
دان المؤتمر الشــعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واســتنكروا بشــدة جريمة التفجيرات االرهابية النكراء التي اســتهدفت جامعي بدر والحشــوش  
بالعاصمة صنعاء وكذا التفجير الذي وقع بمحافظة صعدة.. والتي أدت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبر المؤتمر الشــعبي العام وأحزاب التحالف الوطني هذه التفجيرات جريمة ارهابية شــنيعة تعكس ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني الذي عرف بســلمه وتســامحه 
وتعايشــه وعلى ديننا االســالمي الحنيف وتجســد مدى ما وصلت إليه العناصر االرهابية التي تخطط وتنفذ هذه االعمال من حقد على المجتمع وأبنائه وأمنهم واستقرارهم 
بحيث لم تعد تلك العناصر تعيش إالَّ من خالل مناظر الدماء وأشالء الضحايا االبرياء واستهداف بيوت الله ومساجده وأثناء الصالة في مشهد يؤكد مدى االجرام الذي يمارسه 

هؤالء المتطرفون واإلرهابيون دون وازع من دين أو ضمير أو اخالق.

المؤتمر والتحالف يدينون التفجيرات اإلرهابية في جامعي «بدر والحشوش» بصنعاء
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وأكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف ان هذه االعمال 
االرهابية ال صلة لها بالدين االســالمــي وقيمه في التعايش 
والتسامح، بل هي جرائم تندرج في اطار تشويه االسالم وتسعى 
لخلق فتن مذهبية وطائفية مقيتة لم يعرفها شعبنا اليمني 

على مدى تاريخه.
لقد سبق وحذر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف مرارًا 
من مخاطر ثقافة االرهاب والعنف والغلو والتطرف والتكفير 
هــا من القوى التي تدعمها سياسيًا وإعالميًا  ومن يقف وراء
وتساندها بنشر ثقافة الحقد والكراهية على امن واستقرار 
ووحــدة اليمن، وهم يحذرون اليوم من سعي تلك القوى الى 
جر البالد الى سيناريوهات مشابهة لما يجرى في بعض البلدان 
الشقيقة كسوريا والعراق وليبيا من حروب مدمرة تأكل االخضر 

واليابس .
ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه دعوتهم الى خلق 
اصطفاف وطني واسع لمواجهة ثقافة االرهاب والتطرف فكرًا 

وسلوكًا وممارسة عبر استراتيجية وطنية يشارك الجميع في 
صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وحمل المؤتمر الشعبي الــعــام وحلفاؤه االجــهــزة االمنية 
مسؤولية ما وصلت اليه االوضــاع من انفالت امني ،مطالبين 

تلك االجهزة بكشف من يقفون وراء هذه االعمال االرهابية 
ات التي من  وضبطهم وتقديمهم الى العدالة واتخاذ االجــراء

شأنها حماية أمن واستقرار المجتمع.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحـــزاب التحالف الوطني وهم 

يجددون ادانتهم واستنكارهم لهذه الجرائم االرهابية فإنهم 
يدعون كافة القوى السياسية الى استشعار مخاطر ما يجري 
في البلد من ضرب لألمن واالستقرار وإدخاله في دوامة العنف 
ما يجعل الجميع امام مسؤولية تاريخية تفرض عليهم سرعة 
استكمال الحوار الجاري برعاية أممية والتوصل إلى اتفاق وطني 
ينهي االزمة القائمة ويهيئ إلعادة الدولة وأجهزتها لممارسة 
مهامها وفي مقدمة ذلك اعــادة االمن واالستقرار والسكينة 
للمجتمع ،فكل تأخير في التوافق الوطني على انهاء االزمة يتيح 
المجال امام القوى التي تخطط لضرب امن واستقرار ووحدة 

اليمن لتنفيذ مشاريعها التدميرية .
وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني عن 
تعازيهم الحارة ألسر الشهداء الذين سقطوا في هذه التفجيرات 
االرهابية.. سائلين المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان 

ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل .

هناك من يريد جر البالد لسيناريوهات سوريا والعراق وليبيا
نجدد الدعوة الصطفاف وطني لمواجهة اإلرهاب والتطرف
البد من استراتيجية وطنية ضد اإلرهاب يشارك الجميع في صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع
نطالب األجهزة األمنية بكشف من يقفون وراء هذه األعمال االرهابية

أقر مبادرة لحل األزمة

التحالف الوطني يستنكر تجنيد 
«هادي» لميليشيات مناطقية

استنكرت أحـــزاب التحالف الوطني الديمقراطي  
ممارسات بعض االطـــراف والمكونات السياسية 
وسعيها الـــدؤوب لخلط األوراق وتــأزيــم المشهد السياسي 
واألمني واإلضرار بمصلحة الوطن ومحاوالت التالعب والتنصل 

عن االستحقاقات التي تمت بين االطراف كافة.
ووقفت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي- خالل اجتماع 
عقدته األربعاء الماضي في مقر قيادة التحالف بصنعاء، إزاء 
عملية التجنيد التي يقوم بها الرئيس المستقيل عبد ربه 
منصور هادي من شباب المحافظات الجنوبية والشرقية وتسليح 
ميليشيات تابعة له وإحاللها في مقرات الجيش واألمن، مؤكدين 

