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إرهاب القاعدة

سيحرق كل شيء إذا لم تنفذ أحكام القضاء

اإلرهاب خطر
على الشعوب
ناصر محمد العطار ٭
¿ رمبا يربك البع�ض عندما يرى وي�سمع
جميع ال�شعوب والأمم والأف���راد وهم
ي�أتون وي�شرحون ب�إدانة الإرهاب وك�أنه
�آت م��ن ع��امل �آخ���ر وحقيقة الأم���ور �أن
�أ�شرار الب�شرية الذين ا�ستهوتهم نفو�سم
املري�ضة لالف�ساد يف الأر���ض وبث الفنت
واملعاداة بني الأديان والثقافات و�سلب
حقوق وم�صري الآخرين هذا من جهة ومن
جهة �أخرى �أولئك املنافقون واملخادعون
الذين يتعاطون مع جرائمه وم�آ�سيه خالفاً
لواقعه ووقائعه التي تنفذ هنا وهناك
يف �أرج���اء امل��ع��م��ورة.وم��ا يهم اجلميع
وبالدرجة الأ�سا�سية نحن �أبناء الأمتني
اال�سالمية والعربية كوننا امل�ستهدفني
وم��ن تنفذ بحق �أغ��ل��ب �شعوبنا �أب�شع
اجلرائم وبيد باردة من يدعون �أنهم رعاة
املدنية واحل�ضارة التي ت�ضمن احلقوق
واحلريات و�أفعالهم الظاهرة يف الو�صول
اىل االهتمام بحقوق احليوان يف حني �أن
الأر���ض باتت ت�شكو ذرع�اً للجرائم التي
متار�س على ظهرها من حني لآخر.
ومبا يدمي �ضمري وقلب كل ان�سان خري
م�صري ال�شعب الفل�سطيني ومثله ال�شعب
العراقي وغريها من ال�شعوب مبا فيها التي
بات م�صريها رهن وعي وتالحم ابنائها
يف مواجهة الأخطار املحدقة بها لتمزيق
ن�سيجها وث��م نهب ثرواتها وم�صادرة
حقوقها.
و�أخ�ير ًا ال يجد كل ان�سان من بد �سوى
توجيه ندا ًء ورجا ًء ملن مازالوا يف غمرتهم
و�أفعالهم ال�ضارة ب�أوطانهم ب�أن يحكّموا
عقولهم ويقفوا اىل جانب �إخوانهم للت�صدي
لل�شر والباطل بر ًا بواجباتهم االن�سانية
والدينية والوطنية۹.

¿ إرهاب القاعدة وتهديدها لكل من يحاول ردعها ،سيظل يالحقنا ،ما دام هناك
عشرات األحكام القضائية الصادرة ضد تلك العناصر اإلرهابية ،لم تر النور ولم
تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اآلن.
فكل المحاكمات التي نشاهدها اليوم للعناصر اإلرهابية من القاعدة وغيرهم،
في المحاكم الجزائية المتخصصة في قضايا اإلرهاب ،في أكثر من محافظة،
ستظل أشبه بمسرحيات ولن تكون ذات جدوى ،إن لم تنفذ أحكام القضاء..

