
اق��ت��ص��رت م��ه��ام األح�����زاب والتنظيمات   
السياسية في مكافحة اإلرهاب على إصدار 
بيانات كنوع من اسقاط ال��واج��ب، وه��ذه البيانات 
نجد في مضامينها حقيقة عدم استشعار األحزاب 
لتنظيمات السياسية بمسؤولياتها الوطنية  وا
والدينية، وفيها م��واق��ف انتهازية ومماحكات 
سياسية تكشف عن عدم ادراك الخطر الحقيقي 

لإلرهاب..
< إن ت��غ��ول عناصر ال��ق��اع��دة وان��ت��ش��ار الفكر 
التكفيري المتطرف ال��راف��ض ل��آخ��ر ف��ي الدين 
وال���م���واط���ن���ة ي��ع��ك��س ح��ق��ي��ق��ة ف��ش��ل األح�����زاب 
والتنظيمات السياسية في تحصين وعي األجيال 
بثقافة الوسطية واالعتدال، وهذا تأكيد على هزيمة 

األحزاب األيديولوجية وافالسها في الواقع..
إن دور األح��زاب في مكافحة اإلره��اب غائب في 
الواقع فها هي المعركة على أشدها والدماء تروي 
األرض والنيران تحرق كل شيء والخراب والدمار 
والنازحون والجرحى في تزايد، فيما تقف األحزاب 
والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والعلماء 

موقف المتفرج..
المؤسف جدًا أن اإلرهابيين واألحزاب المؤيدة لهم 
وحدهم الذين يخوضون حربًا في جبهات متعددة 
بالميدان ضد الجيش والدولة سواًء عبر اصدار بيانات 
تعتبر عناصر اإلرهاب أبرياء ويجب محاورتهم أو مد 

اإلرهابيين بالدعم المالي وغير ذلك..
< إن المطلوب من األحزاب والتنظيمات السياسية 
ها وتشارك في هذه المعركة من  ان تحشد أعضاء
خالل التبرع بالدم وإقامة فعاليات في المحافظات 
التي تشهد المواجهات تندد باألعمال اإلرهابية، 
وكذلك تؤدي دورها إلى جانب المنظمات المدنية 

في تخفيف معاناة النازحين المتضررين من جرائم 
اإلرهاب بتقديم الغذاء والدواء لهم..

المطلوب من األح���زاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات المدنية ان تنتقل في العمل إلى المناطق 
المتضررة من اإلره��اب.. والتصدي لمن يدعمون 
ويساندون اإلرهابيين تحت مبررات ال يجوز السكوت 

عنها أبدًا..

والمؤسف جدًا أن فروع األح��زاب في محافظتي 
ش��ب��وة وأب��ي��ن وغ��ي��ره��م��ا تتخذ ن��ف��س األس��ال��ي��ب 
االنتهازية لقياداتها وتتحين الفرص لتحديد 
مواقفها، غير مدركة خطر اإلرهاب على الجميع، 
وهنا البد أن نستثني حضور المؤتمر الشعبي العام 
في محافظتي شبوة وأبين ليس لكونهما أصدرا 
بيانات شجاعة بل لقد تحول أعضاء وأنصار المؤتمر 

إلى قوة داعمة ومساندة للجيش واألم��ن واللجان 
الشعبية وفي ذات الوقت يؤدون دورهم إلى جانب 
اخوانهم المواطنين للتخفيف من معاناتهم.. 
وهنا تتجلى ريادة الدور الوطني ألعضاء المؤتمر 
والتحالف ليس في المعركة ضد اإلرهاب فقط، وإنما 
في مختلف المعارك التي تحقق غايات وتطلعات 

شعبنا اليمني وتضمن أمنه واستقراره.

الشارع اليمني يترقب تغييرات تشهدها الساحة الوطنية بعد االنتصارات   
الكبيرة التي حققها الجيش واألمن واللجان الشعبية على تنظيم القاعدة 

ودك أوكاره التي ظل يتحصن بها في أبين وشبوة..
وسارعت جماهير الشعب إلعالن ووقفها الى جانب القيادة السياسية ممثلة 
باألخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يقود المعركة ضد اإلرهاب 
ويمضي بشجاعة لتحقيق االنتصار النهائي واجتثاث بؤر الشر واإلره��اب في 

أرض اليمن..
وتدور أحاديث جادة حول ما بعد القضاء على القاعدة.. سيما وان هذه المعركة 
قد أكدت لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار ووحدة اليمن انه لن يفر 

من عقاب الشعب..
ولقد استطاع الرئيس هادي بإلغاء االجتماع الذي كان مقررًا ان يعقده منتصف 

األسبوع الماضي مع أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة وكبار المسؤولين 
في الدولة ان يوجه رسائل واضحة للجميع مفادها انه لم يعد هناك وقت للتنظير 
والمناصحة أو توضيح ما يجب وما اليجب بعد أن أوشك الوطن أن ينهار ويسقط 

في قبضة اإلرهاب..
ولذا كان من األولى ان يلتقي مع أبناء سنحان وبالد الروس باعتبارهم األهم 
في المعركة لحماية الجبهة الجنوبية للعاصمة صنعاء خصوصًا بعد أن حاولت 
العناصر اإلرهابية التسلل إلى العاصمة الرتكاب أعمال إرهابية تحاول من خاللها 
خلط األوراق والتأثير على سير المعركة في أبين وشبوة وهي محاوالت باءت 

