
يعيش التنظيم الدولى لإلخوان المسلمين، فى حالة من التخبط واالرتباك بعد التداعيات 
االخيرة في المنطقة والتي تجعل رأس التنظيم اول المطلوبين في هذه المعركة ، وعقب 
الضغوطات الدولية على قطر يجري حاليًا البحث عن أماكن بديلة لعناصر الجماعة فى ظل 

الظروف التى تواجهها قطر حاليًا، وبإيجاد بدائل لمصادر التمويل.
ويزداد وضعهم تعقيدًا خشية من ان يكون خروج قيادات اإلخوان من قطر، مخططًا 
إللقاء القبض عليهم من قبل اإلنتربول الدولى، لحصول غالبيتهم على أحكام قضائية ما بين 
اإلعدام والمؤبد على غالبيتهم، ما يجعل فرصة تسليمهم للسلطات المصرية واإلماراتية 

وغيرها، واردًا بعد تحصنهم داخل قطر وتركيا لسنوات.
فقد طالب جهاز اإلنتربول المصرى، قطر وتركيا، بضرورة تسليم عناصر اإلخــوان، 
المحكوم عليه غيابيًا، والمطلوبين فى العديد من القضايا، إال أن قطر وتركيا أبلغتا مصر 
رسميًا فى يناير الماضى برفض طلبها بشأن تسليم ٥٣ متهمًا من قيادات وعناصر التنظيم 
الدولي الموجودين على أراضيها، ممن ارتكبوا جرائم إرهابية في مصر.. وفي مقدمتهم 
يوسف القرضاوي، الصادر ضده حكم باإلعدام، ومحمود عزت، و٢٦ هاربًا يحملون الجنسية 

المصرية، من بينهم طبيب بن الدن رمزي موافى..
وتقدم قطر دعمًا ماليًا وسياسيًا وإعالميًا لإلرهابيين الذين يستهدفون اليمن ومصر 
واإلمارات وسوريا عبر التحريض من جيوشها اإلعالمية واإللكترونية وعلى رأسها فضائية 

الجزيرة.
ورعت قطر جماعة اإلخــوان منذ سنوات طــوال، بعد أن ناصبت اليمن ومصر وسوريا 
وليبيا العداء، بل شاركت بالتمويل والتخطيط والتحريض في محاولة إسقاط هذه االنظمة 

وتدميرها..
الى ذلك كشفت مصادر اعالمية، أن قيادات التنظيم الدولى تسعى إلى نقل نشاطها خارج 
الواليات المتحدة األمريكية خالل المرحلة المقبلة هربًا من المالحقات والقيود التى قد 
تفرضها عليها اإلدارة األمريكية الجديدة، واالتجاه إلى الدول األسكندنافية، ال سيما السويد 
إلعالنها مقرًا جديدًا لهم، وذلك ضمن التسهيالت التى قدمتها ”بريطانيا“ للجماعة بعد 

اجتماع إبراهيم منير -األمين العام للجماعة- بالمخابرات البريطانية لتقديم الوالء لها.
وذكرت دراسة سويدية  أن أربع جمعيات كبرى في السويد، على صلة مباشرة باإلخوان، 
وأشهرها ”جمعية اإلغاثة اإلسالمية“، و“جمعية بن رشد التعليمية“، و“جمعية الشباب 

عد مقرًا لإلخوان. 
ُ
السويدى المسلم“، و“الرابطة اإلسالمية“، التى ت

ُيذكر أن التنظيم الدولى لإلخوان يبحث عن بدائل تمويل لعناصر الجماعة، السيما فى ظل 
تجفيف مصادر التمويل، ومحاصرة أنشطته بشكل كبير داخل المنطقة العربية، ومحاولة 

