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التعددية وحرية الرأي.. منجزات معيشة في وطن 

الديمقراطية والشرعية الدستورية
الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

مسلسل اغتيال المـــــــؤتمريين مســتمر

رمي قنبلة عليه من قبل عناصر المشترك.
* األحد 26 يونيو..  االعتداء بالضرب المبرح 
على الطفل شهاب حمود النضاري بمدينة إب 
على خلفية حمله صورة الزعيم علي عبداهلل 

صالح.
* الجمعة 24 يونيو 2011 .. قيام مسلحي 
الفرقة واإلصالح باالعتداء على مشاركات في 
مسيرة نسوية مؤيدة للشرعية بصنعاء ونزع  

شعارات مؤيدة للشرعية الدستورية.
* الخميس 23 يونيو .. عناصر مسلحة 
لإلصالح تطلق الرصاص على سيارة الشيخ 
قحطان المعمري بمدينة إب على خلفية حمل 

سيارته شعارات مؤيدة للشرعية.
* الجمعة 3 يونيو .. استشهاد أكثر من 
12 وإصابة كبار قيادة الدولة والمؤتمر في 
االعتداء اإلرهابي الذي استهدف حياة الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر وامناء 
عموم مساعدين ورئيسي الهيئة الوزارية 
والشوروية واعضاء لجنة عامة   في اعتداء 

ارهابي  على مسجد دار الرئاسة.
* الجمعة 3 يونيو .. االعتداء على مبنى 

اللجنة الدائمة للمؤتمر بصنعاء.
يوليو 2011م

* 4 يوليو .. تعرض خالد أبو عيده نائب 
رئيس اللجنة الفنية باألمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام الختطاف من قبل عناصر اللقاء 

المشترك.

* الجمعة 8 يوليو .. استشهاد 3  أشخاص 
وإص��اب��ة 16 أخ��ري��ن ب��رص��اص مسلحي 
المشترك في إب اثناء االعتداء على مسيرة 
احتفالية احتفائية بسالمة الزعيم علي 

عبداهلل صالح.
القيادي  ن��ج��اة   .. 7 يوليو  الخميس   *
الحجيلي من  . نصر محمد  د  المؤتمري 
محاولة اغتيال على أيدي جماعات مسلحة 

من المشترك جوار منزله بمحافظة ذمار .
* الخميس 21 يوليو .. اعتداء الفرقة على 
أعضاء اللجنة المنظمة لالحتفاء بسالمة 

الزعيم بالدائرة 17 بصنعاء .
أغسطس 2011م

* الخميس 11 أغسطس..  تعرض نائب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
البيضاء عمر محسن الهدار العتداء من قبل 
عشرة أشخاص من حزب اإلص��الح بقيادة 

محمد عثمان.
- االحد 19 اغسطس .. استشهاد رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمودية محافظة 
ابين / ناصر علي منصور واثنين من مرافقيه 

بتفجير إرهابي.
* الثالثاء 9 أغسطس .. االع��ت��داء على 
الشاب محمد نجيب الصالحي وسط مدينة 

إب بالعصي من قبل المشترك.
* األحد 21 أغسطس..  استشهاد رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مودية 
محافظة أبين الشيخ محمد أبو بكر عشال 

واثنين من مرافقيه .
*  االثنين 22 أغسطس .. استشهاد األمين 

العام األسبق ورئيس الهيئة الشوروية عبد 
العزيز عبدالغني في الرياض متأثرًا بجراحه 
التي أصيب بها في مسجد دار الرئاسة بعد 79 

يومًا من االعتداء اإلرهابي.
سبتمرب 2011م

الجمعة 3 سبتمبر.. نجاة رئيس الدائرة 
االقتصادية بالمؤتمر الشعبي العام عادل 
محمد قايد من محاولة اغتيال برصاص 

مسلحين بصنعاء .
29 سبتمبر.. إص��اب��ة قيادي  الخميس 
مؤتمري في اعتداء مسلح من قبل الفرقة 

واإلصالح على معهد الميثاق.
.. مسيرة لإلصالح  3 سبتمبر  الجمعة 
تحرق منزل القيادي في مؤتمر ذمار خالد 

المحضري.
الجمعة 30 سبتمبر.. اعتداء رابع على منزل 
عبده محمد الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر 

