
 قبل خمس��ة أعوام احتفت صحافة االخوان المس��لمين قي اليمن  باإلعالن 
عن دمج تنظيمي )القاعدة( في اليمن والسعودية وتعيين قيادة مشتركة 
في يناير 2009م ، وابتهجت بنشر تهديدات قادة هذا التنظيم بمزيد من 

األعمال اإلرهابية، ضد البلدين الجارين .
وكان مثيرا للدهش��ة ح��رص صحافة االخوان المس��لمين ق��ي اليمن  على 
حضور مراسيم عقد الزواج غير الشرعي بين هذين التنظيمين اإلرهابيين 
، ومش��اركة بعض محرريها ومصوريها وكبارهم الذين علموهم الس��حر ، 
كش��هود على هذا الزواج الذي تم في أحراش س��رية ال يعرفها سوى الذين 
ش��اركوا أولئ��ك المجرمين ع��رس ال��دم ، تجس��يدا للروابط الوثيق��ة التي 

تجمعهم.
ول��دى متابعتي وقائ��ع اإلع��الن عن دم��ج تنظي��م )القاعدة( ف��ي اليمن 

والسعودية، وحرص صحافة االخوان 
المسلمين في اليمن على تغطية هذا 
الحدث الخطير، وتس��ابق محرريها 
ومصوريها للحوار مع قادة التنظيم 
الجديد ال��ذي يحمل اس��م )تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب(، والترويج 
ألفكاره المتطرفة وبرنامجه االنقالبي 
األسود ، تذكرت كتابا أصدرته إدارة 
التوجيه المعنوي بالقوات المس��لحة 
ع��ام 2004م، معززا بص��ور ووثائق 
أوضح��ت حج��م الخس��ائر واألض��رار 
المادية والبش��رية والسياسية التي 
تكبدتها اليمن من جراء التفجيرات 
واالعت��داءات اإلرهابية التي اعترف 
وتباهى بارتكابها ما يسمى بتنظيم 
»القاعدة« في اليم��ن، بعد أن طالت 
تل��ك الجرائ��م اإلرهابي��ة ع��ددا من 
الس��ياحية  ن��ئ والمنش��آت  الموا
والنفطي��ة ف��ي مختل��ف محافظات 
م  ألرق��ا ا ن��ت  وكا لجمهوري��ة.  ا
والمعلومات الت��ي وردت في الكتاب 
كافية إلب��راز خطر اإلره��اب كعدو 
ل��دود للتنمي��ة واألمن واالس��تقرار 

والسيادة الوطنية والحياة عموما.
ربما كانت خسائر اليمن أكبر مما جاء في ذلك الكتاب الوثائقي الهام بالنظر 
إلى ما ترتب على تلك الجرائم اإلرهابية من نفقات كبيرة على حماية السواحل 
اليمنية، باإلضافة إلى ما خسرته بالدنا في الس��نوات السابقة لعام 2004م 
من جراء االعتداءات اإلرهابية التي اس��تهدفت المدمرة األمريكية »يو إس 
إس كول« ف��ي يوم الخميس 12 أكتوبر 2000م ف��ي ميناء عدن، واختطاف 
الس��ياح قبل ذلك في محافظة أبين على أيدي ما كان يس��مى )جيش عدن � 
أبين اإلس��المي(، وتفجير أنابيب النفط في محافظ��ة مأرب واختطاف عدد 
من الخبراء األجانب العاملين في بعض الش��ركات النفطي��ة، وصوال إلى قيام 
الجماعات اإلرهابية بارتكاب جرائم إرهابية جديدة طالت عددا من السياح 
والسفارات األجنبية وأزهقت أرواحا بريئة لعدد كبير من المواطنين والسياح 
األوروبيين واألطباء األمريكيين والراهبات اآلسيويات ورجال األمن اليمنيين ، 
وصوال الى الجرائم االرهابية البشعة  التي طالت ثكنات عسكرية استراتيجية 
ومنش��آت اقتصادية حيوية ، واغتالت عددا كبيرا من قادة وضباط القوات  
وجنود القوات المسلحة واألمن والشخصيات السياسية واالجتماعية  واألطباء 
والطبيبات والمواطني��ن المدنيين منذ عام 2011م حت��ى األن في مختلف 

