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الشيخ سلطـان البركـــــــــــــــــــــــاني في حوار صحفي:

المتورطون في الجريمة اإلرهابية بمســـــــــجـد الرئاسة يتوددون للمؤتمر الشعبي

♢  بالنسبة للحكومة.. انت بنفسك قلت على آخر السنة مدري تصمد 
او تعلن عجزها..؟

- ماليًا.
♢  الحكومة نعم تعلن هذا االمر والدولة تريد ان تنتقل الى الدولة 

االتحادية يعني اذا فشلت الحكومة فشلت هذه الدولة؟
- دعنا ال نحمل االقاليم مسؤولية الفشل والنجاح النها لم تولد أو أننا سنصل إليها 
أم ال.. دعنا نصل اليها على الورق أواًل ونصيغها بالصياغة المعقولة والمقبولة ثم 
نضعها على ارض الواقع.. تحتاج الى مراحل يعني ربما بين ثالث الى خمس سنوات 
حتى تصل الى ان تكون حقيقة واقعة بشكل كامل، ال تزال الحكومة المركزية الى 
اليوم هي المسؤولة وهذه الحكومة التعيسة او التي صارت اليوم جزءًا من المشكلة 

وليس جزءًا من الحل.. يعلم الله الى اين ستصل بهذا البلد.. وأين ستصل بنا.
♢  أنتم ترون أن الحكومة ستذهب بالبالد الى الهاوية نصفكم لماذا 

اليحسن األداء؟
- هل سمعت انات او آهات من النصف الذي يحكمه المؤتمر؟ األنات واآلهات 
تتجه من الجماهير الى النصف اآلخر النهم هم الفاشلون، نحن اخترنا بقدرة قادر 
او بغباء منا القائمة )أ( التي ليست فيها مسئوليات وذهبت اليهم وزارات المالية 

والتربية والتعليم والداخلية والعدل و.. و.. الخ..
♢  تعتقد أن اداءكم كان سيكون بشكل افضل ام ستفشلون بنفس 

الطريقة.؟
- سيكون أفضل بالتأكيد الننا اصحاب تجربة لم نفشل في ذلك الجانب رغم انهم 
قد دمروا البلد وقد اصبحت اشالء لكننا كنا بحكم ما نملكه من خبرات وقدرات لم 
نصل الى ما وصلوا اليه ثم اننا لم نغرق البالد بما اغرقوها فيه من تجنيد لمليشيات 
او االنفاق على اشخاص او تعويض لفترات االزمة التي الحكومة اليوم تضخ لها جزءًا 
من المبالغ ، قل لي هل تعتقد ان االنفاق الكبير الذي تم على شراء الطاقة هو انفاق 

حقيقي..؟ هو انفاق ذهب لتغطية نفقات االزمة لبعض االشخاص واالحزاب..
♢  كاستثمار؟

- كاستثمار طبعًا واغرق البلد معه.. وال يهمهم البلد المهم ان يستعيدوا مبالغ 
كبيرة او اموااًل طائلة من تلك االموال التي انفقوا جزءًا منها في ما سموه ثورة.

♢  نحن امام فرصة ان المؤتمر الشعبي العام اذا لقي فرصه لمحاسبة 
هؤالء سيحاسبهم؟

- بالتأكيد الحساب هذا امر المؤتمر الشعبي العام  و..
♢  هذا ربما مدخل ازمة جديدة؟

- قضية المحاسبة هي مسؤولية وطنية وليست ثأرية.. هي قضية المحاسبة 
للحكومة من قبل البرلمان او من قبل الشعب فالمؤتمر الشعبي العام مستعد 
لذلك وان يكون في مقدمة نصف الحكومة التي تتحدث عنها  اذا أخطأ المؤتمر 

لة والمحاسبة ليس عيبًا.. سيكون موضع المساء
♢  انتم في المؤتمر كحزب وأمينه العام كرئيس الجمهورية.. عالقتكم 

اآلن كيف هي؟
- نِصفها بين البين.. أكون امينًا هي مرحلة تكون على خير ما يرام ومرحلة مد 
وجزر لكنها لم تصل الى حد كسر العظم ومع ذلك كجزء كبير من قيادة المؤتمر 
له الصلة الكاملة برئيس الجمهورية نحن ليس هناك ما نختلف عليه هناك تباين 

