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اإلرهاب يلفظ أنفاســـــــــه األخيرة في اليمن

«الميثاق» ان المعركة الفاصلة ستكون خالل الساعات القادمة في وادي وجبال  وتؤكد مصادر مطلعة لــ
عزان ومنطقة الحوطة تحديدًا التي تعد أخطر المعاقل لعناصر القاعدة والتي يجري تطويقها من قبل 
الجيش من كل االتجاهات  بهدف وقف تقدم الجيش قد فشلت.. مثلما فشلت محاولة «لجنة المناصحة» 

مع رئيس الجمهورية.
الى ذلك حذرت مصادر محلية ومراقبون سياسيون من خطورة أية صفقة للسماح بخروج االرهابيين 
من المناطق التي يدور فيها القتال واالنتقال الى محافظات البيضاء ومأرب والجوف ولحج لتكرار اساليب 
الخداع والمكر التي نجحوا في استخدامها خالل السنوات الماضية واوقفوا الجيش من حسم المعركة 

ضدهم.
هذا وتشهد اليمن اصطفافًا وطنيًا يعد األول من نوعه منذ عام ٢٠١١م حيث يقف ابناء الشعب 
مؤيدين ومساندين لجهود الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الرامية للقضاء على االرهاب، 

 قويًا لحسم المعركة، األمر الذي دفع احزاب المشترك بعد اسبوع 
ً
ومثل هذا االصطفاف الكبير دافعاِ

من المواجهات ضد تنظيم القاعدة الى اصدار بيان تأييد بعد ان فشل االخوان في تغيير مسار المعركة 
في الميدان وعلى بقية الجبهات وقوبلت مزاعمهم بأن تلك الحرب عبثية باستهجان كبير من قبل كافة 

ابناء الشعب اليمني.
ومازاد وضع االخوان المسلمين سوءًا هو ان قياداتهم ترفع شعار الحوار النقاذ االرهابيين، فيما ترفض 
نتائج مؤتمر الحوار.. كما يمارسون ضغوطات شديدة على الرئيس لزج الجيش في حرب ضد الحوثيين 

لتحقيق أجندتهم الحزبية..
وحذر المراقبون من خطورة رد فعل مغامر ينفذه االرهابيون كخيار وحيد اما لوقف الحرب التي يشعر 
االخوان انها ستقضي على جناحهم العسكري الذي يحقق غاياتهم للسيطرة على السلطة او لتغيير 

الموازين السياسية في الساحة الوطنية بشكل عام.

ذها قوات 
ّ
إلى ذلك تواصلت لليوم السابع على التوالي العملية العسكرية واألمنية الموّسعة التي تنف

الجيش واألمن مدعومة بالطيران الحربي وبالتعاون مع اللجان الشعبية ضد عناصر تنظيم القاعدة 
اإلرهابي في محافظتي أبين وشبوة، والتي أسفرت حتى اآلن عن مقتل أكثر من ١٠٠ من اإلرهابيين بينهم 

جنسيات أجنبية منهم "أبو إسالم الشيشاني" و"أبو مسلم األوزبكي"، باإلضافة إلى جرح ٢٠٠ منهم.
د مصدر عسكري في قيادة اللواء الثاني مشاة بحري واللواء الثاني مشاة جبلي وفرع أمن القوات 

ّ
وأك

الخاصة أن ٣٧ عنصرًا من اإلرهابيين قتلوا وجرح العشرات منهم في المعارك الدائرة في منطقة جول 
ريدة بمديرية ميفعة بمحافظة شبوة.

موضحًا أن غالبية تلك العناصر اإلرهابية من جنسيات سعودية وأفغانية وصومالية وشيشانية ودول 
أخرى. 