المحافظات والمدن الحيوية , .
في إحدى الليالي الرمضانية ، وتحديداً  عند منتصف ليلة الس��بت بتاريخ 
14 رمضان 1424ه� المواف��ق 8 نوفمبر 2003م ، فجعت المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بعمل إرهابي دموي أرتكبه أيضا تنظيم )القاعدة( في 

الس��عودية، ������ قب��ل أن 
يندمج مع تنظيم القاعدة في اليمن ضمن إطار واحد تحت مس��مى تنظيم 
قاعدة الجهاد في ش��به جزيرة العرب مطلع عام 2009م   وقد استهدف 
ذلك العمل االرهابي الدموي مجمع )المحيا( السكني بمدينة الرياض، وأسفر 
عن مقتل عشرات األش��خاص جميعهم من المسلمين العرب ،  ومعظمهم 
من النس��اء واألطفال الذين يحملون جنسيات س��عودية ولبنانية ومصرية 
وس��ودانية، باإلضافة إلى جرح مئات الس��كان المدنيين من مختلف األعمار 

والجنسيات ومعظمهم من المسلمين!!
كان��ت أصوات االنفج��ارات قد دوت عن��د منتصف تلك الليل��ة الرمضانية 
الدامية في مختلف أنحاء العاصمة الس��عودية اآلمن��ة، حيث أفادت األنباء أن 
رائحة الدخان والمتفجرات انتش��رت على مس��احة عدة كيلو مترات، فيما 
نقل التلفزيون الس��عودي عن ش��هود 
عيان �� وعلى الهواء مباشرة �� أن سيارة 
مفخخة انفجرت داخ��ل مجمع ) المحيا 
( الذي يقطن��ه مواطنون س��عوديون 
ومقيم��ون ع��رب وأجان��ب جميعه��م 

مدنيون ومعظمهم مسلمون. 
كما بث التلفزيون السعودي مشاهد 
حية ومؤثرة لفرق األم��ن واإلنقاذ التي 
حاولت انتش��ال جثث الضحايا من بين 
األنقاض، وعرض صور مأساوية لدمار 
رهي��ب أص��اب موق��ع االنفج��ارات في 
المجمع، حيث ب��دت مبان عديدة وقد 
سويت تماما باألرض، وأخرى اشتعلت 
فيها النيران وتصاعد منها اللهب وس��ط محاوالت ش��اقة إلخماد الحرائق 
وإخراج العديد من جثث األطفال والنس��اء مش��وهة ومحترق��ة، ومن بينها 
العروس اللبنانية نيتا نصر جبران التي لم تكمل ش��هر العس��ل مع زوجها، 
والطفل المصري محمود ولي��د صالح الذي لم يكمل العام األول منذ التحاقه 
في إح��دى رياض األطفال، إلى جان��ب عدد كبير من النس��اء واألطفال الذين 
قتلهم إرهابيو تنظيم )القاعدة( اس��تنادا إلى فكرة ) التترس ( الفاش��ية 
الصهيونية التي يبيح شيوخ وفقهاء اإلرهاب بموجبها قتل المدنيين رجاال 
ونساء وأطفاال حتى وإن كانوا مسلمين، إذا تترس بهم )العدو الكافر( ، على 
غرار الفتوى االرهابي��ة الدموية التي أصدرها الش��يخ عبدالوهاب الديلمي 

