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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية تجسدت 

حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه
الزعيم /علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

مسلسل اغتيال المـــــــؤتمريين مســتمر

وأشارت اإلحصائيات إلى تعرض العشرات من 
قيادات المؤتمر الشعبي العام لعدد40   محاولة 
اغتيال فاشلة خالل ذات الفترة بدءًا بتعرض 
عضوي اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ محمد 
بن ناجي الشائف والدكتور يحيى الشعيبي 
لمحاولة اغتيال في الـ«27« من يناير 2011م 
أثناء عودتهما من محافظة الجوف إلى صنعاء.، 
ومــرورا بمحاوالت اغتيال اللواء محمد ناصر 
احمد وزير الدفاع عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر 
، وانتهاء بمحاولة اغتيال رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة الجوف الشيخ / منصور 
العراقي الجمعة الماضية بمنطقة فرضة نهم 

طريق )صنعاء- مارب( .
واستهدفت محاوالت االغتيال الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وأمناء عموم مساعدين 
وأعضاء لجنة عامة ورؤساء دوائر متخصصة 
ورؤساء فروع المؤتمر في محافظات ومديريات 

وأعضاء لجنة دائمة محلية رئيسية.
وخالل ذات الفترة تعرضت قيادات وأعضاء 
وكـــوادر وأنــصــار المؤتمر الشعبي العام 
لقرابة 35 جريمة اختطاف وقطع طرقات 
وتهديد بالتصفية وذلك بهدف إثنائهم عن 
مواقفهم المؤيدة للشرعية الدستورية واألمن 

واالستقرار.
كما تعرضت مقرات فروع المؤتمر في عموم 
المحافظات خالل ذات الفترة لـ 23 جريمة اعتداء 
وإحراق ونهب محتوياتها وفي المقدمة المقر 
الرئيسي للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
اضافة إلى مقرات تعليمية ومبان للصحف منها 
مقر فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظات 

تعز، البيضاء، أمانة العاصمة.
وحسب اإلحصائيات األولية لضحايا العنف 
ــة فقد تعرض  والتخريب خــالل عامي األزم
أعضاء المؤتمر لعدد 12 واقعة اعتداء على 

منازلهم ومحالهم التجارية.
»الميثاق« تنشر احصاءات أولية بجرائم 
االغتياالت السياسية ألعضاء المؤتمر ومقراته 
والممتلكات وهي احصاءات أولية وتعد بنشر 

تفاصيل أكثر الحقًا..
ينايـر 2011م

األربعاء 27 يناير 2011م تعرض  القيادي 
لكتلة  وا مة  لعا ا للجنة  ا عضو  لمؤتمري   ا

البرلمانية الشيخ محمد بن ناجي الشايف  
والقيادي المؤتمري د يحيى الشعيبي - عضو 
اللجنة العامة لمحاولة اغتيال بمنطقة نهم 
صنعاء أثناء عودتهما من الجوف إلى صنعاء، 
وقد اسفر االعتداء عن إصابة 3 أشخاص بينهم 

وكيل محافظة الجوف .. 
 السبت 15 يناير 2011م نجاة محافظ 
الضالع من محاولة اغتيال أثناء تفقده مشاريع 

خدمية .
فربايـر 2011

24 فبراير انفجار لغم استهدف مقر المؤتمر 
الشعبي العام بمدينة لودر محافظة أبين وقد 

ألحق اضرارًا فادحة.
السبت  6  فبراير 2011 استشهاد مواطن 
وإصابة 3 آخرين في اعتداء مسلح على منزل 

محافظ صنعاء نعمان دويد.
مارس 2011

الخميس 31 مــارس 2011م تعرض 52 
إمــرأة مشاركات في مسيرة نسوية مؤيدة 
للشرعية الدستورية العتداء من قبل عناصر 
ــاص وقنابل، ورشق  اإلصــالح بإطالق رص

المسيرة بالحجارة.
الخميس 31 مارس .. اعتداء على رئيس 
تحرير الميثاق محمد أنعم العتداء وتهشيم 

سيارته.
السبت 26 مــارس..  تعرض عضوي إعالم 
المؤتمر عصام لطف، وعادل الفقيه عضوي 
اللجنة اإلعالمية للمؤتمر بمحافظة إب لالعتداء 

وتهديدهما من قبل مليشيات المشترك.
الخميس 24 مارس.. تعرض منزل االستاذ 
حسن عبدالرزاق رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة ذمار إلطالق رصاص أسفر عن 

أضرار مختلفة.
الخميس 17 مارس..  إصابة 4 من أعضاء 

المؤتمر وأنصاره المدافعين عن الشرعية جراء 
اعتداء تعرضوا له من قبل بالطجة المشترك 

