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أكد أن اإلرهاب أكبر تحٍد يواجه اليمن

المؤتمر يدعو الجيش إلى الجاهزية القتالية  والتأهب لمواجهة االرهابيين

أشاد المؤتمر الشعبي العام بالبطوالت التي اجترحها 
أبطال القوات المسلحة واألمن في محافظة حضرموت في 
مواجهاتهم مع العناصر اإلرهابية المتطرفة من تنظيم 
القاعدة ومن ورائهم التي أرادت إفساد فرحة الشعب اليمني 

بأعياد الثورة اليمنية "سبتمبر، وأكتوبر" المجيدتين.
وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان صدر عنه لقد حبس 
اليمنيون أنفاسهم وهم يتابعون تطورات األوضــاع بعد 
سيطرة عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة على مقر قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية، وذلك في عمل غادر وجبان 
يكشف كم الحقد والروح العدائية وحالة العبثية واألجندة 
االنتحارية التي تسيطر على تلك العناصر الضالة ومن يقف 
خلفها ويدعمها ويوجهها لتنفيذ مخططاتها الشيطانية.
وأضــاف المؤتمر بأن الرد القاسي الذي لقنته الوحدات 
العسكرية المرابطة فــي المنطقة العسكرية الثانية 
والوحدات النوعية من العمليات الخاصة ومكافحة االرهاب، 
وفرضها سيطرتها منذ الوهلة األولى على مجريات العمليات 
واألداء المحكم وإعادة السيطرة بشكل كامل على المنطقة 
العسكرية، أثبت بما ال يدع مجاًال للشك الجاهزية العالية 
والــروح القتالية والمعنوية المرتفعة والقدرات القتالية 

الفذة التي يتحلى بها منتسبو قوات مكافحه االرهاب.
 المؤتمر الشعبي العام، وحدات القوات المسلحة 

ّ
وحث

ئمة  لدا ا ليقظة  با لتحلي  ا لمختلفة على  ا بتشكيالتها 

وفي مقدمتها الحوار الوطني ومخرجاته التي ينتظرها كل 
أبناء الشعب، وهي محاوالت لن يكتب لها النجاح، كما أنها 
تؤكد أن اإلرهاب "فكرًا، ممارسة" هو التحدي األكبر الذي 
يواجهه اليمنيون، وأن حسم المعركة معه واجتثاثه من 
أصوله "الفكرية"، وتجفيف منابعه "المالية والبشرية"، هو 
الضامن األهم لرسم معالم المستقبل المنشود وبناء الدولة 
المدنية الحديثة التي تحفظ ألبناء الوطن دمائهم وأمنهم 

وتصون حرياتهم..
وبعث المؤتمر- في ختام بيانه- بالتعازي إلى أسر األبطال 

والجاهزية القتالية العالية والتأهب في مواجهة العناصر 
اإلرهابية التي تحاول النيل من عزيمته والفت في عضده 
ة له والتشكيك في جاهزيته، مؤكدًا ثقة جماهير  واإلساء
المؤتمر الشعبي العام وكــل أبناء الشعب اليمني بهذه 
المؤسسة الوطنية العمالقة التي تقدم كل يوم التضحيات 

وتروي بدمائها الزكية تراب هذا الوطن.
وأشار المؤتمر إلى أن تصعيد العناصر اإلرهابية المارقة 
من وتيرة عملياتها اإلجرامية ليس إال محاوالت مخنوقة 
لتدمير كل ما بني من منجزات وإلعاقة التحوالت الوطنية 

الشهداء الذين سقطوا في المواجهات األخيرة مع العناصر 
االرهابية في شبوة وحضرموت ومــأرب وكل محافظات 

الجمهورية، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
 المؤتمر- في هــذا الــصــدد- الحكومة على إيالء 

ّ
وحــث

أسر الشهداء والجرحى الرعاية الكاملة نظير تضحياتهم 
 الدول الشريكة في الحرب على اإلرهاب 

ّ
الجسيمة، كما حث

على الوفاء بالتزاماتها ومساندة اليمن في معركته التي 
يخوضها بشراسة مع اإلرهاب وذيوله.