وأحزاب التحالف وإصابة 2 من مرافقيه .
الخميس 22 سبتمبر .. قصف منزل النائب 
المؤتمري الشيخ صغير بن عزيز واستشهاد 4 
أشخاص وإصابة 6 آخرين برصاص مسلحي 

أوالد األحمر .
الخميس 8 سبتمبر..  نجاة محافظ مأرب 
السابق عضو اللجنة الدائمة ناجي بن علي 
الزايدي من محاولة اغتيال واستشهاد أحد 
مرافقيه وإصابة 6 آخرين في اعتداء قامت 

به عناصر المشترك .
الثالثاء 27 سبتمبر .. نجاة وزير الدفاع 
ال��ل��واء ال��رك��ن محمد ن��اص��ر أح��م��د عضو 
الهيئة الوزارية للمؤتمر من محاولة اغتيال 

استهدفت موكبه في مدينة عدن .
أكتوبر 2011م

تضرر منزل رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالدائرة 17 بالعاصمة فيضى الروني 

بقذائف اطلقتها مليشيات األحمر والفرقة .
كما تعرض منزل عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشيخ علي محمد الكينعي لقذائف 

هاون من قبل الفرقة وأوالد األحمر .
األحد 9 أكتوبر..  انفجار عبوة ناسفة جوار 
سور منزل رئيس مؤتمر ذمار عضو مجلس 
الشورى حسن محمد عبدالرزاق وإطالق 

أعيرة نارية على سور المنزل .
الخميس 6 أكتوبر..  إط��الق الرصاص 
على القيادي بمؤتمر تعز بجاش علي بجاش 

وإصابة 3 من أوالده بجروح.
4 أكتوبر .. نجاة عضو اللجنة  الثالثاء 
الدائمة يحيى الحباري من محاولة اغتيال 
ب��رص��اص مسلحي عصابة أوالد األحمر 

بصنعاء .
20 أكتوبر..  محاولة اغتيال  الخميس 

الكباب مدير مكتب  الدكتور عبدالناصر 
الصحة بمحافظة تعز من قبل جماعات 

مسلحة تابعة للقاء المشترك.
نوفمرب 2011

األحد 27 نوفمبر..  اختطاف 5 من قيادات 
المؤتمر بتعز واقتيادهم إلى مقر التجمع 

اليمني لإلصالح .
- إصابة مدير كهرباء الشمايتين أديب 

الشوافي برصاص اإلصالح ونهب سيارته .
- التقطع لرئيس لجنة الخدمات بمحلي تعز 
أحمد علي الشرعبي وإطالق النار عليه ونهب 

سيارته من قبل المشترك.
األرب��ع��اء 9 نوفمبر..  نجاة رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 37 مديرية 
شرعب السالم محافظة تعز من محاولة 

اغتيال نفذتها مليشيات اإلصالح .
الخميس 3 نوفمبر..  نجاة عضو اللجنة 
الدائمة الرئيسية عضو الهيئة الشوروية 
الهيثمي عشال من محاولة اغتيال  اثناء 

عودته  من أبين إلى صنعاء.
الجمعة 4 نوفمبر.. إصابة القيادي في 
المؤتمر الشعبي العام بعمران ماهر علي 
المتمرد  تتبع  مرشد برصاص مليشيات 

القشيبي.
ديسمرب 2011م

ونهب  قتحام  ا  . ديسمبر.  23 لجمعة  ا
محتويات مقر فرع المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرة 12 بأمانة العاصمة من قبل عناصر 

المشترك.
الخميس 29 ديسمبر.. تعرض القيادية 
المؤتمرية بفرع ذمار إيمان النشيري العتداء 

من قبل عناصر اإلصالح بصنعاء .
3 ديسمبر.. استشهاد القيادي  السبت 
المؤتمري عبدالكريم ذعفان وكيل محافظة 

ذمار برصاص مسلحين ينتمون لإلصالح .
األربعاء 7 ديسمبر.. اختطاف عضو اللجنة 
الدائمة أمين عام محلي حجة الشيخ أمين 
صالح القدمي من قبل مليشيات الفرقة 

وأوالد األحمر.
يناير 2012م

األحد 22 يناير 2012م .. نجاة القيادي 
بمؤتمر ذمار وعضو المجلس المحلي يحيى 
علي الشبيبي من محاولة اغتيال برصاص 

مليشيات المشترك.
االثنين 23 يناير 2012م.. نجاة رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 15 في 
العاصمة من محاولة اغتيال برصاص الفرقة 

واإلصالح.
السبت 14 يناير 2012م..  نجاة عضو كتلة 
المؤتمر البرلمانية النائب عبدالوهاب عامر 

من محاولة اغتيال من قبل الفرقة واإلصالح 
بجولة مذبح بالعاصمة .

