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> تظل المؤامرة قائمة على الشعب اليمني  مخطط اليدومي ضد المؤتمر
وعلى المؤتمر الشعبي العام كونه من قاد 
مسيرة البناء وعملية التنمية في الوطن وحقق العديد 
من المنجزات التنموية التي كانت اليمن تفتقر ألبسط 

مقوماتها.
كنا نعتقد أن هناك من يستهدف الزعيم علي عبداهلل 
صالح، لكن الذي تبين انهم يستهدفون الوطن بأسره 
وهناك مؤامرة على المؤتمر وقيادته التي تشكل 
صمام أمان لألمن واالستقرار لليمن وللعالم أمام 

خطر القاعدة..

أيها المؤتمريون.. 
كفــــى تهاونــــًا

لقد بات معروفًا أن الجناح المتشدد 
لحزب االصالح بقيادة الزنداني وعلي 
محسن هما من يرعى هذا التنظيم 
من خالل الدعم المادي والمعنوي 
محاولين بذلك إضعاف الدولة والنيل 
من مقوماتها االقتصادية والعسكرية، 
لكن مايؤسف له هو تجاهل من قبل 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية رغم 
تحذير الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر لتلك الدول ومطالبته 
إياها بمتابعة تنفيذ المبادرة وآليتها 
المزمنة اال أن تلك ال��دول مستمرة 
بتجاهل ما يجري على االرض من 
االن��س��ان وحق  انتهاكات لحقوق 
المدنيين من قبل عصابات أوالد 
األحمر ومليشيات الفرقة في الحصبة 
وصوفان أو في الجامعة وهايل، ففي 
الوقت الذي قفز فيه رعاة المبادرة 
الى االنتخابات الرئاسية متجاوزين 
العديد من بنود آليتها ومن ضمنها: 
رف��ع المتاريس وإع��ادة المسلحين 
إل��ى قراهم بعد تسليم أسلحتهم 
الثقيلة والمتوسطة للدولة، وكذا رفع 
المعتصمين التابعين للمشترك من 
الشوارع واالحياء وتوفير أكبر قدر 
ممكن من الحماية والحقوق االنسانية 
لسكان تلك االحياء وكذلك عودة 
المسلحين الى ثكناتهم ومنع التقطع 
وحماية أنابيب النفط والغاز ومنع 
مليشيات االصالح من العدوان على 
المعسكرات وعدم التحريض عليها من 
قبل إعالمهم.. الخ.. كل ذلك خالل 90 
يومًا من تشكيل حكومة الوفاق وقبل 

انتخابات 21 فبراير.
كل هذا لم يحصل منه شيء وتم 
القفز على كل تلك البنود ومعظم 
سكان العاصمة يرزحون تحت وطأة 
المعاناة والتصفيات في حي الجامعة 
وهائل والحصبة حتى اآلن محرومين 

من كل حقوقهم.
العسكرية لم تكن  اللجنة  كذلك 
عند حسن ظن المواطنين بها، الذين 
كانوا يأملون أن تمثل الوطن وتنحاز 
الى صف المواطن وتكون عند مستوى 

االمانة التي تحملتها، بل لقد 
انحازت لالنقالبيين بدليل 

أن ما قامت به هو رفع 
بعض النقاط العسكرية 

واالمنية ولم تحرك ساكنًا 
ب��ال��ن��س��ب��ة االن��ق��الب��ي��ي��ن 
الفرصة  وك��أن��ه��ا تهيئ 
بيين  نقال ال ا ض  نقضا ال

