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رصاص اإلصــــالح
 يواصل استهداف قيادات المؤتمر

خالل األسابيع الماضية 
ك��ث��ف��ت ت��ل��ك ال��ع��ن��اص��ر 
اإلره���اب���ي���ة  م���ح���اوالت 
اخ��ت��ط��اف أرواح ق��ي��ادات 
المؤتمر الشعبي العام الذي 
يصر على اعالنه التمسك 
على  وي��ش��دد  لتهدئة  با
اعضائه بضبط النفس كي 
ال تنزلق اليمن إلى أتون 

حرب أهلية..
أغلب المحافظات مُنيت 
باستشهاد قيادات مؤتمرية 
في جرائم اغتيال مبرمجة.. 
وه��ذا ج��زء م��ن حصيلتها 

المأساوية..
 ق��ب��ل ي��وم��ي��ن اغتالت 
بعة  تا مسلحة  ت  مليشيا
ل��ح��زب اإلص����الح، الشيخ 
عبدالكريم ذعفان- عضو 
اللجنة ال��دائ��م��ة- أم��ام 
لحكومي  ا لمجمع  ا بة  بوا

للمحافظة.
وقالت مصادر محلية إن 

واباًل من الرصاص استهدف سيارته مما أدى إلى 
استشهاده واثنين من مرافقيه واصابة ابنه. 

وكان وكيل محافظة ذمار قد نجا خالل الشهرين 
الماضيين من محاولتي اغتيال نفذتهما مليشيات 
اإلص��الح وأدت��ا الى استشهاد مواطن وإصابة 

اثنين..
واشارت اللجنة األمنية بالمحافظة الى ان عناصر 
إجرامية بقيادة المدعو شاجع محمد عبد ربه 
الشغدري وعصابته نفذت الكمين الغادر مما أدى 
إلى استشهاد الوكيل ذعفان ومرافقيه فؤاد محمد 

الحاج الشماحي وعبداهلل الهلماني.
وأكدت في بيان لها انه تم إلقاء القبض على 
ثالثة منهم فيما يجري متابعة بقية الجناة الذين 

كانوا يستقلون سيارة هيلوكس غمارتين.
وفي منتصف الشهر الماضي أقدمت عناصر 
مسلحة من أحزاب المشترك على اطالق وابل 
من الرصاص مستهدفة محمد الميثالي مستشار 
محافظ محافظة ذمار وهو يستقل سيارته في 
طريقه إلى الجامعة..كذلك في محافظة إب نجا 
الشيخ محمد بن عبداهلل الشبيبي شيخ مشائخ 
آل شبيب من محاولة اغتيال آثمة من قبل عناصر 

مسلحة تابعة ألحزاب اللقاء المشترك.
وقبل اشهر حاولت مليشيات مسلحة تابعة لحزب 
اإلصالح، اغتيال عضو اللجنة الدائمة الرئيسية 
للمؤتمر رئيس هيئته التنفيذية في محافظة 
مأرب الشيخ ناجي بن علي الزايدي  ما أدى إلى 
استشهاد اخيه وأحد المرافقين وإصابة عدد منهم 
بجروح. وتأتي محاولة اغتيال محافظ مأرب لتؤكد 
حقيقة سعي أحزاب المشترك وعلى أرسها حزب 
اإلصالح إلى تنفيذ مخطط إجرامي يقوم على 

لتصفية  ا و لعنف  ا
ال��ج��س��دي��ة للخصوم 

السياسيين.
وفي امانة العاصمة 
اقدمت عناصر االصالح 
على اس��ت��ه��داف عدد 
من ق��ي��ادات المؤتمر 
احمد  مقدمتهم  ف��ي 
الزهيري عضو اللجنة 
العامة رئيس الدائرة 
التنظيمية بالمؤتمر، 
وعبده مهدي العدلة 

لكتلة  ا عضو  تمر  للمؤ مة  لعا ا للجنة  ا عضو 
البرلمانية، وعلي حمزة عضو األمانة العامة رئيس 
دائرة العالقات العامة بالمؤتمر، وعضو اللجنة 
الدائمة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشيخ 
صغير بن عزيز من قبل مليشيات الفرقة األولى 

مدرع وحزب اإلصالح وعصابات أوالد األحمر.
ونجا عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر األستاذ يحيى الحباري من محاولة اغتيال 

