
 ت��ش��ه��د م��دي��ن��ة 
المكال ه��ذه األي��ام 
حملة تحريضية من 
قبل حزب اإلصالح وخطبائه 
وأنصاره وترهيبًا للمواطنين 
ولكل من يخالفهم أو ال يوافق 
أفكارهم وأطروحاتهم ، فقد 
ش��ن خ��ط��ب��اء اإلص����الح في 
مدينة المكال حملة شرسة 
من على المنابر على النظام 
وأن���ص���اره وأت��ب��اع��ه، حيث 
ألقى خطيب مسجد خالد بن 
الوليد ي��وم الجمعة خطبة 
نارية مؤيدًا للعمل اإلجرامي 
الذي استهدف جامع النهدين 
واعتبره عماًل جهاديًا مشروعًا 
وذك��ر ب��ان م��ن ح��رق شعبه 
اهلل في  والمسلمين حرقه 
بيته ، كما زعم أن الثورة في 
كل من مصر وتونس واليمن 
وليبيا وسوريا ث��ورة ربانية 

ووص��ف الثوار بالمجاهدين 
المرابطين في سبيل اهلل ، 
ودفعه شططه الجهادي إلى 

ان قام بتكفير النظام وأتباعه 
وأنصاره ودعا إلى تصفيتهم 

والقضاء عليهم .

 وق��د استنكر المواطنون 
سية  لسيا ا لخطبة  ا ه  ه���ذ
الجهادية مؤكدين ان المساجد 

وطاعته  اهلل  ل��ذك��ر  بنيت 
ن  ا يجب  لجمعة  ا خطبتا  و
تحث على التسامح والمحبة 
واإلخ��اء بين المسلمين ال ان 
تفرقهم وتشتتهم فضال عن 
المسلمين والتهديد  تكفير 
ب��ت��ص��ف��ي��ت��ه��م ، وت��س��اءل 
المصلون: لماذا لم يستنكر 
الخطيب ما يحصل في منطقة 
لمسجد  ا نب  وبجا ين  لبقر ا
م��ن اع��ت��داء س��اف��ر وغاشم 
على أصحاب السيارات واخذ 
أموالهم وتكسير سياراتهم 
المغرر  الشباب  م��ن بعض 
بهم التابعين لالخوان، وأشار 
ان تجاهل  ل��ى  إ المصلون 
الخطيب لمثل هذه الحوادث 
النكراء والسلوكيات اإلجرامية 
دليل على ت��ورط مثل هذه 
الجماعات في أعمال العنف 

والنهب والتقطع.
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اتهم نازحون ج��راء الحرب الدائرة في مدينة 
زنجبار عاصمة محافظة أبين تيارات متشددة في 
حزب اإلصالح بدعم الجماعات المسلحة التي تخوض 
معارك شرسة مع وحدات من الجيش اليمني بعد سيطرتها 

على مدينة زنجبار .
وقال بيان صادر عن أهالي زنجبار نشرة موقع »عدن الغد« 
أمس األحد عقب اعتصام احتجاجي كان مقرر له ان يقام أمام 

المفوضية السامية لشئون الالجئين ان الجماعات المسلحة 
التي باتت تسيطر على زنجبار هي خليط من عناصر من 
حزب اإلصالح األصولي وعناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي 

حد وصف البيان.
ويأتي اتهام أهالي زنجبار لحزب اإلصالح بالتورط في 
الحرب الدائرة بزنجبار وسط تعاظم المخاوف من توسع نشاط 
الجماعات اإلسالمية في عدن بعد نشر تقارير صحفية قبل 

أكثر من أسبوع تتحدث عن نشاط مشبوه لعناصر جماعات 
إسالمية على سفح جبل »القوارير« بمديرية المعال بعدن.

واألسبوع الماضي كانت عدن قد شهدت الظهور األول 
لجماعات إسالمية أصولية دعت عالنية إلى إقامة دولة الخالفة 
اإلسالمية في عدن التي كان األب الروحي لحزب اإلصالح 
الشيخ »عبدالمجيد الزنداني« قد بشر بها في مارس من 

هذا العام .