 ، ء صنعا صمة  لعا ا على 
ونجدها تزور الشوارع لتتصور 
مع الدركتر وه��و يجرف كوم 

االك��ي��اس الرملية وما 
أن تغادر اللجنة حتى 
يتم عودتها كما كانت 

بل وتمنع اللجان العسكرية من دخول 
الحارات وبعض الشوارع لمواصلة 

عملها وال تعلن عمن منعها.
إن المؤامرة قائمة لالستيالء على 
ال��دول��ة واالنتقام من المؤتمريين 
منصور  عبدربه  لرئيس  ا وفخامة 
هادي وهو ما يوجب على المؤتمريين 
أن يلتفوا حوله ويثبتوا ال��ى جانبه 
ويفضحوا تلك المؤامرات أمامه وأمام 
الدول راعية المبادرة وإع��ادة االمور 
الى نصابها في تنفيذها ودون تردد 
وفضح االلتفاف عليها أم��ام ال��رأي 
العام من خالل آلية تواصل إداري��ة 
وتنظيمية ووسائل االعالم المتاحة، 
فإذا كان المؤتمريون قد قبلوا القفز 
على بعض بنود المبادرة التي كان من 
المفروض تنفيذها خالل االشهر التي 

تلت تشكيل حكومة الوفاق.
أم��ام الجميع العديد من الشواهد 
على ال��واق��ع التي تؤكد أن هناك 
من يرغب في االستمرار في اإلثم 
وال���ع���دوان.. فالمواطنون م��ازال��وا 
يرضخون تحت االحتالل لحاراتهم 
وش��وارع��ه��م ب��ل وم��ن��ازل بعضهم 
ايضًا واالع��الم اليزال ينفث سمومه 
الكريهة والعفنة من قنواتهم وخطب 
الساحات، والمؤامرة جارية تستهدف 
الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه 
وم��ن خ��الل االنقالبيين الذين هم 
باقون أمام منزله في شارع الستين 
والمدارس والجامعات مازالت ثكنات 
عسكرية لهم، ولهذا نقول: انهم لم 
يصدقوا في موقف واح��د، كما انهم 
مازالوا يستهدفون الحرس الجمهوري 
ويقطعون أن��اب��ي��ب ال��غ��از والنفط 
من  لنفطية  ا لمشتقات  ا ويمنعون 
الوصول الى المواطنين وعلى عينك 

يا وطني.
ينبغي أن نقول: الى هنا ويكفي تراٍخ 
وتهاون.. فالمؤتمريون وكل شرفاء 
الوطن مسؤولون أم��ام اهلل والوطن 
في حماية منجزات األمة ومكتسباتها، 
وعليهم أن يصرخوا أمام المتآمرين: ال 

الستمراركم بالمؤامرة..

> بات من المؤكد أن حزب التجمع اليمني لإلصالح »االخوان المسلمين« ليست مشكلته فقط مع رئيس الجمهورية السابق المشير علي  
عبداهلل صالح، وإنما ايضًا مع المؤتمر الشعبي العام، بعد أن أظهر المؤتمر قدرًا كبيرًا من التماسك واالصطفاف سواًء أثناء األزمة، أو في فترة 

التسوية السياسية، األمر الذي أربك تطلعاته نحو السلطة، وأفشل خططه االنقالبية وأخَّر سقفها الزمني حسب ما هو مخطط له..
لذا يتصرف اليوم بهستيرية واضحة، فتحول من حزب سياسي الى مليشيات مسلحة تمارس التقطعات واالختطافات وتقيم المتارس ونقاط التفتيش 
خارج النظام والقانون، وانتقل من قيادة فوضى المؤسسات الى قيادة عصابة فساد داخل الحكومة، أكد ذلك ما نشرته مختلف وسائل االعالم عن 
قيام وزير المالية بتوجيه البنك المركزي بصرف مبلغ )200( مليون ريال كدفعة مقدمة من المرحلة األولى لمشروع بناء جامع خاص بجامعة االيمان.