بالضالع
ــارس .. إصابة 30 عضوَا  األربــعــاء 16 م
مؤتمريًا في اعتداءات وأعمال عنف من قبل 

مليشيات المشترك في الحديدة.
األربعاء 16 مــارس..  إصابة 6 من أعضاء 
المؤتمر في اعتداء قامت به مليشيات اإلصالح 
أثناء خروجهم في مسيرة مؤيدة للشرعية 

بالحديدة.
الثالثاء 15 مارس.. عناصر مسلحة تابعة 
للحوثي وفارس مناع تخطف عددًا من أعضاء 
المؤتمر وتسلب بطائقهم بصعدة بغرض 

إعالن استقاالتهم .
* الثالثاء 16 مارس .. إصابة الشاب عبده 
علي مثنى الخطيب من محافظة إب جراء اعتداء 

تعرض له من قبل عناصر اإلصالح.
* األحد 6 مارس .. اعتداء على الزميلين صقر 
عبداهلل وخالد عبداهلل الحدي أثناء تغطيتهم 

لمهرجان ألنصار الشرعية بالضالع .
* الجمعة  4 مـــارس .. تــعــرض الزميل 
وليد غالب العتداء من قبل عناصر االصالح 

بالحديدة.
* الخميس 3 مارس.. إصابة 3 مشاركين في 
مسيرة للشرعية بجروح جراء قيام بالطجة 

للمشترك باالعتداء عليهم.  
* األربعاء 2 مارس .. نجاة رئيس فرع المؤتمر 
بدمت الضالع  ناصر العودي من محاولة اغتيال .
* الثالثاء 1 مارس .. إصابة 4 معتصمين 
من أنصار المؤتمر بعمران برصاص عناصر 

المشترك .
أبريـل 2011

* األربعاء 27 أبريل.. إصابة رئيس فرع 
المؤتمر بالدائرة 164 م الحوك  محافظة 
الحديدة بجروح وتهديده بالقتل من قبل عناصر 

مسلحة تابعة لحميد األحمر .
* الخميس 28 أبريل 2011م .. تعرض 
مقر القطاع النسائي للمؤتمر في محافظة 
تعز لالعتداء وتكسير النوافذ والنهب من قبل 

مليشيات شاركت في مسيرة للمشترك .

*       الخميس 28 أبريل ..  االعتداء على 
المواطن يحيى أحمد سعيد تقي لمواقفه 

المؤيدة للشرعية .
* السبت 3 أبريل .. نجاة القيادي المؤتمري 
محمد محمد السيد من محاولة اغتيال في 
الحديدة حينما اطلقت عناصر من المشترك 

الرصاص على منزله .
ــل...  نجاة القيادي  ــري * الخميس 28 أب
المؤتمري بمحافظة إب خالد نصاري من محاولة 

اغتيال برصاص مليشيات المشترك .
* الخميس 28 أبريل .. استشهاد 5 وإصابة 
العشرات من الشباب المعتصمين في مدينة 
الثورة بالعاصمة في اعتداء نفذته مليشيات 

المشترك.
* األربعاء 27 أبريل.. تعرض علي يحيى 
أحمد سعيد العتداء بالهراوات على خلفية حمله 

صورة الزعيم عالي عبداهلل صالح.
* الثالثاء 26 أبريل .. إصابة8 أشخاص من 
أعضاء وأنصار المؤتمر وإطالق رصاص على 

مسيرة نسائية مؤيدة للشرعية بعدن.
* الثالثاء 26 أبريل ..  نجاة القيادي المؤتمري 
الشيخ عبده حبيش شيخ مشائخ سفيان من 

محاولة اغتيال بعمران.
* االثنين 25 أبــريــل..  إصابة أربعة من 
أعضاء وأنصار المؤتمر جراء تعرضهم العتداء 
المشترك ومهاجمة محالت تجارية  بمدينة إب .
* األحد 24 أبريل..  تهديد الشيخ يحيى علي 
عائض بالتصفية واعتراض طريقه من قبل 

الفرقة األولى.
* الثالثاء 19 أبريل 2011م .. تلقى النائب 
المؤتمري الشيخ حزام ناجي فاضل تهديدات 
مــن قبل عناصر من  الجسدية  بالتصفية 

المشترك .
* االثنين 18 أبريل 2011م.. االعتداء على 
مديرة مدرسة خديجة للبنات بمديرية يريم 
محافظة إب من قبل عناصر اإلصالح إلجبار 
الطالبات على المشاركة في مسيرة للمشترك.
* األحد 17 أبريل 2011م..  االعتداء على 
سيارة محمد الرضي أمين عام المجلس المحلي 
بمديرية الشاهل حجة على خلفية معارضته 