إيجاد مأوى لعناصر اإلخوان.
وأوضحت المصادر أن المحطات التى سيتجه إليها اإلخوان هى، تركيا، ودول شرق آسيا، 
ودول جنوب افريقيا، وماليزيا وباكستان، والصين، والفلبين، لوجود تنظيم إخوانى قوى بها.
وأكدت المصادر أن قرار المقاطعة العربىة من شأنه أن يشغل قطر بنفسها، فى محاولة 
للهروب من الحصار المفروض عليها، ويقلل من حجم األموال المتدفقة لتمويل اإلرهاب، 
والتنظيمات التكفيرية والجهادية المسلحة، وجماعة اإلخوان المسلمين، كما سيتم حل عدة 
ملفات وليس ملف اإلخوان فقط، ال سيما الملف السوري.. وال بد أن تتحمل قطر المسئولية 

عما وصلت إليه المنطقة العربية من تدمير وخراب على يد أسرتها الحاكمة.

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٦٢)
االثنني :١٣/ ٦/ ٢٠١٧م 

  اِّـوافق :١٧/ رمضان / ١٤٣٨هـ
Issue (1862) 

Monday:13 Jun.  2017
chief@almethaq.net

benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

على عيني ورأســي هــذه الشعوب العربية 
المقهورة ولكن..

هل لي أن أسأل عما إذا كان بمقدور الشعوب 
إنتاج قيادات سياسية ورجال دولة غير هذا 
المنتج الفاشل من مجاميع مغامرين شباب 
وعجائز فــرطــوا ويفرطون بمستقبل األمــة 
فرحين بكونهم في الغالب األعــم من الذين 

عاشوا حياة الرفاهية؟
Ô  وهنأ اســأل: هل من حاجة للتذكير بأن 
ديرت وتدار بقرارات 

ُ
مصالح البلدان العربية أ

االنتهازية السياسية والحزبية والجهوية حتى 
وجب السؤال.. من منا لم يشارك في وضع هذه 
البالد اليمنية في مأزق ثم في منحدر ثم في 

الذي نحن فيه؟
Ô  لو تأملنا فقط في بدايات الربيع العربي وما 
بعده سنعرف كيف تحركنا بسرعة من شاهق 
إلى داهق حتى تكاثر المخربون كالفطر، وتوالد 
المدمرون كاألرانب، وقاتل الله كل انتهازية 
سياسية وكل مناخ شجع على الفساد واإلفساد 

والتدمير..!
روا 

َّ
لوا وإنما تذك روا وال تخيَّ Ô  ال أقول تصوَّ

كيف أن الذين تقافزوا من سفينة علي عبدالله 
صالح كانوا هم الذين الُيرد لهم طلب فإذا بهم 
يتقافزون إلى قارب عبده ربه جريًا على المثل 
القائل بأن الفئران أول من يقفز من السفينة 

الغارقة..!
Ô  وبعد حادثة الهروب العظيم إلى الرياض 
والدوحة واسطنبول شاهدنا قفزات هروبية 
قطين حجار 

ّ
أخرى لسياسيين وإعالميين ومل

داخــل اليمن يتقافزون من بقعة إلــى أخرى 
مؤتمرية وأنــصــاريــة، فيما تقافز الــفــارون 
بذات الطريقة لينشطروا مؤخرًا بين الرياض 
 للمصلحة ورعابًا من أن يفضي 

ً
والدوحة مراعاة

الموقف غير المحسوب إلى مغادرة اضطرارية 
من الفندق وكشوفات البركة الملبدة بسحب 

النفط والغاز.
Ô  وإذا كان كل سياسي ثعبان قد لدغ الشعب 
بطريقته فإن اإلعالمي صار هو اآلخر مجرد أداة 
تدار بالريموت خارج قواعد المهنية، وخارج 

ما يسمى حمرة الخجل.
Ô  ثم ماذا بعد؟

«العرض الترابتيزي» مستمر، و«من الشام إلى 
بغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان»، 
حتى أننا لو أدخلنا ما يحدث من تناقضات عربية 
سياسية وإعالمية وعقائدية داخل كومبيوتر 
فإنه حتمًا سينفجر، بعد أن يقدم فاصًال من 

السب والشتم و«العرعرة».

حصاد االنتهازية 
السياسية..!!

