
محلي رداع.
- اختطاف نجل نــائــب رئــيــس الــــوزراء األســبــق الدكتور  

والقيادي المؤتمري البارز رشاد العليمي من قبل مسلحين.
- اغتيال التربوي الشيخ محمد صالح الخضر.

- االستاذ علي ماطر رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر بلحج 
ينجو من محاولة اغتيال.

- اغتيال ضابط امن معهد اللغات العسكرية محمد قوزع.
- نجل وكيل محافظة البيضاء المنصوري ينجو من محاولة 

اغتيال بكمين مسلح.
- القيادي المؤتمري اديب المقدمي ينجو من محاولة اغتيال 

في حوطة لحج.
- القاضي عبدالملك الغرسي رئيس محكمة استئناف صعدة 

ينجو من محاولة اغتيال.
- محاولة اغتيال الشيخ احمد صالح دويد في القاعة الكبرى.
- اغتيال النقيب عبدالرحمن صالح نائب مدير امن حريب 

من قبل ارهابيين.
- مسلحون على دراجــة نارية يغتالون الشاب عــادل طه 

فاضل بمدينة الضالع.
- محاولة اغتيال الشيخ امين مصلح الصايدي باطالق 

الرصاص عليه من قبل مجهولين.
- استشهاد وكيل محافظة البيضاء حسين ديان برصاص 

مسلحين امام منزله.
- مقتل يسلم الجعيدي واصابة احمد علوي عليوه في 

حبان بشبوة.
- مدير مكتب التربية بالرياشية رداع ينجو من محاولة 

اغتيال واصابة موظف.
- اعتداء على مندوبي قناة «اليمن اليوم» بسبب تغطيةازمة 

المشتقات النفطية.
- نجاة العقيد علي الحيمي من محاولة اغتيال في شارع 

المطار بصنعاء.
- استشهاد فيصل الزمرجوارالبنك الزراعي بتعز .

- محاولة اغتيال القيادي الشيخ عبدالقوي  الحميقاني.
- االعتداء على منزل القيادي في المؤتمر الشعبي العام بتعز 

األستاذ/عبدالغني منصور.
- القاء عبوة ناسفة على منزل القيادي بالمؤتمر الشعبي 
العام عارف حزام مجاهد في منطقة الحرير بمديرية صالة 

بمحافظة تعز. 
-اطالق النار على منزل الشيخ قناف علي أحمد المراني عضو 

اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
- اعــتــداء مسلح على منزل الشيخ معجب احــد قيادات 

المؤتمر بالسياني.
- اقتحام مقر المؤتمر في مذيخرة بإب من قبل مليشيات 

مسلحة.
- تعرض منزل المؤتمري المهندس محمدعلي هاجر 

الطالق نار من على دراجة نارية.
- اختطاف نجلي المدير العام المساعد لمصنع اسمنت 

عمران بصنعاء وشقيقه.
- تعرض المؤتمري عاطف محمد عاطف العــتــداء من 

مسلحين بالمستشفى العسكري.
- المؤتمري عبدالرحمن الرميمه ينجو من محاولة اغتيال 

واصابة شخصين بجواره.
- العقيد عبدالله مفضل ينجو من محاولة اغتيال.

- د.عبدالقادر مغلس عضو دائمة المؤتمر يتعرض الصابة 
في محاولة اغتيال بتعز.

- عصابة مسلحة تختطف نجل الــلــواء محسن اليوسفي 
عضومجلس الشورى من وسط العاصمة.

- مسلحون يغتالون انيس مبروك احدى الشخصيات البارزة 
في الشحر حضرموت.

- توقيف د.عبدالرحمن فرحان من التدريس بعد قطع راتبه 
منذ٤ أشهر بجامعة صنعاء.

- التربوي المؤتمري جمال الشرعي ينجو من محاولة اغتيال 
في ذمار.

- عناصر االرهــاب التابعة لالصالح تطلق نيران اسلحتها 
على منزل الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر بحجة.

- االعتداء االجرامي على منزل صالح الصيادي.
- االعــتــداء على مدير مكتب التربية بمديرية المنيرة 

الحديدة.
- الشيخ علي سنان الغولي ينجو من محاولة اغتيال من قبل 

عناصر االصالح.
- محاولة اغتيال العقيد احمد عباد الغسيلي.

- القيادي المؤتمري النائب عبدالسالم الدهبلي  ينجو من 
محاولة اغتيال في تعز.

- االعتداء على منزل رجل االعمال محمد يحيى ابو الرجال. 
- استشهاد العقيد نصر الرداعي مدير البحث بمديرية 

الشرية رداع برصاص مسلحين.
- اغتيال العقيد علي الحطابي.

- د.عادل الشجاع القيادي المؤتمري يتلقى رسالة تهديد 
بالتصفية عبر رسالة بالفاكس بسبب مواقفه السياسية.

- قيادة االخوان توجه محافظ عمران باقصاء صالح المخلوس 
امين محلي المحافظة.

- اختطاف عبدالسالم الجعفري مدير شؤن مالية جامعة 
البيضاء ونهب سيارته.

- عدالن الحتس الضالعي ينجو من محاولة اغتيال.
- استشهاد مساعد مدير االحوال المدنية بمارب برصاص 

مسلحين على دراجة نارية.
- تعرض القيادي المؤتمري  ناصر باسودة لمحاولة اغتيال 

بشارع ٢٢مايو بالعاصمة.  
- استشهاد شابين من ابناء مدينة حجة وجرح ٥ أشخاص 

اخرين.
- االعــتــداء على د. عبدالوهاب المؤيد 

خطيب مسجد حورة.
- اغتيال العقيد فادي الجبلي قائد الكتيبة 

الثانية بالقوات الخاصة بعدن.
- مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة 
استهدفت اجتماعًا في منزل مدير مديرية 

الشحر.
- عناصر اجرامية في إب تحطم سيارة 

د.عبدالسالم االرياني عضو اللجنة الدائمة.

