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في   صفعة   جديدة   لدعاة   االنفصال.. الجامعة   العربية   تؤكد  دعمها لوحدة   اليمن

أكد   األمين   العام   لجامعة   الدول   العربية   الدكتور  
 نبيل   العربي   مجددا   التزام   الجامعة   العربية   بوحدة  

 واستقالل   وأمن   واستقرار   اليمن . 
جاء ذلك في بالغ صحفي صادر عن جامعة الدول العربية 
االسبوع الماضي أوضحت فيه أن الدكتور العربي أبلغ نائب 

رئيس الجمهورية األسبق علي سالم البيض لدى لقائه في 
القاهرة بناء على طلب���ه، بموقف الجامعة العربية الداعم 
لوحدة واستقالل واستقرار اليمن وذلك بموجب قرارات 

مجلس   الجامعة   ذات   الصلة .  
وأش���ار البالغ إلى أن األمين العام لجامعة الدول العربية 

شدد خالل اللقاء على أهمية المشاركة اإليجابية من قبل 
الح���راك الجنوبي والق���وى الوطنية في جنوب���ي اليمن في 
 وأن المؤتمر يناقش 

ً
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خاصة

قضايا اليمن بشكل عام بما فيها القضية الجنوبية وبما   من  
 شأنه   أن   ُيفضي   إلى   حل   وطني   عادل   يحفظ   لليمن   وحدته  

 وأمنه   واستقراره .. 

تقرير   أميركي   يحذر   من   خطورة   تزايد   الخطاب  
 العدائي   بين   الحوثيين   واالصالح    

   حذر   تقري���ر   امريكي  
 م���ن   خط���ورة   تزاي���د  
 الخط���اب   العدائ���ي   بين  
 االص���الح   والحوثيي���ن  
ت   ا ت���ر لتو ل���ك   ا كذ  و
 المستمرة   في   محافظة  
 صع���دة   والتي   س���تؤدي  
 إلى   تأجيج   االنقس���امات  
لقبلي���ة   ا س���ية   و لسيا  ا

 والدينية    في   البالد .  
وتزام���ن ص���دور هذا 
التقرير في الوقت الذي 

تفجرت فيه احداث جامع التيسير في العاصمة صنعاء 
بين الحوثيين واالصالح على صالة التراويح وهو مؤشر 
عن خط���ورة الخط���اب التكفيري والتعص���ب المذهبي 
المقيت والدخيل على ثقافة وتسامح شعبنا اليمني الذي 
جسد اروع صور التس���امح الديني  حتى   مع   اليهود   منذ  

 فجر   االسالم   وحتى   االمس   القريب . . 
   ه���ذا   وكان   التقري���ر   االمريكي   قد   كش���ف   أن   س���فارة  
 واش���نطن   في   صنعاء،   تم���ارس   ضغوطًا   عل���ى   األحزاب  
 السياسية  » المهيمنة «  في   البالد   لتجنب   الخطاب   الطائفي  
 وتشجيع   احترام   تاريخ   البالد   الطويل   المتصف   بالتسامح . 
وذكر تقري���ر »الحرية الدينية ف���ي العالم 2012م« 
الصادر ع���ن وزارة الخارجي���ة األميركية، أن مس���ؤولي 
الس���فارة األميركية بصنعاء، يلتقون بش���كل دوري مع 

لمس���يحية  ا ممثل���ي 
واليهودي���ة، الزيدي���ة، 
الش���افعية، وغيره���م  
لمناقش���ة همومه���م ، 
مش���يرًا إلى أن الس���فارة 
نظم���ت ورش���ة عم���ل 
ح���ول الحري���ة الدينية  
 وعملت   على   توفير   منح  
 دراس���ية   لمشائخ   الدين  
 لتعلم   اللغة   اإلنجليزية . 

وأوض���ح التقري���ر أن 
لس���فارة األميركي���ة  ا
تشارك في تصميم برامج لتعزيز التسامح الديني وبناء 
حوار مثمر بين الجماعات الدينية، لمواجهة االنجراف 
نح���و الطائفية الملحوظ���ة على نحو متزاي���د خاصة بين 

السلفيين والحوثيين.
ون���وه التقرير إلى أن »وجود الس���لفيين ف���ي المناطق 
الخاضعة لنفوذ »الحوثيين« ، أس���فر ع���ن أعمال عنف 
بين الطائفتين »ما يتناقض مع تاريخ اليمن الطويل من 
االعتدال الديني والعالقة الودية التاريخية بين الزيدية 
والش���افعية ، اللذين يعتبران من المذاهب اإلس���المية 

السائدة في البالد . «.
 ويبدو   أن   أكثر   دوافع   العنف  » سياسية   ودينية   ويستند  
 إلى   مزيد   من   آثار   التوترات   السياسية   والدينية   القائمة « ،  

 بحسب   التقرير . 