مؤسف ما تشهده منطقة الجزيرة العربية والخليج.. مؤسف 
حقًا مشهد الوضع الذي وصل اليه استحكام العداء بين أسر ممالك 
ومشيخيات النفط ومدن الملح وحالة العداء المفاجئ لقطر من 
السعودية والبحرين واالمارات.. ومؤسف أكثر الدور العدواني 
اإلرهابي الذي قامت به قطر والسعودية وبقية الدول المتحالفة 
في العدوان على اليمن وتدمير الدول العربية بالحروب واإلرهاب 
والحصار التي ذهب ضحيتها الماليين من أبناء الشعوب العربية 
وبالطبع يأتي في الصدارة اليمن والعراق وسوريا وليبيا وكلها 
اصطلت بنار التآمر القطري السعودي اإلرهابي، واليوم تتدحرج 
إحدى كتل النار التي أشعلتها في صراع مشاريع ليست لمصلحة 
العرب وال دول مجلس التعاون الخليجي وال لمصلحة السعودية أو 
قطر، وإنما لتنفيذ مشاريع قوى اقليمية ودولية طامعة، والصراع 
السعودي القطري االماراتي يأتي في سياق تصدر الموقع القيادي 
الوظيفي في تلك المشاريع التي في النهاية سوف تستهدفها 
هي.. خالفها تصاعد بصورة متسلسلة من الحمالت االعالمية الى 
قطع العالقات الدبلوماسية وصوًال الى الحصار البري والبحري 

والجوي واألمور تشير الى أنها تتجه الى األسوأ.
اليمن الذي تعرض لتآمر يستهدف وحدته وأمنه واستقراره 
منذ فترة طويلة من دولة قطر وصــوًال الى الحرب العدوانية 
القذرة والمباشرة الشاملة للتحالف السعودي المستمرة للعام 
الثالث على التوالي، كان يدرك ذلك حتى قبل العدوان الهمجي 

الذي بدأ في ٢٦ مارس ٢٠١٥م.
قطر تصدرت مؤامرة ما سمي بثورات الربيع، ولعبت فيها 
دول خليجية أدوارًا تختلف وتتعارض في بلد عربي وتتالقى 
معه في بلد آخر وتصل حد العداء كما حصل في مصر وتونس.. 
هذا االختالف والتالقي والعداء محكوم بمصلحة ضابط االيقاع 
لهذه األدوار الخليجية وصاحب األجندة التي تحقق أهدافه 
والتي تتلخص في تدمير الدول والشعوب العربية وتقسيمها 
واالستيالء على ثرواتها ومواقعها الجيوسياسية في مشروع 
الهيمنة العالمية األمريكية لتأمين إسرائيل اقليميًا واعطائها 
الــدور القيادي للمنطقة بعد أن يكون تنفيذ مشروع الشرق 
األوسط الجديد قد نجح في ايصال الصراع والفوضى الى الدول 

