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األمناء/ خاص :
مع كل أزمة ماليــة يواجهها تنظيم 
القاعدة يف اليمن، تعود للواجهة عملية 
السطو املسلحة التي تتعرض لها مكاتب 
الربيــد الحكومية التي تضــم مرتبات 
موظفــي الدولــة، أو رشكات مرصفية 

وبنوك حكومية وأهلية.
خــال اليومــني املاضني ســجلت 
حرضموت،  بــوادي  شــبام  مديريــة 
الخاضع لسيطرة اإلخوان، عملية سطو 
ألحد مكاتب الربيد الحكومية يف منطقة 
الحوطة، وتم فيها نهب مايني الرياالت 
املكتب قبيــل يوم عىل  املتواجــدة يف 
رصف مرتبــات املوظفــني الحكوميني 

واملتقاعدين يف املديرية.
التي  ذاتهــا  الحوطة هي  منطقــة 
شــهدت مجزرة بشــعة قام بها تنظيم 
القاعدة بذبح 15 جنديًا من قوات الجيش 
اليمني يف 9 أغسطس من العام  2014. 
وأعلن التنظيم من خال العملية تواجده 

بقوة يف مناطق وادي حرضموت.
تكتم شديد أبدته السلطات الحكومية 
يف مديرية شــبام، واكتفــت بتحميل 
املكتب مســؤولية نهب مايني  حراسة 
الرياالت، دون التحــرك والقيام بدورها 
يف التحقيــق ومتابعــة العنارص التي 

نفذت عملية السطو.

تفاصيل العملية
مصادر محلية أكــدت لنيوزمين، أن 
عنارص ملثمة يشــتبه بانتامئها لتنظيم 
القاعدة اعرتضــت طريق حارس املكتب 
الذي كان متوجهًا إىل منزله بعد انتهاء 
نوبة عمله، وقامت بإجباره تحت تهديد 
الســاح عىل العــودة إىل مكتب الربيد 
وفتحه ألخذ مــا به من أموال مخصصة 

كمرتبات للموظفني الحكوميني.

األموال  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
بريد  ســلطات  وترفض  كثرية  املنهوبة 
شــبام واألجهزة األمنيــة اإلفصاح عن 
قيمتها، موضحــة أن إدارة الربيد أبلغت 
بالحادثــة وتعرضها  األجهــزة األمنية 
للنهب دون أي تحرك يذكر لضبط الخلية 

املنفذة للعملية أو حتى تعقبهم.
العنارص  أن  املصــادر،  وأوضحــت 
املنفذة تلقــت معلومات بتواجد مرتبات 
املوظفني التي جــرى نقلها برسية من 
البنك املركزي يف مدينة ســيئون متهيًدا 
لرصفها عىل املوظفني الحكوميني وكذا 

املتقاعدين.

تضييق مالي على التنظيم 
التنظيم  لــه  تعرض  شــديد  خناق 
خصوصا  التمويل  مصادر  يف  اإلرهايب 
بعد تقليص نفوذ حزب اإلصاح اإلخواين 
 2011 منذ  الرشعية  الذي ســيطر عىل 
الرياض وتشــكيل  اتفاق  وحتى توقيع 
مجلس القيادة الرئايس، أو عرب التضييق 
الدويل عىل حلفاء التنظيم ومموليه يف 

قطر وتركيا. 

األمنية  الحمــات  ذلــك  إىل  أضف 
التنظيم  معاقــل  طالت  التــي  املكثفة 
الرئيســية يف شــبوة وأبني تكبد فيها 
خســائر مالية كبــرية، ودفعته للعودة 
عملية  يف  املتمثلة  القدمية  لألســاليب 
يف  املوظفني  مرتبــات  عىل  الســطو 
مكاتب الربيد وأموال املودعني يف البنوك 
ســتغطي  كبرية  متويل  مصادر  كونها 
ولتنفيذ  املــرشدة  عنارصهم  مصاريف 

عمليات بسيطة خال الفرتة القادمة.
اإلرهايب  التنظيم  أن  أكدوا  مراقبون 
تعرض ألزمة ماليــة فعليًا عقب توقف 
الكثري مــن التمويــات املقدمة له من 
اإلخــوان بعــد أن متكنوا مــن فرض 
سيطرتهم عىل الحكومة اليمنية وتسلم 
الســلطة بعــد تولية الرئيس الســابق 
عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم يف 
العام 2012. لهذا لجأ التنظيم إىل انتهاج 
الحصول  أجــل  من  مختلفة  أســاليب 
عىل التمويل للبقــاء كان أهام عمليات 
السطو عىل األموال الحكومية خصوصا 
املتواجدة يف مكاتــب الربيد كون هذه 
الحكومية األســهل لعدم توافر  املرافق 

حامية أمنية كبرية فيها.

