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الزعيــم.. خــــط أحمـــر
إدانات واسعة من الفعاليات الوطنية لمحــــــــــــــــــــــــــــاولة اغتيـال رئيس المؤتمر

إدانة الجرائم اإلرهابية 
ال تكفي بل يجب القضاء 

عليها بشكل حازم
دانــت فــروع المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب 
التحالف الوطني بمحافظات حضرموت وشبوة 
والمهرة وسقطرى المخطط اإلرهــابــي الــذي 
استهدف الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام.. مهنئين الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر على نجاته من 
المؤامرة التي استهدفت حياته وأفراد أسرته، 
مقدرين دور فخامة األخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في التعاطي الجاد والمسؤول 
ــع هـــذا الــمــخــطــط الــخــطــيــر وتــشــكــيــل لجنة  م

للتحقيق..
وقالوا في بيانات صــادرة عنهم: إن اإلدانــات 
وحدها ال تكفي، بل البد من مواجهة مثل هذه 
الجريمة وغيرها بشكل حازم وبالقضاء على منابع 
اإلرهـــاب وريــاحــه وعــدم القبول بتلك األعمال 
اإلجرامية التي ال تستهدف الزعيم فقط وإنما 
كل اليمنيين وتسعى إلدخال البالد في نفق مظلم 

حمد عقباه.
ُ
وجرها الى ما ال ت

معتبرين هذه المحاولة اإلجرامية الجبانة التي 
أقــدم  الحاقدون والمتآمرون على تنفيذها من 
خالل حفر النفق المشئوم بهدف اغتيال قامة 
وطنية بحجم الزعيم علي عبدالله صالح عمًال 

إرهابيًا غير مسبوق.
الفتين إلى أن من قاموا بهذا العمل هم عناصر 
وقوى عميلة تهدف إلى عرقلة وافشال التسوية 
السياسية ودعوة الرئيس عبدربه منصور هادي 

لالصطفاف الوطني.

مخطط اغتيال صالح استهدف وأد دعوة الرئيس هادي للمصالحة
دانت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام المخطط اإلرهابي الذي 
كان يستهدف الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- وذلــك عبر حفر نفق من داخــل هنجر في شــارع صخر 

بالعاصمة صنعاء إلى تحت منزله.
واعتبرت الهيئة الوزارية للمؤتمر أن هذا العمل اإلجرامي اإلرهابي 
الــذي كــان يستهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح وحياة أسرته 
وأفــراد حمايته وقيادات المؤتمر الشعبي العام، إنما يعكس حقيقة 
الحقد الذي يعشعش في نفوس وعقول من خططوا ومولوا ونفذوا هذا 
العمل اإلرهابي.. وأكدت أن هذا العمل اإلرهابي بقدر ما كان يستهدف 
حياة الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام، بقدر ما كان يستهدف في الوقت نفسه وأد دعوة وجهود فخامة 
األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- للمصالحة واالصطفاف 
الوطني؛ باعتبار أن (عملية حفر النفق) جاءت في وقت يسعى فيه الرئيس 
هادي ومن ورائــه المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الخيرة في اليمن 
إلى تجاوز صراعات الماضي وخلق اصطفاف وطني لمواجهة التحديات 

واألزمات التي تحدق باليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
وثمنت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام اهتمام رئيس الجمهورية 
وتوجيهاته للجنة األمنية بالتحقيق في المخطط اإلجرامي، داعية اللجنة 
األمنية إلى سرعة إنجاز التحقيق والكشف عن من نفذ وحفر النفق ومن 

يقف خلفهم ويمولهم وإعالن النتائج للرأي العام.

على رعاة المبادرة تحمل مسؤوليتهم في 
التعامل مع مخطط استهداف الزعيم

دان مؤتمريو محافظتي تعز وإب وحلفاؤهم العمل 
اإلرهابي الجبان الذي استهدف الزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقالوا في بيان صادر عنهم: وبالدنا تعيش أحداثًا 
مؤلمة جــراء مــؤشــرات انهيار الــدولــة على مختلف 
ــذي  ــي وال الــمــســتــويــات، انكشف المخطط االجــرام
لم يقتصر على السعي في األرض فسادًا بل تجاوز 
شرهم ومكرهم الذي تزول منه الجبال.. فتلك العقول 
االجرامية التي أبدعت في خططها الرتكاب الجرائم 
البشعة لم تكتِف غرائزهم- التي ال ترتوي- بما سفكوه 
ــاء فــي وطننا الحبيب حتى اخترقوا جوفها  مــن دم
بأنفاقهم المظلمة محاولين أن يصلوا من خاللها الى 
غاياتهم الدنيئة المتمثلة باغتيال الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ظنًا منهم أن الله 
غافل عما يعمل الظالمون.. وقد فضحت تلك المؤامرة 
الدنيئة الوجوه القبيحة التي تسعى إلى نسف عملية 
التسوية السياسية واستكمال المخطط االنقالبي 
للوصول الى السلطة من خالل االعمال اإلرهابية التي 
تستهدف تدمير الوطن وافشال دعوة فخامة رئيس 
الجمهورية للمصالحة الوطنية.. ويأتي تنفيذ هذا 
المخطط اإلرهابي ليكشف بوضوح أن القوى الحاقدة 
التي استهدفت قيادات الدولة في مسجد دار الرئاسة 
ماتزال تستجر وتفنن في اساليب القتل وتثبت أنها 
ليست مستعدة للعيش في ظل حالة الوفاق التي أكدت 

عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأضافوا: أن هذا المخطط االجرامي يكشف بوضوح 
المخطط التدميري الذي يستهدف اشعال الحرب 
األهلية في البالد ونسف ما تبقى من بنيان الدولة أرضًا 
وانسانًا وتخريب كل ما تحقق للشعب من منجزات 
في مختلف المجاالت وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر 

ـــحـــوار الـــوطـــنـــي.. ويــجــب أال  ال
تمر هــذه الجريمة مـــرورًا عابرًا 
كسابقاتها من االعمال اإلرهابية 
واالجــرامــيــة الــتــي نفذتها القوى 

اإلجرامية.
واســتــطــرد مؤتمريو تعز وإب 
وحلفاؤهم بالقول: إننا ومعنا كل 
الخيرين من أبناء الوطن نجد أنفسنا 
أمام هذه الجريمة على محك حقيقي 
اختباري إما أن نقف أمام مسئوليتنا 
التاريخية تــجــاه هــذا الــوطــن نظرًا 
لما تمثله هــذه الجريمة وغاياتها 
الدنيئة من تقويض للتسوية السياسية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واعادة 
البالد إلى المربع األول.. التي تستهدف 
اليمن أرضًا وانسانًا والدفع بالوطن الى أتون 
الحرب األهلية التي أحبطتها حنكة الزعيم 
علي عبدالله صالح الــذي عمل جاهدًا على 
الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره وحماية 
نسيجه االجتماعي من التمزق.. وإما أن يكون 

السكوت رضا بالخيار األول وذلك مستحيل.
ونـــاشـــدوا ســفــراء الــــدول الــراعــيــة للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية تحمل مسئوليتهم 
التاريخية للتعامل مع هذه الجريمة بكل مسئولية 
وفقًا للصالحيات المناطة بهم وعلى ضوء قرارات 

مجلس األمن.
معلنين الــوقــوف الكامل مــع الــقــيــادة السياسية 
والجيش واألمن لتحقيق األمن واالستقرار والوقوف 
في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن 

ووحدته واستقراره.

دانــت قيادة وقــواعــد المؤتمر الشعبي العام وأحـــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي بمحافظات مــأرب والبيضاء والجوف بشدة الفعل اإلجرامي 
اإلرهابي المتمثل بمحاولة اغتيال الزعيم علي عبد الله صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام عبر النفق الذي تم حفره من هنجر في شارع صخر باتجاه منزله.
مؤكدين في بيانات صادرة عنهم ان هذه الجريمة كانت تستهدف الوطن 
والتسوية السياسية واألمن واالستقرار وعرقلة تنفيذ المبادرة ومخرجات 
الحوار والدعوات للمصالحة الوطنية الشاملة من خالل جر البالد الى حرب 

اهلية.
وحذروا من خطورة محاولة المساس بالزعيم وقيادات المؤتمر.. مثمنين 
توجيهات األخ عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية- وتشكيله لجنة 

تحقيق بهذا الشأن وسرعة كشف الحقائق للرأي العام..

مشددين على أهمية االصطفاف الوطني برعاية رئيس الجمهورية 
إلفشال المخططات االرهابية والتآمرية التي تستهدف اليمن وأمنه 

واستقراره ووحدته.
وهنأت البيانات باسم قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي بمحافظات البيضاء والجوف ومأرب الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر بمناسبة نجاته من المحاولة الشيطانية 

اآلثمة التي استهدفته عبر ذلك النفق..
وأعربوا عن أملهم في أن تعلن اللجنة المشكلة نتائج 

التحقيق في أســرع وقــت لكشف الجريمة 
ها وإعالن ذلك  ومنفذيها ومن يقفون وراء

للرأي العام وإحالة المجرمين للعدالة.

السالل: محاولة اغتيال رئيس 
المؤتمر كانت ستؤدي إلى كارثة

ـــــال عــضــو  ق
مــــــجــــــلــــــس 
الــشــورى علي 
عبدالله السالل 
ـــمـــؤامـــرة  إن ال
ــتــي  الـــدنـــيـــئـــة ال
اســــتــــهــــدفــــت 
-رئــيــس المؤتمر 
الــشــعــبــي الــعــام- 
عـــبـــر حـــفـــر نــفــق 
ــفــخــيــخ مــنــزلــه  وت
ــــت ســتــســفــر  ــــان ك

في حال تنفيذها عن آالف الضحايا من الجنود 
والمواطنين باعتبارها استهدفت الجامع ومنزل 
الزعيم والحي المحيط به والمركز التجاري القريب 

من المنزل.
وأضــاف السالل في تهنئة للزعيم علي عبدالله 
صالح ونجاته من االغتيال: إن هذه الجريمة الغادرة 
هدفت بدرجة اساسية الى افشال دعــوة المصالحة 
الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي وشاركه فيها رئيس المؤتمر كما أبدى استعداده 
للتسامح والمرور فوق الجراح تحقيقًا لالصطفاف وتجنيب 
الوطني حربًا أهلية كان يخطط لها أولئك المجرمون الذين 
ال يريدون لليمن االستقرار أو أن تتفرغ الدولة والحكومة 
لمشاريع التنمية واستيعاب المساعدات المادية للمانحين.