في وجهات النظر.
♢  ربما هذه مسائل بينكم انتم الكبار تتواصلون او ال تتواصلون مع 
رئيس الجمهورية ، ماذا يقول اعضاؤكم الذين هم بحاجة الى سياسات؟
- متفقون حول السياسة واعتقد اننا ذاهبون اليه خالل االسبوع القادم وفي 

ات تتعلق بأداء المؤتمر ودوره خالل المرحلة المقبلة. لقاء
♢  دخلت اليمن تحت طائلة البند السابع.. هل هو بسبب االتفاق بين 

رئيس الجمهورية وحزبه ام انهم مختلفون؟
- كان المتحمسون احزاب اللقاء المشترك وعلى رأسها التجمع اليمني لالصالح 
لهذه الصيغة، وليس رئيس الجمهورية.. كان المؤتمر معارضًا معارضة كاملة 
لكن اآلخرين كانوا متحمسين لها وندموا بعد ان صدر قرار مجلس االمن أما قبله 
كنا نحذرهم من هذا الجانب ان هذه الصيغ التي اتت في مشروع بن عمر توصل 
اليمن الى الوصاية الدولية.. تجعلنا تحت رحمة االمم المتحدة تجعل جمال بن 
عمر حاكمًا مطلقًا لليمن، تجعله ألربع أو خمس سنوات قادمة موجودًا هنا.. هم 
كانوا ال يرون ذلك وانما يعتبرون ان المؤتمر سيكون هو الضحية نتيجة موقفه 

الوطني.. ويتحمل المسؤولية من اصروا على طلب البند السابع والوصاية.
♢  والمؤتمر نجا من هذه النقطة؟

-  ال .. هم يعتبرون اآلن البند السابع هو ضد المؤتمر فقط، يكذبون على 
اعضائهم وعلى الشعب اليمني بأن كل ماجاء في القرار هو ضد المؤتمر فقط، 
وال يعتبرون انه ضد اليمن كلها.. مع ان القرار ضد اليمن ارضًا وانسانًا.. على كل 

القوى واالحزاب.. لكنهم يضللون ان المستهدف بالقرار هو علي عبدالله صالح 
والمؤتمر فقط هذا من باب الكذب.

»بن عمر«؟ ♢  ماذا عن عالقتكم بـ
- عالقتنا كانت مقطوعة حتى اللقاء الذي تم من مؤخرًا وقيل لي ان اللقاء كان 
ايجابيًا لكن انا ال أعتبره ايجابيًا أي لقاء مع جمال بن عمر، هو رجل يبحث عن 

سلطة هو يعطيك ابتسامة صفراء ولديه مشروع آخر.
♢  هذا أال يعيق أي عملية انتقال ام انه يساند عملية التحول كما يقال؟
- شوف جمال بن عمر هو العقلية العربية القائمة جاء مبعوثًا لالمم المتحدة 
واال مبعوثًا للمغرب هو نفس العقلية العربية هي تلك التي لم تتغير ولذلك ال 

داعي ان نتناقش حول جمال بن عمر.
♢  نحن نتحدث عن االمم المتحدة طيب ، المؤتمر يعتقد ..

- يحكمها العقلية العربية التي يحملها جمال بن عمر.
♢  والمؤتمر طبعًا..

- او تقدمها لليمن لنا كيمنيين..
♢  المؤتمر يتحدث طبعًا عن انه هو حقق انتصارًا في التخفيف من 

مقترحات جمال بن عمر ؟
- جدًا جدًا واألربع النقاط التي صدرت في بيان رئاسة الحوار والتي كنا نتوقعها 
ست نقاط وجاءت بأربع هي خير من ال شيء ألنه لو لم تأِت تلك وتصبح المخرج 

العاشر كنا ننظر الى ان ما صنعه جمال بن عمر في تلك 
الفترة كان امرًا كارثيًا.. ولذلك نحن فخورون في المؤتمر 
اننا لم نستسلم واننا خدمنا البلد في تلك النقاط االربع التي 
صدرت عن هيئة رئاسة المؤتمر وأقرها مؤتمر الحوار 

بشكل عام كوثيقة عاشرة.
♢  في الحديث عن المؤتمر الشعبي العام 
الحزب الذي يشبه شعبه وتقاليد عمله هذا 
يعطي مقدمة للحديث عن عــودة التواصل 
المختلفة فنحن سمعنا ان صادق االحمر ارسل 
رسالة لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. ياسر 
العواضي التقي بحميد االحمر ومحمد قحطان.. 
علي محسن مع يحيى الراعي التشكيلة هذه من 