أثناء حرب صيف 1994 م!!
الالف��ت للنظ��ر أن ذلك العم��ل اإلرهابي الهمج��ي وقع بعد أي��ام قليلة من 
مواجهات متفرقة في مكة وجدة والطائف وحائ��ل والدرعية والقصيم بين 
قوات األمن السعودية وجماعات متطرفة من أتباع تنظيم )القاعدة( على 
خلفية تفجيرات وجرائم إرهابية سابقة شهدتها المملكة العربية السعودية 
قبل ستة شهور من تفجيرات مجمع )المحيا( السكني، وتحديدا في 12 مايو 
2003م حين تعرض مجمع الحمراء السكني لهجوم إرهابي مماثل أسفر عن 
مقتل ع��دد كبير من المدنيي��ن بينهم أمريكيون. وقد تمكنت الس��لطات 
الس��عودية في تلك المواجهات والمالحقات من إلقاء القبض على عدد كبير 
من المتورطين بتلك الجرائم اإلرهابية واكتشاف العشرات من مخابئ األسلحة 
والمتفجرات وصناديق التبرع��ات الزجاجية التي تس��تخدم من قبل بعض 
الجمعيات )الدعوية والخيرية( لتمويل اإلرهاب ونشر ثقافة التطرف والغلو.

بالتزامن م��ع التفجيرات اإلرهابية التي طالت مجمع )المحيا( الس��كني في 
العاصمة الس��عودية الرياض، احتشد متطرفون إس��المويون في العاصمة 
صنعاء تحت مسمى )المؤتمر األول للخالفة(، وتحديدا في العاشر من رمضان 
1424ه� الموافق 4 / 11 / 2003م، وكان معظم الذين احتشدوا في قاعة 
ذلك المؤتمر من الموقوفين على ذمة االشتباه بتورطهم في ارتكاب جرائم 
إرهابية، ثم أعلنوا توبتهم على ي��دي القاضي حمود الهتار بعد أن طالبهم 
بوجوب )طاعة ولي األمر( . وكان يقصد بذلك الرئيس السابق علي عبدالله  

صالح قبل أن يتمرد عليه وينضم الى الداعين بوجوب الخروج عليه !!
ومن المثير للدهش��ة أن ينعقد ذلك المؤتمر بحضور القاضي الهتار تحت 

ش��عار خطير توس��ط القاعة وتوس��م عنوان الكتاب الذي تم توزيعه على 
الحاضرين وهو : )انطالق�ا من صنعاء : العودة إلى يثرب من أجل إعادة تحرير 
العالم(.. وبوسع القارئ اللبيب مالحظة الحرص على استدعاء اسم »يثرب« 
ال��ذي كان يطلق على المدينة المنورة قبل اإلس��الم ، في إش��ارة ضمنية إلى 
تكفير الدولة والمجتمع في المملكة السعودية ..وبحسب ذلك الكتاب الذي 
ضم وثائق المؤتمر، فإن الدول اإلسالمية أضحت كافرة.. ومن واجب الغيورين 
على اإلسالم انتشال األمة من براثن الجاهلية وتحريرها من حكامها وإعادة 
المس��لمين إلى حياض دولة الخالفة، والنهوض بواجب حراسة الدين وإعالء 
شأن علمائه الذين أورثهم الرسول عليه الصالة والسالم رسالته، بعد أن 

كلفهم الله بحمايتها وحراستها من دون الناس جميعا !! 
ومن نافل القول إن معظم الصحف الحرة في اليمن استنكرت آنذاك 
انعقاد ذلك المؤتمر بدون ترخيص قانوني، ووس��ط احتفاء ملحوظ 
من صحافة االخوان المس��لمين في اليمن التي تس��ابقت على حضوره 
وتغطيته، وتحت شعارات واضحة لم تخف عداءها للنظام الجمهوري 
وحنينها إلعادة نظام الخالفة أو اإلمامة، وعدم اعترافها بالدستور 
الذي سبق للمشاركين التائبين من أعضاء تنظيم )القاعدة ( االعتراف 

