
> يجب أن يعيد حاكم قطر حساباته، ويسأل 
نفسه، هل بإمكانه ان يواجه كل ه��ذه العزلة التي 
بدأت تخنق قطر بعد امتدادها إلى دول الجوار؟ وهل 
تبني التنظيم الدولي لالخوان المسلمين يستحق ان 

يضحي بحكمه وبقطر دولة وشعبًا..؟
علي البخيتي
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البيض يعتكف في أوروبا خشية على أمواله
ذك��رت مصادر إعالمية أن علي سالم البيض غ��ادر االسبوع الماضي   

بيروت الى دولة أوروبية لم ترد اإلش��ارة اليها.. وفيما تذكر مصادر 
مقربة من الحراك أن هناك تحضيرات واسعة يقوم بها البيض وعلي ناصر محمد 
والعطاس وباعوم  استعدادًا لعقد اجتماع في دولة أوروبية يرجح أن يكون في 
قبرص لتحديد خيارات جديدة تحول دون تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
وخصوصًا رفض تقسيم المحافظات الجنوبية إلى اقليمين، إضافة الى أعمال تكون 

بمثابة الرد على قرار مجلس األمن الدولي من خالل تصعيد أعمال العنف والفوضى.
هذا فيما يرجح مراقبون ت��واري البيض عن المشهد السياسي خالل هذا 
االسبوع إعالميًا حرصًا على أرصدته المالية التي يهددها القرار الدولي 2140 
بعد أن أوكل المهمة ألطراف في الداخل للتحرك والظهور ميدانيًا بدياًل عنه، 
ويتضح ذلك من خالل التداعيات التي تشهدها محافظات حضرموت، شبوة، 

وأبين  والضالع ولحج..

ف
واق

م

إخوان اليمن هل يغادرون السلطة؟

وفي الوقت الذي ظل خطاب اخوان 
اليمن يتجه نحو المزيد من التأزيم 
فقد جاء قرار السعودية واإلم��ارات 
وال��ب��ح��ري��ن بسحب س��ف��رائ��ه��م من 
قطر ليشعرهم أن��ه لم يعد هناك 
وقت للمزاح أو اللعب أو المغالطة، 
وبقدر ما كان هذا القرار صادمًا، فقد 
تاله ق��رار سعودي آخر قضى بضم 
جماعة االخوان والحوثيين الى قائمة 

الجماعات االرهابية..
ان المطلوب من االخوان في اليمن 
ليس الصمت أو التبرؤ من االخوان أو 
الدعممة وانتظار تدخل الصدف 
التاريخية لتخرجهم من المأزق.. 
فهذا كله غير مجٍد.. وعليهم أن 
يتخذوا ق���رارات شجاعة أقلها هو 
اإلع���الن ع��ن تخليهم ع��ن السلطة 
ألن��ه��م وص��ل��وا اليها بطريقة غير 
شرعية واغتصبوها ب��ال��ق��وة دون 
اح��ت��رام اإلرادة الشعبية وكذلك 
عليهم أن يعتذروا للشعب اليمني 
وألس����ر ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وف��ي 
ل��زع��ي��م علي عبدالله  مقدمتهم ا
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
إضافة الى إعالن تخليهم عن فكرهم 
ال��ت��ك��ف��ي��ري، وال���خ���روج ع��ن إرادة 
الشعب.. وإيقاف دعمهم لالرهابيين 

عبر واجهات العمل الخيري.
إن الحصار على جماعة االخوان 

عربيًا ودول��ي��ًا ي��زداد تضييقًا 
عليهم.. من شرق إلى غرب 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي.. والب���د أن 
يبحثوا ع��ن م��خ��رج منقذ 
لهم، أما أن يظلوا يتمترسوا 
وي��ع��ت��ق��دوا أن البندقية 
والدماء ستجعلهم بعيدين 
عن كل ما تشهده المنطقة 

م��ن ت���ط���ورات وت��ح��ال��ف��ات 
شعبية وسياسية ض��ده��م.. 

ف��ه��م واه��م��ون وأغ��ب��ي��اء والب��د 
أن يستوعبوا مضامين الرسائل 
االخ��ي��رة ال��دول��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ما 
ل��م فإنهم سيحفرون قبورهم 

بأيديهم وتحديدًا في اليمن.
ل��ق��د أص��ب��ح االخ����وان في 

اليمن اليوم هم الهدف 
ال��ت��ال��ي وب��اإلم��ك��ان أاّل 
ت����أخ����ذه����م ال���ع���زة 
ب����اإلث����م وي����ك����رروا 
ال���خ���ط���أ ال���ق���ط���ري 

أو »ت���ن���اح���ة« م��رس��ي 
وغباء اردوج��ان.. فقد 
ح��ان ال��دور عليهم وال 
يجب أن يكرروا أخطاء 

قطر..