األمناء/ متابعات:
قررت الســلطات الرتكية إدراج مذيعني 
وصحافيــني ينتمــون لجامعــة اإلخوان 
يقيمون عىل أراضيهــا بقوائم اإلرهاب بعد 
ثبوت تورطهم يف التحريض ضد مرص ودول 

عربية أخرى.
املذيعني  الرتكيــة  الســلطات  وأدرجت 
 G-87 كــود  تحت  اإلخوان  والصحافيــني 
إرهاب وتهديــد أمن عام عىل قوائم اإلرهاب 
الدويل، مع إباغهــم بأنهم مطلوبون ملرص 

النتامئهم لجامعة إرهابية.

خطر على السالمة العامة
ويدرج تحت هذا الكــود، وفقا للقانون 
خطًرا  يشــكلون  الذين  األشخاص  الرتيك، 
من حيث السامة العامة ومبقتضاه تفرض 
الســلطات قيودا شــديدة عىل أنشــطتهم 

وتحركاتهم وتنقاتهم.
يف حني ذكرت مصادر لـ"العربية نت"، 
أن من بني العنارص التــي أدرجت تحت هذا 
الكود اإلعامي املرصي حسام الغمري الذي 
يعمــل يف قناة "الــرشق"، إضافة آلخرين 
بينهم صحايف وشاعر يدعى محمد إبراهيم، 
وزوجــة معارض مرصي مقيــم يف تركيا، 

فضا عــن معدين وفنيني كانــوا يعملون 
بفضائيات الجامعة يف إسطنبول.

وذكرت مصادر مينيــة يف تركيا أن من 
بــني القنوات التي تــم تصنيفها تحت كود 
التابعة  بلقيس واملهريــة  اإلرهاب قنــايت 
إلخوان اليمن، كام تــم تصنيف مدراء هذه 

القنوات ضمن قوائم اإلرهاب.

األمناء/ خاص:
عثامن،  اإلمام  صبحــى  الدكتور  رصح 
رئيــس االتحاد العــريب للعلــوم الثقافية 
عن  العربية،  مــرص  بجمهورية  واألدبيــة 
100 شخصية  أفضل  لتكريم  انطاق مؤمتر 

عىل مستوى الوطن العريب.

وأشــار رئيس االتحاد العــريب للعلوم 
الثقافيــة واألدبية أنه خــال املؤمتر املزمع 
إقامتــه بتاريخ 25 نوفمرب ســيتم اإلعان 
للعلوم  العريب  االتحاد  أجراه  اســتفتاء  عن 
الرؤســاء  أفضل  الختيار  واألدبية  الثقافية 
املؤثرين يف املنطقة العربية, مشريا إىل أنه 
تم اختيار الربوفيسور محمد الشعيبي رئيس 

100 شــخصية  جامعة تعــز ضمن أفضل 
عىل مســتوى الوطن العريب باإلضافة إىل 
رئيس  الحكيمي مستشــارة  نبيلة  الدكتورة 
جامعة تعز للتعــاون الدويل وعضو الفريق 
القانوين يف املجلــس الرئايس, الفتا إىل أن 
املؤمتر ســيعقد بحضور 9 سفراء من الدول 

العربية.

األمناء/ خاص:
عىل مدى عقود، ظل اإلخوان املسلمون يف أوروبا ُيراكمون 
بشكل رسي املباين واملنازل والشقق واألرايض واملحات وغريها 
من العقــارات التجاريــة، والهــدف-  يف رأي مراقبني - بناء 
"صندوق حرب عقاري" مُيّكنهم من متويل نشــاطات الجامعة 
اإلرهابية، حتــى ال يعتمدوا عىل أموال دول أخرى إذا ســاءت 

العاقات معها.
وكشــف قــرار وزارة الداخلية الفرنســية يف إبعاد الداعية 
اإلخواين حســن إيكويسن يف أغســطس )آب( املايض بسبب 
تحريضه عىل الكراهيــة والعنف، عن ثــروة عقارية ميتلكها 