أهالي زنجبار: الجماعات املسلحة خليط من  حزب االصالح األصولي وتنظيم القاعدة االرهابي

> ألول مرة في تاريخ مسيرة وتواصل 
إصدار صحيفة »المسيلة« االسبوعية منذ 
تأسيسها في مدينة المكال في 24 يوليو 
1994م وخ��الل ال���17 سنة من رحلة االب��داع 
واالمتاع تتغيب »المسيلة« عن قرائها األعزاء 
في محافظة حضرموت ساحاًل ووادي��ًا وصحراء 
في عددها )700( الصادر السبت 26 يونيو 
2011م وذلك نتيجة لما تعرض له هذا العدد من 
مصادرة وقحة وفي عز النهار في منطقة »نهم« 
محافظة صنعاء الثالثاء الماضي وهي قادمة 
على باص »النمر« الى المكال وسيئون صودرت 
من قبل عناصر تابعة ألحزاب اللقاء المشترك.. 
ال��ذي��ن ي��ص��رون على تعطيل الحياة العامة 
وتوقيف ومصادرة كل شيء وفرض ذلك واقعًا 
جديدًا يرفضه أبناء شعبنا جميعًا سيما وعندما 
يتعلق األمر بالثقافة واالعالم والتنوير.. ألول 
مرة تختفي المسيلة في عدد )700( عن أسواق 
ومكتبات وأكشاك الصحف في سيئون والمكال 
وتريم والشحر والقطن وغيل باوزير وغيرها من 
مدن ومديريات محافظة حضرموت اال من بعض 

نسخ »محدودة« 
وزعتها الثورة«.

> ف���ي ه��ذا 
ال��ع��دد )700( 
صحيفة  م���ن 
»ال��م��س��ي��ل��ة« 
ن����زع����م أن���ه 
مختلف  د  ع����د
وم��ت��م��ي��ز وق��د 
بذلنا فيه جهدًا 
كبًة  وموا طيبًا 
ح��ق��ي��ق��ي��ة لما 

ي���ع���ت���م���ل ف��ي 
ال�����وط�����ن م��ن 
مظاهر فوضوية 

وأع��م��ال عنف وإره���اب وكشف مبكر لمختلف 
المخططات الرامية تعميق األزمة السياسية في 
بلدنا وكشفنا الكثير من البقع السوداء من خالل 
التحليل والرصد والمتابعة.. ويشاطرني الرأي 
أعضاء هيئة التحرير كافة وكتاب وقراء الصحيفة 

في محافظة حرضموت.
> نعم »جهال« المشترك وعصابات التقطع 
والنهب والتخريب أرغموا سائق الباص ومن 
بداخله على أن يسلموا لهم صحيفة »المسيلة« 
كاملة أو أنهم سوف يحتجزونهم الى أن يمتثلوا 
ألمرهم؟ ولماذا »المسيلة« بالذات؟! هذا السؤال 
الكبير نترك االجابة عنه لقراء »المسيلة« وندعو 
وزارة الداخلية ومحافظ محافظة صنعاء الى سرعة 
المتابعة وإلقاء القبض على هؤالء المتقطعين 
من عناصر المشترك »وعويلة« منطقة »نهم« 
ومحاسبتهم وإعادة كل المضبوطات ألصحابها 
واستئصال هذه المظاهر الالحضارية والتي ال 
تنسجم بأي حاٍل من االحوال مع أعراف وتقاليد 

القبيلة في نهم بل واليمن بشكل عام.

٭ مدير تحرير صحيفة »المسيلة«

»جهال« المشترك 
صادروها..!!