اللقاءات ماهي ؟
- والله كل ه��ؤالء يصبون في مصب واح��د كل هؤالء 
خصوم الحوثي وكلهم يسعون الى ان يجروا المؤتمر الى 
المواجهة معهم فقط هي ليست مصالحة حقيقية الن 
من قالوا في الستين قبل جمعتين بأنهم سيقبضون على 
علي عبدالله صالح سيذهبون الى منزله من أجل ذلك.. هل 

تراهم جادين بعد اسبوع انهم يذهبون بوساطات ؟ هم مازالوا يحملون نفس 
الحقد والكراهية واقصاء اآلخر واجتثاثه وانما الظروف فرضت عليهم ان يأتوا 

الى المؤتمر او يسعوا بأقدامهم اليه .
♢  هم لم ينفوا أنهم يسعون الى المؤتمر ؟

- ونحن في المؤتمر نفينا لقاء السبت النهم قالوا ان يحيى الراعي وعلي محسن 
التقوا يوم السبت وان االمانة العامة ناقشت ذلك، كل ما نشر بوسائل  االعالم خيال، 
ات سابقة لكن هذه الوسائل تعودت على الكذب وخالص أي معلومة  تمت لقاء

تحصل عليه تطلقها اطالق الجزاف.
♢  نحن طبعًا رأينا كيف انتشرت صورة ضاحكة لعلي محسن ويحيى 
الراعي وعبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى في الوسط 

وكانت في لقاء عام لكن ..
- صورة عابرة 

♢  الضحكة تكون عابرة يعني ؟
- ال ، تحرج عندما تكون في لقاء وتضع يدك في يد رجل آخر في لقاء عام.. هل 

تستطيع ان تحمل مسدسًا وتقاتله انت في لقاء عام وعليك ان تبتسم وعليك 
ان تصافح .

♢  يعني لو جاءتكم فرصة هل ستقاتلونهم يا شيخ؟
- والله قد قتلوا كل شيء هل ترى ما جرى في دار الرئاسة أليس قتاًل، هل كانوا 
يهدون الورود.. قتلوا كانوا سيقتلوننا داخل الجامع في يوم جمعة رجب في يوم 

من االشهر الحرم هم اباحوا كل شيء ولم يعد لديهم مقدسات .
♢  في الحديث عن الجيش انت ذكرت اآلن موضوع الرئاسة وغيره.. 

لدينا مشكلة تتعلق بالجيش وكأنه مكشوف الظهر يا مؤتمر ؟
-  الجيش ال��ذي كان قائمًا اي��ام المؤتمر الجميع يعرفه كان جيشًا محترفًا 
وموجودًا على الساحة الوطنية ولم يحدث ما يحدث اليوم من ان يذبحوا كما تذبح 
النعاج وان يهدر دم الجيش بهذه الصورة الشنيعة، ويوميًا تسمع عبر وسائل 

االعالم بأن الجيش يقتل في هذه المنطقة او تلك.. من الذي صنع كل ما صنع .
♢  هل يقوم المؤتمر بدوره.. الجيش حمى الشرعية التي كان يديرها 
المؤتمر الشعبي العام ثم بعد ذلك حصلت شرعية المبادرة ترك الجيش 

هذا مكشوف الظهر ماهي مسؤولية المؤتمر الشعبي العام؟
- الجيش ليس حزبيًا وال عالقة للمؤتمر بالجيش ..

♢  شرعية المؤتمر 
- شرعية المؤتمر اليوم في شرعية الدولة يتحملها من رئيس الجمهورية الى 
الحكومة ، المؤتمر حزب ليس له عالقة بما يجري في 
الجيش ولم يكن الجيش مظلة للمؤتمر وال المؤتمر 

مظلة للجيش .
♢  لكنه يدفع ثمن عالقته ، يدفع ثمن نظام 

سابق ؟
- ربما ثمن وقوفهم مع الشرعية نعم ربما هو 
وليس ربما انما هو مؤكد، مؤكد انه يدفع ومؤكد 
ان الذين انضموا الى الجيش مؤخرًا ممن جندوا من 
المليشيات هم جزء من المشكلة او أعين للفئة التي 
تقتل داخل الجيش وهذا ما يتبرأ منه كثير من االلوية 
والوحدات العسكرية الن من قدموا من المليشيات 
التي جندت بعد المبادرة اثناء تشكيل الحكومة 
الجديدة ص��ارت اليوم تقدم المعلومات للقاعدة 

ولكل من يذبحون في الجيش .
♢  هذا عن مسؤوليتهم هم، انا اتحدث عن 
المؤتمر الشعبي العام ليس بيده ان يفعل شيئًا 

تجاه هذه االمر .
- ليس بيده وال يستطيع أن يفعل شيئًا.

