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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

نفق الحقد األسود
ق في شارع صخر الى منزل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس   

ُ
النفق الذي ُحفر وش

المؤتمر -نتبين في قياساته ومساره مدى إتقان واحترافية العناصر اإلرهابية الدموية 
التي نفذت هذا العمل اإلجرامي ومدى الشر الذي يسكن الروح الشيطانية التي تقف وراء هذا 
العمل الخسيس والدنيئ الذي يطفح غًال وحقدًا وكراهية ليس فقط على الزعيم وأسرته 
وقيادة المؤتمر بل وعلى الوطن والشعب ووحدته وأمنه واستقراره والتسوية السياسية القائمة 
على المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ولكن إرادة الله وعنايته ولطفه ثم 
يقظة الشرفاء كشفت تدبيرهم ومكرهم وخيبت نواياهم الخبيثة وأعادت كيدهم إلى نحورهم.

وألن اإلقدام على جريمة كهذه يشكل خطرًا ماحقًا على حاضر ومستقبل اليمن وأجياله كان 
البد من الوقوف الجدي والمسؤول تجاه هذا العمل الجبان والمشين المستهجن والمستنكر 
والمدان من كل اليمنيين وقواهم الخيرة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 
واإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني وفي صدارة هؤالء األخ عبدربه منصور هادي -رئيس 
الجمهورية -الذي بمجرد كشف مؤامرة النفق وجه األجهزة األمنية بالتحقيق في هذه الجريمة 
ومتابعة من قاموا بها ومن يقف وراءهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة لتقول قولها 

الفصل.
إن األهم في كشف هذه الجريمة أنها جسدت الحلم والحكمة التي  تعاطى بها الزعيم علي 
عبدالله صالح والنابعة من شعور عاٍل وصادق بالمسؤولية الوطنية الحريصة على اليمن وأبنائه 
في هذه الفترة العصيبة والدقيقة والحساسة من تاريخه وعلى نجاح العملية السياسية الهادفة 
الى إيصال الوطن الى بر األمان.. وبالمقابل نجد ان من خطط ومول ونفذ جريمة إرهابية كهذه 
المكان في قلبه إّالًَ للضغينة والكراهية لليمن ولكل ما هو خير ونبيل وجميل فيه، وهم بدون 
أدنى شك من أولئك  الظالميين االرهابيين الذين في سبيل مصالحهم األنانية الضيقة ال يتوانون 
عن فعل وارتكاب اية جريمة ولو كانت بحجم تدمير وطن ونسف كل االنجازات المحققة على 
طريق إخراجه من النفق المظلم الذي أدخلته فيه تلك القوى بحماقاتها وتطلعاتها غير 
المشروعة وأعمالها الفاسدة.. ويتضح للجميع جليًا أن قوى الشر واإلرهاب رغم ما ارتكبته 
من جرائم بحق الشعب إّال أنها لم تشف غليلها، لذا أقدمت على اقتراف هذه الجريمة والتي وان 

مرت بدون عقاب فسوف يقدمون على ماهو أكبر وأخطر.
وإذا لم يتم دك أوكار المتآمرين فسيصبح الوطن وكل قياداته في مرمى إرهاب األنفاق.. كما 
سيطال الخطر كل البعثات والهيئات والسفارات والشركات األجنبية العاملة في بالدنا.. فال 

وقت لمهادنة القتلة أو التهاون إزاء ما يقترفون من جرائم شنيعة..

كلمة 

الرئيس الفلسطيني يدين محاولة اغتيال 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بشدة محاولة اغتيال   
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق- رئيس المؤتمر 

الشعبي العام..
جاء ذلك خالل لقاء الدكتور أبوبكر القربي- عضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
العالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي- بسعادة السفير الفلسطيني في اليمن 
السيد رياض نمر اللوح الذي نقل تحيات الرئيس الفلسطيني أبومازن والسلطة 
الفلسطينية وتهنئتهم للزعيم علي عبدالله صالح بسالمته من مخطط االغتيال.
وفــي اللقاء تــم مناقشة األوضـــاع والمستجدات على الساحتين اليمنية 

ها. والفلسطينية ومواقف المؤتمر الشعبي إزاء

مهرجانات جماهيرية حاشدة  في عموم المحافظات تنديدًا بمحاولة اغتيال رئيس المؤتمر 

الزعيم: نريد العدالة
هيئة الرقابة على الحوار: ندين 

استهداف الرئيس السابق

مجلس النواب: الجريمة محاولة لجر 
البالد إلى نفق صراع جديد

حكومة الوفاق: مخطط إجرامي إلفشال المصالحة

مجلس الشورى: عمل جبان لتعويق 
االصطفاف الوطني

اللجنة األمنية: التحقيقات تجري بكل مهنية

عبده الجندي:علي السالل:د. أبوبكر القربي:د. قاسم سالم:

