
المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة االعتداء اإلرهابي بالعرضي ويؤكدون تضامنهم مع الجيش واألمن

جريمة نكراء خارجة عن القيم اإلسالمية السمحاء
الجريمة اإلرهابية إحدى نتائج التعبئة الخاطئة والتحريض السياسي الذي تمارسه بعض القوى ضد العسكر
ندعو األجهزة األمنية إلى أخذ الحيطة والحذر ووضع خطط احترازية لحماية أمن المجتمع
بعض القوى تسعى لعرقلة مسار التسوية وإفشال مؤتمر الحوار من وراء األعمال اإلرهابية

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، بشدة االعتداء 
اإلرهابي اإلجرامي الجبان الذي استهدف مستشفى مجمع وزارة الدفاع 
العرضي، صباح الخميس، وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى 

بينهم أجانب.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -في بيان صادر عنه- االعتداء 
اإلرهابللي جريمللة نكراء خارجللة عن كل القيللم والمبادئ اإلسللالمية 
السمحاء، وقيم وعادات المجتمع اليمني الذي يرفض العنف والتطرف 

واإلرهاب.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذا االعتداء اإلرهابي الجبان 

والغادر يسللتهدف أمن واسللتقرار اليمللن، وإثارة الفوضللى، ويمثل 
امتدادًا لمخطط استهداف المؤسسة العسللكرية واألمنية من قبل 
العناصللر اإلرهابية التي تسللتبيح دماء األبريللاء دون وازع من دين أو 

ضمير أو قيم.
وأعتبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه هذا االعتداء االرهابي إحدى 
نتائج التعبئة الخاطئة والتحريض السياسي واإلعالمي الذي تمارسه 
بعض القوى السياسية ضد المؤسسة العسكرية واألمنية، ومحاولة 

لعرقلة مسار التسوية السياسية وإفشال مؤتمر الحوار الوطني.
ودعا المؤتمر الشللعبي العللام وحلفللاؤه األجهزة األمنيللة إلى أخذ 

الحيطة والحذر وتفويت الفرصة على العناصر اإلرهابية واإلجرامية 
التي تسللعى إلى نشللر الفوضى عبر استهداف أمن واسللتقرار البالد، 
مطالبين إياهم بوضع خطط أمنية احترازيللة لحماية أمن المجتمع، 

والمنشئات العسكرية واألمنية والمدينة بشكل عام.
كما طالبوا في الوقت نفسه بسللرعة التحقيق في االعتداء اإلرهابي 
وإعالن نتائجه للرأي العام وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا 
جزاءهم الرادع، مؤكدين تضامن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الكامل 
مع المؤسسللة العسللكرية واألمنية في مواجهة اإلرهللاب والتطرف 

والعنف. 

وأشللاد المؤتمر الشللعبي العام وحلفاؤه بتفاعل المواطنين الذين 
هبوا للتبرع بالدم لضحايا اإلعتداء اإلجرامي اإلرهابي الجبان، داعين 
كل كوادرهللم وأنصارهم في العاصمة صنعاء وجميللع المواطنين إلى 

التبرع بالدم لضحايا االعتداء االرهابي.
وترحم المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على الشهداء الذين سقطوا 
جراء هذا العمل اإلرهابي من الجنود والعاملين في مستشفى العرضي، 
معربين عن تعازيهم ومواسللاتهم ألسللر الشللهداء من عسكريين 
ومدنيين يمنيين وألسر الضحايا األجانب الذين سقطوا في االعتداء 

اإلرهابي.. متمنين للجرحى الشفاء العاجل. 
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برئاسة الدكتو قاسم سالم .. 

المجلس األعلى للتحالف يرحب ببيان مجلس األمن 
نثمن عاليًا التأكيد الدولي على إنجاز الحوار وفقًا للمبادرة الخليجية
حكومة الوفاق تقف عاجزة أمام حسم الصراع في دماج
عودة المتحاورين الى ضمائرهم ضرورة للتعامل الصحيح مع قضايا الوطن

وقف المجلس األعلى للتحالف الوطني الديمقراطي، 
أمللام مؤتمللر الحللوار الوطنللي الشللامل ومخرجاته، 
ومواقف السيد جمال بن عمر المنحازة والتحريضية 
وتصريحاتلله التى جعلت منه طرفًا وليس وسلليطًا 
داخل الساحة اليمنية، وذلك برئاسة الدكتور قاسم 
سللالم- رئيللس المجلللس األعلللى للتحالللف الوطني 

الديمقراطي، وحضور أمناء عموم أحزاب التحالف.
واستعرض المجلس -في دورته االستثنائية التي 
اختتمت اعمالها األسللبوع الماضي- البيان الصحفي 
لمجلللس األمن الذي صللدر مؤخرًا وتصريللح األمين 
العام لألمم المتحللدة، وكانا محللل ترحيب وتقدير 
كونهما جاءا بمثابة رد عملي على تصريحات السيد 
جمللال بنعمر من جهلله، وبمثابة توجيه ومناشللدة 
للمتحاوريللن النجللاز الحللوار وفقًا لما أكللدت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس 

األمن بشأن اليمن. 
وثمن المجلس األعلى ألحزاب التحالف هذا الموقف 
تثمينًا عاليللًا، مؤكدًا على ضللرورة التعامل بجدية 
وموضوعية مع مناشدته لألمين العام لألمم المتحدة 
ومجلللس األمللن الدولللي، وبمللا يتسللق وموقفهما 