اإلرهابيون الذين يقودون نشاط
القاعدة جميعهم ممن أطلق
سراحهم من السجون

منصور الغدره

مئات األحكام التي تقضي بعقوبة
اإلعدام لم ينفذ منها سوى حكم واحد

فهناك �أحكام �صدرت خالل ال�سنوات املا�ضية عن هذه
املحاكم ،منها ق�ضت بعقوبة ال�سجن ،وغريها تق�ضي
بالإعدام لعنا�صر �إرهابية ..ولكن منذ �أن عرفت اليمن
ظاهرة الإره���اب يف ع����ام1996م ،مل جتد تلك الأحكام
طريقها �إىل التنفيذ ،عدا حكم وحيد فقط ،هو الذي نفذ يف
�ساحة ال�سجن املركزي ،وهو احلكم ال�صادر بحق الإرهابي
«�أبو احل�سني املح�ضار» ،زعيم تنظيم ما كان ي�سمى بـ»
جي�ش �أبني -عدن» والذي �أ�س�سه عام 1997م ،والذي كان
وعنا�صره قد �أقدموا عام 1998م على اختطاف � 16سائحا
�أجنبياً والتوجه بهم اىل جبال املراق�شة حمافظة �أبني -وقتل
بع�ضهم ،وعلى اثر ذلك ت�صدت قوات من الأمن واجلي�ش
لأعمال الإرهابيني ،ومتكنت من حترير الرهائن الأوروبيني
والقب�ض على «�أبو احل�سن املح�ضار» وعدد من �أتباعه..
وقدموا �إىل املحاكمة ،وبعد �سنوات �صدر حكم ب�إعدام
املح�ضار دون �أتباعه ،ومت تنفيذه -كما �أ�شرنا �أعاله.
وعقب عملية اختطاف جي�ش عدن� -أبني ،لل�سياح ،نفذ
ا لإرهابيون هجمات عدة �ضد من�ش�آت نفطية وم�صالح
حكومية و �أجنبية و�شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية
ودبلوما�سية ،راح �ضحيتها الع�شرات من املواطنني
الأبرياء ،و�ضيوف اليمن ،وتكبد االقت�صاد الوطني ع�شرات
املليارات من الدوالرات ،نتيجة تراجع ال�سياحة الوافدة �إىل
بالدنا ،وكذلك تراجع اال�ستثمارات الأجنبية وزيادة ن�سبة
الت�أمينات على ال�سفن وغري ذلك.
ويف الوقت الذي تزايدت فيه االعتداءات الإرهابية ،كان
يتم الإعالن عن �ضبط عدد من الإرهابيني ،وتقدميهم �إىل
املحاكمات و�صدرت كثري من الأحكام بع�ضها ق�ضت بعقوبة
الإعدام لكن تلك الأحكام مل يعرف م�صريها حتى الآن..
لقد ت�سبب التعامل ال�سلبي مع �أحكام الق�ضاء و�إخ�ضاعها
للم�ساومات يف املزيد من الإ�ضرار بالوطن ،الأمر الذي جعل
تنظيم القاعدة ،الذي �أ�صبح تنظيماً �إرهابياً عامليا ،يعزز من
بنائه ،م�ستغ ًال ت�سامح وعفو الدولة ملوا�صلة ت�آمره على
اليمن ،فاختاره ليكون موطناً �أو قاعدة لن�شاطه الإرهابي،
وي�ؤكد ذلك الت�سجيل ال�صوتي للقيادي يف التنظيم ال�سعودي
نايف القحطاين بعنوان «هيا �إىل اليمن» ،والذي دعا فيه
�أع�ضاء التنظيم املتواجدين يف ال�سعودية �إىل التوجه لليمن،
وقد بث ذلك الت�سجيل مواقع القاعدة يف مار�س 2008م،
وكان ذلك م�ؤ�شر ًا على عزم التنظيم نقل مقر قيادته من
ال�سعودية �إىل اليمن بعد �أن �ضيقت ال�سلطات ال�سعودية
اخلناق عليهم ،فوجدوا اليمن املكان املالئم لأعمالهم

* رئي�س دائرة ال�شئون القانونية

ومع ا�ستمرار املواجهات امل�سلحة وقيام الطائرات احلربية
ب�إحلاق خ�سائر فادحة يف �صفوف تلك اجلماعات الإرهابية
واالجرامية يظل ابناء مديرية مودية و�أبني ب�شكل عام مع
توجهات الدولة نحو تطهري مودية وغريها من مناطق �أبني
من تلك العنا�صر امل�سلحة التي كانت ومازالت ت�شكل
كابو�ساً مزعجاً وم�ؤرقاً.
بداية
األحداث!!

ب��داي��ة هذه
الأح����������داث
ك��ان��ت �صباح
يوم ال�سبت 16
�أكتوبر اجلاري
ح���ي���ن ق����ام����ت
جماميع اجرامية
وارهابية م�سلحة
بعمل كمني ملدير
�أم���ن مديرية
مودية املقدم
عبداهلل البهام
م���ا �أدى اىل
ا���س��ت�����ش��ه��اده
و�أح�����د ج��ن��ود
الأم��ن وا�صابة
ع��دد �آخ��ر جراء
ذل�����ك ال���ك���م�ي�ن،
و�����ش����ه����د ذل����ك
ال���ي���وم ت��ط��ورات
م��ت�����س��ارع��ة حيث
توجه حمافظة �أبني
املهند�س اح��م��د بن
احمد املي�سري برفقة العميد الركن عبدالرزاق املروين مدير
الأمن العام يف �أبني اىل مديرية مودية لتقدمي واجب العزاء لآل
البهام ،ويف طريق عودة موكب املحافظ ومدير الأمن قامت
جمموعة اجرامية وارهابية با�ستهداف املوكب ما ا�سفر عن
ا�ست�شهاد علي احمد املي�سري �شقيق املحافظ وجرح �آخرين..
هذه احلوادث واالعمال االجرامية واالرهابية وما �سبقها ،يدل
مبا ال يدع جما ًال لل�شك -على حجم ومدى تلك املخططاتاالجرامية والتخريبية املوجهة �ضد املواطن وم�صالح
املواطن.
مع الدولة