محمد علي عناش

مازال االصالح يشعر أن المؤتمر الشعبي العام رغم كل ما 
تعرض له من ضربات على جميع المستويات، ورغم كل ما فقده 
من أدوات قوية إال أنه مازال يحد من توجهاته السلطوية ويعرقل 
مخططاته التآمرية ويكشف الكثير من ملفات فساده وتضليله 

السياسي واالعالمي.
من هنا ال يبدو أن االصالح متحمس ومتفرغ لتنفيذ المبادرة 
الخليجية وإنجاح حكومة الوفاق الوطني، ولملمة الجراح وتهيئة 
األجواء للحوار الوطني المسؤول، وإنما متفرغ الستهداف الحرس 
الجمهوري إلضعافه وتفكيكه بمختلف الوسائل كونه الجبهة 
القوية التي تحطمت على جدرانها المتماسكة أهدافه وطموحاته 

التآمرية واالنقالبية..
ومتفرغ أيضًا الستهداف المؤتمر لتمزيقه والحد من نشاطه 
وشل فاعليته التنظيمية والجماهيرية، مستخدمًا كافة وسائل 
الترغيب والترهيب بما فيها االغتياالت واالختطافات ومهاجمة 
المقرات، وتصفية وجوده في المؤسسات وشراء والءات الكثير 

من أعضائه وقياداته الوسطية.. 
هناك الكثير من االهداف االستراتيجية واألسباب العديدة التي 
تجعل االصالح مصرًا على استهداف المؤتمر وتفكيكه بل ويعمل 
على إرباك حكومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية وكل شيء 

في البلد حتى يتحقق له هذا األمر.
ضرب الديمقراطية

يسعى االصالح الى ضرب العملية الديمقراطية التعددية 
وتشويهها والقضاء نهائيًا على أي توازن سياسي في البالد، ولن 
يتحقق له ذلك اال بتفكيك المؤتمر وإزاحته من طريقه ووراثة 
الكثير من إمكاناته المادية والتنظيمية، وقد كشفت رسالة 
اليدومي- حملت إخطار »سري جدًا« الى  أمير قطر بعد حادثة 
النهدين- الكثير من جوانب هذا التوجه االستئصالي سماها 

معركة )الفلول(.
يدرك اإلصالح أن بقاء المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية 
وجماهيرية فاعلة ومؤثرة في الساحة الوطنية سيجعل الكثير 
من القوى السياسية والمدنية تلتف حوله خاصة القوى الليبرالية 

واليسارية التي يعتبرها االصالح من أّلد أعدائه وخصومه.
يدرك االصالح أنه لن يمثل للشعب خيارًا وطنيًا في ظل بقاء 
المؤتمر كحزب سياسي فاعل في الساحة نتيجة لما ارتكبه من 
أحداث تخريبية وانتهاجه العنف والقوة والتضليل السياسي 

واالعالمي.
وبناًء عليه.. إن ما يجب أن تفهمه وتستوعبه كل القوى 
السياسية والثقافية اليمنية في هذا المنعطف الوطني الخطير 
جدًا أن اإلقصاء واإللغاء ومحاربة كل القوى المؤثرة في البالد، 
هو سلوك ومنهج ثابت لدى حزب االصالح وشغله الشاغل، ألنه 
ليس حزبًا ديمقراطيًا وال يؤمن بالتعايش المشترك وال بحرية 
الفكر والرأي، وتاريخه السياسي شاهد على ذلك، حيث عاش 
ظاًل للحاكم لممارسة هذا االمر وللتكسب والمنفعة، لذا لن يكون 
مستقباًل حزبًا ديمقراطيًا بل قامعًا ومستبدًا.. ومن الدكتور حمود 

فصول مأساوية كثيرة العودي الى الشاعرة بشرى المقطري 
عن محنة العقل والحرية على يد 
طالبان االص��الح.. وليس حزبًا 
وطنيًا، فليس هناك من قضية 
دافع عنها أو تبناها، فرصيده 