♢  لديه كتلة برلمانية هي االكبر في البرلمان لديه نصف الحكومة ..؟.
- الكتلة البرلمانية نحن في آخر اجتماع طلبنا من الحكومة ان تقدم لنا رؤى 
حول معالجة االختالالت في الجانب االمني وفي القوات المسلحة حول االختالالت 
في الموضوع االقتصادي نحن رفعنا جلساتنا على هذا االساس واعطيت فرصة 
للحكومة لمدة اسبوعين، ومجمعين حتى باتفاق بيننا وبين الكتل االخرى انه اذا 
لم تقم الحكومة بمسؤوليتها فإن مجلس النواب سيكون له رأي آخر في موضوع 

الحكومة بشكل عام .
♢  شيخ سلطان بالنسبة للجيش ربما الصورة الخطيرة يوميًا يقتل 
على االقل فرد من الجيش هذه مسألة ال تنتظر النقاشات السياسية 

داخل صنعاء؟
- ماذا نصنع نحن، المسؤولية التنفيذية بيد الحكومة، ومجلس النواب أعطى 
فرصة اخيرة في هذا الجانب ألننا تحدثنا عن اختالالت امنية واختالالت اقتصادية 
ولم يقتصر نقاشنا االخير مع الحكومة على المشتقات النفطية او افالسها وانه 
لم يعد لديها مال وانما اين االمن لنا كمواطنين وللقوات المسلحة واالمن اين 

الوضع االقتصادي االوضاع كلها في البلد تنحدر الى الهاوية وهذا الذي يخيف 
لو ان وضعًا واحدًا مختل الستطعت ان تعالجه لكن عندما تكون جميع االوضاع 

مختلة تسقط البلد بشكل عام .
♢  اذا الصراع السياسي يؤثر وينعكس على هذه ..

- بالتأكيد يظل الناس يتصارعون في الجانب السياسي وينسون ان هناك 
انهيارًا..

♢  ويقال أليس في اليمن رجل رشيد.. انا ال أتحدث عن فكرة ان يكون 
هناك انقالب يرأسه السيسي كما ُيطرح، المسألة تتعلق بأنه خطاب آخر 

يقدم للناس انه يكفي  صراعات؟
- نحن ننتظر من اصحاب من يسمون انفسهم بالثورة ماهو مشروعهم الوطني 

الذي سيقدمونه .
♢ انتهت الثورة ، تتحارب بينها البين ؟

- خالص اآلن وصلت الى مرحلة االحتراب عليها ان تعترف بأنها فشلت وعلينا 
ان نبحث عن بديل آخر لهذه الوجوه الكالحة سواء في الحكومة او في االحزاب .

م تجد ما ..
ّ

♢  هي في النهاية كما يقال الثورة تأكل بعضها إل
- بعضها البعض كالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله هذا هو الحاصل ..

♢  اذًا ال نعول على حركة تأكل نفسها.
- وهل ترى اننا سنستطيع اليوم ان نصنع شيئًا كراشدين طالما اآلخرون مازال 
لديهم المليشيات ومازالوا يرفعون شعار الثورة وما زالوا يقولون ان الثورة لم 
تستكمل اهدافها.. الحوثي يقول انه يكمل اهداف الثورة، وأولئك يعتقدون انهم 
يريدون اذا كملوا علي عبدالله صالح والمؤتمر انهم يكملون اهداف الثورة.. الخالف 
هنا بين االثنين الحوثي وصل من صعدة الى صنعاء ليستكمل اهداف الثورة، وأولئك 

يعتقدون ان اهداف الثورة ستكتمل بانتهاء المؤتمر وعلي عبدالله صالح .
♢  والملتقى في صنعاء ؟