من عصابات أوالد األحمر بمنطقة الحصبة.
ونجا القيادي في المؤتمر الشعبي العام عادل 
محمد قائد من محاولة اغتيال تعرض لها الشهر 

الماضي بصنعاء.
كما نجا الشيخ محمد محمد بشير رئيس فرع 
المؤتمر بمديرية »بني حشيش« بمحافظة صنعاء 
من محاولة اغتيال فاشلة من قبل مليشيات أحزاب 
اللقاء المشترك والفرقة األولى مدرع فيما أصيب 

اثنان من مرافقيه.
ونجا عضو المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عن 

م���دي���ري���ة ه��م��دان 
الجائفي  عبدالسالم 
نوفمبر  منتصف  في 
اغتيال  محاولة  م��ن 
ت  مليشيا ت��ه��ا  ن��ف��ذ
اإلصالح والفرقة كانت 
متمركزة ف��ي ش��ارع 

الستين.
وت���ع���رض ال��ش��ي��خ 
شرف القليصي خطيب 
جامع الصالح لمحاولة 
اغتيال آثمة استهدفته 

وأفراد اسرته.
وفي محافظة ابين نجا األستاذ الهيثمي عشال- 
عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية بالمؤتمر الشعبي العام، وأحد مؤسسي 
المؤتمر- في نوفمبر الماضي  من محاولة اغتيال 
غادرة تعرض لها وهو في طريقه من أبين إلى 

صنعاء.
وكان انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف في 17 
أغسطس الماضي في مديرية »مودية« بمحافظة 
أبين استهدف ثالثة من أقارب الهيثمي عشال مما 
أدى إلى استشهادهم جميعًا، وهم: محمد أبو بكر 
عشال، رئيس فرع المؤتمر بمديرية »مودية«، 
وعبداهلل السيد، وجمال بدر من قياديي فرع 

المؤتمر بالمديرية.
كما استشهد جندي واصيب 3 آخرين في محاولة 
اغتيال األمين العام للمجلس المحلي لمديرية 
لودر عوض علي عوض أثناء عودته من تفقد 
لموقع وقعت فيه حادثة إرهابية أدت الستشهاد 

عشرة جنود.
وف���ي م��ح��اف��ظ��ة ع��دن 
تعرض وزير الدفاع اللواء 
رك��ن محمد ناصر أحمد 
لمحاولة اغتيال في هجوم 
انتحاري بسيارة مفخخة 
استهدفت موكبه في حي 
التوّاهي، وأسفر االعتداء 
عن استشهاد ثالثة جنود 

وإصابة تسعة آخرين.
وتعد هذه المرة الثانية 
لوزير  ا فيها  ينجو  لتي  ا
م���ن م��ح��اول��ة اغ��ت��ي��ال، 
فقد ت��ع��رض ف��ي نهاية 
أغسطس الماضي لمحاولة 
اغتيال استهدفته عندما 
كان في طريقه بين عدن 
وزنجبار حيث انفجر لغم 
أرضي في طريق موكبه 
أدى إلى استشهاد )2( من 

مرافقيه وإصابة اثنين. 
م��ن ج��ان��ب آخ���ر قامت 
عناصر إرهابية لها عالقة 
بالمشترك باغتيال المقدم علي الحجي قائد إحدى 
الوحدات المتخصصة في مكافحة اإلرهاب، إلى 

جانب طفلين كانا في موقع الحادث.
أما في محافظة تعز فقد نجا وكيل المحافظة 
محمد منصور الشوافي من محاولة اغتيال نفذتها 
مليشيات اإلص��الح والفرقة األول��ى م��درع قبل 
اسبوعين في منطقة الراهدة ونتج عنها اصابة 

2 من مرافقيه.
القائم بأعمال  وتعرض عبدالسالم مقبل 
رئيس النيابة العامة بتعز لمحاولة اغتيال ما أدى 
إلى اصابته برصاصة في البطن واسعافه إلى 

المستشفى.
وفي إطار ما تنفذه تلك العناصر من مخططها 
اإلجرامي فقد قامت الشهر الماضي بالتقطع 
لرئيس فرع المؤتمر الشعبي العام- بالدائرة 37 
بمديرية شرعب السالم بمنطقة حذران- فؤاد 
غليس واطلقت عليه النار بشكل عنيف ما أدى 