النضالي خ��اٍل من المواقف 
الوطنية وتاريخه السياسي 
شاهد على ذلك.. ويكفي أن 

أمينه العام الحالي كان يومًا ما 
رئيسًا لجهاز األمن الوطني، وليس 

حزبًا عصريًا أو تقدميًا، بل حزبًا متطرفًا 
وتقليديًا يعادي ويحارب القوى التقدمية 

ويكّفرها ويحرّض عليها.
أعتقد أن الذي يجعل االصالح يبدو 
بهذا الشكل وه��ذا التوجه، أنه لم 

يعش تجربة نضالية وطنية حقيقية 
وإنما ع��اش تجربة إقصائية ونفعية 

تعمقت وترسخت لديه كثقافة وتوجه، 
يعزز هذا األمر ويؤكده تركيبته التنظيمية 

»القبلية، التجارية، العسكرية، الراديكالية.. 
ال��خ«، وه��ي بالطبع متعددة الطموحات 
وااله��داف الشخصية، ومن المستحيل أن 
تصنع منه حزبًا وطنيًا ديمقراطيًا وعصريًا 

ومتسامحًا بل تجمعًا أشبه بالقبيلة الكبيرة أو ملتقى للمصالح 
التي تترتب وتتراكم داخل هذا الملتقى بثقافة معينة ومع 
أشخاص معينين، لذا فاالنتماء لالصالح اكثر من االنتماء للوطن 
واكثر من االنتماء للقيم الجمعية لكل اليمنيين، فالوطن هو 
االصالح واالصالح هو الوطن، من هنا تأتي النزعة االقصائية 
وعدم القدرة على التعايش المشترك بقيم جمعية وقواسم 

مشتركة محورها الحرية والمصالح المشتركة.
»معركة الفلول« التي أشار إليها اليدومي في رسالته الى 
أمير قطر قسمت المؤتمريين الى شرائح وفئات ثالث، ووفقًا 
لمواصفات كل فئة، وضعت لكل فئة قائمة من األدوات والوسائل 
العدائية واالقصائية التي يتم استخدامها تجاه كل فرد فيها، 

تمثلت هذه األدوات واالساليب وبشكل عام فيما يلي:
-التشهير بكثير من الرموز وتعليق صورهم في دوائرهم 

االنتخابية كمطلوبين للعدالة في قضايا كيدية..
- استهداف رموز معينة عبر مختلف وسائل االعالم.

 - التحريض االجتماعي والمقاطعة االجتماعية.
 - الحرمان من المشاركة العامة وعدم السماح للكثير من الرموز 

بالترشح.
 - التخلص من بعض الرموز من خالل المحاكمات ورفع دعاوى 

قضائية ضدهم مصحوبة بحملة حقوقية مؤسسية منظمة.
 - العزل من المناصب في الجامعات والمؤسسات الكبرى.

البعض ومقاطعتها   - حصار مصالح 
وتهديد مصالحها في الخارج.

 - ضرب أدوات قوة البعض 

باستخدام بلطجية ولجان شعبية.
 - إغ��راء بعض مرضى النفوس باألموال للقيام بأعمال 

تخريبية.
 - استقطاب عناصر معينة وتكثيف االبراز االعالمي لهم كي 
ينعكس سلبًا على أعضاء المؤتمر ويزعزع والءهم وانتماءهم 

المؤتمري.
- إقحام رموز اجتماعية في صراعات مذهبية مع أطراف أخرى 

كالحوثيين.
ومن مجمل هذه األساليب واألدوات يمكن استنتاج االهداف 

والغايات المراد تحقيقها من وراء ذلك.
من هنا بات لزامًا على المؤتمر الشعبي العام قيادًة وكادرًا 
أن يلتفوا حول تنظيمهم وأن يرصوا الصفوف ويوحدوها وأن 
يستشعروا خطورة المرحلة ويستوعبوا بمسؤولية تنظيمية كل 
ما تعرض له المؤتمر وكل ما يحاك ضده وضد الوطن ووحدته، 
وضد المشروع الديمقراطي والسلم االجتماعي في البالد من 
مؤامرات ومخططات انقالبية وأعمال ارهابية وإثارات للفتن 
الطائفية والمناطقية، االمر الذي يستدعي أن يكون لهم دور 
وموقف وطني وتنظيمي في المرحلة الراهنة والمرحلة القادمة 
لمواجهة هذه المؤامرات والمخططات االنقالبية واالجتثاثية 