- والملتقى في صنعاء .
♢  المؤتمر الشعبي العام ورئيسه اآلن.. ربما المسألة كلها تتعلق بأن 

يتم الفصل بين المؤتمر ورئيسه؟
- لماذا وهل نحن نحتاج لذلك، علي عبدالله صالح رمز ال يمكن للمؤتمريين ان 
يتخلوا عنه واي حديث في هذا السياق حديث غير موضوعي وال اريد الدخول في 
تفاصيل وانما أقول لك إن لدينا من القيم والمبادئ ما ال يجعلنا نتخلى عن زعيم 
كان هو المؤسس وهو الذي قاد هذه التحوالت العظيمة في البالد وهو الرجل الذي 
له مكانة كبيرة داخل المؤتمر وال اعتقد ان المؤتمريين قابلون بالتفريط به ال من 

قريب وال من بعيد . مهما مورست من ضغوط..
♢  الصورة الغريبة أنهم كانوا يتحدثون عن ان المؤتمر سيئ لكن 

رئيسه جيد واآلن؟
- انقلبت اآلية.

♢  نعم..
- هم ال يستطيعون التعايش مع رئيسه لكن المؤتمر حلو حالوة جميلة.

♢  كيف نقدر نحل هذه المعضلة؟
- هؤالء تجار شعارات وكانوا يريدون التخلص من المؤتمر من زمن بعيد، 
رئيسه كان جيدًا لكن المؤتمر سيئ وكانوا يقولون كما يحاولون ابتزازه دائمًا 
انهم حزبه نحن حزبك وليس المؤتمر، هذا الموضوع انتهى وعرفه علي عبدالله 
صالح وعرفه اليمنيون وهؤالء اصبحوا مذمومين ولم تعد شعاراتهم تجدي ال 

في الداخل وال في الخارج .
♢  لكن المشكلة ليست موجودة داخل المؤتمر بين رئيسه وامينه 

العام؟
- ذكرت أن فيه نوعًا من التباين لكن هل يعتقد النائب األول االمين العام ان 
التخلص من علي عبدالله صالح يخدم المؤتمر.. انا أقول لك لو غادر علي عبدالله 
صالح رئاسة المؤتمر فنصف المؤتمريين او 75% سيذهبون للحوثي لن يذهبوا 
الى مكان آخر وسيظلون عبئًا على من يحاولون التخلص من علي عبدالله صالح، 
هم سيرفعون اسهم الحوثي، المغادرون لن يغادروا الى مكان آخر ألنهم ارتبطوا 
بعلي عبدالله صالح فإذا غادر علي عبدالله صالح فإنهم سيرون أن الثأر من القوى 
األخرى هو عبر الحوثي.. وكذلك فإن بقاء علي عبدالله صالح هو االفضل حتى ال 

يذهب جزء كبير الى الحوثي .
♢  اذًا نحن نعود الى نفس المحاذير التي كان يقولها رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ، هم يقولون ان رئيس المؤتمر اذًا خطط لكل هذه 

المحاذير ؟
-  والله هذا رجل عمالق وعبقري يا اخي القاعدة لم تستطع الواليات المتحدة 
االمريكية تطويعها وال المملكة العربية السعودية، اذا علي عبدالله صالح طوع 
القاعدة هذا رجل يمتلك من القدرات والخبرات ومن االمكانات ما ال حصر له او 

انه خطط لكل هذه القضايا فانفجرت دفعة واحدة.
♢  يعجز الواحد عن ضبط السؤال في النهاية علي عبدالله صالح 
القاعدة حقه والجيش تبعه ايضًا وبالتالي يتقاتل الجيش والقاعدة حق 

علي عبدالله صالح ؟
- هكذا.. حق علي عبدالله صالح والحوثي الذي قاتل يقول أيضًا إنه حق علي 
عبدالله صالح.. ليش اذًا قاموا بثورة عليه مادام يمتلك هذه المقدرات وكل هذه 

الملكات وكل هذه العبقرية كان األفضل أن يتركوه .
♢  لكن الحديث اآلن عن مسؤولية علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي 