القاعدة   تعلن   مصرع     » الشهري«   في   غارة   جوية
أعل���ن   تنظي���م   القاعدة   في  
 جزيرة   العرب   مصرع   القيادي  
 في   التنظيم   سعيد   الشهري،  
 دون   أن   يح���دد   م���كان   وزمان  

 مقتله . 
وقال القي���ادي في التنظيم 
إبراهيم الربيش في تسجيل 
مص���ور ُب���ث عل���ى اإلنترن���ت 
األربعاء، إن السعودي سعيد 
الشهري )نائب قائد التنظيم 
في اليمن( الملقب بأبي سفيان 
األزدي أصيب ثالث مرات في 

غ���ارات جوية اس���تهدفته, 
وقتل في الرابعة.

ويحت���ل الش���هري المرتبة 
36 ف���ي الئح���ة تض���م 85 
مطلوب���ًا لألجه���زة األمني���ة 
علن أكثر من 

ُ
الس���عودية, وأ

م���رة ع���ن مقتله ف���ي قصف 
ج���وي, وكان آخرها في يناير 
الماض���ي, لكن الش���هري نفى 
ذل���ك في تس���جيل صوتي ُبث 

في أبريل المنصرم.

مسلحون   يعتدون   على   اإلعالمي   سليم   الورد
تعرض   الزميل   س���ليم   الورد   احد   كوادر   قن���اة   آزال   الفضائية   العتداء  

 ونهب   من   قبل   مسلحين   في   جولة   عصر   الخميس . 
وقال   مصدر   في   قن���اة   آزال   الفضائية   ان   الزميل   س���ليم   الورد   تعرض  
 لالعتداء   بع���د   خروجه   من   عمله   ف���ي   البرنامج   الجماهيري   المباش���ر  » 
 مراحل «.   واضاف :  ان   المسلحين   الذين   اعتدوا   على   الزميل   الورد   كانوا  
 على   س���يارة   اجرة   نوع   كوروال (.  1 / 22827  ) وحم���ل   المصدر   وزارة  
ات   المستمرة   التي   يتعرض   لها   العاملون   في    الداخلية   مسؤولية   االعتداء

 القناة،   مطالبًا   بسرعة   ضبط   الجناة   وتقديمهم   للعدالة .  

االخوان.. وإعادة تشكيل الذات
 لقد ظل االخوان طوال العقود الس���ابقة يرفعون شعار 
»االسالم هو الحل«.. وقد أعادوا تلحين هذه الفكرة وقاموا 
بتوزيعها وعزفه���ا للناس على مقام من ن���وع.. »خندقي 

قبري وقبري خندقي«.
 فانحس���رت المفاهي���م العظيمة والقيم المش���رقة له���ذا الدين 
والمتمثل���ة في الدع���وة للحرية والعدال���ة والمس���اواة وغيرها من 
القيم العلي���ا للدين االس���المي الحنيف لتختزله ه���ذه الجماعة في 
مفهوم وإط���ار ضيق هو القت���ال ليتطور هذا المفه���وم الى فكرة 
محورية تدور هذه الجماعات وأش���ياعها في فلكها.. هذه الفكرة 
تمخضت الحقًا في إف���راز الجماعات المتطرفة والت���ي كان أبرزها 
تنظيم القاعدة وقياداته اآلتية من رحم  حركة االخوان مثل أيمن 

الظواهري.
 هذا من جانب أما من الجانب اآلخر فنجد أن هذه الجماعات لم تَر 
في االسالم دينًا لهذه األمة آمنت به ودانت له ألكثر من أربعة عشر 
قرنًا من الزمان قبل مجيء البناء وقطب والشاطر بل مضوا  يروجون 
لفك���رة متطرفة وغارقة ف���ي الوهم مفادها أن ه���ذه الجماعة هي 
الصورة األكثر إشراقًا لإلسالم، بل وصل األمر إلى ما هو أبعد من ذلك 
فجعلوا التدين حكرًا عليهم، األمر الذي أفرز معه تداعيات غريبة 
كان أخطرها استهوائهم لفكرة تكفير من خالفهم.. فاختزل هؤالء 
االسالم ليصبح مجرد أيديولوجية لتنظيم سياسي سري أطلق على 