النفطية واألزمة الراهنة قد تكون بداية.
وهنا فإن اليمن الذي تعرض لتحالف عدوان سعودي اقليمي 
دولي كان لقطر حضورها فيه عسكريًا ميدانيًا مباشرًا وداخليًا 
من خالل فرع تنظيم االخوان المسلمين «حزب االصالح».. وألن 
الشعب  اليمني ليس من طبعه الحقد والتشفي رغم الجراح 
الغائرة واآلالم العميقة الناجمة عن الحرب العدوانية القذرة 
المتواصلة ضده التي لم يسبق لشعب أن تعرض لها من دول 
وانظمة لطالما كــان يعتبرها شقيقة وجــارة مع ذلــك يشعر 
باألسف واألسى تجاه قطر بعد أن وصلت الحرائق التي اشعلتها في 
المنطقة اليها في حالة من التدمير لألمة ولذاتها بيدها وأموالها 
التي ُيفترض أن تكون عامل بناء وتنمية وتطور وأمن واستقرار 
وسالم تعيد للعرب والمسلمين دورهم الحضاري الريادي في 
االرتقاء باالنسانية كلها، ولكن من أين لممالك ودويالت أقامتها 
القوى االستعمارية القديمة والجديدة ألسر على بحيرات النفط 
لتؤدي وظيفة تمكينها من االسيتالء على هذه الثروة وتنفيذ 
مخططات مشاريعها في السيطرة والهيمنة على منطقة الشرق 
األوسط.. وبالتالي من أين لدول تابعة امتالك مشاريع نهضوية 
كبرى ولهذا ستظل تؤدي دورها بوعي وبدون وعي حتى نهايتها 
ها مرهونًا باستمرار الوصاية  ألنها أنظمة مسلوبة اإلرادة ترى بقاء
البريطانية واألمريكية واالسرائيلية عليها وبالتالي كان عليها 
أيضًا أن تستلب شعوبها إرادتــهــا عبر االستبداد والرفاهية 
المدمرة من عائدات النفط وتتطور أدوارها في هذا االتجاه الى 
تدمير العرب باإلرهاب واغراء األنظمة بالمال النفطي الذي لم 
يحقق إّال الدمار للدول والسقوط في مستنقع هذا المال المدنس.
وهو ذات المال الذي كان وراء التنظيمات التكفيرية اإلرهابية 
حتى تغولت والفـــرق على اخــتــالف مسمياتها بين اإلخـــوان 
المسلمين «والتكفير والهجرة» والقاعدة وغيره من المسميات.
عمومًا العداء غير المسبوق ضد قطر مفتوح على احتماالت 
عدة إما أن يتدخل األمريكي في مرحلة ما بصورة مباشرة أو 
عبر وساطات دول أخــرى «الكويت» أو اعطاء الضوء األخضر 
للسعودية واالمارات باجتياح قطر واالحتمال وفي كال الحالتين 
فشل المشروع األمريكي في المنطقة واحتراق ورقة اإلرهاب 
االخواني والقاعدي والداعشي.. وهنا يبرز السؤال ما هو الثمن الذي 
على الشعوب العربية أن تواصل دفعه؟! أما االحتمال اآلخر فهو 
يأتي في مسار استبدال سيناريوهات الفشل األمريكي الغربي الى 
إعادة ترتيب األوراق وتوزيع األدوار في تموضع جديد لتنفيذ 

مشاريع قديمة.
المؤشرات في هذا السياق يحددها االتجاه الــذي سيتخذه 
العدوان على اليمن.. فــإذا اتجهت المواقف نحو وقف الحرب 
العدوانية الظالمة ورفع الحصار على شعبه المظلوم المسالم 
فإن األمور ذاهبة نحو إنهاء كارثة الدمار والموت التي اجتاحت 
المنطقة بسبب األنظمة الخليجية المنخرطة في الصراعات 
والحروب اإلرهابية العبثية في المنطقة وضد بعضها البعض، 
أما اذا كان الهدف اخضاع قطر بهدف امتالك السعودية أوراق 
اللعبة كلها الستكمال مشروع الدمار العربي واالسالمي فإن األمور 
تتجه الى األسوأ ولكن هذا ليس على اليمن وسوريا والعراق وليبيا 
وإنما على السعودية وقطر وبقية األنظمة الخليجية المنخرطة 
في مؤامرات مخططات الخراب والدمار المناطقي والطائفي 
والمذهبي والعرقي اإلرهابي التقسيمي في هذه المنطقة.. وعلى 
قطر والسعودية واإلمــارات إنهاء حروبها العدوانية وإرهابها 
الدموي والتوجه نحو سالم حقيقي والبداية من اليمن.. فهل 

أنتم فاعلون؟!!

الخليج 
إلى أين؟!!