العام انه مادمت تستقطب كل هذا الصراع شوف مخرج ؟
- علي عبدالله صالح ليس مسئواًل عما يدور في البلد، المسئولون عن ذلك هم 
من يصنعونها، علي عبدالله صالح حذر من كل ما يجري في البلد ليس من باب 
التنجيم ولكن من كونه عاش في السلطة وادارها 33عامًا  أوخمسين عامًا وهو 
في القوات المسلحة كان ضابطًا وقائدًا عسكريًا ثم انتقل الى رئاسة الجمهورية 
وكان يملك من التجارب ما ال حصر له ، كان اآلخرون يستهترون ويستهينون 
بذلك وكانوا يقولون انه بمجرد انتهاء علي عبدالله صالح تنتهي القاعدة وينتهي 
الحوثيون وتنتهي المشاكل االقتصادية وكل االختالالت.. غادر علي عبدالله 

صالح السلطة ما الذي وقع .
♢  يقولون إنه لم يغادر السلطة.. ومازال يحكم؟

- اذًا اذا كان يحكم هذا شيء مضحك ولكنه ضحك كالبكاء .
♢ طبعًا هي مشكلة ؟

- ألنهم محكومون بعقدة علي عبدالله صالح.. والي��زال جالسًا داخلهم لم 
يستطيعوا أن يتخلصوا منه.

♢  أال يعني هذا ادراك المسئولية الملقاة على عاتقكم؟
- اقول نعم المسؤولية الوطنية تقتضي ان ال نسمح لهم بالتمادي اكثر مما قد 
صنعوا، لكن هل ترانا نتحمل المسؤولية نيابة عن اآلخرين ؟ يهلك من يهلك عن 
بينة وليحيا من حيي عن بينة فلماذا نحن ، واال فهي مسؤولية وطنية حتى بمجرد 

اننا نقبل او نسمع او نرى ما يجري ونحن صامتون ال نغير.

اإلخوان لم يعودوا مقبوليـــن عـــــــــــــالميًا.. ولن نكون طوق نجاة لهم

لم نخرج من األزمة وكل 
يوم تستفحل

الكل يراهن على إسقاط اآلخر 
والبلد تتساقط من بين أيدينا

الحكومة ستعلن إفالسها 
وعجزها عن دفع 

المرتبات خالل أشهر

مشروعنا سلمي ولن نتحالف مع 
الحوثي وال اإلخوان

الوطن ال يتحمل التحالف 
من أجل الصراع

خصومة الحوثي دفعت »قيادات 
اإلصالح وأوالد األحمر« لمحاولة 
استمالة المؤتمر في مواجهته

مرتكبو المذابح ضد الجيش واألمن جندوا خالل األزمة من الساحات
اليدومي يبتز الرئيس هادي

الحكومة التعيسة أصبحت جزءًا من المشكلة

كوادر المؤتمر 
قصيت بالكامل من 

ُ
أ

وزارات المشترك

علينا أن نسمي »اإلصالح« 
باسمه الحقيقي »اإلخوان 

المسلمين«

مصادر تكشف خفايا اشتباكات التنقيب النفطي بالجوف
كشفت مصادر محلية بمحافظة الجوف خفايا المواجهات القبلية في منطقة الخسف حيث 
تقوم شركة صافر بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة.. وذكرت المصادر وفقًا ل� 
"براقش نت" ان الخالفات تدور حول 39 مليون ريال تصرف شهريًا للحماية، وان القبائل 
تطالب بشفافية في توزيع المبالغ كون المنطقة تقع في نقطة حدودية بين قبيلتي آل حنك 

وآل مروان، وأن القبائل ترفض توزيع تلك المبالغ بشكل ارتجالي وانتقائي.
دفع الحد العناصر المتهمين  باالنتماء لتنظيم القاعدة ومدرج 

ُ
موضحة ان 9 ماليين ريال ت

ضمن القائمة السوداء, وان المبلغ الذي ُيدفع مقابل التأمين كان قد سبقه مبلغ 62 مليون 
ريال لذات الشخص مقابل تعويضه عن مقتل احد ابنائه في غارة لطائرة بدون طيار، وان 

تل في العراق عام 2004م.
ُ
نجاًل آخر له كان قد ق

دفع منها 10 ماليين لمعسكر االخوان المسلمين في منطقة لبنات 
ُ
كما ان نحو 30 مليونًا ت

صرف بمعرفة محافظ الجوف، والذي تربطه 
ُ
الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف، والبقية ت

صلة قرابة مع المدير التنفيذي لشركة صافر ثابت سيف محسن الشريف.