الثالثاء 3 يناير 2012م.. اختطاف رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية العرش  
بمحافظة البيضاء ناصر العجي من قبل 

الفرقة واإلصالح.
فرباير 2012م

الجعفرية  أمين محلي  اغتيال  محاولة 
بمحافظة ريمة محمد الجعدي ووالده الشيخ/  
داؤود الجعدي رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام بمديرية الجعفرية .
21 فبراير .. تعرض محافظ محافظة مأرب 
السابق العميد ناجي بن علي الزايدي عضو 

اللجنة الدائمة لثالث محاولة اغتيال.
األربعاء 15 فبراير.. استشهاد رئيس اللجنة 
اإلشرافية لالنتخابات الرئاسية المبكرة في 
البيضاء عضو اللجنة الدائمة حسين البابلي 

ونجله محمد على يد إرهابيين.
مارس 2012م

األحد 4 مارس .. نجاة رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمدينة رداع محافظة البيضاء 
عبداهلل علي حسن ادريس من محاولة اغتيال 

استهدفت سيارته بعبوة ناسفة .
أبريل 2012م

الثالثاء 3 أبريل .. نجاة رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بالدائرة 92 م المخادر محافظة 
إب محمد معوضة من محاولة اغتيال بعبوة 

ناسفة زرعها المشترك في سيارته .
االثنين 16 أبريل.. إطالق رصاص واعتداء 
على مبنى مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر بشارع 

الجزائر في العاصمة.
مايو2012م

الجمعة 25 مايو 2012 .. استشهاد نائب 
رئيس فرع مؤتمر رداع عبداهلل عبدالرحمن 

أبو طالب برصاص مليشيات المشترك.
السبت 5 مايو 2012م ..االع��ت��داء على 
القيادي المؤتمري علي علي شعفل نائب 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية 
أرحب بمحافظة صنعاء قرب جامعة اإليمان 

بصنعاء .
1 مايو 2012م ..استشهاد الشيخ عبده 
محمد الجبلي القيادي المؤتمري بمديرية 
نهم صنعاء برصاص عناصر تابعة لإلصالح.

يونيو 2012م
الجمعة 1 يونيو .. استشهاد عضو اللجنة 
الدائمة سكرتير الهيئة التنفيذية لمؤتمر 
الجوف الشيخ حمد العزي عبدان برصاص 

جماعات مسلحة من اإلصالح.

القيادي  .. استشهاد  يونيو   8 الجمعة 
المؤتمري عبدالرحيم محمد الحميقاني عضو 
المجلس المحلي بمديرية الزاهر محافظة 

البيضاء بصنعاء .
العميد  .. استشهاد  18 يونيو  االثنين 
الركن سالم علي سالم قطن قائد المنطقة 
العسكرية الجنوبية قائد اللواء 31 مدرع 

باعتداء إرهابي في عدن .
يوليو 2012م

الثالثاء 31 يوليو .. تعرض عضو اللجنة 
الدائمة الشيخ عبد الحكيم عبداهلل العولقي 

لمحاولة اغتيال في الحديدة.
األحد 29 يوليو .. نجاة القيادي المؤتمري 
بمحافظة الجوف أحمد محمد ح��زام من 

محاولة اغتيال .
أغسطس 2012م

الجمعة 10 أغسطس 2012 .. استشهاد 
العميد عمر س��ال��م ب��ارش��ي��د م��دي��ر عام 
األكاديمية العسكرية متأثرًا بجراح اعتداء 
إرهابي يحمل بصمات القاعدة استهدفه 

بمنطقة باجمعان محافظة حضرموت.
-  االحد 19 اغسطس .. استشهاد رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمودية محافظة 
ابين / ناصر علي منصور واثنين من مرافقيه 

في اعتداء إرهابي.
سبتمرب 2012م

األربعاء 27 سبتمبر.. استشهاد العقيد 
عبداهلل عبداهلل األشول في اعتداء إرهابي 

غادر بصنعاء
الجمعة 28 سبتمبر 2012م .. استشهاد 
4 من قيادات المؤتمر وإصابة 8 آخرين في 
كمين مسلح استهدف موكب رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة الجوف الشيخ منصور 
العراقي واألمين العام للمجلس المحلي 