نتمنى أال تتوه جريمة 
«النفق» في دهاليز 
المماحكات السياسية

النفق يكشف عن مساٍع 
لتقويض العملية السياسية 
وجر البلد لحرب أهلية

محاولة اغتيال رئيس 
المؤتمر كانت ستخلف 
كارثة في البالد

إرهاب األنفاق ال يهدد 
قادة الدولة فقط بل 
كافة الهيئات والسفارات

في بيان مهم للمؤتمر والتحالف

مخطط اغتيال الزعيم عمل إرهابي يستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدته

أصــدر المؤتمر الشعبي العام  
ــي  ــوطــن ـــــــزاب الــتــحــالــف ال وأح
الديمقراطي بيانًا مهمًا بشأن الكشف عن 

إحباط مخطط الغتيال الرئيس السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي الــعــام الزعيم 
علي عبدالله صالح، وذلك عبر نفق شق 

من هنجر مجاور لمنزله الكائن في شارع 
صخر- وسط العاصمة صنعاء.

تفاصيل ص٣

استغربت مــصــادر سياسية مــواقــف األحــزاب   
المنضوية فيما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك 
من مؤامرة النفق التي تعد أخطر عملية إرهابية في 

تاريخ اليمن.
«الميثاق»: إن عدم إدانة أحزاب اللقاء  وقالت المصادر لـ
المشترك فــرادى أو مجتمعة للمخطط االرهابي عبر 
النفق والذي استهدف الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر- يبعث على الريبة ويثير الكثير من التساؤالت 
في أوساط السياسيين والمراقبين والشارع اليمني أيضًا..
وأضافوا: لقد جاء تصريح اللجنة األمنية العليا حول 
مخطط النفق وإدانـــة البرلمان والــشــورى والحكومة 

والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، لذلك 
المخطط االرهابي ليضع حزب االخوان وبقية أحزاب 

المشترك في المحك..
واعتبروا امتناع المشترك عن إدانــة ذلك المخطط 
االجرامي تشجيعًا لألعمال االرهابية سواء عبر النفق 
أو غيره بهدف تصفية قيادات المؤتمر الشعبي العام.
ــرت المصادر بمواقف المؤتمر الرافضة ألعمال 

ّ
 وذك

العنف واالغتياالت والتي استهدفت قيادات حزبية في 
اللقاء المشترك.. في حين امتنعت تلك األحزاب عن إدانة 
مؤامرة النفق التي دانتها كافة مؤسسات الدولة ومنظمات 

محلية وخارجية.

ندعو سفراء الدول الراعية للمبادرة ولجنة الخبراء 
الدولية إلى تحمل مسئوليتهم ومتابعة التحقيقات

على أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف ضبط النفس وتفويت الفرصة على الساعين إلجهاض التسوية
نقدر عاليًا للرئيس هادي اهتمامه وتوجيهاته بتشكيل 

لجنة للتحقيق العاجل بشأن الجريمة

المؤتمر والتحالف يقرون مشروع وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة 

المؤتمر والتحالف يقترحون التوقيع على الوثيقة برعاية 
الرئيس هادي وخادم الحرمين الشريفين

أقـــرت اللجنة العامة   
للمؤتمر الشعبي العام 
وأحـــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الديمقراطي في اجتماعها 
برئاسة الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الوثيقة الوطنية الهامة 
«وثيقة المصالحة الوطنية 
الــشــامــلــة مـــن أجـــل تحقيق 
ــي  ــت ـــي» وال اصــطــفــاف وطـــن
تمثل خارطة طريق أمام كل 
القوى السياسية والمجتمعية 
فــي الــســاحــة لمجابهة كافة 
األخــطــار والــتــحــديــات التي 
تـــواجـــه الـــوطـــن مـــن خــالل 

اصطفاف وطني.
وحـــــدد مـــشـــروع وثــيــقــة 

المصالحة الوطنية الشاملة 
أربعة ثوابت وطنية يجب 
ان تلتزم بها كافة األطراف 
الــمــوقــعــة عــلــيــهــا.. كــمــا أن 
على األطــراف الموقعة على 
الوثيقة أن تلتزم بالعمل على 
تنفيذ سبع قضايا وطنية 

مهمة.
واقترح المشروع أن توقع 
الوثيقة برعاية فخامة األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية، وخادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز، ودول مجلس 

التعاون الخليجي..

نص الوثيقة ص٤

سياسيون يستغربون عدم إدانة أحزاب المشترك جريمة النفق اإلرهابي