تقارير

ولللوقوف عن كثب على مواقف مواطني مودية �إزاء اجلرائم
التي ترتكبها تلك اجلماعات االرهابية التقينا املواطن �سامل
عبداهلل والذي حتدث قائ ًال:
هذه اجلماعات والعنا�صر امل�سلحة غري مرغوب فيها لأنها

الإرهابية ولنموهم ،خا�صة يف ظل الت�سامح وعدم تنفيذ
�أحكام الق�ضاء.
و بعد �إع�لان دمج فرعي تنظيم القاعدة يف ال�سعودية
واليمن يف يناير 2009م ،يالحظ تزايد عدد االعتداءات
ا لإرهابية التي تعر�ضت لها اليمن حيث و�صل �إجمايل
العمليات ا لإرهابية التي نفذتها عنا�صر القاعدة عام
2009م� ،إىل ح��واىل  56عملية �إره��اب��ي��ة ،وف��ق التقرير
احلكومي املقدم �إىل جمل�س النواب العام املا�ضي ،ف�ض ًال
عن �إحالة  25ق�ضية �إرهابية متهم فيها � 116إرهابياً و فار ًا،
�إىل النيابة ومن ثم �إىل املحاكم..
�أما خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،فقد بلغ عدد املتهمني
باالنتماء لـ(القاعدة) ( )813مت الإف��راج عن بع�ضهم
بتعهدات و�ضمانات� ،إ�ضافة �إىل �أن هناك حواىل � 93آخرين
�سلموا �أنف�سهم للأجهزة الأمنية.
ويف الوقت الذي جند ان العمليات الإرهابية للقاعدة
يف اليمن قليلة جد ًا ،حيث مل تتعر�ض البالد خالل الفرتة
املمتدة من عام  2006 -2003م� ،سوى لـ ( )12اعتداء
�إرهابياً ،يف حني �أ�صبحت عنا�صر التنظيم اليوم تنفذ �أكرث
من عملية �إرهابية ويف �أكرث من مكان ،وت�ستهدف مواقع
و�أهدافاً ح�سا�سة ومهمة للغاية ..وتركز على �إحلاق ال�ضرر
مب�صالح اليمن بدرجة رئي�سية ،ولي�س الغري -الأجانب-
على اعتباره عدو ًا ،ح�سب مفهومها ال�سابق ،حتى عندما
ت�ستهدف امل�صالح واملن�ش�آت الغربية� ،أو البعثات والرعايا
الغربيني ،فهي ال ت�ستهدف �إال من ترى �أنه �سيلحق ال�ضرر
باليمن.
�إن منو خمالب و�أنياب القاعدة يف اليمن ،يعود يف الأ�سا�س
�إىل الأ�سلوب اخلاطئ الذي تعاملت به ال�سلطات املخت�صة
معهم ،وهو الأ�سلوب ذاته الذي تعاملت به مع االنف�صاليني
واملتمردين وقطاع الطرق واخلاطفني..
وها نحن نكت�شف �أخري ًا �أن الإرهابي يبقى �إرهابياً ،وال
ميكن �إ�صالحه ،ال باحلوار وال بالعفو وال بالت�سامح وال
بغري ذلك ،وهذه احلقيقة ت�ؤكدها الأحداث التي ت�شهدها
ال�ساحة �أو املواجهات مع الإرهابيني ،حيث �إن برنامج
احلوار الفكري الذي مت اتباعه ،و�أطلق مبوجبه �أكرث من
 314عن�صر ًا من املعتقلني على خلفية انتمائهم لتنظيم
القاعدة ،معظمهم لهم عالقة باعتداءات �إرهابية ،اليوم
كثري من امل�ؤ�شرات تُظهر لنا �أن كثري ًا ممن مت اطالقهم قد
با�شروا فور خروجهم من ال�سجون ،يف ا�ستقطاب وجتنيد
ال�شباب �إىل تنظيم القاعدة ،بدليل �أن كل الأعمال الإرهابية