لتوجهات المشترك نحو العنف .
* تهديد عضو المؤتمر خالد الشبيبي بالقتل 

والتصفية من قبل عناصر من المشترك.
* األحد 17  أبريل 2011م .. االعتداء على 
عبده محمد علي وقطع أصبع رجل أبنه أثناء 
عودتهما من المشاركة في مسيرة جمعة الحوار 

تأييدًا للشرعية الدستورية بصنعاء.
* الجمعة 15 أبريل .. إصابة 30 في اعتداءات 
متفرقة لمسلحي المشترك اثناء مشاركتهم 

في جمعة الحوار في تعز .
* الخميس 14 أبريل .. إطــالق النار على 
مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز من قبل 

مليشيات المشترك والفرقة.
* الخميس 14 أبريل..  نجاة القيادي المؤتمر 
رئيس فرع المؤتمر بمديرية بني حشيش 
محمد بشر من محاولة اغتيال نفذتها مليشيات 
المشترك والفرقة حيث اطلقوا الرصاص عليه 
بمنطقة الحيمة طريق صنعاء الحديدة وإصابة 

السائق وأحد المرافقين .
* األربعاء 13 أبريل .. قطع طريق واعتداء 
على محمد أحمد قائد سعيد وتعرضه الصابة 

خطيرة بمحافظة إب.
* الثالثاء 12 أبريل .. جنود الفرقة في شمالن 
يطلقون الرصاص على سيارة تقل ثالثة 
أطفال على خلفية تعليق أحدهم شعارات 

مؤيدة للشرعية الدستورية .
* الثالثاء 12 أبريل .. االعتداء على منزل 
محمد علي مشهور بمدينة الحديدة من قبل 
ــرار فادحة  مليشيات المشترك وإلــحــاق أض

بالمنزل ومحتوياته وإصابة نجله.
* األحد 10 أبريل .. إطالق النار على سيارة 
الشيخ كمال غليس بشارع تعز مدينة إب من 

قبل مليشيات المشترك.
* السبت 9 أبريل .. تعرض الشاب رامي هالل 
ثابت حرمل نجل العميد هالل لالعتداء بأعقاب 
البنادق من قبل مليشيات الفرقة بسبب تعليق 

شعارات مؤيدة للشرعية على السيارة.
* السبت 9 أبريل..  قيام مليشيات المشترك 
ــاب أولياء أمورهن  باختطاف  طالبات إلره
واثنائهم عن مواقفهم الوطنية الشريفة 
منهن أبنة القيادي المؤتمري علي الصوفي 

عضو قيادة الدائرة 10.
* الجمعة 8 أبــريــل..  بالطجة المشترك 
يعتدون على مبروكة حمود مقبل في حوض 
األشــراف بتعز على خلفية شعارات مؤيدة 

للشرعية .
* الجمعة 8 أبريل .. استشهاد صدام حسين 
دحــان  وسمير دهمه  برصاص الفرقة أثناء 
عودتهما من المهرجان الحاشد بميدان السبعين 

تأييدًا للشرعية الدستورية .
* الجمعة 8 أبريل .. االعتداء على منزل حمزة 
عباس صبري عضو قيادي بمؤتمر الحديدة 

بقذيفة آر بي جي .
* الجمعة 8 أبريل.. إصابة القيادي المؤتمري 
بالجوف الشيخ عبود شبرين برصاص مسلحين 

ينتمون للمشترك.
* الجمعة 8 أبريل..  تعرض موكب قبيلتي 
بنى الطربي واألشمور ومديرية كحالن عفار 
إلطــالق الرصاص الحي من قبل مليشيات 

الفرقة  أثناء عودتهم من ميدان السبعين .
* االثنين 4 أبريل .. إصابة 2 واستشهاد 2 
اخرين في اعتداء قامت به عناصر المشترك 

اثناء محاولة اقتحام مبنى محافظة الحديدة .
* األحد 3 أبريل .. إصابة محمد أحمد معوضة 
عضو المؤتمر في اعتداء من قبل مليشيات 

المشترك بشارع هائل.
* األحد 3 أبريل .. تلقى رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية الرضمة محافظة إب تهديدًا بالتصفية 

.
* السبت 2 أبريل..  قيام مليشيات المشترك 
باطالق النار على المواطن طه العواضي ونهب 

محله التجاري في إب .
* السبت 2 أبريل.. إطالق النار واالعتداء على 
الشاب أشرف عبداهلل محرم وحمزة الزوبعي 

على خلفية تأييدهم للشرعية الدستورية .
مايـو 2011

* األربعاء 11 مايو.. االعتداء على مالك 
عثمان علي ناجي السياني محافظة إب من 
قبل مليشيات المشترك على خلفية ترديدهم 