وقال الزنداني وفقا لموقع ) سهيل 
برس (: أن دول الغرب الكافر ومعها 
باقي أنظمة الحكم العربية »المتهالكة« 
وبعد أن تأكد لها أن موجة التغيير ستدفع 
بالتيارات اإلسالمية لواجهة األحداث 
..عمدت تلك الدول المتآمرة »بحسب 
وصف الزنداني« إلى حبك مؤامراتها 
ودسائسها ونفث سمومها وتوظيف كل 
إمكانياتها إلجهاض حركة التحول في 

المنطقة.
وفي إقرار صريح بتورطه في محاولة 
االغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس 
الجمهورية ، برر الزنداني االعتداء اآلثم 
علي مسجد النهدين � بدار الرئاسة � حيث 
أعتبر أن التخلص من رأس النظام كان 
خيارا ال بديل عنه بعد أن مثل وجوده ك� 
شخص ونظام عائقا أمام عجلة التغيير 

التي تلبي طموحات األمة.
مضيفا أن علي عبداهلل صالح نزع 
البيعة ع��ن نفسه وأه���در دم��ه يوم 

وضع يده بيد الغرب الكافر لمالحقة 
المجاهدين في مآرب وشبوة وحضرموت 

وأرح��ب ، وزج بالشباب المجاهد في 
معتقالت األمن القومي والسياسي.

وق��ال : إن ك��ل م��ن ساهم وش��ارك 
في ه��ذه الحرب الظالمة ضد )األم��ة 
المجاهدة( من قاده عسكريين وأمنيين 
وسياسيين وإعالميين )أهداف مشروعه( 
وان يد العدالة اإللهية وضربات الشباب 
المجاهد ستطالهم عاجال أو آجال ، معتبرا 
أن المالحم التي يسطرها من وصفهم 
ب� )المجاهدين في سبيل اهلل( في أرحب 
وزنجبار أبين وحوطة لحج والضالع وعدن 
وحضرموت والجوف هي دليل على قرب 
انتصار الحق وأهله وهزيمة الباطل 

وحزبه.
وفي معرض رده علي سؤال من أحد 
أنصاره ح��ول التحالف مع الشيوعية 
)الحزب االشتراكي( والشيعة )جماعة 
الحوثي( في هذه المعركة ومستقبل 
هذا التحالف بعد إسقاط النظام ، أجاب 
الزنداني أن األمة المجاهدة لن تستبدل 
حكم ظالم بحكم ضال وبالتالي فالتحالف 
بطابعه )مرحلي( كون التيارات اليسارية 

)العلمانية( وكذا الفرق الضالة )االثني 
عشريه( تمثل خطرًا ال يقل شأنا عن 
الخطر الذي يمثله النظام بل أن خطرها 
اكبر بالنظر للمخاطر التي تمثله هذه 
التيارات على العقيدة الصافية النقية 
، إال أن المصلحة تقتضي توظيف عداء 
هذه التيارات للنظام للتعجيل بإسقاطه 
وزوال���ه مستدال بالعهد ال��ذي ابرمه 
المدينة  اليهود لحماية  الرسول مع 
المنورة في مواجهة مشركي قريش 

بغزوة الخندق .
ال��زن��دان��ي ال��ذي ك��ان يخطب وسط 
مجموعة من أتباعه في محاضرة ألقاها 
قبل ايام ب� )جامعة اإليمان( طالب أنصاره 
ببذل األموال واألرواح النجاز )المرحلة 
النهائية( وانتهاز هذه الصحوة اإلسالمية 
وعدم تفويت الفرصة التاريخية كون 
الفشل يعني سقوط حكم األمة وتأجيل 
حلم الخالفة قرن آخر وهو ما ال يمكن 

القبول به..

 الزنداني : التخلص من رأس النظام كان خيارًا ال بديل عنه 
 حرَّض المتطرف عبدالمجيد الزنداني أنصاره السقاط مااعتبرها مخططات )صهيوأمريكية( 
إلحباط مساعي األمة اإلسالمية في إقامة نظام الخالفة الراشدة وإرساء دعائمها ، بعد أن فشلت 
كل المشاريع واألطروحات السياسية من تحقيق الحد األدنى من طموحات األمة وتلبية تطلعاتها . 