أن مثل هذه التصرفات تعمل على تأجيج الوضع.
مشيرين الى أن اعالن تكتل «انقاذ» يعد هروبًا من تحمل 
المسؤوليات الوطنية التي تحتم على الجميع الحفاظ على قدر 
من التوافق والمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل اليمن بعيدًا 

عن قرع طبول الحرب والفتن الطائفية والجهوية.
وأوضح رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الدكتور 
قاسم سالم أن المكيال االساس للوطن يتمثل في وحدة الوطن 
وحريته وأمنه واستقراره، مستغربًا الدعوة للقبائل والعشائر 

واألســر أو أية دعوة ذات طابع مذهبي أو طائفي أو مناطقي 
للتكتل لمواجهة طرف سياسي معين أال وهو أنصار الله الذين 
أصبحوا معترفًا بهم على الساحة السياسية وشاركوا في مؤتمر 

الحوار الوطني.
واستعرض االجتماع مستجدات المشاورات السياسية مشددًا 
على ضــرورة أن يكون الحوار وفق مرجعية الدستور النافذ 
والمبادرات االتفاقات الموقعة بين االطراف السياسية، رافضًا 
أي محاوالت لتمرير لعبة التمديد أو التنصل عن االلتزامات التي 

أقرتها تلك المبادرات.
مشيدًا باالتفاق الذي توصل إليه المتحاورون وأفضى الى توافق 
كافة المكونات على تشكيل مجلس رئاسي من كافة االطراف 
واإلبقاء على السلطات التشريعية وتوسيع قوام مجلس الشورى.
وأقر االجتماع الرؤية التي تقدمت بها أحــزاب التحالف والتي 
تضمنت الدعوة الى ترشيد الخطاب االعالمي وعــدم المساس 
بالحريات العامة أو قمع المظاهرات السلمية وسحب االسلحة 
الثقيلة والمتوسطة من الميليشيات كافة وترسيخ مبدأ الشراكة 
الوطنية وعدم االقصاء والتهميش وغيرها من بنود المبادرة التي 

رأى فيها المجلس حًال لألزمة الراهنة التي يمر بها الوطن.

توافق المكونات  السياسية على تشكيل مجلس رئاسي خطوة مهمة لحل األزمة

المؤتمر وحلفاؤه: الجريمة محاولة لجر البالد إلى الحرب والفوضى
حّمل هادي ولجانه مسئولية تصفية ٤٥ جنديًا في لحج

قوى اإلرهاب تؤجج الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد

تابع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب  
التحالف الوطني الديمقراطي بقلق 
بــالــغ مــا شهدته محافظة لحج مــن اعمال 
اجرامية ووحشية تمثلت بذبح ٢٩ جنديًا 
بطريقة وحشية من قبل مسلحين ارهابيين 
متطرفين وكذا اقتحام مستشفى ابن خلدون 
وذبح نحو ١٦ جنديًا آخرين بذات الطريقة 

الوحشية.
إن المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي يدينون ويستنكرون 
بشدة هذه الجرائم الوحشية التي ال تمت بصلة 
لديننا االسالمي الحنيف وال ألخالقنا وقيمنا 
اليمنية في التعايش والتسامح ،ويؤكدون 
ان هذه االعمال تستهدف الوحدة الوطنية 

والنسيج االجتماعي وأمن واستقرار اليمن .
ه يعتبرون  ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاء

هذه الجرائم االرهابية النكراء محاولة من القوى 
التي تقف خلفها لجر البالد الى اتــون الحرب 
والفوضى والعنف والطائفية والمناطقية 
البغيضة ،سيما وتلك القوى تصب الزيت على 
النار وتؤجج الكراهية والحقد بين ابناء الشعب 
الواحد وتمارس كل يوم أفعاًال تؤكد جنوحها 
نحو العنف والقتل واقتحام مؤسسات الدولة 
ونهب ممتلكاتها بطريقة لم تعد أهدافها 

ومراميها الخبيثة تخفى على أحد.
ه وهم  إن المؤتمر الشعبي الــعــام وحلفاء
يدينون هذه الجرائم االرهابية النكراء فإنهم 
يحملون عــبــدربــه مــنــصــور هـــادي والــلــجــان 
الشعبية التي يقودها كامل المسؤولية عن 
هــذه الــجــرائــم، مــحــذريــن مــن مخاطر هذه 
األعمال على وحدة الوطن وأمنه واستقراره .

ويــدعــو المؤتمر الشعبي الــعــام وأحـــزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي كافة القوى 
السياسية إلى ادراك مخاطر ما تمر به البالد 
والعمل على توحيد الصف من أجل الحفاظ 
على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة 
مخاطر االرهــاب والعنف والتطرف وإيقاف 
انــزالق البالد الى اتون حرب سيكتوي بنارها 

الجميع دون استثناء.
ويعبر المؤتمر الشعبي الــعــام وأحـــزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي عن تعازيهم 
الحارة ومواساتهم ألسر الشهداء سائلين العلي 
القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم 
مغفرته ويلهم اهليهم وذويــهــم الصبر 

والسلوان.. «إنا لله وإنا اليه راجعون».

صادر عن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي 
صنعاء السبت ٢١ مارس ٢٠١٥م

«التفجيرات» ثقافة دخيلة على 
مجتمعنا المعروف بسلمه وتسامحه

استهداف بيوت الله سعي لخلق 
فتنة مذهبية وطائفية

المؤتمر سبق وحذر من مخاطر اإلرهاب 
ومن يدعمهم سياسيًا وإعالميًا