الفتًا إلى أن أبطال الجيش دمروا عددًا من السيارات واألسلحة التابعة لإلرهابيين ويواصلون تمشيط 

«الميثاق»: أكد أنهم في حرب مستمرة ضد اإلرهاب.. محافظ أبين لــ

«٩٠» إرهابيًا سقطوا في مواجهات المحفد

طبيعة المعارك
� ما آخر التطورات في أبين..؟

- في الحقيقة محافظة ابين عاشت والتــزال تعيش ظروفًا استثنائية 
وتهديدات إرهابية ارادت محوها من الوجود والخارطة الجغرافية.. وقد 
الحظتم سابقًا سعي عناصر اإلرهاب اطالق مسميات اخرى على المناطق 
التي كانوا يسيطرون عليها.. مثل امارة وقار وغيرها.. وهذا هو المخطط 
الذي يقف خلفه وجود وانتشار عدد من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة 
في محافظة ابين وشبوة.. وهو مخطط دولي يجعل اليمن ساحة صراع 
لتصدير االرهاب للعالم والمنطقة.. خاصة في ظل استمرار التدهور في 
كافة مجاالت الحياة وخصوصًا االقتصادية والمتعلقة بمعيشة المواطن 
والفقر والبطالة في اوســاط الشباب وانخفاض مستوى التعليم واسباب 
اخرى.. وهي ذات االسباب التي تعاني منها محافظة ابين.. والتي تحتاج الى 
وقفة جماعية وتكاتف من مختلف الشرائح والفئات والتغلب على االهواء 
والنزعات الذاتية الضيقة التي تدفع الى مزالق العنف والفوضى وتثير الفتن 
وتشغل المواطن والدولة عن واجباتها ومسئولياتها في تحصين نفسها من 

اختراقات الجماعات االرهابية.
انتصارات متكاملة

اما بالنسبة للرد على سؤالكم فإن المعركة الدائرة اليوم تعد مفصلية لبسط 
سيادة الدولة والنظام والقانون وهي تتواصل على كافة الجبهات جوًا وبحرًا 
وجوًا وتتم عملية ترصد ومالحقة لالرهابيين من قبل افراد الجيش واالمن 
واللجان الشعبية الذين يبلون بالًء حسنًا ويحققون انتصارات رائعة ويسطرون 
أروع البطوالت في الدفاع عن الوطن، وأبناء ابين يستشعرون مسئولياتهم 
تجاه محافظتهم ووطنهم ويقفون اليوم جنبًا الى جنب مع اخوانهم أبناء 
القوات المسلحة واالمن في دك اوكار االرهاب في مديرية المحفد ووادي 
ضيقة واحور ويجري التضييق عليهم برًا وجوًا واستهدافهم، وهو الحال 
الذي تشهده مناطق وجود االرهابيين في احور مايعني ان الحملة العسكرية 
تسير في اتجاهها الصحيح وقد حققت نتائج ايجابية في قتل العديد من 
قيادات التنظيم ابرزهم علي احمد السامر أمير تنظيم القاعدة في المحفد 

في عملية نوعية اضافة الى استهداف العشرات من العناصر اإلرهابية اثناء 
عمليات هروبهم بين المعجلة والمحفد وضيقة.. كما ان العمليات العسكرية 

ستستمر بإذن الله حتى دحر آخر ارهابي من ابين..
وابشركم بانه خالل الساعات القادمة إن شاء الله سيتم اعالن تطهير 

المحفد والمناطق االخرى بشكل نهائي من العصابات المارقة.
اعداد القاعدة

� هل لديكم معلومات عن اجمالي عدد العناصر اإلرهابية في 
أبين؟

- حقيقة التوجد احصائية دقيقة لكن بالنسبة للمقاتلين في الجبهات 
هم بالعشرات معظمهم من االجانب ومن جنسيات مختلفة دخلوا إلى 

البالد مؤخرًا.
اصطفاف ابناء أبين

� كيف تجد أبناء أبين وتفاعلهم مع ما يجري..؟
- هناك اصطفاف وطني ضد االرهاب وتجاه ماتتعرض له ابين بالذات 
ات واالجتماعات التي عقدناها مع مختلف  وقد لمسنا ذلك من خالل اللقاء
مشائخ واعيان ووجهاء قبائل ابين والمواطنين وبالذات في المناطق التي بها 
مواجهات مسلحة وهي مواقف صريحة وصادقة تدعم وتساند ابناء القوات 
المسلحة من أجل ترسيخ دعائم االمن واالستقرار بالمحافظة وفي سبيل 

تطهير المحافظة من قوى االرهاب وفرض هيبة الدولة واستعادة االوضاع 
الطبيعية للمحافظة وتحريك عجلة المشاريع الخدمية والتنموية التي 
تعثرت أو تعرضت للدمار والتخريب على يد عناصر االرهاب في ٢٠١١م.