إلصابته بإصابات بالغة.
وفي الضالع قامت عناصر إجرامية باغتيال مدير 
عام بنك التسليف التعاوني الزراعي بالمحافظة 
األخ/ أحمد سالم علي الهاجري. منتصف العام 

الماضي..
وفي محافظة عمران تعرض الشيخ عبده حبيش 
شيخ مشائخ سفيان لمحاولة اغتيال غادرة وجبانة 

من قبل عناصر اإلصالح والفرقة..
ونجا الشيخ يحيى عبداهلل العذري محافظ عمران 
األسبق من محاولة اغتيال في كمين نصب له على 
مشارف العاصمة صنعاء عند خروجه من منطقته 

في بيت العذري أرحب.

 الشك أن من يعملون اليوم على 
اليمن  تفجير الوضع عسكريًا في 
أشكاله هم  بكل  العنف  وتصعيد 
الخاسر األكبر في المبادرة الخليجية، التي 
ارتضاها اليمنيون كقاعدة إلنهاء األزمة 

المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وبالنظر إل��ى األح���داث التي ج��رت عقب 
التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية سنجد 
أن مجملها يتقاطع مع المبادئ التي تضمنتها 
المبادرة وآليتها المزمنة، ابتداًء بالمسيرات 
التي خرجت للمطالبة بعدم إص��دار قانون 
الضمانات، وكذا أعمال العنف في تعز، وهو 
ما يشير إلى أن من دفعوا بتلك المسيرات 
هم أنفسهم الذين تورطوا في جريمة تفجير 

جامع دار الرئاسة مطلع يونيو الماضي.
استطيع الجزم أن ما يتطلبه تنفيذ المبادرة 
الخليجية من حسن النوايا يجعل المبادرة 
مشلولة ويضعها في واقع افتراضي اليمكن 
التخمين بمساراته أو ضبطها عمليًا، فلو كان 
قد توافر حسن النوايا لدى الطرفين من قبل 
لما كنا بحاجة إلى مبادرة لحل األزمة اليمنية 
من خارج الحدود، وكنا اكتفينا بما لدينا من 
المبادرات التي أعلنها الرئىس، ولم يمنع 
تنفيذها إال سوء النية لدى الطرف المعارض، 
الذي كان يفسر كل مبادرة على أنها محاولة 

لكسب الوقت.
لعل ما يؤخذ على المبادرة الخليجية أنها 
رك��زت على توقيع الرئيس واعتمدت في 
بقية البنود على افتراضات حسن النية، 
للعمل المشترك بين الفرقاء السياسيين 
بسالم وال��ع��ودة إل��ى طاولة الحوار إلنهاء 
المشاكل العالقة، فيما أغفلت اآللية الملحقة 
شروط حسن التنفيذ، وهو ما جعل المشكلة 
تعود إلى بدايتها، ويعود معها الحديث عن 
حسن النوايا واحترام اآلخر وااللتزام بالعمل 

السياسي السلمي على قاعدة الشراكة.
وفي تصوري أن المبادرة لم تقدم جديدًا 
يمكن االعتماد عليه للحل بل فتحت بابًا 
كبيرًا للمشاكل من خالل اقرار الديمقراطية 
ال��ت��واف��ق��ي��ة 
حيث ال توافق 
ي��رج��ى طالما 
لفتنة  ا رؤوس 
تحيك المؤامرة 
إلف�������ش�������ال 
ال��م��ب��ادرة من 
وراء الكواليس، 
وهذا ما تكشفه 
ت���ص���ري���ح���ات 
ب����اس����ن����دوة 
على  ب  لمغلو ا

أمره.
وب����ال����ع����ودة 
إل��ى المبادرات 
السابقة التي عرضها الرئيس علي عبداهلل 
صالح ودعوات المؤتمر الشعبي العام للحوار، 
سنجد أن فيها تنازالت أكبر مما تضمنته 
المبادرة الخليجية ومن ذلك مبادرة 10 مارس 
التي  عرض فيها الرئىس قبوله بإصالح 
النظام السياسي واالنتخابي واالعتراف 
بالقضية الجنوبية وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية والقبول بمغادرة السلطة قبل انتهاء 
العام الحالي رغ��م أن فترته الدستورية 
تنتهي في العام 2013م تال ذلك قبوله 
بالنقاط الخمس التي اشترطتها أح��زاب 
اللقاء المشترك، وكان الرد يأتي كل مرة بأن 
الموافقة جاءت متأخرة، ثم تأتي المعارضة 