بالفشل أيضًا..
وشكلت هذه االنتصارات على أقوى وأخطر تنظيم إرهابي في اليمن على 
مستوى المنطقة رسائل واضحة لألحزاب التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر القوة 

والعنف من خالل مليشياتها المسلحة، وصار عليها اليوم أن تبادر لحل هذه 
المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها فورًا للدولة.. وتمضي في تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني..
وإذا لم تستوعب أحزاب المليشيات المسلحة الدرس األخير مع القاعدة فهي 
بالتأكيد ستحكم على نفسها بمواجهة نفس مصير القاعدة في عزان والمحفد.. 
وغيرهما.. وهي المواجهات التي جعلت الحراك المسلح التابع للبيض أيضًا ال 

يجرؤ على الوقوف أمام الدولة..
معركة ع��زان والمحفد اسقطت كل المشاريع الصغيرة، وعلى اإلخ��وان 
والحوثيين اال يقفوا ضد إرادة الشعب اليمني الذي يقف صفًا واحدًا إلى جانب 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- للسير نحو بناء اليمن 

الجديد.
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تدشين عملية القيد والتسجيل االنتخابي االلكتروني بالدائرة العاشرة
دشن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات القاضي محمد حسين  

الحكيمي، السبت، عملية القيد والتسجيل االنتخابي االلكتروني 
بالدائرة العاشرة بأمانة العاصمة.. وفي التدشين قال رئيس اللجنة القاضي 
الحكيمي: "إن عملية القيد والتسجيل االلكتروني هي جزء من عملية 
تسجيل حقيقي كون هذه العملية لن تتكرر باعتبارها ليست مقتصرة 

على التسجيل والسجل االنتخابي فقط".
مبينًا أن البيانات التي سيتم أخذها من المواطنين بالدائرة سيتم جمعها 
وتسليمها لمصلحة االحوال المدنية إلكمال عملية إعداد سجل وطني 
منح البطاقة الشخصية والعائلية والجواز والرقم 

ُ
خاص بالبلد من خالله ت

الوطني.

مواقفهم األحزاب والمواقف المتذبذبة من اإلرهاب

بعد معركة عزان والمحفد..

م المليشيات أسلحتها للدولة؟
ِّ
هل تسل

) إخوان( اليمن ضربة قوية لـ

استقالة عبدالجبار هائل من رئاسة جمعية اإلصالح
قال مراقبون  سياسيون  ان استقالة رجل األعمال الحاج عبد الجبار  

هائل سعيد من رئاسة جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية يمثل 
موقفا قويا وضربة موجعة لالخوان ردا  على  ممارساتهم التي تجاوزت 

كل الحدود . 
مؤكدين ان قرار االستقالة ستكون له اثار سلبية على جمعية االصالح  
بعد ان اصبح نشاطها الخيري في قبضة جماعة االخوان المتطرفة والتي 

أصبحت تدور حول انشطتها شبهات ازدادت بعد ازمة 2011م.. 
و قدم هائل استقالته الخميس الماضي أمام اجتماع الجمعية العمومية 
للجمعية الذي عقد لمناقشة التقرير المالي، وانتخاب هيئة إدارية جديدة. 
و أرجع هائل أسباب استقالته إلى أن مسؤولياته في المجموعة أصبحت 

مة  كبيرة جدًا بعد رحيل شقيقه المرحوم أحمد هائل، ما صعب عليه المواء
بين عمله في المجموعة وتحمل المسؤولية اإلشراف على الجمعية حتى من 

الناحية الشكلية. 
مصادر أخرى أشارت إلى أن استقالة هائل من رئاسة الجمعية، التي يسيطر 
على مختلف مفاصلها، االخ��وان المسلمون، تأتي في اط��ار الخالفات بين 
اإلخوان و محافظ تعز، و التي وصلت حد استهداف مجموعة هائل سعيد 
التجارية والصناعية، كنوع من التصعيد ضد المجموعة، للضغط عليها 
لسحب المحافظ شوقي من قيادة محافظة تعز، أو القبول بالعمل ضمن 
أجندة الجماعة، التي تسعى لالستحواذ على الوظيفة العامة والسيطرة على 

المحافظة..

ندتنا للجيش  علنا مسا أ
ف���ي م��واج��ه��ة ال��م��ج��ام��ي��ع 
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة االج��ن��ب��ي��ة.. 
ونتمنى أن ي��ق��وم بواجبه 
ايضًا في تطهير العاصمة 
م���ن ال��ع��ن��اص��ر األج��ن��ب��ي��ة 
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة ال��م��س��م��اة 
ب����ال����ق����اع����دة وه��������ذا ه��و 
المطلوب لكن فرع جماعة 
االخ��وان في اليمن ال يروق 
لها أن تكون مع الجيش إاّل 
إذا شن الحرب ضد الحراك 

الجنوبي أو أنصار الله.
أبومالك يوسف الفيشي
قيادي حوثي

إن م��ا تشهده العاصمة 
صنعاء من هجمات إرهابية 
ه���ي م��ح��اول��ة م���ن ال��ق��وى 
التقليدية وف��ي مقدمتها 
االخوان المسلمون، إلعاقة 
المشروع التقدمي الحداثي 
للرئيس عبدربه منصور 
هادي، الهادف لبناء الدولة 

المدنية الديمقراطية.

حسين زيد بن يحيى
قيادي في الحراك