حرب مستمرة
� ماذا يعني عودة القاعدة فيما التزال المحافظة تعاني من 

آثار الحرب السابقة؟
- هذا يؤكد ان ابين التزال في حرب مستمرة مع قوى االرهاب والظالم 
وان هناك قوى متربصة وتحاول العمل إلعاقة جهود بناء ونهضة المحافظة 
وتعيدنا إلى مربع الفوضى والخراب، ونحن نعمل بكل طاقاتنا وامكاناتنا 
بالتعاون مع الخيرين من ابناء المحافظة للتصدي لمثل هذه المخططات 
التدميرية، وهذا مايتجسد اليوم في حالة االصطفاف الى جانب القوات 
المسلحة للقضاء على الفكر الضال وعصابات االرهــاب التي تترصد بأبين 

وبكل أبناء شعبنا..
� من يدعم هذه الجماعات بالضبط..؟

- هناك أطــراف دولية تدعم اإلرهابيين ومن مصلحتها انهاك اليمن 
وتدميرها بادوات داخلية والشعب اصبح يعرفهم جيدًا.

� كيف يمكن ضمان عدم عودة القاعدة مجددًا الى ابين؟
- اعتقد ان أهم جانب هو الجانب االمني والتنموي واالقتصادي وبتوفير 

فرص عمل للشباب وتحسين مستوى معيشة االســرة وهذا لن يكون إال 
بتفهم الحكومة لظروف المحافظة االستثنائية التي التزال تمر بها وتوفير 
الدعم الالزم للخطط التنموية االستراتيجية إلعادة البناء واالعمار والتي 

تم اعدادها ولكن لالسف لم يتم التعامل معها بجدية من قبل الحكومة.
� أين توجد المجاميع اإلرهابية في أبين؟

- بالنسبة لوجود القاعدة ومن خالل خالل عمليات الرصد والمتابعة 
تأكد لنا أن لها بؤر في مناطق مختلفة بمديرية المحفد واحور كما تتخذ 
من االودية والجبال الوعرة اوكارًا لتجمعها او لتدريباتها وتتم عملية 
رصدها واستهدافها باستمرار من القوات المسلحة واالمن، لكن اليوم 
تقوم الدولة بحملة واسعة ألستئصال هذا الورم الخبيث الذي يكاد ينتشر 
في الجسم اليمني، ومن هذا المنطلق عقد ابناء ابين عزمهم الوقوف الى 
جانب القوات المسلحة واالمن وهو العزم الذي لن يسمح بان تكون أبين 
ساحة لقوى الشر بقدرما ستكون مقبرة لهم ولكل من تسول له نفسه 

العبث بامن واستقرار..
ماذا بعد الحصار؟

� يتردد أن اإلرهابيين اصبحوا محاصرين في مناطق معينة 
فما صحة ذلك؟

- وضع عناصر القاعدة في ابين اصبح محرجًا جدًا فابناء القوات المسلحة 
واللجان الشعبية يفرضون عليهم حصارًا شديدًا حيث باتت تحركاتهم 
في مناطق ومساحات محدودة ومرصودة تمامًا وهو ما يجعل خيارات 
االستسالم هو االفضل لهم وإال فعليهم مواجهة الموت تحت الضربات 