بوجوب طاعته على يدي القاضي الذي حضر وبارك ذلك المؤتمر!!
يقين�ا أن تفجي��رات الرياض الرمضانية أثارت موجة من الغضب الش��عبي 
داخل الس��عودية واليمن والعالم، وقد شهدت المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة على إثرها تفاعالت سياسية وفكرية وفقهية واسعة ومتعددة 
األبعاد واالتجاهات.. وكان أبرز تلك التفاعالت تراجع ش��يوخ التكفير وفي 
مقدمتهم الش��يخ علي الخضير والشيخ ناصر الفهد عن أفكارهما  الفقهية 
التكفيرية الضالة وفتاواهما المتطرفة، حيث بث التلفزيون السعودي على 
الهواء في تلك الفترة تراجعات هذين الشيخين عبر مقابلة تلفزيونية أدارها 
الش��يخ الدكتور عائض القرني الذي لم يعد يعجب شيوخ وكتاب ومحازيي 
االخوان المس��لمين ف��ي اليمن حيث أصبح ف��ي نظرهم ��� منذ ذل��ك اليوم ��� 

))داعيا للتغري��ب والعلمانية ومروجا 
ألف��كار الش��يخ محمد عبده والش��يخ 
رفاع��ة الطهط��اوي (( .. بحس��ب م��ا 
كتبه أحدهم في صحيفة محسوبة على 
االخوان المسلمين( صيف عام 2008م.
ال أذيع سرا حين أقول إن الشيخ علي 
الخ�ضير والشيخ ناصر الفهد تربطهما 
عالق��ات وثيق��ة ببع��ض كبار ش��يوخ 
االخ��وان المس��لمين في اليم��ن  الذين 
تتهمهم المملكة العربية الس��عودية 
ودول عربي��ة وأجنبي��ة وهيئ��ات 
ومنظمات دولية أخرى ، بدعم وتمويل 
ورعاية إرهاب تنظي��م )القاعدة( في 

اليمن وخارجه .. وقد اعترف الشيخان بخطئهما وتراجعا عن فقه االرهاب 
الذي ضلال به كثيرا من المغرر بهم، وسبق لهما إلى جانب شيوخ ) االخوان ( 
قي اليمن نشره  في أوساط ضحاياهم السعوديين واليمنيين والعرب.. لكن 
شيوخ ) االخوان ( في اليمن لم يتراجعوا حتى اآلن عن هذه األفكار الفقهية 
، ولم يعلنوا خطأها على نحو ما فعله بشجاعة الشيخ علي الخ�ضير والشيخ 
ناصر الفهد، وفي مقدمتها األفكار الفقهية  التي تقول بوجوب دفع الصائل 
ومقاتلة رجال األمن بوصفهم حراسًا للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، 
ودعوة حكام البالد لفتح أبواب الجهاد ضد اليهود والصليبيين والروافض في 
العراق وسوريا وسيناء والجزائر وباكستان وأفغانستان والشيشان والهند 
وجنوب لبنان ونه��ر البارد والصومال ، وجواز قتل المس��لمين المدنيين من 

النساء واألطفال بدعوى »التترس« وإضعاف شوكة العدو الكافر. 
ومما له داللة عميقة أن الشيخ علي الخ�ضير والشيخ ناصر الفهد استغفرا 
الله أمام الن��اس على تبنيهما فك��رة )التترس( التي أفتى به��ا عبدالوهاب 
الديلمي وهوأحد كبار شيوخ حزب التجمع اليمني لالصالح )االخوان المسلمون 
( في اليمن أثناء حرب صيف 1994م  ، وكان الفتا قول الش��يخ علي الخضير 
والشيخ ناصر الفهد في هذا االستغفار : )ألننا لو سمحنا بذلك فماذا سنقول 
عن األعداء الصهاينة حينما يستخدمون أسلحتهم المدمرة ضد المسلمين 
المدنيين والنساء واألطفال(. وهذا الكالم مسجل على شريط فيديو نقال عن 
تلك المقابلة التلفزيونية بلسان الش��يخ علي الخ�ضير والشيخ ناصر الفهد 
اللذين كانا يحظيان بالتقديس من لدن الشباب الضال في اليمن والسعودية 
والعالم العربي واإلسالمي، فيما كان المحسنون من رجال األعمال وأهل الخير 
في السعودية واليمن  يتسابقون للتبرع من أجل طباعة كتبهما على أوراق 