 اتسعت رقعة الخالفات بين 
الشباب المعتصمين وعناصر 
االخوان في خليج سرت بمحافظة إب.. 
وأف��ادت مصادر شبابية مطلعة بأن 
تفاقم الخالفات بين الجانبين ازدادت 
حدة بعد استيالء عناصر االخوان على 
المبالغ  المالية واستئثار شباب االصالح 
على األموال واالمتيازات والحقوق وإلغاء 

اآلخرين.
وأوضحت المصادر الشبابية أن ساحة 
خليج س��رت شهدت اشتباكات بين 
الطرفين بعد ان ازدادت اعتداءات 
االخ��وان على الشباب المستقلين، 
وأسفر عن ذلك العديد من الشباب 
الذين سقطوا مغمى عليهم بسبب 

عصابات االخوان التي اعتدت عليهم.

 صالح احمد العجيلي 

في محاضرة امام طالب جامعة االيمان

سياسيون وإعالميون ستطالهم 
ضربات الشباب )المجاهد(

 التحالف مع االشتراكي والحوثيين 
اشبه بتحالف الرسول مع اليهود 

لحماية المدينة 
)صالح( نزع البيعة وأهدر دمه يوم وضع يده 

بيد الغرب الكافر لمالحقة )المجاهدين( 

خطباء »اإلصالح« يشنون حملة ترهيب  على المصلين والمجتمع 

> ي���ش���ن اإلع�����الم 
حمر  أل ا لحميد  بع  لتا ا
وأشقائه حملة تحريضية غير 
مسبوقة على المملكة العربية 
السعودية  وقيادتها بدعوى  
دعمهم للرئيس علي عبداهلل 
صالح الذي يتلقى حاليا العالج 
في احد مشافي المملكة بعد 
تعرضه لإلصابة جراء المؤامرة 
التي استهدفت حياته بمسجد 
النهدين بدار الرئاسة في الثالث 

من الشهر الماضي.
 ويذكر مراقبون إن تلك الحملة 
تأتي لكسب المزيد من  رضاء 
القطريين، خاصة وان مواقف 
المملكة لحل األزم��ة اليمنية 
أث�����ارت غ��ض��ب ال��ق��ط��ري��ي��ن 
وانسحابهم م��ن ال��م��ب��ادرة .. 
هذا خالفا إلى إن قطر تسعى 
إل��ى م��ح��اول��ة إض��ع��اف ال��دور 
السعودي وافشاله من لعب أي 
دور عبر أوالد األحمر والجنرال 
المنشق علي محسن والمتشدد 
عبدالمجيد الزنداني وهم الذين 
ظلوا يخوضون حروبًا لتقوية 
حضور عناصر الحوثيين في 

جنوب المملكة..
حملة استعداء المملكة وقيادتها 
ليست جديدة فقد ب��دأت منذ 
األحمر  حسين  بعالقة  فترة 

بالعقيد القذافي، 
ت  د ا د ز ا ث�����م 
ب��ش��ك��ل واض���ح 
بأحداث البحرين 
يعتبر  ل���ت���ي  ا و
لتغرير  ا ش��ب��اب 
من  مين  عو لمد ا
أوالد األحمر وعلي 
م��ح��س��ن  تدخل 
العربية  المملكة 
السعودية لوقف 
التوسع اإليراني 
ج���ري���م���ة ب��ح��ق 
م�����ا أس���م���وه���ا 
لبحرين  ا ث����ورة 
يومها  وم���ن   . .

بدأت األص��وات التي تستعدي 
السعودية تخرج عن صمتها 
في الساحات  في إطار توجيهات 
تدير خطاب تلك الساحات من 
قبل الممولين له وعلى رأسهم 
أوالد األحمر واألخ���وان وعلي 