علماء ومرشدو تعز:

 نطالب بمحاكمة عاجلة لإلرهابيين
دان علماء ومرشدو محافظة تعز واستنكروا بشدة المخطط 
اإلرهابي الذي استهدف الزعيم علي عبدالله صالح، والذي كان 
سيجر اليمن إلى نفق مظلم في حال نجح اإلرهابيون في تنفيذه..
 وقالوا في بيان صادر عنهم: إذا كان الله قد حفظ اليمن من 
االنهيار أثناء األزمــة التي أغرقت البالد في مشاكل ال حصر 
لها وقــد تمكن اليمنيون من تجاوز المحنة عبر المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ورغم كل الجرائم التي ارتكبت 
في حق الوطن والمواطنين، رغم كل ذلك فقد لطف الله 
بشعبنا بفضله تعالى وتحمل العقالء ما أصابهم من أحداث 
ات، إّال أننا مازلنا نستشعر أن المخطط اإلرهابي مازال  واعتداء
يطل علينا كل يوم بشكل جديد ما لم تقف الدولة بكل مؤسساتها 
صفًا واحدًا لمواجهة هذا الخطر الداهم ولجمه قبل أن يستفحل 
شره ويدخل الوطن في غياهب الفتن والصراعات التي ال حدود لها، 
ات  ونطالب السلطة القضائية القيام بواجباتها بعيدًا عن االنتماء

الحزبية.
كما طالب علماء ومرشدو محافظة تعز القيادة السياسية واألمنية 
القيام بواجبهم في حماية الوطن والمواطنين من هذه األعمال 
اإلرهابية ألن ذلك من واجب الدولة والجيش واألمــن فعليها تقع 
مسئولية القبض على مخططي وممولي ذلك النفق الذي كان سيؤدي 
ناس أبرياء سيدخل الوطن في صراعات ال تنتهي، وكذلك 

ُ
إلى مقتل أ

سرعة تشكيل محاكم مستقلة لمحاكمة المجرمين بهذه األعمال 
الدخيلة على يمن األمن واإليمان.. الفتين إلى أنه إذا لم تقم الجهات 

المعنية بواجبها نحو وطنها وأبنائه فتعتبر شريكًا بالجريمة.

نقابة المهن التعليمية:

 نطالب بكشف مرتكبي 
الجريمة للرأي العام

دانت النقابة العامة للمهن التعليمية بمحافظة إب العمل اإلجرامي 
الذي استهدف اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- من خالل حفر نفق أرضي من شارع صخر باتجاه منزله.. 
وطالب فرع النقابة بمحافظة إب -في بيان له- بسرعة كشف مرتكبي 
هذا العمل االجرامي وتقديمهم للعدالة واطالع الرأي العام بتفاصيله.

مؤكدين وقوفهم واصطفافهم مع أمن الوطن واستقراره وسلمه 
االجتماعي ونبذ التطرف والقتل واإلرهاب.

الجمعيات التعاونية السمكية:

نتضامن مع المؤتمر ضد األعمال 
اإلرهابية التي تستهدف قياداته

دانت الجمعيات التعاونية السمكية بتعز واستنكرت بشدة العمل 
العدواني على الهامة الوطنية وموحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح، 
معتبرة ذلــك العمل الجبان محاولة لنسف العملية السياسية والسلم 
االجتماعي وادخال البالد في أتون حرب أهلية تقضي على األخضر واليابس 
واسقاط مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والجهود الوطنية االقليمية الحريصة 

على نجاح التسوية السياسية.
وقالت في بيان صادر عنها: إننا نقف صفًا واحدًا مع المؤتمر الشعبي العام ضد 
االنتهاكات العدائية التي تستهدف قيادته العليا وكل مكوناته التنظيمية.. 
مطالبة بالمحاكمة العادلة لكل المدانين باالعتداء اإلرهابي ومن ثبت 

تورطهم في مخطط محاولة اغتيال الزعيم.

الهيئة الوزارية للمؤتمر: 

مؤتمريو تعز وإب وحلفاؤهم:

مؤتمريو وتحالف الجوف ومأرب والبيضاء: 

مؤتمر وتحالف حضرموت وشبوة 
والمهرة وسقطرى:

نطالب بسرعة كشف مؤامرة النفق وإحالة المجرمين إلى العدالة