فاخرة وتوزيعها على الناس مجانًا!!!!؟
في هذا الس��ياق نظم الملك عبدالله بن عبدالعزيز حي��ن كان نائبا للملك 
فهد ووليا للعهد ��� آنذاك ���  مؤتم��را للحوار الوطني بهدف مواجهة خطر 
اإلرهاب تمخضت عنه فكرة إنشاء مركز وطني دائم للحوار الفكري واإلصالح 
الش��امل كأس��اس الس��تراتيجية جادة وفاعلة لمكافحة مخاط��ر التطرف 
واإلرهاب وغسيل األموال. وقد تفاعل المجتمع السعودي مع هذه التوجهات 
اإلصالحية حيث رفع )306( من المفكرين واألكاديميين ورجال وس��يدات 
األعمال ورجال الدين المستنيرين واألدباء والكت�اب واإلعالميين والرياضيين 
والموس��يقيين وعلماء متخصصين في علوم الطب والهندس��ة واالتصاالت 

والزراعة والمياه واالقتصاد واألسواق والجيولوجيا والنفط والمعادن بينهم 
)51 امرأة (، رفعوا مذكرة إلى القيادة السعودية بعنوان )دفاعا عن الوطن( 
دعوا فيها إلى المضي بثبات في مكافحة التط��رف واإلرهاب عبر إصالحات 
اس��تراتيجية ش��املة تحرر الدول��ة والمجتمع م��ن الوصاي��ة األحادية على 
العقل والحرية والضمير باس��م الدين، وحرمان مكونات المجتمع السعودي 
السياس��ية والفكرية والثقافية من حقها في التعبير عن آرائها، ما أدى إلى 
سيطرة اتجاه فكري سلفي متشدد وعاجز بحكم تكوينه اإلقصائي اإللغائي 
عن الحوار مع الغير واالنفتاح على المس��تقبل ، والتخلص من عقدة التمييز 
ضد المرأة بما هي نصف المجتمع، والتوقف عن تقسيم المجتمع والعالم إلى 

فسطاط لإليمان وفسطاط للكفر!!!
في االتجاه المعاكس شرد عدد من شيوخ التطرف في السعودية واليمن 
خارج السياق المناهض لإلرهاب، حيث تبنى الشيخ سفر الحوالي دعوة للحوار 
مع مرتكبي الجرائم اإلرهابية بدال من مالحقتهم ، فيما هاجم الحوالي مخالفيه 
من الكت�اب والخطب��اء والدعاة الذين أنكروا على زعي��م تنظيم )القاعدة( 

أسامة بن الدن وأتباعه،بذريعة أنهم ينزلقون في طريق الضالل والخداع.
والحال أن الظروف العصيبة التي أحاطت بالحملة التي قادها سفر الحوالي 
ألسلمة اإلرهاب والحوار مع تنظيم )القاعدة( في السعودية لم تشغله عن 
القيام بواجبه في دعم ومؤازرة أصدقائه وأتباعه من المتطرفين في اليمن، 
حيث أصدر فتوى علنية احتفت بها صحافة حزب التجمع اليمني لإلصالح أثناء 
االنتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل 2003م، دعا فيها من أس��ماهم 
)أهل اإليمان في اليمن( إلى التصويت لصالح من أس��ماه ) التيار االس��المي( 
وحزب )اإلصالح( على وجه الخصوص، ألن في ذلك مصلحة لإلسالم والمسلمين 
بحسب ما جاء في الفتوى التي نشرتها واحتفت بها صحافة حزب )اإلصالح( 

ومواقعه اإلليكترونية آنذاك.
والمعروف أن الش��يخ س��فر الحوالي من أبرز قادة ورموز الفكر المتطرف الذي 
يدعو إلى تقس��يم الناس بين مؤمني��ن وكافرين ، والحكم عليه��م بالجنة والنار 
في ض��وء اتفاقهم أو اختالفه��م معه.. 
فاالنتم��اء إل��ى الدي��ن في نظ��ر الحوالي 
وأشباهه من شيوخ )االخوان ( في اليمن 
ال يك��ون إال بالموافق��ة عل��ى مناهجهم 
وأفكاره��م وإتباعها، وكل م��ن يخالف 
تلك األف��كار والمناهج يك��ون في نظر 
هؤالء مخالف���ا للدين ، ومفارقا للجماعة 