اإلرهاب

تمادي عناصر التنظيم يف تهديد
وتحدي القضاة بتنفيذ أحكامهم
ناتج عن التساهل وإعاقة العدالة
الأخرية نفذها ال�شباب الذين التحقوا بالقاعدة عقب عام
2006م ..كما �أ�صبحت القاعدة تدفع بهم �إىل تنفيذ العمليات
الإرهابية وب�شكل كبري جد ًا ودون تخطيط على عك�س ما
كانت تفعله من قبل ،حيث مل تكن تقدم على تنفيذ �أية عملية
�إرهابية� ،إال وكان احلفاظ على �سالمة عنا�صرها يحتل
الأولوية باعتباره �أ�سا�ساً يف فكر وا�سرتاتيجية التنظيم،
لكن العبث بال�شباب يعك�س النزعة االنتقامية للخارجني من
ال�سجون ..ويتجلى ذلك مب�سرحيات اال�ست�سالم ،واحلر�ص
على العي�ش يف املناطق النائية والقبلية ..وتغرر بال�شباب
و تقدمهم على هيئة كتائب �إرهابية ،وتخو�ض مواجهات
ويف �أوقات كانت القاعدة ال تعدها فرتة منا�سبة لنجاح
عملياتها الإرهابية و�سالمة عنا�صرها ،ومع ذلك جندهم
يهاجمون يف �أي وقت ويخو�ضون مواجهات مع الأجهزة
الأمنية ،ومنا الفكر الإرهابي للتنظيم �إىل م�ستوى حتديد
واختيار الأه��داف والإع�لان عنها وعدد عنا�صر التنفيذ
و�أعمارهم ،دون خوف على �سوء امل�صري الذي �سيالقيه
اولئك املغرر بهم ..وحتاول القاعدة من وراء ذلك �إثارة
الرعب يف �أو�ساط املجتمع ،واجلهات املعنية مبكافحة
الإره��اب ،ومل تكتف بذلك بل و�صل بها ال�صلف �إىل حد
�إعالنها قائمة ب�أ�سماء مطلوبني من القيادات والأمنية
والع�سكرية ،من��وذج قائمة ال��ـ 55ا�سماً والتي �أعلنتها
قبل �شهر ،ف�ض ًال عن القائمة التي طالت عدد ًا من القيادات
الأمنية التي ا�ستهدفتها منذ �أن �أعلنت احلكومة حملتها
للق�ضاء على الإرهاب ودك �أوكاره.
هذا الت�صعيد اخلطري كان بالإمكان جتنبه لو مار�ست
احلكومة �سيا�سة �شديدة مع الإرهابيني كما تعاملت مع
جرمية اختطاف ال�سياح الأوروبيني من قبل �أبو احل�سن
املح�ضار ،وبرغم ال��دور اخلطري ال��ذي ق��ام به حينذاك
امل�صري �أبو حمزة و�إر�ساله عدد من املقاتلني الأجانب

¿ ما من شك أن المواجهات المسلحة التي تخوضها األجهزة األمنية في
مديرية مودية مع الجماعات اإلرهابية والخارجة على النظام والقانون..
تأتي لتؤكد عزم الدولة في فرض هيبتها وتطهير مناطق وقرى مودية
من تلك العناصر القاعدية واالجرامية والخارجة على النظام والقانون،
التي عاثت في مناطق مودية فساداً وارهابًا وترويعًا لآلمنين وقطعًا
للطرقات وتعدياً على المصالح العامة والخاصة وقت ً
ال لألبرياء وغير ذلك
من األعمال والتصرفات المنافية للقيم االسالمية واالخالقية واالنسانية.