القاسية.
� هناك احتماالت بالهروب إلى مناطق أخرى؟

- احتماالت الهروب ضئيلة جدًا خاصة في ظل تشديد الحزام االمني على 
المناطق الحدودية مع شبوة وتحديدًا مع ميفعة.. اضافة الى انه تم قطع 
الطرقات للتواصل فيما بينهم والتعاون الكامل من المواطنين واللجان 
الشعبية الذين يقفون جميعًا صفًا واحدًا مع الدولة وجهودها في مكافحة 

االرهاب.
ات اكثر احترازًا لمثل تلك الخيارات التي لم  كما ان الدولة فرضت اجراء
تترك امام الجماعات االرهابية من خيار سواًء العودة الى جادة الصواب او 

الموت انتحارًا.
كلمة اخيرة

- ادعــو جميع ابناء ابين وبــالــذات المواطنين في المناطق المجاورة 
للمواجهات المسلحة بعدم التستر على العناصر المارقة أو ايوائها او السماح 
لها بالوجود في مناطقها وبما من شأنه تطهير المحافظة.. من شر هذه 
العصابات التي سببت الكثير من االيذاء والدمار للمحافظة، كما أؤكد هنا بأن 

ابناء ابين لم ولن يقبلوا إّال بالنصر إلنهاء هذه الشرذمة..

< أســفرت المواجهات المتواصلة بين وحدات الجيش واألمن بمحافظة أبين عن ســقوط نحو «٩٠» ارهابيًا من عناصر  
تنظيم القاعدة معظمهم من جنيسات أجنبية.. فيما شدد رجال القوات المسلحة واالمن واللجان الشعبية حصارهم 

على االرهابيين في مختلف الجبهات بمحافظتي أبين وشبوة..
وفي حوار مع «الميثاق» أكد محافظ أبين جمال العاقل اســتمرار المعارك حتى تطهير كافة المناطق التي يتواجد ويختبئ 
فيهــا االرهابييــن من تنظيم القاعدة. واشــار الــى ان الضربات الموجعة التــي يلقنها أبطال القوات المســلحة واالمن واللجان 
الشــعبية لالرهابييــن بالمحفد ولودر ومناطق اخرى قد اســقطت نحو «٩٠» قتيًال الى جانب العشــرات مــن الجرحى وابرزها 

الضربة الجوية على معسكر تدريبي بالمحفد االيام الماضية..
 لقاء/ بليغ الحطابيفإلى تفاصيل الحوار:

ربت في العمق.. 
ُ

عناصر الشر ض
وتطهير المحفد ومناطق أخرى

اللجان الشعبية والقوات المسلحة واألمن يسطرون أروع مالحم الدفاع عن الوطن

أبناء أبين 
سيعملون على 

إعادة األمن 
واالستقرار 

وفرض هيبة 
الدولة

معركة «عزان» هي الفاصلة وفرض 
حصار عليها من كل االتجاهات

مراقبون يحذرون من تسلل االرهابيين 
إلى محافظات أخرى

واألمــن   الجيــش  أبطــال  يواصــل   >
والمواطنون الشــرفاء صنع أعظم مالحم 
انتصارات الشعب اليمني ضد االرهاب لالسبوع 
الثانــي علــى التوالــي حيــث تجســد القيــادات 
العسكرية واألمنية شجاعة قتالية في متاريس 
المواجهات ضــد عناصر االرهاب في محافظات 
شــبوة وأبين والبيضاء وغيرهــا، في تأكيد على 
اصــرار القيادة السياســية ممثلة باالخ عبدربه 
منصور هادي رئيــس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة على حسم المعركة، لذا يواصل 
وزير الدفاع محمــد ناصر أحمد، ورئيس جهاز 
األمــن القومــي الدكتــور علــي حســن االحمدي، 
وقائــد الشــرطة العســكرية عــوض محمد الى 
جانب قائد المنطقة العسكرية قيادة المعركة 

ضد االرهابيين حتى تحقيق النصر المؤزر.

مصدر عسكري: مقتــل وجــرح مئــات اإلرهابييـــن بينهـــــــــم سعوديون وأفغان وصومال وشيشان وجنسيات أخرى