وخارجا عن اإلجماع !!
وكان س��فر الحوالي قد تح��دث نيابة 
عن اإلرهابيي��ن في مقابل��ة تلفزيونية 
بثته��ا )قن��اة الجزيرة( آن��ذاك ، طالب 
فيها الحكومة السعودية بعفو عام عن 
جميع المعتقلين والمطلوبين، ومحاكمة 
المحققي��ن الذي��ن اتهمه��م بامته��ان 
كرامة المجاهدين ، ودعا إلى الحوار مع 
الذين تالحقهم الحكومة السعودية من 
أتباع )القاعدة( بشأن ما يطرحونه من 
آراء حول كفر الدولة التي تحكم بالقوانين 
الوضعية ، وإلغاء المعاهدات األجنبية ، 
وتطبيق عقيدة الوالء والبراء ، وتغيير 
المنظوم��ات اإلعالمي��ة والثقافي��ة 
والتعليمي��ة الت��ي يراه��ا المجاه��دون 
مخالفة للشريعة اإلس��المية بحسب ما 
جاء في حديث س��فر الحوال��ي عبر قناة 

)الجزيرة( في ذلك الوقت .
لم تكن دعوة س��فر الحوال��ي للحوار مع تنظي��م )القاع��دة( منفصلة عن 
مفاعيل المواجهة الساخنة بين المملكة العربية السعودية وقادة وأتباع هذا 
التنظيم اإلرهابي في الميدان ، حيث كانت المملكة ترفض الحوار مع اإلرهاب 
وفقهائ��ه ، وتوجت مالحقته��ا لإلرهابيين بقتل القائ��د اإلقليمي لتنظيم ) 
القاعدة( عبدالعزيز المقرن الذي لقي مصرعه بعد س��اعات قليلة من قيام 
اإلرهابيي��ن بقتل الرهينة األمريكي بول مارش��ال جونس��ون ، وفصل رقبته 
عن جسده والتي وضعها أحدهم في ثالجة منزله إلى جانب المياه والعصائر 
واللحوم واآليسكريم ، حيث عثرت أجهزة األمن السعودية على رأس الضحية 
جونسون عند مداهمة بعض منازل اإلرهابيين المطلوبين أمنيا . وقد سبق 
للمواقع االليكترونية التابعة للش��بكة اإلخوانية و)تنظيم القاعدة( عرض 
ثالث صور تظهر إحداها رأس الضحية جونسون الذي كان موظف�ا في فرع 
شركة )لوكهيد مارتن( األمريكية للطيران في الرياض، وهو يقطر دما ملقاة 
على ظهر جثته في زي برتقالي اللون وعليها سكين وخلفها عبارة )ال إله إال 

الله.. الموت لليهود والصليبيين(.
ويبقى القول إن ما س��عى إليه الحوالي قبل عدة س��نوات، يس��عى إليه اآلن 
أشباهه وأتباعه في اليمن من خالل الحرص على تسويق أطروحة الحوار مع 
تنظيم )القاعدة( واالنفتاح على أفكاره وبرنامجه السياسي واستيعابه في 
المخططات الرامية إلى االنقالب على ) الديمقراطية الكافرة ( واالس��تيالء 

على السلطة بعيدا عن صندوق االقتراع.