قوات مكافحة اإلرهاب أثبتت جاهزيتها العالية ولقنت «القاعدة» درسًا قاسيًا
نثمن البطوالت التي اجترحتها قوات الجيش واألمن في مواجهة العناصر المتطرفة في حضرموت

نعزي أسر الشهداء األبطال ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل

الراعي والزوكا يناقشون مع ممثلي المؤتمر 
والتحالف  الخروقات للمبادرة في فرق الحوار 

ترأس األمينان العامان المساعدان للمؤتمر الشعبي العام 
الشيخ يحيى الراعي، واألستاذ عارف عوض الزوكا رئيس لجنة 
اسناد الحوار الوطني الخميس الماضي، اجتماعًا ضم رؤساء ونواب 
ومقرري فرق الحوار من ممثلي المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف الوطني في الحوار، بحضور الدكتور يحيى الشعيبي- 
رئيس فريق ممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني.

وقد وقف االجتماع أمام ما أنجزته فرق الحوار التسع خالل 
الفترة الماضية حيث تم االستماع الى التقارير التي قدمها 
رؤساء الفرق حول ما تم إنجازه على مستوى كل فريق والصعوبات 

والمعوقات التي تعترض كل فريق..
وناقش االجتماع باستفاضة استمرار الخروقات والتجاوزات في 
بعض فرق مؤتمر الحوار الوطني وسعي مكونات سياسية لوضع 
المزيد من العراقيل إلفشاله من خالل تبنيهم لقرارات ناسفة 
للحوار لكونها تتعارض مع المبادرة والنظام الداخلي لمؤتمر 

الحوار جملة وتفصيال..وشدد االجتماع على ضرورة تمسك 
ممثلي المؤتمر وحلفائه بالمضامين التي أكدت عليها المبادرة 
الخليجية وآليتها وقراري مجلس األمن، وفي المقدمة الحفاظ على 
الوحدة اليمنية وعدم السماح ألي كان المساس بها، وضرورة 

التزام مخرجات فرق الحوار بمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد االجتماع على التمسك بالرؤى المتطورة التي تقدم 
بها المؤتمر وحلفاؤه الى مؤتمر الحوار لحل القضايا الخالفية 
والتي تجسد الحرص على المصلحة الوطنية، بعيدًا عن اساليب 
الكولسة التي يسعى البعض الى تمرير اجندة مشبوهة من 

خاللها.
هذا وقد استعرض االجتماع الدور الذي يجب ان يضطلع به 
ممثلو المؤتمر والتحالف في هذه المرحلة الحساسة لضمان نجاح 
مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق الغايات واالهداف التي يتطلع 

اليها شعبنا اليمني للخروج من االزمة الطاحنة.

الشعيبي لـ"الميثاق":
المؤتمر يرفض العزل السياسي وليس من حق الحكم الرشيد مناقشة ذلك

»الميثاق»- خاص:
تعقد لجنة التوفيق اجتماعًا لها اليوم االثنين لمناقشة تقرير فريق 
الحكم الرشيد المثير للجدل ورفض عدد من المكونات السياسية والشبابية 
ومنظمات المجتمع المدني، التوقيع عليه لتضمنه قــرارات ليست من 
اختصاصاته. فيما ال تزال جميع التقارير المسلمة من قبل فرق العمل 
معلقة لعدم التوافق عليها من قبل مكونات الحوار عدا تقريري فريقي 
التنمية واستقاللية الهيئات في الوقت الذي التزال ثالثة تقارير عصية 
على اخراجها الى حيز الوجود، وهي تقارير القضية الجنوبية وصعدة 

وبناء الدولة.
وفي تصريح لـ"الميثاق" قال الدكتور يحيى الشعيبي 

عضو اللجنة العامة رئيس فريق ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام واحــزاب التحالف الوطني في مؤتمر 
الحوار الوطني: ان لجنة التوفيق ستجتمع اليوم 
االثنين لمناقشة تقرير فريق الحكم الرشيد الذي 
رفضه المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف وعدد 

من ممثلي المكونات السياسية والشبابية 
ومنظمات المجتمع المدني المشاركة 

في مؤتمر الحوار.
واضـــــاف الــشــعــيــبــي : ان ممثلي 
المؤتمر واحــزاب التحالف وبعض 

ــــرى يــرفــضــون  الــمــكــونــات األخ
التقرير المرفوع مــن فريق 
الحكم الرشيد رغم رفضه 
من قبل عدد من المكونات 
ـــــرار الــعــزل  لــتــضــمــنــه ق
السياسي وهــو ليس من 