  أحمد الزبيري

فرسان المؤتمر

الوفاء.. والصمود

القرضاوي «راسبوتين الجزيرة»
ات صارمة ضد مؤلفات  اتخذت السعودية إجــراء
يوسف القرضاوي، بعد إدراجه في قائمة اإلرهاب 

الصادرة من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
ونقلت صحيفة "عــكــاظ" عــن المتحدث 

الرسمي باسم وزارة الثقافة واإلعــالم 
السعودية قــولــه: إن الــــوزارة ستتخذ 
ات صــارمــة تــجــاه ١١٢ مؤلفًا  إجـــــراء

ليوسف القرضاوي.
الى ذلك شبه رئيس تحرير صحيفة 

السياسة الكويتية، أحــمــد الجارالله، 
القرضاوي بـ"راسبوتين قطر"، في إشارة إلى 
الراهب الروسي الذي ُيعتقد أنه كان سبًبا 

في انهيار حكم عائلة قيصر روسيا. 
وقال الجارالله، في تغريدة بتويتر: 
"راسبوتين قطر يوسف القرضاوي 
عمم اسمه فــي دول المنطقة كلها 
وبعض دول أوروبية.. راسبوتين ساحر 
ضحك على إمــبــراطــور روســيــا وحرمه 

وكان من أسباب الثورة".

رقص «اإلخوان»
 محمد عائش

طيب إحنا نستأذنكم إذًا.
أقــصــد نــحــن اإلعــالمــيــيــن المناهضين 
للعدوان السعودي الخليجي على اليمن 
منذ بدايته، خــالص ما باقيش لنا 
لــزمــة، قــد قــنــاة الــجــزيــرة بتتكلم 
عن جرائم التحالف السعودي ضد 

المدنيين اليمنيين.
وتوكل كرمان بتكتب عن الجرائم 

اإلماراتية في اليمن وبينها الكوليرا
وشوقي القاضي يقول لقناة سهيل: 
بعنا كل شيء للخليجيين فغدروا بنا.. 

الخ
و....
و....

و.....
وهذا يا صحابي بالضبط هو اللي يسموه 

دعارة اإلعالم وعهر السياسة..
الدعارة والعهر اللذان يجعالن من اإلعالمي 
أو السياسي أو الناشط ال يــرى مآسي الناس إال 
حين يحتاج لرؤيتها، أو حين ُيطلب منه أن يراها، 
وفيما عدا ذلك فإنه ال يكتفي بالعمى عنها، بل 
يطبل لها، ويبذل وسعه في دعمها وصرف 

انتباه الناس عنها.
هم متصالحون مع جرائم التحالف طالما قطر 

والسعودية متصالحتان.
وهــم خصوم جــرائــم التحالف مــادامــت قطر 

والسعودية متخاصمتين.
خاطركم عمومًا، نعمل لنا نعسة، ولما يرجعوا 
إلى دعم "الجرائم ضد المدنيين"، أو الدعممة 

ونا. عنها، حين تتصالح قطر والسعودية.. صحُّ
إن شاء الله يطولوا شوية بس، نشبع نوم.

اليدومي وثورة «جهيمان»

«سيف اإلسالم القذافي» ُحر طليق

الــمــشــكــلــة كــلــهــا سببها 
«االخــوان المسلمون» وهذا 
التصعيد المخيف لألزمة مع 
قطر المطلوب فيها بدرجة 
أساسية رؤوس «االخــوان» 
أو رأس «تــمــيــم».. وهــذه 
الحقيقة يــدركــهــا الجميع 
بمن في ذلك «اخوان اليمن» 
الذين يعتقدون أن سفينة 
سلمان كسفينة نــوح عليه 

السالم.
واضــح أن الـــدور الــقــادم بعد استهداف 
اخــوان مصر والكويت واالمـــارات هو على 

اخــــوان الــيــمــن.. طبعًا هــذا 
مــا أدركــتــه تركيا أردوغـــان 
ــت سريعًا الــى قطر  وهــرول
قبل أن يأتي الـــدور عليها، 
لكن يــبــدو أن اخـــوان اليمن 
يريدون أن «ينعثوها» على 

السعودية من الداخل..
ومثلما فعلها «جهيمان» 
ــيــدومــي.. بعد  سيفعلها ال
أن أوكــلــوا لجناحهم القبلي 
المسلح مهمة إنهاك القوات 
السعودية واإلمــاراتــيــة في اليمن.. وكلها 

حرب.. «ولله جنود من عسل»!!

