو البشرية- له أثره السلبي.. لكنه لم 
يخلق تذمرًا، وانما على العكس من ذلك، فقد اوجد صورة 
جميلة للنسيج االجتماعي يرسمها اآلن ابناء لودر، صغيرهم 
وكبيرهم، رجالهم ونساءهم، شبابهم وشيوخهم في 
توحدهم ووقوفهم صفًا واحدا للدفاع عن المدينة والتصدي 
لإلرهابيين وتكبيدهم  خسائر كبيرة في االرواح والعتاد.. 
هذه اللوحة الرائعة دفعت كل من يتواجد او يزور المدينة 

لاللتحاق باللجان الشعبية.

األطفال في المعركة
۹ حاولت العناصر االرهابية كسر ارادة ابناء لودر وسكانها 
فقصفت المرافق العامة كالكهرباء واطلقت القذائف 
والمدافع والهاونات عشوائيًا على المدينة إلخافة السكان 
وترويع أطفالهم، فتوقفت الدراسة، وبداًل من ان يخشى 
االطفال على انفسهم من القصف العشوائي  وقذائف 
االهاربيين التي تسقط على االحياء السكنية والمعارك 
المستمرة على مدار الساعة في محيط المدينة، عشقوا 
الى حد الجنون سماع ومشاهدة القذائف، وصار قسم منهم 
يهرع الى محراب مساجد المدينة لألذان والتكبير والدعاء 
بنصرة مقاتلي الجيش واألم��ن واللجان الشعبية على 
المعتدين الضالين،  والدعوة عبر مكبرات الصوت للجهاد: 

»اهلل اكبر اهلل اكبر حي على الجهاد.. ياخيل اهلل اركبي«.. 
عندما سمعت اصوات االطفال في اول يوم من وصولي 
لودر، تذكرت مشهد الفيلم السينمائي« وا إسالماه« عن 
معركة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون بقيادة 
السلطان محمود )قطز( على جيوش التتار التي ال تقهر 
بقيادة هوالكو، عندما صعدت االميرة جلنار شريكة حياة 
السلطان محمود، الى ربوة عالية ورفعت العلم وظلت تنادي 
بأعلى صوتها لجيش المسلمين، بالقول« وا إسالماه.. حي 

على الجهاد حي على الجهاد.. اهلل اكبر اهلل اكبر«.
فكلما بدأت االشتباكات اثناء محاولة االرهابيين مهاجمة 
مدينة لودر، ارتفعت اصوات االطفال المكبرين والمهللين 

في ارجاء المدينة ما يخلق حماسًا وسط المقاتلين 
الذين يتدافعون على جبهات القتال كالسيل 
العارم، بدون سالح ألن- حد وصف الناطق 
باسم اللجان الشعبية- السالح الذي يستخدمه 
مقاتلوهم في معركتهم ضد القاعدة قليل 
جدًا، وهو فقط السالح الشخصي للمواطنين 
اآللي »الكالشينكوف« والمعدل وال� آر بي 
جي، بما في ذلك السالح االث��ري- القديم- 

الجرمني الكندا وغيرها، غير ان هذا لم يثِن 
عزيمة مقاتلي اللجان الشعبية من التقدم مع 

قوات الجيش واألمن من اللواء)111( من التقدم 
مع قوات )اللواء26 حرس جمهوري( المتمركز 

في عقبة ث��رى، والنيران الكثيفة التي 
تحدثها اصوات االطفال المنطلقة من 
منارات مساجد لودر، تثير الرعب  في 

نفوس االرهابيين، وهذا بشهادة 
االرهابيين انفسهم الذين قال  

من تم القبض عليهم أن 
ما يرعبنا في المعركة 
ه��و ادع���اء االط��ف��ال في 

علينا  المساجد 
وم��ن��ادات��ه��م 
ل����ل����ج����ه����اد 
ض�����ده�����م، 
طبعًا بالتأكيد 
ل���ق���د خ��س��ر 
االره��اب��ي��ون 
ال��ك��ث��ي��ر من 

ف��ي ق���ي���ادات���ه���م 
ل��ودر، بل ان اطفال ل��ودر اصبحوا 
اليوم يتسابقون على حمل البندقية 
والذهاب الى جبهة المعركة، دون خوف 
من الموت، وأحدهم في العاشرة، بكى 
عبر مكبرات الصوت ألنه لم يستشهد 

مع زميله الذي استشهد بقذيفة هاون امامه.
۹وهاهو الطفل عيدروس محمد عيدروس، التقيته وقد 

حمل البندقية متجهًا الى جبهة المعركة.
حماس القتال ضد العناصر االرهابية من تنظيم القاعدة، 
لم يتوقف عند الشباب وكبار السن من الذكور، وإنما امتد 