بعد أن أصبحوا الهدف التالي

س��عى اخ��وان اليمن الى محاولة التخفيف على أنفس��هم من وقع قرار مجل��س األمن الدولي رقم   
2140 عبر التضخيم لما جاء فيه بالديباجة من اشارة لطّي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله 
صال��ح وكذل��ك الس��تعادة االموال المنهوب��ة، برغم ان القرار تضم��ن العديد من الق��رارات الخطيرة 
جدًا.. وس��خروا لذلك كل أبواقهم، محاولين إخفاء حقيقة أن القرار يس��تهدفهم كمعرقلين للتسوية 
السياس��ية، س��يما وأن أغلب مواده وفي بند القرارات جاءت تحمل رسالة واضحة لمن يحاولون إعاقة 
صياغة الدس��تور أو االس��تفتاء عليه أو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وهي المخرجات التي اعتبرتها 

القيادات االصالحية غير ملزمة للشعب اليمني، بزعمهم أنها مخالفة للشريعة.

بن عمر بين 
الرياض والدوحة

عاد السبت إلى العاصمة صنعاء جمال   
بن عمر المبعوث الدولي بعد ساعات 
م��ن اع���الن السعودية ض��م جماعة االخ���وان 
المسلمين والحوثيين إلى قائمة المنظمات 
اإلرهابية.. وهذه الزيارة التي تعد ال���28 له 
إلى اليمن بحسب ما أعلنه هو، تأتي في وقت 
تشهد المنطقة تغيرات ال يمكن تجاهلها 
أبدًا.. وهي تطورات- بحسب مراقبين ستعمل 
على تصحيح مسار التسوية اليمنية وفقًا 

للمبادرة الخليجية.
وقال مراقبون: ان جمال بن عمر ال يمكنه 
أن يحول اليمن إل��ى مكان آم��ن لجماعة 
االخ���وان المسلمين.. ألن توجهًا كهذا 
يعني اعالن حرب على السعودية بشكل 
واضح ومحاولة افشال توجهاتها 
المناهضة لالخوان على مستوى 

العالم العربي واإلسالمي..
ول���م يستبعد ال��م��راق��ب��ون ان 
تدخل قطر في اللعبة في محاولة ضغط 
على السعودية وتنجرف 
اليمن إلى مواجهات 
تقوض التسوية 
برمتها خصوصًا 
وأن جمال بن 
ع���م���ر ت��ع��ود 
أن يحط رحاله 
ف��ي قطر قبل كل 
تقرير يقدمه إلى 
مجلس األم���ن عن 
التسوية السياسية 

في اليمن.

برغم ما تبدده من أموال

»الدراويش« يتخلون عن قطر فورًا

الشعب القطري الشقيق ال يستحق   
ك���ل ه����ذا ال��غ��ض��ب وال��س��خ��ط من 
الشعوب العربية.. وال يجب أن ينظر لكل 
قطري بازدراء فهم ضحايا مثل أولئك الذين 
تسبب بعض افراد األسرة الحاكمة في قطر 
بسفك دمائهم من ابناء الشعوب العربية 
وما أكثرهم.. فاذا كانت الشعوب العربية 
ال تطيق قطر األس��رة الحاكمة.. فلكم أن 

تتصوروا معاناة الشعب القطري.
لكن ما يحز في النفس هو أن جماعة االخوان 
وغيرهم من االحزاب الذين ظلوا يتقاضون 
االم��وال من الدوحة ويصرخون ويهددون 
ويتوعدون من يتطاول على قطر.. نجدهم 
استكثروا على الشيخ حمد أو تميم حتى 

اصدار بيان تضامن ولو من باب المجاملة.

األح���زاب اليمنية الممولة قطريًا وفي 
مقدمتهم االخوان صدموا بقرار السعودية 
واالم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن وأدرك����وا أن ال��دور 
القادم عليهم لهذا فضلوا أن يضحوا بقطر 

ويلتزموا الصمت.
ولعل الضربة األق��س��ى التي تعرض لها 
االخ�����وان ف���ي ال��ي��م��ن وغ��ي��ره��ا ه���و اع���الن 
السعودية الجمعة حظر جماعة االخ��وان 
المسلمين وغيرها من جماعات التطرف 
الديني.. وقد تضمن البيان الملكي نقاطًا 
على مستوى عاٍل من الخطورة.. حتى على 

مستوى الدول.
طبعًا »ال��دراوي��ش« األح��زاب اليمنية لم 
تستطعوا  أن تفيقوا م��ن الصدمة حتى 

اآلن..!!

