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لقد كان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه سباقين 
في مواجهة ارهاب القاعدة والتحذير من مخاطر 
االره���اب والتطرف ال��ذي يمثله تنظيم القاعدة 
والقوى المساندة والداعمة له سواًء على المستوى 
السياسي واللوجيستي او من يوفرون غطاًء سياسيًا 
لهذه االع��م��ال ويسعون بكل االش��ك��ال والوسائل 
لتبرير ما يقوم به االرهابيون من هجمات واعمال 
عنف وحشية تطال ابناء القوات المسلحة واالمن 
والمواطنين االبرياء وتستهدف المنشآت العامة 

والخاصة وتستحل النفس التي حرم الله.
إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وهم يجددون تحذيرهم من مخاطر 
استمرار العمليات االرهابية لتنظيم القاعدة على 
أمن واستقرار ووحدة اليمن وعلى اقتصاده وعلى 
سمعته الدولية وعالقاته بأشقائه وأصدقائه وهو ما 
أثر بشكل كبير على خروج بعض شركات االستثمار 
ّوف المستثمرين اآلخرين 

ُ
االجنبية من البالد وتخ

من القدوم الى اليمن واآلثار السلبية التي انعكست 
على اقتصاد البالد ج��راء تلك االع��م��ال االرهابية، 
فإنهم يؤكدون ان تنظيم القاعدة قد استطاع 
ان يستغل حالة االنفالت االمني وحالة عدم قيام 
الحكومة بواجباتها في ترسيخ االمن واالستقرار 
وتعّمد بعض القوى السياسية إيجاد غطاء ومبررات 
لعمليات هذا التنظيم من خالل التعاطي مع مخاطر 
االرهاب والعنف واعمال تنظيم القاعدة بأساليب 
سياسية واعالمية قائمة على المناكفة والمزايدة 
احيانًا واحيانًا اخ��رى في التعبير عن رف��ض هذه 
ات التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة  االج��راء
بالمشير عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية 
القائد األعلى للقوات المسلحة- ومن خلفه قوات 
الجيش واالم��ن ضد عناصر القاعدة واعتبار تلك 
العمليات التي تنفذ ضد عناصر االرهاب بأنها خارج 

القانون وتوفير غطاء سياسي لعناصر الشر من خالل 
منابرها االعالمية التي تروج وتبرر وتسعى للتقليل 

من مخاطرها.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي ليؤكدون ما ج��اء في خطاب رئيس 
الجمهورية بشأن مخاطر القاعدة وتواجد مقاتلين 
اج��ان��ب يقاتلون على ارض��ن��ا.. االم��ر ال��ذي يدعونا 
كيمنيين الى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة القاعدة 
وع��دم السماح ألي أجنبي بالقتال على ارضنا، وأن 
ه وأنصاره سيعملون على  أعضاء المؤتمر وحلفاء
دعم القوات المسلحة واالمن والوقوف خلف القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي -القائد االعلى للقوات المسلحة- لمواجهة هذا 
الشر، وندعو في البداية الى تنظيم صفوف جميع 

الشرفاء في كل محافظات الجمهورية لمواجهة 
االرهاب.

إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي يؤكدون أن مواقفهم المبدئية والثابتة 
ضد االرهاب والعنف والتطرف بكافة اشكاله وانواعه 
كانت وستظل نابعة م��ن أدبياتهم وشعورهم 
بالمسئولية الوطنية بأن خطر االره��اب والقاعدة 
ال يشمل طرفًا دون آخر بل هو خطر يتهدد أمن 
واستقرار البلد بل والمنطقة والعالم بأسره ولذلك 
فهم يقفون ضد فكر االرهاب والتطرف سواًء لدى 
القاعدة او غيرها من التنظيمات االرهابية بل ومن 
يساندهم من القوى الظالمية المتخلفة التي كانت 
وال تزال تسعى الستخدام عناصر االرهاب لممارسة 
االبتزاز ضد القيادة السياسية وضد الدولة اليمنية 

لتحقيق اهداف ومكاسب سياسية وحزبية ضيقة، 
 عرض الحائط بالمصالح العليا للوطن وبأمن 

ً
ضاربة

الوطن وسلمه االجتماعي وحياته.
لقد اصبح تنظيم القاعدة في اليمن بما يمارسه 
اليوم من أعمال قتل واره��اب وعنف واستهداف 
ل��أب��ري��اء -س����واًء م��ن أب��ن��اء ال��ج��ي��ش واالم����ن او من 
المواطنين، آفة يجب استئصالها والقضاء عليها 
ليس لكونها باتت تشوه االس��الم والمسلمين من 
خالل افعالها االجرامية التي ال صلة لها بقيم الدين 
االسالمي السمحاء وال تعبر مطلقًا عن أخالق وقيم 
المسلمين ودينهم الذي جاء رحمة للعالمين، بل 
أيضًا ألنها أصبحت تهدد وجود وكيان الدولة اليمنية 
وتستهدف أم��ن واستقرار البلد وتسعى إلقامة 
إمارات اسالمية تستطيع من خاللها تنفيذ اهدافها 

الخبيثة ولتكون بؤرة ومبررًا لتدخل اجنبي في اليمن 
تحت ذريعة مكافحة االرهاب.