اخــتــصــاصــه ان يــبــحــث او 

يناقش بالمرة مثل هذا الموضوع.
واكــد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان أي قــرار مخالف 
لمرجعيات مؤتمر الحوار( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام 
الداخلي  للمؤتمر) لن يوقعه ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو احزاب 

التحالف الوطني وممثلو المكونات االخرى.
واشار الشعيبي الى ان ممثلي المؤتمر يرفضون التقرير المرفوع باسم 
فريق العدالة االنتقالية، مؤكدًا ان ممثلي المؤتمر واحــزاب التحالف لن 
يوقعوا على التقرير في حال عدم تعديله والغاء بعض قراراته المخالفة 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والنظام االساسي لمؤتمر الحوار.. 
مؤكدًا ان تقرير فريق صعدة جاهز وقد تم اقرار مواده من قبل الفريق 
لكن ممثلي انصار الله(الحوثيين) في فريق قضية صعدة يرفضون 
التوقيع عليه قبل ان يلبي رئيس الجمهورية مطلبهم في اصدار قرار 
جمهوري يعامل قتالهم كبقية الشهداء وتعامل  اسرهم كأسر شهداء 
ومنحهم كافة الحقوق واالمتيازات الممنوحة لضحايا الحراك الجنوبي.
وحــول تحديد بدء موعد انعقاد الجلسة الختامية في الوقت 
الذي لم تنجز تقارير فرق العمل، قال الشعيبي: ان 
تحديد بدء موعد الجلسة الختامية تم للبدء في 
مناقشة التقارير المنجزة وعلى أمل ان تنجز 
بقية فرق العمل تقاريرها خالل الثالثة االيام 
التي تسبق اجازة عيد األضحى المبارك، 
وان لم تتمكن من انجازها ستعود 
بعد اجــازة العيد الستكمالها 
وخالل فترة انعقاد الجلسة 
الختامية لمؤتمر الحوار 
والــتــي مــن المتوقع ان 
تمتد الــى حــوالــى ثالثة 

اسابيع.

الشعب اليمني واعضاء المؤتمر يثقون بالمؤسسة الدفاعية ويقدرون تضحياته البطولية

الى رئيس الجمهورية
æ حسين علي حازب

سؤال لفخامة رئيس الجمهورية رئيس هيئة 
رئاسة مؤتمر الحوار الوطني

وللسادة أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار 
الوطني

وللسيد جــمــال بــن عمر ورعـــاة الــمــبــادرة 
الخليجية:

< لماذا سكوتكم عن قيام أحــد األطــراف 
الرئيسية الموقع على المبادرة الخليجية والذي 
تّسلم ما حددته له المبادرة واآللية واستولى 
على حــق الــطــرف اآلخــر فــي أكثر مــن موقع 
وموقف- وسارت الدولة ملكه وتحت تصرفه، 
وهــذا الطرف هو نفسه صوت على القوانين 
التي أقرتها المبادرة الخليجية ويشارك في 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأكثر من مسمى 
ته وهو أيضًا يقود الحكومة  خرجت من عباء

وهو... وهو....
ورغم كل ذلك يذهب الى الستين ويتظاهر 
ويسمي «الُجمع» بأسماء تعلن ويعرف بها من 

جديد «جمعة الحصانة» جمعة...
ويعيد الوطن بهذا السلوك المتناقض الى 
بداية ٢٠١١م وأزمة من جديد ودعوة ألن 
تقوم االطراف األخرى بنفس هذا  السلوك.؟!

يتم كل ذلك وأنتم سكوت وال من شاف وال 
من دري.

ــك تأسيس لفوضى جــديــدة تتم   وفــي ذل
بإدارات الدولة، وأمر مثل هذا يفرض عليكم 
شرعًا وعرفًا وقانونًا أن تقولوا لهذا الطرف 
المتناقض وفورًا.. قبل أن يصبح قولكم اعتداء 

على الحقوق والحريات.
قولوا لهم ال يمكن الجمع بين«االختين»، 
اما يذهبوا للساحات ويتركون المواقع التي 
يحتلونها في الدولة والحوار الوطني ويعلنون 
التمرد على المبادرة والتسوية أو يحترمون 
تواقيعهم وتعهداتهم وموافقاتهم على ما 

تم في البلد من بعد ٢٣/١١/٢٠١١م
أرجو أن نسمع أصواتكم إليقاف ذلك

أو تبلغونا بأسباب سكوتكم

والله يرعاكم

æعضو اللجنة العامة 
عضو الحوار الوطني