> اليمن كانت وماتزال من أكبر المتضررين من السياسات 
القطرية في المنطقة وذلك من خالل دعمها وتشجيعها 
المستمر ألع��م��ال الفوضى والعنف ون��س��ج تحالفات مع 

الجماعات اإلرهابية والمتطرفة في اليمن.
محمد بن ناجي الشايف

> ان من يهددون مسيرة الشعب اليمني في تنفيذ 
مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية يضعهم قرار 
مجلس األمن تحت طائلة البند السابع وحدهم فقط 
وليس كما يشاع بأن اليمن كدولة وشعب تدخل ضمن 

البند السابع..

محمد قحطان

نبدأ من جامعة اإليمان والعلوم والتهرب الضريبي

استعادة األموال المنهوبة دون »لف« أو »دوران«
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2140 أكد في الفقرة   

)4( على التالى: »يرحب باعتزام الحكومة اليمنية 
استحداث قانون استعادة األصول، ويدعم التعاون الدولي في 

هذا الشأن، بما في ذلك من خالل مبادرة »دوفيل«..
إذًا فالنص واضح ويؤكد بأن استعادة األموال سوف يطبق على 

الجميع ويخضع كل من يثبت نهبه للمال العام.
المؤتمر الشعبي العام انطالقًا من حرصه على استعادة 
األم���وال المنهوبة فقد اعلن موقفًا شجاعًا وواض��ح��ًا بهذا 

الخصوص األسبوع الماضي..
كما تحدى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام ضعفاء النفوس الذين يروجون دعايات مغرضة وحاقدة 

ومريضة واتهامات جبانة بأن هناك أموااًل منهوبة.. وخاطبهم بالقول: هاتوا 
أرقامها وخذوها من البنوك في الخارج واال في الداخل.

ل الزعيم: ما هي األموال المنهوبة.. وقال موضحًا: صحيح األموال  وتساء
المنهوبة هي تلك المنشآت والمنجزات الوطنية التي تزين وجه اليمن 
وتتجلى على سبيل المثال في طريق م��ارب - حضرموت .. وطريق 
حضرموت المهرة.. وف��ي الجامعات، وأكثر من 15 أل��ف مدرسة في 

ال��ج��م��ه��وري��ة، وش��ب��ك��ة االت���ص���االت 
الحديثة على مستوى المنطقة واآلالف من المشاريع الخدمية والتنموية 

التي تقف كمعالم شاهدة في كل مدن وقرى اليمن شيدت في عهده.
 وقال مخاطبًا الدراويش: تفضلوا جيبوا أرقام االموال المنهوبة.. طلعوها.. 

حيلوها للقضاء.. بداًل من أن تجلسوا تخطبون وتمنون أنفسكم.
معتبرًا مروجي هذه االشاعات مجرد دراويش بعد أن زعم أحدهم أن ثروة 
علي عبدالله صالح أكثر من 60 مليارًا وآخر قال إنها 70 مليارًا.. ودرويش 

ثالث قال إنه استلم 7 مليارات من السعودية حق ترسيم الحدود بين البلدين..
اليوم ال مجال للمناورة أو التهرب من االمتثال لهذا الحق.. وعلى الذين 
يعتقدون ان من حقهم النهب والنصب والبسط و»التفيد« والتأميم دون 

محاسبة فهم واهمون..
ال وقت للمغالطة بعد القرار.. وعلى الجميع ان يكونوا بنفس شجاعة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ويعلنون نفس 

المبادرة..
 فالمال المنهوب ليس فقط تلك الحسابات 
واألرصدة في البنوك الداخلية أو الخارجية، بل 
ان مصطلح المال المنهوب يعني أيضًا األرض 
التي تم البسط عليها بالقوة وتحويلها إلى 

جامعات حزبية ومستشفيات خاصة..
وال��م��ال المنهوب ه��و أيضًا تلك الشركات 
التي اصبح لها رؤوس أم���وال ب��أرق��ام مهولة 
بسبب تسخير الوظيفة العامة لخدمة التجارة 
الخاصة.. المال المنهوب هو كذلك كل تلك 
ات الضريبية والجمركية.. أيضًا الحصول  االعفاء

على مناقصات بطريقة سوء استغالل السلطة..
المال المنهوب اختصارًا.. مثلما هو المال المودع في البنوك بالداخل 
والخارج هو أيضًا مثل العقارات واألراضي والجبال التي تم استغالل السلطة 
لنهبها.. أو تم تفيدها سواًء في حرب 1994م أو اثناء عملية النهب الفضيع 
الذي جرى بالمحافظات الجنوبية بأسم التأميم المتورطة فيه قيادات 

الحزب االشتراكي..