متابعة/مصطفى أحمد

ومحاولة اغتيال الحياة يف مودية
ن�شرت الرعب واخلوف واالعمال غري االن�سانية والال�أخالقية ين�شرون الفو�ضى ويعطلون التنمية ويخالفون النظام
يف قرانا ومناطقنا ونحن بكل ت�أكيد ن�ؤازر ون�شد على �أيدي والقانون وهم جماميع ال ميثلون �إ ّال �أنف�سهم فقط ونرى �أن
الدولة والأجهزة الأمنية يف ال�ضرب بيد من حديد على كل من كل الأ�ساليب ف�شلت مع ه�ؤالء والطريقة الوحيدة للتعامل
ت�سول له نف�سه التعدي على امل�صالح العامة واخلا�صة وقطع معهم هو مواجهتم بقوة احلديد والنار بعد ما اقرتفته �أياديهم
الآثمة بحق مودية و�أب�ين ب�شكل
الطرق وقتل الأنف�س وترويع
عام من �أعمال اجرامية وارهابية
الآم���ن�ي�ن وخم��ال��ف��ة ال��ن��ظ��ام
مواطنون:
والقانون.
وتخريبية.
اإلرهابيون ال يفرقون بني املصالح العامة و�أ���ض��اف� :إن �س�ألت ع��ن ر�أي
إرهابيون ومجرمون
امل�شائخ والأعيان وال�شخ�صيات
فيما ا لأخ ال�شيخ ع��ب��داهلل
والخاصة يف جرائمهم
االجتماعية يف مودية ف��أ�ؤك��د لك
نا�صر �أحمد حتدث قائ ًال :بداية
�أنهم مع توجهات الدولة وعزمها
ن�شكركم على جهودكم االعالمية
ون����ؤك���د م���ن خ�ل�ال �صحيفة أملنا يف الدولة كبري والوقت للمهادنة مع القتلة يف تطهري القوة �آملني من كل قلوبنا
ا�ستمرار مواجهة ومالحقة ه�ؤالء
«امليثاق» على �أن �أبناء مودية
املجرمني والإرهابيني واخلارجني
و�أبني ب�شكل عام �ضد االرهابيني
أبناء مودية يجمعون على وجوب
على النظام والقانون لأنهم حولوا
وامل��ج��رم�ين واخل��ارج�ين على
النظام والقانون لأنهم بب�ساطة التصدي للمجرمني ومساندة الدولة حياة النا�س اىل جحيم واىل معاناة

مل�ساندة املح�ضار وتنفيذ عمليات �ضد �أهداف �أجنبية� ،إال
�أن احلكومة تعاملت مع الإرهابيني بحزم ورف�ضت تلبية
مطالب جماعة �أبو احل�سن املح�ضار ب�إطالق �سراح عدد من
اجلهاديني املحتجزين لديها مقابل �إطالق ال�سياح ،وقامت
بتنفيذ عملية ع�سكرية لإطالق �سراح املختطفني بالقوة
�أ�سفرت عن مقتل �أربعة من ال�سياح الربيطانيني و�إطالق
الباقني واعتقال �أبو احل�سن املح�ضار وتقدميه للمحاكمة
و�إعدامه عام 1999م
ولكن للأ�سف  -الأخطاء يف التعامل مع القاعدة قادت �إىل
�إقدام العنا�صر الإرهابية -م�ؤخر ًا -على اطالق تهديدات
لق�ضاة املحاكم الذين ينظرون يف ق�ضاياهم بالتزامن يف كل
من �صنعاء وح�ضرموت �أثناء اجلل�سات.
فعند حماكمة عن�صرين م��ن القاعدة �أم���ام املحكمة
اجلزائية املتخ�ص�صة يف حمافظة ح�ضرموت ،مطلع �أكتوبر
اجلاري ،وجه احدهما� -أثناء اجلل�سة -تهديد ًا �صريحاً
ووا�ضحاً لرئي�س و�أع�ضاء هيئة املحكمة بقوله� »:سيكون
م�صريكم نف�س م�صري املت�آمرين على املجاهدين» ،فيما
قال الإرهابي الآخر« :نحن واثقون من �أننا �سنخرج براء
و�سيكون احل�ساب خارج قاعة املحكمة».
وعلى اثر تلك التهديدات� ،أجلت املحكمة عقد جل�ساتها،
وذكر م�صدر ق�ضائي :انه ب�سبب هذه التهديدات قرر رئي�س
املحكمة ت�أجيل النظر يف الق�ضية �أ�سبوعني ،دون �أن يحدد
موعد ًا دقيقاً لذلك.
الأ�سبوع املا�ضي ويف جل�سة النطق باحلكم على عنا�صر
�أخ��رى من القاعدة يف �صنعاء ،منهم خبري املتفجرات
للقاعدة �صالح ال�شاو�ش ،الذي رد على القا�ضي عقب تالوته
حلكم الإعدام ال�صادر بحقه ،بالقول �« :إن �شاء اهلل زوالكم
على �أيدينا ،والبداية من �أبني» ،كما حتدى القا�ضي بتنفيذ
حكمه و�إعدامه وقال له» �أحتداك تنفذه ،»:علماً �أن املذكور
كان قد طلب من اجلل�سة الأوىل للمحاكمة ت�سريع احلكم.
وتزامن ذلك مع �إقدام عنا�صر من التنظيم ،قبل �أ�سبوعني
على مطاردة �سيارة ال�شرطة التي تقل عنا�صر من القاعدة
بعد جل�سة املحاكمة ،وقد ا�شتبكت ال�شرطة مع الإرهابيني
ومت اعتقال خم�سة منهم ..لذلك فر�ضت خالل جل�سة حماكمة
الإرهابي ال�شاو�ش وتهديده للقا�ضي ،تدابري �أمنية م�شددة
حول مقر املحكمة حيث انت�شر ع�شرات من رجال الأمن
بلبا�س مدين يف املكان ..وا�ستمرت التدابري حتى بعد �صدور
احلكم ،وابقي ال�شاو�ش داخل مقر املحكمة لفرتة ،ويف وقت
الحق �أعيد �إىل ال�سجن و�سط �إجراءات �أمنية غري اعتيادية.
خال�صة ً ..ل�سنا بحاجة الن نظل ننفق خم�ص�صات التنمية
على احلواجز الأ�سمنتية واخلر�سانية ،واتخاذ التدابري
وت�شديد الإج��راءات الأمنية ،حول ال�سفارات والبعثات
الدبلوما�سية واملن�ش�آت وامل��راف��ق العامة واخلا�صة
وامل�ساكن وال�سكان و�أخ�ير ًا حلماية الق�ضاة واملحاكم،
وقاعات جل�سات املحاكم..
اذ ًا البد من تنفيذ الأحكام الق�ضائية ،وخ�صو�صاً تلك
التي �سبق وان ا�صدرتها املحاكم اليمنية ،خا�صة �أحكام
الإعدام ،وهي بالطبع احكام عدة ،و بغري التنفيذ ال جدوى
من �إ�صدارها �أ�ص ًال۹..