الى االطفال من االناث.
۹ أما الطفلة علياء طاهر النخعي )11سنة( فقد أخافتني 
عندما شاهدتها في باب منزلها وهي تحمل البندقية »آلي« 
وتوجهه نحوي وتقول« ابين حزينة ول��ودر عصية على 
اإلرهابيين.. وسنطارد القاعدة من جبل الى جبل حتى 

نطهر ابين منهم.
۹ وكل هؤالء االطفال يريدون الفوز بالشهادة التي فازت 
بها الطفلة«سعيدة محمد عبداهلل شقرة« ثمان سنوات، 
وزميلتها الطفلة«نور تسع سنوات«، واللتان استشهدتا مع 
امرأة اخرى عندما اطلق االرهابيون عند الساعة الخامسة 
عصر يوم االثنين تاريخ 30 ابريل الماضي قذيفتي هاون، 
فسقطتا عليهما وهما يلعبان جوار منزلهما وسط المدينة، 
انفجرت احداهما وأدت الى وفاتهما وامرأة ثالثة وإصابة 

طفلة اخرى، بينما القذيفة االخرى لم تنفجر.
 هذه الحادثة المحزنة والمأساوية لم تهزم عزيمة 
وإص��رار محمد عبداهلل شقرة، المكنى ب�« ال��درداء« والد 
الطفلة سعيدة، وال��ذي يتولى القيادة الميدانية ألحدى 
جبهات المعركة ضد القاعدة- جبهة الفلوجة- حسبما 
يحب ان يسميها، قال انه لم يندم وإنما سعد باستشهاد 
مستعد  و ة  س��ع��ي��د طفلته 
للتضحية وتقديم اطفاله 
االرب��ع��ة االخ��ري��ن ف��داء 
لالرض والعرض، فضاًل 
عن أنه كان قد تعرض 
ل��إلص��اب��ة ب��ت��اري��خ 11 
اب��ري��ل ال��م��اض��ي في 
اح��دى االشتباكات مع 

االرهابيين.
ليوم  ا يحتاجه  م��ا   ۹
المقاتلون في محافظة 
ابين عمومًا ول��ودر على 
وجه الخصوص، وقفة جادة 
الشعبي  الدعم  وتقديم 
والرسمي لهم وكل ما 
يحتاجونه من مواد 
غ��ذائ��ي��ة وأدوي����ة، 
ودع��م معنوي من 
لتغطية  ا ل  خ���ال
االعالمية، وليس 
ان تدير الحكومة 
ظهرها لهم، وكأن 
األمر ال يعنيها، كما 
ان غ��ي��اب حمالت 
ل��ت��ب��رع والمجهود  ا
الحربي المجتمعي عن 
المعركة ومشاركة ابناء 
محافظة ابين مأساتهم، 
لمجتمع  ا ء  ب��ن��ا ا يجعل 
اليمني، مساءلين وطنيًا ودينيًا 
عن األرواح التي تزهق من قبل 
تنظيم القاعدة، في الوقت الذي 
نلزم الصمت وكأن ذلك يعني ابناء 
ابين وال يعني بقية أبناء الشعب 

اليمني.

« في املعركة..  بـ»لودر« البطلة «
ما الذي يجري في أبين البطلة، ولماذا تُـقتل خصوبة أبين بالبارود.. وما طبيعة تلك  

الحرب التي يواجهها أبناء أبين وقوات الجيش ضد العناصر االرهابية من تنظيم القاعدة 
التي تسمّي نفسها بـ »أنصار الشريعة« في مديرية لودر، واآلخذة سيناريو حرب العصابات، ولماذا 
تتعمد حكومة باسندوة ووزير اعالمه«العمراني«، تغييب تلك المعارك الطاحنة التي تدور رحاها 
هناك ويقدم فيها ابناء القوات المسلحة واألمن والمواطنين من أبناء ابين ومديرية لودر على وجه 
الخصوص، ارواحهم بشموخ في سبيل الدفاع عن الوطن والشعب، وشرف حكومة استخسرت فيهم 
قول كلمة حق او اشادة او نقل صورة لتلك المآثر البطولية التي يسطروها في ارجاء محافظة ابين، 
والبطوالت التي ينقشها أبناء أبين - اطفاال ونساء ورجااًل- من ابناء مديرية لودر، الذين يتقدمون 
الصفوف في جبهات التصدي لعناصر القاعدة، على صفحات وشاشات االعالم المنفلت- حد تعبير 

الرئيس- على جبال وتباب لودر العصية فعاًل على اإلرهابيين.

