
وقالت المصادر إن ه��ذه الضغوط تأتي في 
الوقت الذي تقوم بحرب شرسة ضد اإلرهابيين 
ومصممة على اجتثاث جذور اإلره��اب الفكرية 
والتمويلية وذلك في إطار الشراكة مع المجتمع 
الدولي في مكافحة االره���اب، كما أن اليمن 
سوف تقوم بمحاكمة أي عناصر متهمة باالنتماء 
للقاعدة داخل اليمن وفي محاكم يمنية وبحسب 
ما ينص عليه الدستور، وأضافت المصادر أن 
الجانب الدولي سبق وتفهم الموقف اليمني وأبدى 
استعداده لدعم اليمن في مختلف الجوانب األمنية 
والعسكرية والمعلوماتية في سبيل محاربة 

االرهاب.
وأش��ارت الى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين بالدنا 
والمجتمع الدولي في مجال مكافحة االرهاب 
وخاصة خالل اآلونة األخيرة، تزامنًا مع ما تشهده 
بعض المناطق في بعض المحافظات الجنوبية 
في معارك شرسة مع عناصر ارهابية من تنظيم 
القاعدة تحاول السيطرة على بعض المناطق 
في محافظتي أبين ولحج تمهيدًا إلعالن اإلمارة 
االسالمية المسماة »إم��ارة أنصار الشريعة« 
وتحويل تلك المناطق الى بؤر انطالق جديدة 

لتنظيم القاعدة نحو المنطقة والعالم.
وفي ذات السياق أعربت منظمة األمم المتحدة 
العاملة في اليمن عن بالغ قلقها ج��راء تزايد 
األعمال اإلرهابية التي تنفذها عناصر تنظيم 
القاعدة في اليمن ضد المدنيين العزل بمحافظة 

أبين.
 وأكد بيان صادر عن المنظمة أن تلك االعمال 
اإلجرامية تسببت في حدوث معاناة ال تطاق بين 
السكان الذين نزحوا باآلالف بما فيهم النساء 
واألطفال الى مناطق مختلفة ال تقل خطورة عن 
مدينة زنجبار من حيث قدرة االرهابيين على 

الوصول اليها.
امارة زنجبار

من جهة ثانية اعترفت عناصر إرهابية مضبوطة 
تنتمي الى تنظيم القاعدة ان المنشق علي محسن 
األحمر هو الممول والداعم االول للتنظيم في 
اليمن وقد أوعز للعناصر التابعة له بالسيطرة 
على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ومدهم 
باألسلحة والذخائر وأجهزة االتصاالت السلكية 
إضافة إل��ى مساندتهم بمجاميع من الفرقة 
األولى المدرع قاموا بتبديل مالبسهم وانخرطوا 
في القتال في صفوف القاعدة ضد أبناء القوات 
المسلحة واألمن خالل المواجهات التي شهدتها  

زنجبار مؤخرًا.
وكشفت مصادر موثوقة أن تنسيقًا جرى بين 
عبدالمجيد الزنداني وعدد من قيادات القاعدة 
الذين التقى بهم في محافظة الجوف خالل 
االيام الماضية ومن بينهم الصريعان العقيلي 
والشبواني على أساس االنضمام في صفوف 
الفرقة األولى التابعة للمنشق ونقل مجموعة 

منهم الى محافظة أبين والبقية تم توزيعهم 
على مناطق وجود خاليا التنظيم في محافظات 
أبين وشبوة ولحج والجوف ومارب ومنطقة أرحب 
التي تتجدد المواجهات فيها من وقت آلخر بين 
الحرس الجمهوري والمجاميع التابعة للزنداني 
وعلي محسن األحمر وعناصر من تنظيم القاعدة 
والفرقة وجامعة اإليمان، وقد قال شهود عيان 
بمنطقة أرحب أن مجاميع مسلحة تابعة للمشترك 
وتساندها عناصر القاعدة والفرقة هاجمت اللواء 

62 حرس جمهوري بأرحب ولم تحدث إصابات بين 
أفراد ومنتسبي اللواء الذين تمكنوا من صد ذلك 
الهجوم ودحر تلك العناصر االرهابية وتكبيدها 

خسائر فادحة.
ونقل الشهود قولهم: إن عناصر المشترك تتلقى 
تدريبات مكثفة منذ فترة على استخدام االسلحة 
الثقيلة من بينها قذائف الهاون داخ��ل مواقع 
معسكرات الفرقة ويتم تسليحهم وتوزيعهم في 
أماكن مختلفة للقيام بأعمال إرهابية ومهاجمة 
مصالح حكومية وخاصة في عدد من المحافظات.