نفسه »تنظيم االخوان المسلمين«.
لذلك فالسقوط المدوي الذي منيت به هذه الجماعة أثناء توليها 
زمام السلطة في مصر يراه البعض نتيجة طبيعية ومتوقعة سلفًا 
نظرًا لتكوين هذا التنظي���م الفكري المتص���ف باالنغالق والجمود 

وعدم القدرة على التجدد واستيعاب اآلخر.
أضف الى ذلك أن تنظيم االخوان يعد من االحزاب االيديولوجية 
وقد أثبتت التج���ارب أن األح���زاب ذات المرجعي���ة األيديولوجية 
تتصف بالجم���ود واالنغالق، وتفتقر الى أبس���ط مقومات وأس���س 
التطور واالرتقاء بحياة االنس���ان وتقدم المجتم���ع ومن ثم تصبح 
عاجزة عن معالجة المش���كالت المتج���ددة بميادينه���ا المختلفة 

اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.
فضاًل عن طبيعة ه���ذا التنظيم التس���لطية وتركيبته الداخلية 
المش���حونة بالنزعة الديكتاتورية القائمة على مبدأ حقوق السماع 
ووجوب الطاعة والبيعة المطلقة والتبعية العمياء للقيادات العليا 

لهذا التنظيم.
كل هذه العوامل وغيرها تجعل من إعادة تشكيل الذات االخوانية 
مطلبًا وضرورة حتمية تفرضها متطلبات وشروط العمل السياسي 
القادر على اس���تيعاب حاجات وتطلعات الشعوب من خالل األخذ 
بأس���باب النهوض الحض���اري بداًل م���ن اش���عال الفت���ن العقائدية 
والصراعات المذهبية التي أوصلت المجتمعات العربية الى حالة من 

الجمود والتخلف والتبعية.

  خالد صالح مخارش

في   تأكيد   على   فشل   وزراء   االصالح

الصحفية   الهولندية   جوديث    تواجه   القتل   في   غضون   ايام
هاهي الصحفية الهولندية جوديث ش���بيغل  الت���ي اختطفت مطلع يونيو 
الماضي مع زوجها بودواين بريندسن من قبل مسلحين مجهولين من وسط 
العاصمة صنعاء تواجه القتل في غضون أيام في حال لم يتم االستجابة لمطالب 
خاطفيها  من قبل الحكومة الهولندية وسفارة بالدها صنعاء، وهذا دليل آخر  

 على    فشل   حزب   االصالح   في   توفير   األمن   في   البالد .. 
وأكدت   جوديث   في   مناشدة   عاجلة   باللغة   الهولندية   عبر   مقطع   فيديو   تم  

 نشره   مؤخرًا   على  « يوتيوب »  حقيقة   خطورة   التهديد . 

مقطع الفيديو أظهر شبيغل وزوجها في مكان مجهول مع تغطية خلفية 
الصورة ببطانية عس���كرية، ويبدو أنه تم تصوير مقطع الفيديو بواس���طة 
هاتف جوال داخ���ل كهف، حيث ظهر جزء صخري في الجانب األيمن للصورة 

عند نهاية مقطع الفيديو.
وتعمل   شبيغل   مراسلة   إلذاعة   هولندا   العالمية   في   اليمن،   كما   تعمل   مدرسة  
 غير   متفرغة   في   الجامعة   اللبنانية   بصنعاء   إلى   جانب   عملها   الصحافي   وتقيم  

 مع   زوجها   بودواين   بريندسن   في   اليمن   منذ   العام . 2009   م . 