محسن ..
وجاءت ذروة التصعيد مع دخول 
المملوكة لحميد  قناة سهيل 
األح��م��ر على ال��خ��ط  وتبنيها 
ضد  عنيفة  ع��الم��ي��ة  إ حملة 
لسعودية  ا لعربية  ا لمملكة  ا
والنظام السعودي , خرجت من 
اطر الساحات وصحف الناصريين 
والممولين م��ن إي���ران ، فقد 
عمدت القناة على استضافة 
السياسيين  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
ال��م��ع��ارض��ي��ن وال��ن��اش��ط��ي��ن 
المعروفين بعدائهم الشديد 
ية  د لسعو ا بية  لعر ا للمملكة 
مها  تها ا و لمملكة  ا جمة  لمها
ليمني  ا الشعب  بالعمل ض��د 
والتآمر بمحاولة إجهاض الثورة 
لتقارير  ..  ووفقا  المزعومة 
صحفية ف��ق��د ام��ت��دت ه��ذه 
الحملة إلى الصحف والمواقع 
االليكترونية الممولة من حميد 
وحسين األحمر وبعض وسائل 
األع��الم التابعة ألح��زاب اللقاء 
المشترك  , وتصاعدت مؤخرا 

حملة العداء ضد السعودية في 
تلك الوسائل اإلعالمية وبصورة 
ملفتة , وشكل ه��ذا التحول 
ف��ي تعامل أوالد  األح��م��ر مع 
السعودية انقالبا بعد ان ظلوا 
لعقود ينظرون إلى السعودية 
كأحد الخطوط الحمراء نظير 
ما تقدمه لهم من دعم  مادي 
سخي.. غير أن مراقبين  أفادوا  
ان انقالب أوالد األحمر على 
السعودية ج��اء في ظل رسم 
خ��ارط��ة تحالفات ج��دي��دة في 
المنطقة   بعد دخ���ول قطر 
وإيران كالعبين رئيسيين في 
الساحة ، وت��وق��ع أف��ول نجم 
السعودية وسقوطها بعواصف 
موجة ثورة التغرير التي يقودها 
تنظيم االخوان المسلمين في 
المنطقة .. وبات مؤكدا  إن  أوالد  
األحمر اختاروا  االنحياز الى صف 
اي��ران وقطر  خصوصا بعد ان 
ظهر الشيخ صادق األحمر على 
قناة الجزيرة وهو يعتبر الحرب 

على الحوثيين بأنه خطأ كبير. 
يذكر ان��ه خرجت العديد من 
المظاهرات التي ترفع يافطات 
عدائية ضد المملكة العربية 
وال��س��ع��ودي��ة م���ن س��اح��ات 
االع��ت��ص��ام ف��ي صنعاء وتعز 
األحمر  حميد  م��ن  بتحريض 
ق�����ي�����ادات  و 
التي  المشترك 
تخترع كل مرة 
م��ط��ال��ب لتلك 
التظاهرات مرة 
برفض المبادرة 
وت�����ارة ب��وق��ف 
ما  على  لتأمر  ا
ة  ر بثو ه  يسمو
الشباب واخيرا 
ول���ي���س ب��اخ��ر 
برفض التدخل 
ال����س����ع����ودي 
واألم���ري���ك���ي 

بشؤن اليمن.

أوالد األحمر والهجمة على 
السعودية لكسب رضاء قطر 

 فرقة  العامرية للفنون تطالب 
الفنانين االلتفاف حول الشرعية

عناصر االخوان يستولون 
على األموال بخليج سرت 

محمد المشخر -رداع
دانت فرقة العامرية الخيول  

الثقافية للفنون والمسرح 
محافظة  ع  ردا ب��م��دي��ن��ة 
البيضاء  الحادث اإلجرامي الغادر الذي 
استهدف فخامة الرئيس في جامع 

النهدين بدار الرئاسة.
داعيًا إلى كشف نتائج التحقيقات 
واطالع الرأي العام ومحاسبة الجناة 
وكل من له صلة بذلك الحادث 
اإلجرامي..وطالبت كافة الفنانيين 
والمسرحيين والمثقفين والشباب 
إلى التماسك والتالحم وتجسيد 
أسمى معاني الوحدة الوطنية 
لمواجهة الظروف الراهنة والتأكيد 

على التمسك بالشرعية الدستورية.