إننا ف��ي المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وحلفائه ونحن 
نجدد وقوفنا المبدئي والثابت ضد االرهاب والعنف 
والتطرف وضد كل من يسانده ويدعمه من بعض 
نعلن مساندتنا ودعمنا الكامل 

َ
القوى السياسية، ل

ل��ق��وات الجيش واالم���ن والمواطنين ال��ش��رف��اء في 
المواجهات التي يخوضونها ضد عناصر تنظيم 
القاعدة في أبين وشبوة وفي مختلف المناطق ، كما 
نعلن مساندتنا لجهود فخامة األخ عبدربه منصور 
ه��ادي -رئيس الجمهورية القائد االعلى للقوات 
المسلحة- الرامية الى استئصال آفة االرهاب وتحقيق 
االمن واالستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. 
وندعو كافة أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في كل محافظات الجمهورية وفي 
مقدمتها محافظتا شبوة وأبين الى الوقوف خلف 
أبناء القوات المسلحة واالمن ومساندتهم وتقديم 
الدعم لهم لمواجهة االرهاب وعناصر القاعدة حتى 
ر أن المؤتمر 

ّ
يتم اجتثاثهم وإنهاء خطرهم.. ونذك

الشعبي العام قدم أكثر من 235 شهيدًا من كوادره 
وقياداته جراء العمليات االرهابية، االمر الذي يجعلنا 
اليوم أكثر من أي وقت مضى نقف بقوة ضد االرهاب 
وعناصره ومسانديه حفاظًا على وج��ودن��ا وأم��ن 
واستقرار ووح��دة وطننا، وكذا جهود االشقاء في 
دول الجوار ومواقفهم الثابتة في مكافحة االرهاب.

المجد والخلود لليمن.. والرحمة للشهداء.. وال نامت 
أعين الجبناء.. والله الموفق .

صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي 
الخميس 1/مايو/2014

في بيان تأييد ودعم ..

المؤتمر والتحالف يشيدون ببطوالت الجيش واألمن في دك أوكار  اإلرهاب

ندعم جهود الرئيس الرامية الى استئصال آفة اإلرهاب وتنفيذ مخرجات الحــــوار
القوى التي تعتبر الحرب ضد القاعدة بأنها خارج إطار القانون توفر غطاًء سياسيًا ودينيًا لقوى الشـــر

ندعو كل أبناء اليمن الشرفاء الى الوقوف صفًا  واحدًا لمواجهة القاعدة

وقف المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الخميس - امام المواجهات التي يخوضها ابطال القوات المسلحة 
واالمن ومعهم كل المواطنين الشرفاء ضد عناصر االرهاب من تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين حاليًا، 
وإن المؤتمر وحلفاءه ليشيدون باألدوار البطولية والتضحيات الجسيمة التي يقدمها ابناء القوات المسلحة واالمن 

والمواطنون ضد عناصر االرهاب ومن يتحالف معهم ويدعمهم ويساندهم.

استمرار العمليات اإلرهابية خطر يهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن

على أعضاء المؤتمر في شبوه وأبين مساندة الجيش واألمن لمواجهة اإلرهاب
على الشعب اليمني أن ال يسمح 

لأجانب بالقتال على أرضه

نجيب شجاع الدين
> أشاد االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام المساعد 
بالدور الوطني المشرف الذي تضطلع به قيادات وأعضاء 
وإنصار المؤتمر الشعبي العام في اخراج البالد من األزمة 
وال��ت��زام��ه��م تحمل مسئولية ان��ج��اح المرحلة المقبلة 

المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل..
ونوه الزوكا بصمود المؤتمريين على امتداد الوطن رغم 
تعرضهم لمخططات تآمرية اخطرها جرائم االغتياالت 
والتصفيات الجسدية حيث حصدت المئات من قيادات 

وأعضاء المؤتمر خالل الفترة الماضية وحتى اآلن.

وناقش االستاذ عارف عوض الزوكا نائب رئىس اللجنة 
اإلشرافية العليا باألمانة العامة للمؤتمر في اجتماع ترأسه 
السبت مع نواب وأعضاء وك��ادر اللجنة الفنية خطوات 
استكمال الخطط واألدل��ة التنظيمية للمرحلة المقبلة 

الخاصة بعملية التسجيل االلكتروني للناخبين..
ووجه الزوكا اللجنة الفنية بسرعة وضع الموجهات الفنية 
الالزمة لتفعيل كافة األطر التنظيمية بما يضمن مواكبة 
تطورات الساحة السياسية وايجاد مشاركة فعالة للمؤتمر 

في عملية القيد والتسجيل.

األمانة العامة تعزي في وفاة 
الشيخ ناجي عبدالله القرني

بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور 
له بإذن الله الشيخ/ ناجي عبدالله صالح القرني- عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع 

المؤتمر بمديرية العبدية بمحافظة مأرب إثر حادث مروري مؤسف
وأعربت األمانة العامة للمؤتمر عن خالص تعازيها للشيخ عبدالغني صالح القرني 

واخوانه في هذا المصاب الجلل..
سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. »إنا لله وإنا إليه راجعون«

القاعدة تسعى الى إقامة إمارة إسالمية 
إلعطاء ذريعة لتدخل أجنبي في اليمن

الزوكا يوجه فنية المؤتمر بوضع محددات المرحلة المقبلة لالنتخابات