رئيس المؤتمر يعزي
 بوفاة المناضل محمد صالح هدران

بعث الزعيم عل���ي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش���عبي الع���ام برقية عزاء 
ومواس���اة في وفاة المناضل محمد صالح هدران وكي���ل أول محافظة أبين.. جاء 

فيها:
األخ/ علي محم�د صال�ح ه�دران

األخ/ الخضر محمد صالح هدران
وإخوانهما وكافة آل هدران وآل فضل- أبين األك�ارم

بأس���ى بالغ وحزن عميق تلقين���ا نبأ وف���اة والدكم المناض���ل محمد صالح 
هدران وكيل أول محافظة أبين عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
الذي وافاه األج���ل إثر مرض عضال في أحد مستش���فيات القاهرة في هذه 
األيام المباركة من شهر رمضان الفضيل وبعد عمر طويل قضاه في خدمة 
الوطن والث���ورة والجمهورية، حيث كان رحمه الله من المناضلين األش���داء 
الذي دافعوا عن الوحدة الخالدة والش���رعية الدستورية ببسالة، وعمل في 
المجال اإلداري والسياسي والخدمي بكل إخالص وأمانه، وكان مثااًل للمناضل 

الجسور والكفؤ واإلداري المقتدر،
 كما كان ل���ه دور فاعل وكبير في تأس���يس المؤتمر الش���عبي العام بعد 
الوحدة في المحافظات الجنوبية والش���رقية وتحلى بالشجاعة واإلقدام في 

كل المواقف والمنعطفات الهامة التي مر بها الوطن. .
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا..

 وباس���م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.

لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواس���ع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

...ويعزي في وفاة الشيخ العالمة الحبيب علوي بن محمد الكاف
بعث األخ الزعيم عل����ي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام، برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ العالمة الحبيب علوي بن محمد الكاف.. جاء فيها:

األخ الحبيب/ عبدالقادر بن علوي الكاف
األخ الحبيب/ محم��د بن عل��وي الكاف

وكافة آل الكاف.. وأبناء مدينة الهجرين التاريخية المحترمون
بأس���ى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وف���اة والدكم الش���يخ العالمة الحبيب 
علوي بن محم���د الكاف إمام وخطي���ب الجامع الكبير ف���ي مدينة الهجرين 
التاريخية الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره في هذه األيام المباركة 
ره لعبادة الله س���بحانه وتعالى وتالوة 

ّ
من الش���هر الفضيل بعد ُعمر س���خ

وتعليم القرآن الكريم والعلوم الش���رعية والفقهي���ة، وكان من رموز دعاة 
الوسطية واالعتدال ومن الذين قاوموا محاوالت استغالل بيوت الله للدعوات 
العنصرية والمذهبية والحزبية والمناطقية.. باذاًل كل جهوده على أن تكون 
لعبادة الله وحده ولترسيخ أواصر المحبة واإلخاء والتسامح بين المسلمين، 
وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترسيخ قيم وتعاليم الدين اإلسالمي 

الحنيف.
اننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل.. نعبر لكم عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الش���عبي الع���ام وحلفائه أح���زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

... ويعزي في وفاة حمود عبدالله علي البزاغي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة األخ حمود عبدالله علي البزاغي الذي انتقل إلى 

رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن..

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ العقيد 
محمد حم���ود عبدالله البزاغ���ي وإخوانه وكاف���ة آل البزاغي عن صادق 
التعازي وعميق المواس���اة باسمه شخصيًا.. وباس���م قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
���ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواس���ع 

ّ
الديمقراطي، س���ائاًل المولى -جل

رحمته ومغفرته.. يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر 
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

...ويعزي في وفاة حسين عبدالرحمن القالم
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواس����اة في وفاة األخ حس����ين عبدالرحمن القالم الذي انتقل إلى رحمة الله 
تعالى بعد حياة حافلة بالعطاءقضى معظمه في خدمة الوطن بمجال األوقاف..
وعّب����ر الزعي����م ف����ي برقية الع����زاء والمواس����اة الت����ي بعث به����ا إلى األخ 
عبدالرحمن حسين القالم وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد وإخوانه وكافة 
آل القالم عن صادق التعازي وعميق المواس����اة باس����مه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش����عبي العام وحلفائه أحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي.
س����ائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواس����ع رحمته ومغفرته.. 