والتجزيئية..
 وفيما يلي أهم الموجهات والخطوط العريضة المؤهلة لعمل 

سياسي وتنظيمي قوي وفاعل في المرحلة القادمة:
- ضرورة أن تقوم قيادات المستويات العليا بدراسة وتقييم 
مرحلة األزم��ة على جميع المستويات السياسية واإلعالمية 
والتنظيمية تقييمًا دقيقًا ومركزًا بما يكفل تالفي االخفاقات 
وتصحيح االختالالت وتعزيز النجاحات وتطويرها، وإعداد 
التصورات المنهجية لمختلف اتجاهات العمل التنظيمي في 

المرحلة القادمة.
- ض��رورة تفعيل المؤتمر كحزب سياسي وب��أدوات حزبية 
وتنظيمية، بعد أن ظل طوياًل يكرس كحزب حاكم ويفعّل 

بأدوات الدولة وإمكاناتها.
- التركيز على القيادات الوسطية وتطوير أدائها السياسي 
والتنظيمي، باعتبارها حلقة التواصل واالتصال المهمة بين 
القمة والقاعدة، وان استلزم األم��ر إج��راء بعض التعديالت 

والتغييرات في هذا المستوى.
- العمل على حشد الطاقات ورص الصفوف وتفعيل كل أعضاء 

المؤتمر على مستوى المراكز والعزل.
- إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية النوعية طويلة األجل 

وقصيرة األجل، تتعلق بالتنمية السياسية.
 - االرتقاء بالنشاط التنظيمي.

 - إعداد كادر إعالمي واسع االنتشار وتطوير أدائه وتنمية 
معارفه وقدراته.

- ضرورة االهتمام الجاد بالبناء والتأطير التنظيمي على أساس 
قطاعي ونقابي ومهني، كقطاع الطالب والقطاع النسائي، 

نقابة العمال، نقابة االطباء والصيادلة، نقابة 
المحامين، الى آخر القطاعات والنقابات.

- االه��ت��م��ام ال��خ��اص 
بالشباب والعمل على 

تعميق الوالء 
لتنظيمي  ا

والوطني لديهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم 
اإلبداعية في جميع المجاالت السياسية والثقافية 

والفنية.
- إيالء القطاع اإلعالمي للمؤتمر عناية خاصة ومركزة 

بما يكفل تفعيل األداء االعالمي واالرتقاء به وتوسيع 
نطاق نشاطه وفعالياته وتعدد وسائطه ومنابره.
- مواجهة كل ممارسات الفساد وإه��دار 
المال العام واإلجراءات التعسفية واالنتهاكات 
الحقوقية، بمختلف الوسائل والطرق السلمية 

كالمظاهرات واالعتصامات واالضرابات.
- معالجة كل الثغرات والعيوب في سياسة 

المؤتمر وأدائه وسلوك أعضائه، والتأكيد على 
ض��رورة وضع حد لكل من يسيئ للمؤتمر في 
عمله ومنصبه ومركزه االجتماعي، فهي من 

األم��ور والقضايا التي يستغلها الطرف 
اآلخر للتحريض على المؤتمر 

وت���ش���وي���ه���ه 

واستهدافه.
- ضرورة التواصل والتهيئة لعقد ملتقى وطني مع القوى 
السياسية والشبابية والمدنية المؤثرة التي أفرزتها الساحات، 
لوضع أسس وقواعد وطنية مشتركة للعمل السياسي والوطني 
المشترك، وتشكيل جبهة عريضة لمواجهة األخطار المحدقة 
بالوطن ووحدته وأمنه واستقراره ومواجهة التطرف واالرهاب، 
والدفاع عن المشروع الديمقراطي من كل المحاوالت االنقالبية، 
وكذا رسم مالمح الدولة المدنية الحديثة وترسيخ قيمها وتعزيز 