انهيار القاعدة
على صعيد متصل أف��ادت تقارير واردة من 
مدينة زنجبار أن أبطال القوات المسلحة واألمن 
يقومون بحملة تطهير واسعة للمدينة بعد أن 
تمكنوا من إفقاد اإلرهابيين السيطرة على 
المدينة وتكبيدهم خسائر بشرية كبيرة إضافة 
الى القبض على العشرات من المسلمين وتدمير 
مخازن لألسلحة ومعدات أخ��رى، وان عناصر 
القاعدة ومن معها تحاول الفرار من مدينة زنجبار 
والتوجه الى المناطق المجاورة لها في محاولة 
لتشتيت ق��وات الجيش واألم��ن ولكنها فشلت 
في تنفيذ ذلك المخطط، حيث فر العشرات من 
االرهابيين الى مناطق في محافظات لحج وعدن 
والضالع وقاموا بمهاجمة عدد من النقاط والمقرات 
األمنية التابعة لألمن المركزي والسياسي ومكاتب 

البريد وف��روع البنك المركزي، لكن القوات 
المرابطة في تلك المواقع تصدت لهم وألحقت 

بهم أضرارًا مادية..
 كما أن تلك العناصر قامت بقتل المواطنين 
المدنيين، كما حدث في مدينة زنجبار حيث 
قامت بقتل العديد منهم، ويأتي هذا التكتيك 
كما يعتبره المراقبون في ظل وصول عناصر 
القاعدة ومن يساندهم الى حالة سقوط وانهيار 
شبه كاملين خاصة وأن االرهابيين قد عادوا الى 
استخدام حرب العصابات وفي الشوارع ومهاجمة 
المدينة بعد أن كانوا قد انخرطوا في مجاميع 
مسلحة ومنظمة ذات تكتيك وإمكانات عسكرية، 
ولكنها أخفقت في مهمتها االرهابية والمتمثلة 
في محاولة السيطرة على عاصمة محافظة أبين 
وبعض المناطق المجاورة ومن ثم العمل على 
تهديد ممرات المالحة البحرية الدولية في المياه 
االقليمية بالتعاون مع القراصنة وتنظيم القاعدة 

في الصومال.
الجدير بالذكر أن أجهزة االمن في محافظة عدن 
كانت قد تمكنت من القبض على عشرة أشخاص 
العلم  للقاعدة عند نقطة  بانتمائهم  يشتبه 
قبل أيام أثناء قدومهم من محافظة أبين وتم 
ضبط أسلحة في إحدى السيارتين اللتين كانوا 
يستقلونهما محملتين بالفلفل للتمويه- حسب 

تأكيد مدير أمن عدن العميد غازي أحمد علي.
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م��ط��ال��ب دول��ي��ة 
كمة  محا و بتسليم 
ش��خ��ص��ي��ات ف��ي 
تنظيم »االخ��وان« 
الرتباطهم بالقاعدة

> أفادت مصادر مطلعة أن هناك مطالبات دولية وضغوطات تمارس على بالدنا بتس��ليم عناصر متهمة بتمويل وممارس��ة أعمال 
إرهابية في اليمن والعالم لصالح تنظيم القاعدة.

وأش��ارت المصادر إلى أن هناك قائمة تضم أكثر من )35( اس��مًا لعناصر وقيادات ارهابية مطاردة من قبل أجهزة األمن إضافة إلى اسماء 
لشخصيات بارزة في تنظيم االخوان المسلمين )حزب االصالح(.

علي الشعباني

اليمنيون.. والهروب من كهف هابيل وقابيل

في أمريكا ضرب اإلرهابيون برجي نيويورك.. ومذاك وأمريكا ومعها 
أوروبا يخوضون حربًا مستعرة طالت العديد من الدول.. ولعلها ستكون 
أطول الحروب في التاريخ.. وجوار السفارة األمريكية بصنعاء تقوم 
عصابات أوالد األحمر بتدمير حي الحصبة بالكامل وتشريد آالف األسر.. 
وكذلك يفعل المنشق علي محسن في حي الجامعة بشمال صنعاء.. وال 
تتجلى حكمة التعامل مع تعاليم سيدنا المسيح عليه السالم إاّل عندما 

يكون فيها موت المزيد من اليمنيين.
الشعب اليمني يتضور جوعًا.. مئات اآلالف من المحالت التجارية الخاصة 
ببيع المواد الغذائية  يتكبد أصحابها خسائر فادحة.. وتفوح منها روائح 

نتنة تؤكد فساد كل األغذية المثلجة..
وال مشكلة أن يعود الشعب إلى أيام هابيل وقابيل وعيش تلك الحياة 

الصعبة.. بل عليهم أن يكرروا اليوم ذلك االقتتال العبثي..
¿ يا اهلل.. أبواب الشيطان كثيرة في البالد.. يا اهلل.. كيف استطاعت 
قيادات المشترك وأوالد األحمر والحوثة والقاعدة بعد أن نفذوا العديد 
من العمليات اإلرهابية ضد السياح والمصالح الغربية أن يقلبوا المعركة 
لضرب مصالح المواطنين اليمنيين البسطاء.. وكيف كانت عناصر 
القاعدة باألمس تخوض حربًا ضروسًا ضد الشركات النفطية لحرمان ما 
يسمونهم بأعداء المسلمين من النفط والغاز اليمني.. نجد جميعهم اليوم 
صاروا يمارسون نفس األعمال اإلرهابية لحرمان المواطنين اليمنيين 