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. و يعزي باستشهاد علي الماعطي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في استشهاد األخ علي محمد الماعطي مدير مديرية ولد ربيع 
بمحافظة البيضاء، الذي اغتالته يد الغدر والتطرف والخيانة واإلرهاب من 
تنظيم القاعدة، ويأتي هذا العمل اإلجرامي ضمن المخطط اإلرهابي الذي 

يستهدف أبناء الوطن الشرفاء.وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى نجل الشهيد محمد علي محمد الماعطي وإخوانه وكافة آل الماعطي 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن بالغ األسى وعميق 
الحزن، مجددًا إدانة المؤتمر الش���عبي العام وحلفائ���ه لإلرهاب بكل أنواعه 
وأشكاله، مش���ددًا على ضرورة قيام األجهزة المعنية بالتصدي لهذه اآلفة 
وتخليص الوطن والمجتمع من جرائم هذا التنظيم الذي ال دين وال أخالق وال 
قيم له، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يس���كنه الجنة ف���ي الدرجات العال م���ع النبيين والصديقين والش���هداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه 

سميع مجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون..

... ويعزي في وفاة ماجد الجبين
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة األخ ماجد محمد محمود الجبين الذي انتقل إلى رحمة 
الل���ه تعالى إثر م���رض مفاجئ بعد عمر س���خره لخدمة الوطن والش���عب.. 
واالهتم���ام بقضايا منطقته، حيث كان عضوًا نش���طًا في المؤتمر الش���عبي 

العام..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواس���اة التي بعث بها إلى الشيخ محمد 
محمود أمين الجبين نائب رئيس فرع المؤتمر الش���عبي الع���ام بمحافظة ريمة 
وكافة آل الجبين عن صادق التعازي وعميق المواس���اة باسمه شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، س���ائاًل المولى -س���بحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمت���ه ومغفرته.. ويس���كنه فس���يح جنانه.. ويله���م كل أهله وذوي���ه الصبر 

والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..

مؤتمر البيضاء يدين االعتداء على
 مراسل قناة »اليمن اليوم«

استشهاد القيادي المؤتمري
 علي محمد الماعطي في رداع

دان واس���تنكر المؤتم���ر 
الش���عبي العام في محافظة 
البيضاء االعت���داء االجرامي 
ال���ذي تع���رض ل���ه أم���س 
لعزي���ز  االعالم���ي/ عبدا
الملجمي مراسل قناة »اليمن 

اليوم« في المحافظة.
معتبرًا ذلك سابقة اليجب 
الس���كوت عنه���ا، خصوص���ًا 
وانه���ا تس���تهدف اس���كات 
الرأي االخر وتكميم االفواه.

وحمل مؤتم���ر البيضاء االجه���زة األمنية 
مس���ؤولية ه���ذا االعت���داء االجرام���ي الذي 

تع���رض ل���ه الملجم���ي.. 
مشددًا على ضرورة الكشف 
عن الجن���اة واحالته���م الى 
العدالة. هذا وكان االعالمي 
عبدالعزي���ز الملجم���ي قد 
تع���رض لمضايق���ات وكان 
ق���دام عناص���ر  اخره���ا ا
مجهول���ة على كس���ر زجاج 
الت  ا نه���ب  و ته  ر س���يا
التصور التلفزيونية ووثائق 
وغيرها..وق���د ت���م اب���الغ 
االجه���زة األمنية المختصة 
والتي قامت بفحص على الس���يارة واخذت 

بصمات مرتكبي الجريمة.

رداع /محمد المشخر
استش���هاد مدي���ر ع���ام 
مديري���ة ولدربي���ع منطقة 
رداع محافظ���ة البيض���اء 
لمؤتم���ر  ا ف���رع  رئي���س 
بالمديري���ة عل���ي محم���د 
ط���الق  ث���ر أ ا لماعط���ي  ا
الرص���اص علي���ه م���ن قب���ل 
مس���لحين ارهابيي���ن ف���ي 
مدين���ة رداع ف���ي ظ���ل 
االغتي���االت الظالم���ة الت���ي 

تشهدها البيضاء !!!!
وقال مصدر محلي بمدينة رداع للصحيفة  

ان مسلحين اثنين على متن 
دراجة نارية اغتاال الشهيد 
علي محمد الماعطي اطلقا 
النار عليه أمام منزله ومعه 
طفله إثناء توجهه إلى جامع 
الغفران ألداء صالة الظهر 
بش���ارع الصافي���ة بمدين���ة 
رداع والذوا بالف���رار ونت���ج 
عن استش���هاد علي محمد 
الماعط���ي وإصاب���ة طفل���ة 
بإصابات طفيفة وكسور في 
األقدام وتم نقله مباش���رة 

المستشفى الدولي لتلقي العالج.