حضورها في جميع االتجاهات.
هذه بعض اإلض��اءات والخطوط العريضة لتفعيل المؤتمر 
وإنعاش حضوره السياسي في المرحلة القادمة استشعارًا منا 
نحن المستقلين بأهمية ذلك وضرورته الوطنية والشعبية، 
واستشعارًا بحجم المخاطر التي تتهدد البالد والعباد، وإيمانًا بما 
يمتلكه المؤتمر من إمكانات لتشكيل خط الدفاع الوطني األول.

لقد كان رهان االصالح عاليًا وجازمًا بأن المؤتمر سوف يتالشى 
وينهار بمجرد أن يفقد السلطة وبمجرد أن يتعرض لعدة ضربات 
موجعة، غير أنه صمد وقاوم، األمر الذي فاجأ االصالح وأزعجه 
وأقلقه وأرب��ك كل تطلعاته ومخططاته السلطوية، فزادت 
دافعيته وإصراره على استهداف المؤتمر وتمزيقه ووراثته بشكل 

هستيري.
صحيح أن المؤتمر صمد وقاوم نتيجة لعدة عوامل شعبية 
وذاتية أكثر منها تنظيمية، لكن سيظل من المغالطات والكِبْر 
المدمر أن نقول إن المؤتمر لم يتأثر وإنه سيظل طوياًل يواجه 
التحديات بوضعه الراهن، بل تأثر كثيرًا، وأن وضعه الراهن لن 
يمكنه من االستمرار طوياًل في مواجهة التحديات والمؤامرات في 
ظل حالة الخمول والركود  وسريان حالة من االنهزام والالمباالة 
التنظيمية وفقدان التواصل والترابط واتساع الهوة بين القيادة 
والقاعدة، وانحدار وضعف الروح التنظيمية وتسرب الكثير من 
المماحكات والعداوات والقطيعة بين االعضاء، وطغيان المصلحة 
والمنفعة على النشاط والفعالية، وعدم االنتباه للدور المزدوج 
للطابور الخامس الذي مازال موجودًا داخل المؤتمر في جميع 
مستوياته.. مما يتطلب من كل االعضاء استيعاب هذه المسائل 

مجتمعة واستيعاب خطوط واتجاهات العمل المذكورة سابقًا.
بقي القول إن حضور المؤتمر القوي والمؤثر في المرحلة 
القادمة أصبح ضرورة وطنية تنظر إليها بعين االعتبار كل القوى 
الوطنية والمدنية التي تستشعر حجم المخاطر المحدقة بالبالد، 
وتدرك ما يخطط له االصالح لإلمساك بالسلطة والسيطرة عليها 
نهائيًا، فالمؤتمر يمتلك كل أدوات وإمكانات القوة ومواجهة 
التحديات والحضور القوي والفاعل في الساحة السياسية، إال 
أنها تحتاج الى بلورة والى تفعيل وتجديد وتنظيم، والى روح 

تنظيمية قوية وموحدة ومتماسكة.