من النفط والغاز..
ال��ي��م��ن��ي ع����دوًا لألسف.. لم يعد الجندي أو الضابط في الجيش 
للمشترك وشركائهم باعتبارهم عمالء ألمريكا 
واسرائيل  والصليبيين كما يزعمون.. بل لقد صار 
اليمنيون جميعًا أعداء يجوز قتلهم بالرصاص 
أو بتسميم الماء أو بمنع الكهرباء أو جوعًا.. أو 
بإغالق المدارس أو ضرب المساجد أو غير ذلك 
من األساليب القذرة التي تنهك الشعب وتنسف 

بقايا أساسات اقتصاده الضعيف..
كل ما يحدث من دماء ودمار ودموع اليهم 
األص��دق��اء واألش��ق��اء.. وجُ��ّل همّهم شنق 
التجربة الديمقراطية اليمنية واالنقالب على 

النظام بطريقة الجنرال بيونشيت..
¿  وبالرغم من كل هذه المأساة نجد الكل 
يمارس الوعظ على شعبنا.. الكل يريدون 

تقديم أنفسهم بأنهم انبياء ومرسلون، وان كل ما 
يقولونه مقدس يجب أن نتعامل به هكذا بطريقة فرعونية متجبرة..

مع أن كل أقوالهم وأفعالهم تشبه إلى حدٍ كبير أحكام قراقوش الشهيرة 
في التاريخ..

فها هو الشعب اليمني يشكو انعدام البترول والديزل.. يشكو انطفاء 
الكهرباء.. يشكو غالء األسعار.. زيادة المسلحين داخل العاصمة.. 

والقاعدة في أكثر من منطقة يمنية..
والواعظون يشددون على التهدئة وضبط 
النفس.. ويلعبون بالقوانين وإرادة الشعب 
اليمني لعبة البيسبول.. بل يريدون أن يتلذذوا 
بنزيف الدم اليمني أكثر وأكثر وكأنهم في حلبة 
لصراع الثيران ال يأبهون لحياة الناس وال يقولون 
للمجرمين كفى.. بمعنى من حق عناصر المشترك 
وشركائهم أن ينصبوا المشانق ويبدأوا بعملية 
إعدام جماعي ألبناء الشعب.. ومن حقهم أيضًا 
استمرار قصف وتدمير كل بيوت اهلل ومَنْ فيها.. 

أليس كذلك؟!
ووسط هذه الزوبعة المرعبة.. استكثر األشقاء 
واألصدقاء على شعبنا حتى أن يمنوه ولو ببسكويت 

ماريا انطوانيت.
ن  تصادر كل حقوق المواطنين التي أكد عليها اإلسالم أ

وبقية الديانات السماوية والمواثيق الدولية، بهذه الصورة الفظيعة التي 
تتجسد في هذه الحرب اإلرهابية على الشعب اليمني.. فليس هناك شيء 

مهم.. أو ذو قداسة.. أو يجب أن يُحترم.. ومن القبح أن يعتقد البعض أن 
ثمة اخالقًا أو مبادئ أو قيمًا تستحق التقدير وسط أعمال القتل الوحشية 

والدمار التي يسكت عنها اليوم من يجب أن يرفضوا كل هذا العار..
لكنهم لألسف يتساقطون في وحل هذا المستنقع الذي ُأسقط اليمنيون 
فيه.. ومهما حاولوا أن يرقصوا ويظهروا عبقرياتهم ويدّعوا الحكمة 
والمعرفة، فإنهم ليسوا أكثر من جنود خرس إن لم يكونوا شركاء في 

جريمة سيلعنها التاريخ.
¿  يا اهلل.. لقد أصبح اليمنيون منهكين بسبب كل هذه الشياطين التي 
يلعنها أطفال اليمن.. نساء اليمن.. مساجد اليمن.. وأطالل مدنها التي 

عبث بها الوسواس الخناس..
نعم.. كل الضحايا الذين يُزفون إلى مقابر الخلود يوميًا بالتأكيد 
سيظلون قرابين يبكيهم الشعب، حتى يستيقظ اليمنيون ويوقفوا عبث 

المتلذذين بسفك دماء األبرياء من أبنائهم..
ولقد آن األوان أن يلوذ اليمنيون إلى كهف في أقصى البالد ويلتقوا- 
أشرف لهم من الفنادق واألماكن الراقية- ويضعوا حدًا لهذه المهزلة.. 

وان يوقفوا بقية أهوال الكارثة التي جُرُّوا إليها.. º                                       
     

º

ض��رب أنبوب النفط 

وال��غ��از بمأرب بداية 

بروفة لعملية إغالق 
عبر باب المندب

> تبًا لوساطة السفير األمريكي ولتعاطفه مع الشعب اليمني.. فقد تسبب بمشاعره اإلنسانية التي جهر بها بأن تعلن القيادات 
المتشددة والمتطرفة في أحزاب المشترك وشركائها الحرب القذرة ضد أبناء الشعب اليمني في عقاب جماعي بشع..

األمريكيون واألوروبيون وغيرهم من األشقاء واالصدقاء كلما تحدثوا عن تهدئة.. أشعلوا نيران الحقد والكراهية لدى المشترك 
لتفجير أحزمة ناسفة تلحق أضرارًا فادحة بحياة أبناء الشعب..
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