بعد عدة شهور لتقبل بأقل من ذلك بكثير..
هذه التناقضات تشير صراحة إلى أن األزمة 
السياسية في اليمن لم يكن هدفها برامجيًا 
وإنما خضعت ألهواء ونزوات شخصية تحكمت 
في أحزاب المعارضة وجعلتها تتحرك بدون 
وعي وتطيع بدون مناقشة، وتقبل برئاسة 
وحكومتها  لمفاوض  ا لوفدها  باسندوة 
االنتقالية، قربانًا لكسب رضا الممول، واختفى 
الحديث عن الشباب والمطالب المشروعة 

لترتفع أصوات البنادق..
إن هذا الطرف يعتقد أن اآلخر حصل على 
ضمانات بينما هو سيقع في شر أعماله 
لتاريخ  ا ف��ي  أبشع جريمة  ويحاكم على 
السياسي اليمني، ول��ذا فإنه سيستخدم 
باسندوة للضغط من أجل توفير ضمانات 
للممول تعفيه من المساءلة القانونية عن 
الجرائم الجنائية الجسيمة، وسيضع من 
خالله كل العراقيل إليقاف تنفيذ المبادرة 
لحين الحصول على تلك الضمانات، وبالتالي 
ال أمل في الوصول إلى تنفيذ جيد للمبادرة 
في ظل وجود باسندوة على رأس حكومة 

الوفاق الوطني.

مستقبل المبادرة

عبدالولي المذابي

مؤتمر عمران يدينون جريمة 
اغتيال وكيل محافظة ذمار

 عبرت قيادة وأعضاء وقواعد وأنصار 
محافظة  لعام في  ا الشعبي  المؤتمر 
عمران عن إدانتهم واستنكارهم لجريمة 
االعتداء االرهابي الذي تعرض له عبدالكريم 
أحمد ذعفان - الوكيل المساعد لمحافظة ذمار 
عضو هيئة الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر 
الشعبي بالمحافظة عضو اللجنة الدائمة- من 
قبل عناصر مسلحة من حزب اإلصالح  ونتج عن 

ذلك استشهاده إلى جانب اثنين من مرافقيه. 
واعتبرت قيادة وأعضاء وقواعد وأنصار فرع 
المؤتمر الشعبي بعمران أن االعتداء اإلجرامي 
الذي تعرض له ذعفان يعبر عن النهج الدموي 
والسلوك اإلرهابي لدى تلك القوى الظالمية 
المتطرفة التي ال تؤمن إال بلغة العنف واالرهاب 

وسفك الدماء. 
مشيرين إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار 
المخطط التصعيدي الدموي الذي تتبناه أحزاب 
اللقاء المشترك وفي مقدمتهم حزب اإلصالح 
من خالل ما تقوم به مليشياتهم وعصاباتهم 
المسلحة وما ترتكبه من جرائم قتل واعتداءات 
تستهدف قيادات وأعضاء المؤتمر والمواطنين 
وأف��راد القوات المسلحة واألم��ن في أكثر من 

محافظة.. 

حمَّل اإلصالح والمنشق علي محسن المسؤولية

مؤتمر ذمار: اغتيال ذعفان يأتي ضمن مخطط لتصفية قيادات المؤتمر
دانت قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام جريمة اغتيال المناضل 
عبدالكريم أحمد ذعفان - عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام عضو هيئة الرقابة 
التنظيمية وكيل محافظة ذمار المساعد بفرع 
المؤتمر بالمحافظة- والتي نفذتها عناصر 
مسلحة من ح��زب اإلص��الح وذل��ك في بوابة 
المجمع الحكومي بالمحافظة أثناء مغادرته مقر 

عمله ظهر السبت الموافق 3-12-2011م حيث 
تعرض إلطالق وابل كثيف من الرصاص من قبل 
قيادات في اإلصالح أودى بحياته وحياة اثنين 

من مرافقيه.
وطالب المؤتمر السلطات المحلية والجهات 
األمنية بسرعة تعقب ومتابعة الجناة وإلقاء 
القبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة لنيل العقاب 

جراء ارتكابهم هذه الجريمة الشنعاء.