أبو عمار العشاري

مسيرة بذمار للمطالبة بقتلة الشهيد ذعفانوكيل البيضاء جرعون يعتقل رجل أعمال
قالت رابطة المعونة لحقوق اإلنسان والهجرة إن وكيل محافظة  

البيضاء لشئون رداع سنان جرعون وجه باعتقال وحبس رجل 
األعمال حمود ناجي الصباحي منذ أربعة أيام في سجن إدارة أمن رداع 

وبدون أي مسوغ قانوني.
وقال بيان صادر عن الرابطة: ان هذه الجريمة تأتي بعد اقل من 
شهر على ارتكابه لجريمة االعتداء على الحرم الجامعي لكلية تربية 
رداع واالعتداء على عميد الكلية والتي على إثرها تم تعليق الدراسة 
واالختبارات في الجامعة، مشيرًا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد 

الوكيل المذكور المعين حديثا .
وقال البيان: إن هذه األعمال غير القانونية وأبشعها حجز حريات 
المواطنين بدون أي مسوغ قانوني والتي يقوم بها الوكيل المذكور تعتبر 

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وحرياته وإساءة استخدام للوظيفة 
العامة وكلها جرائم يعاقب عليها القانون والمواثيق الدولية.

وناشدت الرابطة كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سرعة إدانة 
واستنكار هذه الجرائم البشعة ،وطالبت حكومة الوفاق باإلفراج عن 
المعتقلين بدون أي مسوغ ومحاسبة من يرتكبها وعزلهم من وظائفهم 

بعد خضوعهم لتحقيق شفاف ومحاكمة عادلة وفقا للقانون .
وناشدت الرابطة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي 
التوجيه لمحافظ البيضاء باإلفراج الفوري عن رجل األعمال الصباحي 
والمحبوس ظلما وعدوانا، والتوجيه بفتح تحقيق في كل انتهاكات حقوق 
اإلنسان والمخالفات التي ارتكبها الوكيل المذكور منذ قرار تعيينه في 

رداع وفقًا للقوانين النافذة.

ني    لمد ا لمجتمع  ا ت  منظما نظمت 
السياسية  والتنظيمات  واألح����زاب 
والمشائخ والشخصيات االجتماعية والعقال 
والشباب بمحافظة ذم��ار مسيرة جماهيرية 
حاشدة بمدينة ذم��ار صباح يوم أمس األول 
السبت 28/4/2012م وذلك لمطالبة السلطة 
المحلية واللجنة األمنية بإلقاء القبض على بقية 
المجرمين قتلة الشهيد الشيخ عبدالكريم أحمد 
ذعفان- وكيل محافظة ذمار المساعد ومرافقيه.
وفي تصريح خاص ل�»الميثاق« قال االخ 
حسين علي الخلقي- رئيس الدائرة الثقافية 
لالتحاد العام لشباب اليمن بمحافظة ذمار- 

طالب من خالله النائب العام ووزارة الداخلية 
والسلطة المحلية بالمحافظة القيام بواجبها 
في القبض على المجرمين القتلة الذين 
يسرحون ويمرحون، وتنفيذ حكم الشرع 
والقانون فيهم كونهم ارتكبوا جريمة غادرة 
وبشعة في اغتيال الشيخ الشهيد عبدالكريم 
ذعفان واثنين من مرافقيه صباح يوم السبت 
3/12/2011م أمام بوابة المحافظة وهو 
خ��ارج من أداء عمله.. وأن الشهيد الشيخ 
عبدالكريم ذعفان- وكيل المحافظة رئيس 
االتحاد العام لشباب اليمن نائب رئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام 

بمحافظة ذمار- حظي باحترام شديد وشعبية 
الفعاليات ومنظمات  كبيرة من قبل كل 
المجتمع المدني التي لن تتوقف عن المطالبة 
لو  حتى  لمجرمين  ا على  القبض  بسرعة 
استدعى االمر االعتصام أمام بوابة المحافظة 
واعتصام آخر أمام منزل فخامة األخ عبدربه 

منصور هادي- رئيس الجمهورية.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ح��دث االخ ال��ش��ي��خ محمد 
عبدالكريم ذعفان- عضو المجلس المحلي 
بمدينة ذم��ار قائاًل: إننا نشارك في هذه 
المسيرة لمطالبة الدولة القيام بواجبها في 

تنفيذ حكم اهلل في المجرمين حقنًا للدماء.