شعارات مؤيدة للشرعية .
* الثالثاء 10 مايو..  إصابة أمين علي الفران 
الموظف باألمانة العامة للمؤتمر في اعتداء 
من قبل عناصر أوالد األحمر بمنطقة الحصبة .
* االثنين 9 مايو .. تعرض الزميل صالح 
العجيلي مدير تحرير صحيفة »المسيلة« 
حضرموت للتهديد بالتصفية عبر الهاتف على 

خلفية كتابات صحفية .
ـــدام عصابة من  * االثنين 9 مــايــو .. اق
المشترك على قطع لسان الشاعر وليد الرميثي 

على خلفية قصيدة شعرية له.
* األحد 8 مايو .. إطالق نيران اسلحة مختلفة 
على مقر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز  

.
* األحد 8 مايو..  محاصرة منزل عضو مجلس 
النواب عن الدائرة 241 المحويت الشيخ زيد 
محمد أبو علي بالعاصمة من قبل مليشيات 

الفرقة.
* األحد 8 مايو .. تلقى القيادي المؤتمري 

فــي مديرية أرحــب صنعاء صالح عبداهلل 
الحيشاري تهديدًا بالتصفية من قبل عناصر 

من المشترك.
* السبت 28 مايو .. تعرض 12 من أعضاء 
وأنصار المؤتمر والتحالف العتداء من قبل 
مسلحي المشترك اثناء سيرهم في مسيرة 

مؤيدة للشرعية بمحافظة حجة.
* الثالثاء 18 مايو .. إصابة 12 شخصًا من 
أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف في اعتداء 
من قبل عناصر المشترك اثناء مشاركتهم 
في مسيرة لمؤيدي الشرعية في ذمــار كما 
تم إطالق رصاص حي من مقر فرع اإلصالح 

ورشق بالحجارة .
* إطــالق رصــاص على منزل الشيخ أحمد 

حزام اليافعي أحمد يحيى عالية .
* االثنين 16 مايو.. تلقي الناشطة الحقوقية 
والقيادية المؤتمرية رئيسة القطاع النسوي في 

ذمار إيمان النشيري لتهديدات بالقتل.
* السبت 14 مايو.. إصابة مسئولة القطاع 
النسوي بالمؤتمر بالدائرة 59 بتعز هديه 
على البريهي بجروح وتهشيم زجاج سيارتها 
بحجارة أعضاء المشترك أثناء خروجها من 

مكتب الخدمة بتعز.

* الجمعة 13 مايو .. نجاة رئيس فرع المؤتمر 
بحراز / مبخوت الجميمة وإصابة 3 أشخاص 
من مرافقيه في اعتداء مسلح قامت به عناصر 

اإلصالح.
* الجمعة 13 مايو.. إحراق سيارة الدكتور 

ناصر باعوم وكيل وزارة الصحة في عدن .
* الجمعة 13 مايو.. اختطاف الشيخ أحمد علي 

البكير من قبل مليشيات اإلصالح بصنعاء.
* الجمعة 13 مايو..  اقدام مليشيات المشترك 
على االعتداء على مقر المؤتمر بمحافظة 

البيضاء ونهبه واحراقه.
* الجمعة 13 مايو..  استشهاد وإصابة سبعة 
من أعضاء الؤتمر اثناء اقتحام ونهب عناصر 

المشترك لمقر محتويات مقر مؤتمر البيضاء.
* األربعاء 11 مايو .. تلقي المهندس عمار 
أحمد صالح الحميقاني عضو اللجنة الدائمة 

تهديدات بالقتل  
يونيو 2011م

* األربعاء 8 يونيو..  اعتداء مسلح على مقر 
فرع مؤتمر بتعز ومقر صحيفة تعز بقذائف آر 

بي جي من قبل مليشيات المشترك .
* األربعاء 8 يونيو.. تعرض منزل رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حضرموت 
الساحل عوض عبداهلل حاتم العتداء من خالل 

كشفت إحصائيات أولية عن استشهاد واصابة عدد من قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام في 
اعتداءات متفرقة نفذتها مليشيات المشترك وفي مقدمتها حزب اإلصالح في معظم محافظات الجمهورية 

منذ نزوعها للعنف بهدف الوصول الى السلطة في يناير من العام الماضي 2011م.

اعداد/ جميل الجعـدبي

                          »الميثاق« تنشر إحصـــــــــــائية أولية :

280 شهيدًا وجريحًا من أعضاء المؤتمر يســـــــــقطون  برصاص المشترك

منزاًل ألعضاء المؤتمر12 
 تنهب وتحــــرق