 منصور احمد - لودر أبين

تجاهل متعمد لمآسي أبناء 
أبين في إعالم العمراني

الحكومة  غير مكترثة ببطوالت 
الجيش وأبناء أبين ضد القاعدة

انعدام لألغذية واألدوية.. 
وأطفال يحملون السالح 

في المعركة

أبناء خب والشعف يدينون 
جريمة اغتيال البارق

»الميثاق« تنشر تفاصيل عن حمير بركات

صائد خطوط الكهرباء في نهم
ُأغتيل المالزم سليمان البارق-   

قائد عمليات كتيبة منطقة اليتمة 
بمديرية خب والشعف التابعة للفرقة 
األولى مدرع بمحافظة الجوف األربعاء 

برصاص أحد أفراد الكتيبة.
وذكرت مصادر »الميثاق« أن جريمة 
اغتيال المالزم سليمان البارق جاءت 
ومساندته  الوطنية  لمواقفه  نتيجة 
للشرعية، حيث ظل يرفض وبشكل 
قاطع توجيهات المتمرد علي محسن منذ 
اعالن تمرده على الشرعية الدستورية 

في مارس من العام الماضي.
مشيرة إلى أن جريمة تصفية البارق 
تعتبر تمهيدًا لتمرير مخططات مشبوهة 
يسعى المتمرد علي محسن الى تنفيذها 

في محافظة الجوف.

الى ذلك أكد الشيخ خالد خرصان في 
تصريح ل�»الميثاق« أن مشائخ وعقال 
وأبناء منطقة اليتمة أجمعوا بعد الجريمة 
منطقتهم  م��ن  لكتيبة  ا حيل  ر على 
بالكامل ولن يسمحوا لها بالبقاء بعد 
اغتيال الشهيد سليمان البارق غدرًا 
والذي كان يحظى بحب واحترام وتقدير 

كل أبناء المنطقة.
مؤكدًا أنه تم إلقاء القبض على القاتل 
والذي اعترف بأنه يتبع علي محسن.. 
مشيرًا الى أن القاتل طالب بأن يتم 
تسليمه لعلي محسن.. إلى ذلك أثنى 
الشيخ خالد خرصان بمناقب الشهيد 
سليمان البارق ودوره الوطني منذ بداية 
األزم��ة.. وق��ال إن الحزن يعم منطقة 

اليتمة بعد جريمة اغتياله.

على الشعباني

كشفت مصادر خاصة أن المتمرد علي محسن   
رفض توجيهات وزير الدفاع التي طلب فيها 
بإلقاء القبض على أحد العناصر التخريبية التي 

تستهدف أبراج وخطوط الكهرباء في مديرية نهم.
 وعلمت »الميثاق« من مصادرها أن المتمرد علي 
محسن قد أخفى المدعو حمير بركات وأبلغ وزير 
الدفاع رفض مليشياته في منطقة نهم تسليم 
بركات للنيابة لمحاكمته على االعتداءات المتكررة 

التي قام بها على أبراج الكهرباء بمنطقة نهم.
أول��ي��ة من  »الميثاق« حصلت على معلومات 
مصادرها بمديرية نهم أفادت أن المدعو حمير بركات 

من أبناء قرية المكنة بثومة وهو أحد عناصر حزب االصالح ويبلغ من العمر )23( عامًا.
وأش��ارت المعلومات أن المدعو حمير بركات كان يتلقى توجيهاته من قيادات 
حزب االص��الح والفرقة المتمردة للقيام باالعتداء على خطوط أب��راج الكهرباء 

بمديرية نهم، حيث تكشف رسالة وزير الدفاع 
للمتمرد علي محسن أن المدعو بركات قد نفذ 
ستة اعتداءات متكررة على أبراج الكهرباء وأن 
على المتمرد ضرورة القبض على بركات والزام 
القبائل والمليشيات التابعة للفرقة واالصالح 
تسليم بركات للدولة في أسرع وقت ممكن أو فتح 
الطريق أمام الوحدات العسكرية واألمنية لتقوم 
بمطاردته وحماية أبراج الكهرباء من االعتداءات 

التي تطالها.
 وأفادت المعلومات أن المدعو حمير بركات يحظى 
بحماية المتمرد علي محسن وقيادات االصالح 
الذين يرفضون تسليمه للدولة وأن��ه يقضي 
معظم وقته داخل أحد المعسكرات التابعة للفرقة 
في عمران ومقر الفرقة بصنعاء. مشيرة الى أن المدعو بركات كان قد عمل في أحد 
مصانع الزجاج في منطقة ثومة ولكن قيادات االصالح قد أعطته مبالغ باهظة مقابل 

االعتداء على أبراج وخطوط الكهرباء.