ــســبــت-  أفـــرجـــت -ال
كتيبة أبوبكر الصديق 
التابعة للقيادة العامة 
«الــجــيــش الــوطــنــى  لـــ
الـــلـــيـــبـــى» عــــن ســيــف 
االسالم معمر القذافي 
ــزعــيــم الليبي  نــجــل ال

معمر القذافي.
ويــأتــي هــذا اإلفـــراج 
بـــعـــد قـــــــرار مــجــلــس 
الــنــواب بالعفو الــعــام 
عن المعتقلين سياسيًا 
بــعــد احــتــجــاجــات عــام 
٢٠١١م التي أفضت 

ــى اإلطــاحــة بالزعيم  إل
القذافي.

وســيــف اإلســــالم هو 
ــــشــــروع مــا  رئــــيــــس م

«ليبيا الغد»  ُيعرف بـ
ـــر نــشــاطــًا  ـــث وهــــو األك
ســيــاســيــًا بــيــن اخــوتــه 
حيث ُعــرف سيف بأنه 
األكثر انفتاحًا، وهو قائد 
االصالحات في النظام 
السابق والمشرف على 
االفراج عن المعتقلين 
لتطرف  با لمتهمين  ا
ومعارضة نظام والده.

وكـــان سيف اإلســالم 
ـــي مــديــنــة  مــعــتــقــًال ف
الزنتان غربي ليبيا منذ 

أكثر من ستة أعوام.

م
َ

حاك
ُ

قطر.. إرهاب دولة يجب أن ت
األنــظــمــة الــداعــمــة والمساندة 
والممولة للتنظيمات اإلرهابية 
وقعت في الفخ وكل منها تصرخ 
بحثًا عن منقذ لتفلت من 
الــمــوت الحتمي الــذي 

تواجهه..
ال نشمت بقطر وال 
بالسعودية ولكننا 
ــتــنــفــس الـــصـــعـــداء  ن
بعد أن أدرك العالم 
الدور القذر الذي ظلت 
تلعبه الدوحة في اليمن 
رت كل 

َّ
تحديدًا وسخ

امكاناتها سرًا وعلنًا 
ــى الــيــمــن  ــلــتــآمــر عــل ل
وتسببت بقتل اآلالف 

وتدمير مقومات وطن.
إن النظام القطري يجب 
محاكمته فــي مــحــاكــم دولــيــة 
لتورطه بارتكاب جرائم إرهابية 
في اليمن وغيرها.. وتعويض 
الشعب اليمني وكــل الشعوب 

المتضررة.

الزميل عباس غالب.. سالمات
يرقد الزميل األستاذ الصحفي القدير عباس غالب األسودي على السرير األبيض 
في المستشفى األلماني الحديث بعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.

أسرة تحرير «الميثاق» تتمنى للزميل عباس الشفاء العاجل ليعود الى زمالئه 
ومحبيه وقرائه..

وسالمات أستاذ عباس غالب..

اســتــيــقــظ ســكــان مــديــنــة تــعــز -صــبــاح 
ـــع أعــنــف االنــفــجــارات منذ 

ْ
أمـــس- على َوق

بداية العدوان، حيث شنت طائرات العدو 
السعودي غــارات هيستيرية بشكل غير 
مسبوق على مدينة تعز.. وأكــدت مصادر 
محلية أن طيران العدوان شن أكثر من ١٥ 
غارة جوية  على فندق السعيد «سوفيتيل 
ــقــصــر الــجــمــهــوري  ســابــقــًا» ومــحــيــطــه وال
ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي 
عثمان  ومعسكر األمــن المركزي وجولة 
القصر الــجــمــهــوري  ومــواقــع أخـــرى شرق 
المدينة، مستخدمًا في عدد منها القنابل 

العنقودية المحرمة دوليًا.
ـــغـــارات أحــدثــت  ــمــصــادر أن ال وأوضـــحـــت ال
انفجارات هائلة وحرائق ضخمة تسببت بدمار 

كبير في مبنى فندق السعيد ومحيطه.

طيران العدوان يدّمر فندق السعيد بتعز

التنظيم الدولى لالخوان يبحث عن مالذ آمن بدًال عن قطر