ال تنتهي مع ما ميار�سونه من �أعمال اجرامية وتخريبية
وارهابية.
واختتم القول� :أملنا يف الدولة كبري وال وقت للمهادنة او
اعطاء الفر�ص فه�ؤالء عبارة عن جمموعة من القتلة وقطاع
الطرق والل�صو�ص.
توجهات صائبة 100%

ا لأخ عبداهلل
«م���ع���ل���م» يف
�إحدى مدار�س
مودية حتدث
قائ ًال:
ب���ك���ل ت���أك��ي��د
نحن وك��ل �أبناء
م��ودي��ة مبختلف
فئاتهم وتوجهاتهم
وان��ت��م��اءات��ه��م مع
ف����ر�����ض ال���ن���ظ���ام
والقانون وهيبة
ال��دول��ة على
ك����ل م��ن��اط��ق
م��ودي��ة و�أب�ين
ب�����ش��ك��ل ع���ام..
ف���امل���ج���رم���ون
والإره���اب���ي���ون
واخل�����ارج�����ون
ع���ل���ى ال���ن���ظ���ام
والقانون ال ينفع
معهم �أي �أ�سلوب
غري ال�ضرب بيد من
ح��دي��د ومالحقتهم
وم��ط��اردت��ه��م اينما
كانوا �أو وجدوا.
وتابع :حني نرى الأعمال والت�صرفات التي قاموا بها يف
مناطق وقرى مودية �ستنده�ش و�سي�صيبك الذهول والأمل ملا
قاموا به ..فقد اعتدوا على امل�صالح العامة واخلا�صة وقطعوا
الطرق وروعوا الآمنني ..وقتلوا �أنف�ساً دون وجه حق ..و..
الخ ..ويف ر�أيي �أن الدولة على حق يف مطاردة ومالحقة �أولئك
املجرمني والإرهابيني ..كما �أن توجهات الدولة الأخرية
�صائبة مئة يف املائة يف حماربة ه�ؤالء املجرمني و�أ�ضاف :هنا
يف مودية اجماع مطلق من قبل املواطنني اللذين �أ�صبحوا
يعي�شون يف معاناة وجحيم جراء تلك الت�صرفات والأعمال
االجرامية واالرهابية والتخريبية على �أن كل تلك الت�صرفات
تعد اجرامية ودموية ومنافية للقيم ..لذا ن�أمل يف �أن تنجح
الأجهزة الأمنية يف حملتها وعملياتها الهادفة اىل تطهري مناطق
وقرى مودية و�أبني من ه�ؤالء املجرمني والإرهابيني۹.