مؤتمر حجة يدعو المشترك الى 
االلتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها

أك��دت قيادة وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام 
على  حجة  فظة  بمحا
ها  ييد تأ و لمطلق  ا فها  قو و
الالمحدود التفاق حل األزمة 
وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والتي جاءت ملبية 
للمبادرات التي سبق وطرحها 
باني نهضة اليمن فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح- رئيس 
لمؤتمر  ا رئيس  لجمهورية  ا
الشعبي العام ، وهي المبادرة 
التي أكدت على نقل السلطة 
عبر وسيلة سلمية وديمقراطية 

ومن خالل صناديق االقتراع.
وأشار بيان صادر عن المؤتمر 
الشعبي العام بحجة إل��ى أن 
ما تقوم به مجاميع إرهابية 
متطرفة تابعة للمشترك يتم 
تجميعهم من أكثر من محافظة 
ومن ذلك ما تشهده مدينة تعز 
خالل هذه األيام من اعتداءات 
يعد نسفًا  وبربرية،  همجية 
للعمل الجاد في طريق تنفيذ 
بنود اآللية المزمنة للمبادرة 

الخليجية.وأشاد البيان بصمود 
وتماسك الشعب اليمني ورفضه 
للفوضى والعنف والتخريب رغم 

تجاوز األزمة كل الخطوط 
وأه��اب البيان ب��ض��رورة أن 
تضطلع ح��ك��وم��ة ال��ت��واف��ق 
الوطني بواجباتها تجاه الشعب 
وإعادة األمن واالستقرار وعودة 
التيار الكهربائي وتحسين الحياة 

المعيشية للمواطنين.

مؤتمر البيضاء يدين جريمة اغتيال ذعفان ويعتبرها تصعيدًا 
دان فرع المؤتمر 
فظة  بمحا م  ل��ع��ا ا لشعبي  ا
البيضاء بشدة الحادث اإلجرامي 
الجبان ال��ذي تعرض له األخ 
عبدالكريم أحمد ذعفان عضو اللجنة 
لمساعد  ا لوكيل  ا للمؤتمر  ئمة  لدا ا
لمحافظة ذم��ار وادى الى استشهاده 
واثنين من مرافقيه من قبل عناصر 

إجرامية من حزب اإلصالح.

ودان بشدة بيان صادر عن المؤتمر 
الشعبي العام بالبيضاء جريمة االغتيال 
واعتبرها تصعيدًا خطيرًا وعماًل إرهابيًا 
يستهدف رموز وقيادات المؤتمر الشعبي 
العام وجر اطراف األزمة إلى مربع العنف. 
موضحًا أن جريمة اغتيال القيادي 
المؤتمري ذعفان تؤكد حقيقة سعي 
أح��زاب المشترك وعلى رأسها حزب 
اإلص��الح إلى تنفيذ مخطط إجرامي 

يقوم على العنف والتصفية الجسدية 
ر مؤتمريو  للخصوم السياسيين..وحذََ
البيضاء من مغبة النتائج المترتبة على 
لجوء تلك األحزاب إلى العنف، مطالبًا 
أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
بذمار االلتزام بضبط النفس وعدم 
االنجرار إلى ما تسعى إليه تلك القوى 
الظالمية من جرهم إلى أعمال عنف 

انتقامية. 

تواصل مليشيات اإلصالح مسلسل جرائم االغتياالت التي تستهدف قيادات المؤتمر الشعبي العام والشخصيات الوطنية جهارًا نهارًا.. بدأت القصة مطلع أزمة 
هذا العام عندما دشنت مخططها الغتيال فخامة رئيس الجمهورية أثناء أداء صالة الجمعة بجامع النهدين ومعه كبار قيادات الدولة والمؤتمر والذي أدى إلى 
استشهاد أكثر من سبعة أشخاص واصابة عدد من المسئولين بجروح مازالوا يتلقون العالج.. فيما ودعت اليمن أواخر شهر رمضان األستاذ عبدالعزيز عبدالغني 

                 نجيب عليشهيد اليمن الكبير جراء اصابته بهذا الحادث..