بمنطقة فرضة نهم .
الثالثاء 11 سبتمبر.. نجاة وزير الدفاع اللواء 
الركن محمد ناصر أحمد من محاولة اغتيال 
أثناء خروجه من مقر مجلس الوزراء بصنعاء 

واستشهاد 6 من مرافقيه و2 مواطنين.
- السبت 1 سبتمبر .. استشهاد القيادي 
المؤتمري  بمحافظة تعز عبدالحميد الصوفي 

في تعز برصاص عناصر المشترك.
- الخميس, 13-سبتمبر..  نجاة  المقدم / 
خالد سنان من محاولة اغتيال حينما اطلق 
بالعاصمة  النار على سيارته   مسلحون 

صنعاء.    
عبوة  ر  نفجا ا  . 14-سبتمبر. لجمعة,  ا
ناسفة في سيارة مدير عام صندوق النظافة 
والتحسين بمحافظة البيضاء المهندس خالد 
محمد حسين القفعي زرعتها عناصر تابعة 

للمشترك.
21-سبتمبر.. ق��ائ��د وح��دة  - الجمعة, 
السيطرة على الشغب بقوات األمن المركزي 
العقيد فائز العصامي ينجو من محاولة 
اغتيال تعرض لها بالقرب من معسكر األمن 
المركزي بالعاصمة صنعاء واستشهاد احد 

مرافقيه..

القصة الكاملة 
لجريمـــــة 
فرضة نهم

وعلى رأسها حزب اإلصالح الذي يسعى لتنفيذ مشروع اغتياالت تستهدف حياة 
عدد كبير من قيادات المؤتمر واألحزاب األخرى، األمر الذي جعل بعض المراقبين 
يحذرون من عواقب استعادة أوضاع حرب 1994م من خالل مسلسل استهداف 
عدد من القيادات والسياسيين بداللة حادثة استهداف الدكتور ياسين سعيد 
نعمان التي تشير اصابع االتهام إلى التيار القبلي في حزب اإلصالح المتطرف.
قيادات وكوادر المؤتمر لم تكن بمنأى عن هذا المشروع والتي كان آخرها 
قيام متطرفي حزب اإلصالح بنصب كمين غادر في فرضة نهم بمحافظة 
صنعاء مساء الجمعة استهدف حياة العشرات من قيادات المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه بمحافظة الجوف اثناء عودتهم من واجب تقديم العزاء بأمانة 
العاصمة بوفاة والدة محافظ المحافظة، الحادث اإلجرامي اسفر عن استشهاد 
)4(، منهم شقيقا رئىس فرع المؤتمر بالجوف وأمين عام المجلس المحلي.. 

فيما أصيب )10( آخرون من المرافقين..
ودان أبناء محافظة الجوف الحادثة الجبانة واعتبروا مسلسل االغتياالت 

استنكرت  .كما  . ًا خطير تصعيدًا 
واألح���زاب  لمدنية  ا لمنظمات  ا
بالمحافظات هذه الجريمة اإلرهابية 
النكراء واالعتداء الغادر، منوهين 
إلى أن الشر ال يثمر إاّل الشر وان 
االستهانة ب��أرواح الناس وترويع 
اآلمنين واستمرار اخافة السبيل 
لها ع��واق��ب وخيمة على الوطن 

والمواطن والمجتمع بشكل عام.
تذمر واستياء

على الرغم من ان الموضوع- 
حسب مراقبين- بداية خطيرة تهدد 
التسوية السياسية واألوض��اع في 
البالد، كما عبر عنها بيان المؤتمر 

الشعبي العام، إاّل أن االهمال والتجاهل هو ما يتسيد القضية، كحال قضية 
الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب االشتراكي- الذي انتقد مؤخرًا 
طريقة تعامل حكومة الوفاق إزاء حادثة محاولة اغتياله.. في تأكيد واضح انه 
ليس هناك مصداقية وجدية في التعامل المسؤول والوطني من قبل حكومة 
الوفاق واللجنة العسكرية التي تُتهم بتشجيع عصابات المشترك »اإلصالح« 
في التمادي خلف هذه االعتداءات وهو ما زاد من حالة التذمر واالستياء في 
اوساط المواطنين الذين حملوا حكومة الوفاق مسؤولية هذه االعتداءات، 