االثنين:  3 / 3 / 2014م  العدد:  )1700(قراءة
18 /جماد أول / 1435هـ

من رمضان الدامي في الرياض الى أحراش اليمن
 الق��وى الظالمية اغتالت عددًا كبيرًا من قادة وضباط وأفراد القوات 
المس��لحة واألم��ن والش��خصيات السياس��ية واالجتماعي��ة واالطب��اء 

والطبيبات منذ أزمة 2011م
رم��وز الفك��ر المتط��رف ف��ي اليم��ن يس��وقون ألطروح��ة الح��وار مع 
تنظيم »القاعدة« واالانفتاح على برنامجه السياس��ي واس��تيعابه من 

المخططات الرامية لالس��تيالء على السلطة بعيدًا عن صناديق 
االقتراع

احمد الحبيشي

 )5 �� 6(                                    ما تيّسر عن فقه االرهاب                                                                      

استشهاد مسئول أمني وإصابة 
آخر في البيضاء

قال مصدر أمني برداع محافظة البيضاء: إن مدير أمن مديرية الشرية بالمحافظة 
صادق محمد علي الحداد استشهد االحد و أصيب مدير البحث الجنائي بالمديرية 
العقيد نص��ر الرداعي بج��روح خطيرة ج��راء اس��تهدافهما برصاص مس��لحين 

مجهولين كانا يستقالن دراجة نارية صباح االحد في مدينة رداع .
وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقا الرصاص بشكل مكثف على الشهيد الحداد 
والعقيد الرداعي أثناء ما كانا عل��ى متن طقم امن المديرية بالقرب من فرزة رداع 

بالشارع العام ، قبل أن يلوذا بالفرار.
وحس��ب وكالة االنباء اليمنية )س��بأ( فقد لفت المصدر إل��ى أن األجهزة األمنية 
باش��رت التحقيق في الحادث لكش��ف هوية الجن��اة تمهيدًا لتعقبه��م حتى يتم 

ضبطهم وتقديمهم للعدالة .

ق��ال خبير في ش��ؤون اإلرهاب: إن األم��ن والجيش في 
اليمن بات��ا ُمخترقين من قب��ل القاعدة، مش��يرًا إلى أن 
 ضخمة يستطيع بواسطتها 

ً
التنظيم أصبح يملك أمواال

الحصول على المعلومات واألسلحة والمتفجرات لتنفيذ 
أهدافه.

وأضاف الخبير والباحث في شؤون القاعدة والجماعات 
اإلسالمية، سعيد الجمحي: إن هناك اختراقًا واضحًا لألمن 
والجيش من قبل تنظيم القاعدة، األمر الذي س��هل له 
اقتحام مقر وزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء في 5 ديسمبر 
، واقتحام مقر القيادة العسكرية الثانية في 30 سبتمبر، 

في محافظة حضرموت ، باإلضافة الى اقتحام مقر السجن 
المركزي بصنعاء قبل أسبوعين.

وأوض��ح الجمح��ي رئيس مرك��ز »الجمحي للدراس��ات 
والبحوث«، أن قيادات في األمن والجيش هي من سّهلت 
عمليات االقتحام األخيرة للمقرات األمنية والعسكرية 

بما فيها اقتحام وزارة الدفاع.
وبّين في ح��وار مع وكالة »األناضول،أن��ه »ال يمكن ألي 
جهة مهم��ا كانت قوتها أن تنجح ف��ي اقتحام مثل هذه 
المقرات الحكومية المهمة لوال وجود تسهيالت من قبل 
عناصر أمنية وعسكرية«، مشيرًا إلى أن نجاح »القاعدة« 

في اختراق مؤسستي األمن والجيش »بات أمرًا واضحًا ال 
جدال فيه.

 ضخمة، حصل 
ً
مؤكدًا أن تنظيم القاعدة  يملك أمواال

عليها من عمليات االختطاف التي جنى بموجبها »فدى« 
كش��رط لإلفراج عل��ى العناص��ر المختطف��ة والتي كان 

معظمها من الشخصيات األجنبية.
ن��ت التنظيم من 

ّ
وقال: إن »ه��ذه األموال الضحمة مك

شراء المعلومات واألس��لحة والمواد المتفجرة شديدة 
الفعالية التي يستخدمها في عملياته«.

خبير دولي : األمن والجيش في اليمن باتا مخترقين من القاعدة


