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في بيان مهم للمؤتمر والتحالف

مخطط اغتيال الزعيم عمل إرهابي يستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدته

عناصر إرهابية قامت بحفر نفق من هنجر بشارع صخر باتجاه منزل الزعيم

على أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف ضبط النفس وتفويت الفرصة على الساعين إلجهاض التسوية
ندعو سفراء الدول الراعية للمبادرة ولجنة الخبراء الدولية إلى تحمل مسئوليتهم ومتابعة التحقيقات

بسم الله الرحمن الرحيم
يا جماهير شعبنا اليمني االبي في الداخل والخارج
يا أعضاء المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفاءه

في لحظة فارقة من تاريخ شعبنا وفي وقت عصيب 
وأوضاع خطيرة تعيشها البالد على مختلف األصعدة، 
وتداعيات تعم نذرها ارجاء اليمن وتمس حياة أبنائه، 
وتصاعد لالقتتال هنا وهناك.. وحدوث اعمال ارهابية 
شنيعة طالت االفــراد والمؤسسات ومكونات الدولة 

المختلفة..
وفيما القلوب دامية جراء العمل اإلرهابي البشع الذي 
راح ضحيته ١٤ جنديًا من افراد القوات المسلحة قتلوا 
ذبحًا في محافظة حضرموت، إذ بنا نفاجأ باكتشاف 
عمل إرهابي منظم يستهدف الوطن وأمنه واستقراره 
ووحــدة أراضــيــه ونسف العملية السياسية والسلم 
االجتماعي.. من خالل قيام عناصر إرهابية بحفر نفق 
أرضي من هنجر أعد خصيصًا لتنفيذ العملية اإلرهابية 
يمتد من شارع صخر -في العاصمة صنعاء- إلى منزل 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، يستهدف حياته واسرته وافراد أمنه وقيادات 
المؤتمر والشخصيات االجتماعية التي تتردد عليه 
من وقت آلخر.. كعمل إرهابي جبان تهتز له الفرائص 
ـــدان ويــدمــي قلب الــوطــن النابض  وتقشعر منه األب
بالحياة وابنائه المتطلعين للسلم واالمن، ويستهدف 
الزج بالبالد في اتون حرب اهلية تقضي على األخضر 
واليابس وتسقط خيارات السالم ونتائج مؤتمر الحوار 
الوطني والتسوية السياسية السلمية القائمة على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني.. والجهود الوطنية واإلقليمية والدولية 
المخلصة والحريصة على أمن واستقرار اليمن ووحدته 

ونجاح التسوية السياسية .

يا جماهير شعبنا:
إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب 
التحالف الوطني وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، يقدرون لفخامة الرئيس 
عبد ربه منصور هــادي االهتمام الكامل الــذي ابداه 

والمتمثل بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية ورئيسي 
جهازي االمن القومي واالمن السياسي واألجهزة ذات 
العالقة بسرعة التحقيق العاجل والفوري بشأن هذه 
الجريمة والوصول الى الجناة والمخططين والمنفذين 

ومن يقف وراء هذه العملية.
لة القيام بسرعة 

ّ
واللجنة العامة تهيب باللجنة المشك

التحقيق لكشف الجريمة ومنفذيها ومــن يقفون 
هــا وإعــالن ذلك للرأي العام واحالة المجرمين  وراء

للعدالة.

يا جماهير شعبنا األبي :
ان اللجنة العامة وقيادات أحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وهي توضح ما حدث من عمل إرهابي، 
تعتبر هــذا بالغًا قانونيًا لألجهزة األمنية لتحمل 

َ
ل

المسؤولية المناطة بها قانونًا، وتتوجه بالدعوة لسفراء 
الــدول الراعية ولجنة الخبراء التابعة لألمم المتحدة 
الى تحمل مسؤوليتهم من خالل التعرف على مسرح 
الجريمة ومتابعة التحقيقات والتعامل معها بمسؤولية 
كاملة طبقًا للصالحيات المناطة بهم وعلى ضوء قرارات 

مجلس األمن.
إن اللجنة العامة وهي تعلن لجماهير الشعب هذه 
تؤكد أن حياة كل يمني هي امر 

َ
الواقعة االجرامية ل

مقدس.. وكل استهداف لحياة مواطن يمني، ومن باب 
أولى زعاماته، هو جريمة ال يجوز بأي حال من األحوال 
السكوت عنها واهمالها ألن ذلــك يشجع العناصر 
اإلجرامية على االستمرار في التخطيط وتنفيذ جرائم 

جديدة.
إن اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
تدعو أعضاء الحزب وانصاره وحلفائه الى ضبط النفس 
واليقظة لتفويت الفرصة على كل الساعين إلجهاض 
العملية السلمية والــزج بالوطن في اتون الصراعات 

السياسية والحروب األهلية.
وتؤكد اللجنة العامة وأحزاب التحالف أن هذا العمل 
اإلرهابي الجبان لن يزيد المؤتمر وقياداته وقواعده 
وأنصاره إال صالبة وتماسكًا وتالحمًا وارتباطًا بالوطن 
وابنائه والنضال من أجــل أمنه واستقراره وتحقيق 

أحالمه وتطلعاته.
وليعلم المجرمون والمتآمرون ان استهداف الزعيم 
علي عبدالله صالح هو استهداف للوطن ووحدته وأمنه 
واستقراره واستهداف لكل قيادات المؤتمر واعضائه 
وانصاره وحلفائه وكل الخيرين في هذا الوطن المؤمنين 

بالحوار والسالم.
هذا وستظل اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني 
في حاله انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات على 

الساحة الوطنية.
وليخسأ الخاسئون، والنامت اعين الجبناء.. وصدق الله 

العظيم القائل ((وال يحيق المكر السيئ إال بأهله))
حفظ الله اليمن حرًا أبيًا آمنًا مستقرًا.. وعاش المؤتمر 

قائدًا ورائدًا
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن اللجنة العامة 
واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صنعاء ١١ اغسطس ٢٠١٤م..

أصدر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانًا مهمًا بشأن الكشف عن إحباط  
مخطط الغتيال الرئيس الســابق رئيس المؤتمر الشــعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، وذلك عبر 

نفق شق من هنجر مجاور لمنزله الكائن في شارع صخر- وسط العاصمة صنعاء.
"الميثــاق" تنشــر نــص البيان الصادر عــن اللجنــة العامة للمؤتمــر واحزاب التحالــف الوطني 

الديمقراطي:

المؤامرة استهدفت حياة الزعيم وأسرته 
وقيادات المؤتمر وزج البالد في حرب أهلية

المخطط اإلرهابي لن يزيد المؤتمر قيادة وقواعد  إال صالبة وتماسكًا
نقدر عاليًا للرئيس هادي اهتمامه وتوجيهاته بتشكيل 

لجنة للتحقيق العاجل بشأن الجريمة
اهمال الجرائم شّجع اإلرهابيين على االستمرار في مخططاتهم
العمل اإلرهابي أراد اسقاط خيارات السالم ومخرجات الحوار والتسوية 

والجهود الوطنية واإلقليمية الحريصة على أمن ووحدة اليمن
نهيب باللجنة األمنية سرعة الكشف عن منفذ الجريمة ومن يقف وراءها وإعالن ذلك للرأي العام