املُتطرّف تزيد عن 2 مليون يورو لوحده، دون أقاربه.
 وعن اإلمرباطورية املالية لإلخوان يف فرنسا وأوروبا لآلالف 
من أمثال إيكويســن، فضًا عن تهّربهم من ُمطالبات رضيبية 
كبرية، يقول الباحث يف اإلسام السيايس محمد لويزي، املُنشق 
عن إخوان املغرب، ومؤلف كتاب )ملاذا تركت اإلخوان املسلمني؟ 
عودة ُمســتنرية إىل اإلسام الا سيايس(: "إّن حسن إيكويسن 
وأبناءه، بنوا رأس مال مثري لاســتغراب باالستثامر يف رشاء 
وتأجري عرشات الشــقق يف شامل فرنســا، ورغم هذه الرثوة، 
متكن اإلخواين لفرتة طويلة من الظهور يف صورة زاهد يعيش 
ُمتواضعــًا بينام كان يحصــل عىل أموال التربعــات من أفراد 

ومؤسسات يف الخارج ويغسل األموال".
هذه القضية أطلقت دعوات يف فرنســا خاصة للتحقيق يف 
غابة اإلخــوان املالية، فعىل مدى أكرث من 30عامًا  تراكمت لدى 
جامعة اإلخوان املســلمني يف جميع أوروبا ثروات ضخمة، يف 
إطار مرشوع عاملي للهيمنة السياسية يف املنطقة العربية عرب 

الدعم املايل ملؤيديهم.
وحذر لويزي، يف حوار مع شــبكة "غلوبال ووتش أناليز" 
التطرف واإلرهاب، من  الجيوسياســية ومكافحة  للدراســات 
"تواطؤ كبري من بعض املســؤولني املحليني املنتخبني يف عدد 
من البلدات الفرنســية، وذلك إما بسبب الجهل الحقيقي بالفرق 
بني اإلسام واإلسام الســيايس، أو بدافع املصالح الخاصة، إذ 
يظن البعض أنه بكســب ودِّ جامعة اإلخوان املســلمني، فإنهم 
سيفوزون تلقائيًا بأصوات الفرنســيني من أصول مسلمة يف 

االنتخابات".
ونبه إىل أن حلم حســن البنا، مؤســس جامعــة اإلخوان 
املسلمني، ليس فقط إحياء خافة إســامية ُتهيمن عىل الدول 

العربية واإلسامية، ولكن الغربية أيضًا.
وأكد العضو الســابق يف حركة التوحيــد واإلصاح وحزب 
العدالة والتنميــة يف املغرب، أن هدف اإلخوان املســلمني يف 
الســنوات القادمة هو أن ال يكونــوا يف حاجة إىل األموال من 

الدول اإلسامية، وستكون مواردهم الخاصة كافية.
وتشــري التقديــرات األولية إىل أّن صنــدوق حربهم ضخم 
بالفعل. كام أن البيانات الرسمية للجهات األمنية واملالية كشفت 
أن الجزء األكــرب من متويل اإلخوان يف البــاد يأيت من داخل 

فرنسا نفسها، رغم الدعم املايل الخارجي الكبري.
ُيشــار إىل أن وزاريت الداخلية واالقتصاد الفرنســيتني يف 
2022ـ أقامتا مجموعة عمل ُمشرتكة للتحّكم بشكل أفضل يف 

الدوائر املالية املرتبطة بالجمعيات الدينية.
وتسعى الحكومة الفرنسية إىل حرمان اإلخوان املسلمني من 

الدخل املايل الكبري الذي يحصلون عليه بطرق مختلفة.
وأطلقت وزارة االقتصاد واملالية يف فرنسا تحقيقات واسعة 
يف مصادر متويل الجمعيات الدينية والفكرية واملســاجد التي 
تدعو إىل "إسام انفصايل" يف فرنسا خاصًة داخل املؤسسات 
املالية الرسية  الدوائــر  املرتبطة باإلخوان املســلمني، ملحاربة 
وغســيل األموال ومتويل اإلرهاب، ُمعتــربة أن املال هو عصب 

خطاب الكراهية والحرب األيديولوجية للمنظامت اإلساموية.

أخبار

)القاعدة( يعود اإىل )غزوات الربيد( يف ح�ضرموت ملواجهة اأزمته املالية

بينها قنوات مينية.. تركيا تغلق قنوات الإخوان وت�ضنفها اإرهابية

الربوفي�ضور حممد ال�ضعيبي �ضمن اأف�ضل 100 �ضخ�ضية على م�ضتوى الوطن العربي

ملاذا ُيخفي الإخوان اإمرباطورية 
عقارية �ضخمة يف اأوروبا؟ 