بسبب عدم مالحقة مرتكبيها والكشف عمن يقف وراءها ومحاسبتهم..
وبالعودة إلى حادثة اغتيال قيادة المؤتمر بالجوف قال الشيخ منصور 
العراقي- رئىس فرع المؤتمر بالمحافظة ل�»الميثاق«: إنه وفي مساء يوم 
الجمعة 27 / 9 / 2012م تم اعتراض موكبنا المكون من )15( سيارة في 
نقطة مستحدثة من قبل عناصر المشترك في منطقة فرضة نهم محافظة 
صنعاء اثناء عودتنا إلى المحافظة بعد أداء واجب العزاء في العاصمة صنعاء..
وأضاف: بأنه لدى توقفهم فوجئوا بإطالق نار كثيف تركز بدرجة أساسية 
على سيارتي رئىس فرع المؤتمر وقد أدى إلى استشهاد عدد من األخوة 

واصابة نحو )10( اشخاص.
وحمل العراقي حزب اإلصالح وقيادته بمحافظة الجوف مسئولية تلك 
الجريمة.. وقال: البعض يتحدث  أن الحادثة ناتجة عن قضية ثأر بين قبيلتي 

همدان والشوالن وهذا غير صحيح..
مؤكدًا أن ما تم هو بداية مشروع لتصفية عرقية وحزبية يقوم به الجناح 
المتطرف في حزب اإلصالح الغتيال قيادات المؤتمر وكوادره وحلفائه في 

الجوف كون المعتدين هم من أبناء الجوف.. 
وقال رئىس فرع المؤتمر بالجوف: إن اإلصالح يريد ان يفرض سيطرته 
وأجندته على المحافظة وأبنائها وهو ما رفضه أبناء الجوف ومع ذلك يسعى 
حزب اإلصالح بكل السبل والطرق إلى جر البالد للفوضى والدماء واإلقصاء 

لآلخر.
وشدد الشيخ العراقي على ضرورة أن تكوون حكومة الوفاق حكومة للجميع 
دون تفرقة وعنصرية وازدواجية.. وان ال يكون لها دور في هذا الصراع وعدم 
تشجيعه.. وقال: للصبر حدود، على الحكومة أن تقف وقفة جادة ورادعة 

لمالحقة المجرمين ومعاقبتهم ومن يقف خلفهم..
وحول خطورة ان تفجر جريمة فرضة نهم حرب ثأر رفض رئىس فرع 
المؤتمر بالجوف منطق التعامل بالمثل وقال: إن هذا سيزيد من مأساة ومعاناة 
البالد وأبناء الجوف وتأزيم األوضاع ويوسع من دائرة الثأر واالنتقام وتهديد 

األمن والسلم واالستقرار االجتماعي.
وقال في ختام حديثه ل�»الميثاق«: نحن كقيادات حزبية لنا تنظيم ولنا دولة 
نحتكم لنظامها وقوانينها.. ونحرص على تجسيد ذلك قواًل وعماًل.. ولكننا 
في الوقت ذاته نطالب قيادة المؤتمر بأن يكون لها موقف مشرف لالنتصار 

لقضايا وحقوق األعضاء حتى ال تسفك المزيد من الدماء.

                          »الميثاق« تنشر إحصـــــــــــائية أولية :

280 شهيدًا وجريحًا من أعضاء المؤتمر يســـــــــقطون  برصاص المشترك
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لمقـــرات المؤتمر

رئيس المؤتمربالجوف:

تعرضت قيادة 
املؤتمر باملحافظة 
لعملية قتل جماعية

> تزداد المخاوف من أن تتجه البالد نحو 
الصراع والعنف والفوضى، وفي ظل أعمال 
المشترك  لعناصر  الخطيرة  التصعيد 
وبروز ظاهرة االغتياالت التي تستهدف 
قيادات المؤتمر وحلفائه في اصرار على 
وأد التسوية السياسية واالستيالء على 

السلطة بالقوة..
مــؤخــرًا نجا عــدد مــن المؤتمريين 
وأنصارهم وحلفائهم من عمليات اغتيال 
ت  ا لعشر ا بينما  سية  سيا ت  تصفيا و
السافرة  العدائية  نتيجة  استشهدوا 
لبعض القوى السياسية التي استمرأت 

العنف،

منصور العراقيكتب/ بليغ الحطابي