األخيرين تجاه مسار العملية السياسية في اليمن.
كما وقللف المجلس أمام األوضللاع األمنية المنفلتة 
والمصحوبة بأداء إعالمي منفلت ُوظف لصالح توسيع 
دائرة الفوضى داخل الساحة اليمنية وتعطيل حركة 
 الى محاولللة تعطيل 

ً
المؤسسللات الرسللمية وصوال

مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته وجر طرفي 
 من االتفاق، 

ً
المعادلة داخل الساحة الى االقتتال بدال

وجعل الفوضى قاعدة، والقتل المتواصل في الشوارع 
 لتغييب الدولة والحكومة، مشيرًا 

ً
رديفًا لها ومدخال

لقضية "دماج" النازفللة والتي تقف الحكومة عاجزة 

في مواجهة الموقف وحسللم هذا الصراع. وجدد 
المجلس االعلللى للتحالف الوطنللي الديمقراطي- 
فللي دورتلله االسللتثنائية- التأكيد علللى اهمية 
العودة الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومناشللدة رعاتها االساسلليين الللى التدخل في 
تفسللير بنودها والوقوف على مخرجللات الحوار 
وقضايا الخالف للفصل بين ما ينسجم مع المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وما يتقاطع معها.. 
كي تكون لهم اسهاماتهم في الوصول الى توافق 
بين اطراف الحوار سللواء ما يتعلق بشكل الدولة 
وهيكلهللا أو قضيتي الجنللوب وصعدة وموضوع 

المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية . 
وشدد المجلس على أن اليمن اليوم بأمس الحاجة 
إلى األشقاء سواء بسواء، إن لم يكن أكثر، من فترة 
إسللهاماتهم األولى التي أوصلت إلى التوقيع على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" 
التللي حفظللت لليمللن توازنهللا وجنبتهللا شللر 
المواجهة التللي كان الجميع على أبللواب فوهتها 

المدمرة.  ودعا المجلس االعلى للتحالف الوطني 
الديمقراطللي، أعضللاء مجلللس األمللن الخمسللة 
واالتحاد األوروبي لكي يتكامل جهدهم ودورهم 
مع رعاة المبادرة الخليجية الذين كان لهم السبق 
في احتللواء الصللراع وإغللالق أبوابه، مؤكللدًا على 
أهمية أن يعود المتحاورون في قاعات الحوار إلى 
ضمائرهم كي يتعاملوا مع قضية الوطن والمواطن 

بتجرد بعيدًا عن التخندق والمكابرة.
وأشار المجلس إلى أن دورته االستثنائية كانت 
حريصة كل الحللرص على قراءة الواقع كما ينبغى 
قراءته بعيللدًا عن التخنللدق الحزبللي، وبحضور 
جميع مكونات التحالف باسللتثناء حزب الشللعب 
الديمقراطللي "حشللد" الللذي غللاب دون مبرر، 
معتبرًا هذا الغياب واالنقطاع عن لقاءات التحالف 
الوطنللي الديمقراطي والمجلللس األعلى للتحالف 
خروجًا عن استراتيجية التحالف التي وقع عليها 
والتزم بموادها وبنودها جميع األحزاب التي كّونت 

هذا التحالف.

واعتبر المجلس األعلى أن مقاطعة حزب الشعب 
الديمقراطللي الجتماعاتلله خللروج عللن ضوابط 
واسللتراتيجية التحالف، ما اعتبللره المجتمعون 
انسللحابًا ذاتيللًا من قبللله ال يسللتدعي أي موقف 
أكثر من موافقة المجلس على إنهاء عالقة الحزب 
بالتحالف الوطني الديمقراطي، وهو األمر الطبيعي 
في إطار التحالفات المتعارف عليها وضوابطها 

وقيمها األخالقية. 

منوهًا إلى أن التحالف ينص على التزام "اخالقي 
أدبي ومعنوي" تنبثق عنه إجراءات عملية تفصل 
بين المنسللحب والمتجللاوز لحللدود التحالف كي 
تستقر العالقة في سللياقها العملي دونما حاجة 
إلى ردود أفعال أي كانت والدخول في بحر الجدل 
الذي ال يوصل إلى أية نتيجة.. طالما والتجاوزات 
قد حدثللت وخللرق الضوابط قد تحققللت.. وكل 

مخالف مسئول عن مخالفته.

المؤتمر الشعبي يدين 
محاولة اغتيال نعمان 

> دان مصللدر مسللئول فللي المؤتمللر 
الشللعبي العللام محاولللة االغتيللال التي 
تعللرض لهللا الدكتور ياسللين سللعيد 
نعمان - األمين العام للحزب االشتراكي 
اليمني نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني 
- صبللاح أمس أمللام منزله فللي العاصمة 

صنعاء.
واعتبللر المصللدر أن محاولللة اغتيال 
نعمان بأنها تندرج في سياق المخطط 
اإلرهابي إلثارة العنف والفوضى في اليمن 

والنيل من أمنه واستقراره.
وفيما هنأ المصدر أمين عام االشتراكي 
بنجاتلله مللن محاولللة االغتيللال ،عبللر 
عللن تضامللن المؤتمللر الشللعبي العام 
معه،مطالبللًا في الوقت نفسلله األجهزة 
األمنيللة بفتللح تحقيللق سللريع وعاجل 
فللي الحللادث وإعللالن نتائجلله وضبللط 
المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع..