- القيادي المؤتمري محمد مهيوب الحارثي ينجو من محاولة 
اغتيال بالمخادر إب.

- اصابة مدير بيت الفن بالمحويت التشكيلي  ناصر مرحب 
بطلق ناري.

- اغتيال القيادي محمود راجح عضو قيادة فرع المؤتمر 
بلحج.

- محاولة اغتيال نجل القيادي المؤتمري أحمد علي محسن 
األحول محافظ المحويت.

- اصابة الصحفي عبدالكريم المدي خالل مشاركته بمسيرة 
بالستين واسعافه للمشفى.

- اختطاف د.عادل شجاع الدين وشباب محتجين جوار منزل 
رئيس الجمهورية.

- اغتيال باسل مثنى بمسدس كاتم للصوت بالحوطة لحج.
ــرداع عبدالله ادريــس يتعرض   - رئيس فــرع المؤتمر ب

لمحاولة اغتيال واصابة ٣ من مرافقيه.
- تعرض منزل القيادي المؤتمري عبداالله جبران الشماحي 

بذمار الطالق رصاص.
- مسلحون يغتالون التاجر حسين الحمري وسط مدينة 

رداع.
- متطرفون يتهجمون على منزل عبدالغني علي منصور 

عـــضـــو دائـــمـــة 
المؤتمر بتعز.

تــــعــــرض   -
مـــنـــزل الــشــيــخ 
جمال الحميري 
ــة  ــجــن ــل عــضــوال
الدائمة في إب 
العتداء بقنبلة.

ـــال  ـــي - اغـــت
ـــي  ـــن ـــغ ـــدال عـــب
الــمــقــالــح مدير 
ــــمــــؤســــســــة  ال

االقتصادية في سيؤن.
- تعرض  سيارة نجيب العوج مدير مصافي عدن الطالق 

رصاص في مدينة الشعب بعدن.
- تعرض شقة رئيس تحرير صحيفة االنصار علي البيضاني 

للسرقة اثناء سفره الى المهرة.
- االستاذ محسن النقيب عضو اللجنة العامة ينجو من محاولة 

اغتيال بالعاصمة.
- رئيس المؤتمر بالضليعة حضرموت الشيخ احمد بن قروان 

ينجو من محاولة اغتيال.
- متطرف اخواني في امن محافظة اب يطلق النار على 

رئيس فرقة سبأالفنية.
- اختطاف التاجر رشاد الرماني من وسط العاصمة. 

- محاولة اغتيال نجل القيادي الشيخ عبدالحميد تعمان 
قائدراجح.

- اختطاف رئيس نيابةاستئناف  المحويت  محمد ابو بكر 
العنسي و٣ أعضاء". 

- نجاة عبدالناصر شرف الدين نائب مدير مطار تعز من 
محاولة اغتيال.

- قوات األمن تقتحم مقر حزب المؤتمر الشعبي في عدن 
ومقر صحيفة ٢٢مايو.

ــل من وسط  - مجهولون يختطفون اإلعالمية داليا وائ
ــع وعشرين ساعة من  العاصمة ويفرجون عنها بعد أرب

اختطافها.
- اعتداء مسلح على 
ـــادي فــي  ـــي ـــق ـــزل ال مـــن
المؤتمر الشعبي بذمار 
علي احمد الهاملي من 

قبل مجهولين. 
- القيادي المؤتمري 
الــــــشــــــيــــــخ حـــســـيـــن 
عبدالعزيز ينجو من 
محاولة إغتيال تعرض 
ـــاط  ـــرب لــهــا بـــشـــارع ال

بالعاصمة صنعاء.

االثنين:  29 / 12 / 2014م  العدد:  (١٧٤١)متابعات
711 / ربيع أول / 1436هـ

عــام ثقيـــــــل علـى المؤتمر
المتآمرين.

وبفتح نافذة على ذاكرة العام ٢٠١٤م وأخذ عينات من المؤامرات والمخططات والحماقات 
ات حيث واجه المؤتمر في  والحمالت كانت الحصيلة مرة بكل ما تحمله الكلمة من معاني وايحاء

عام ٢٠١٤م الذي يودعنا بعد يومين كل ما قد واجه في تاريخه وزيادة!!
ولعل أبرز ما واجهه المؤتمر في هذا العام تكرار محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح 
باسلوب يفوق قدرات ابليس الرجيم عبر حفر نفق الى تحت بيته لنسف الحي بما فيه من بيوت 
وأسر.. ورغم اكتشاف الجريمة قبل حدوث الكارثة تغير التآمر على الزعيم باسلوب فاضح عبر 

تأليب المجتمع الدولي ضده واستصدار عقوبات مقيتة ومجحفة بحقه..
واستمرت الضربات على المؤتمر في هذا العام الساخن بالمكر الذي وصل حد اقتحام قناة 

«اليمن اليوم» ونهب محتوياتها وصوًال الى محاصرة واغالق جامع «الصالح« الصمات منابر 
وحناجر المؤتمر الشعبي العام والى أن امتدت الغطرسة الى اقتحام مقراته..

عام ٢٠١٤م كان باهظًا على المؤتمر الذي جمدت أمواله واغتيلت كثير من قياداته وأقصيت 
اآلالف من كوادره ومورست بحق اعضائه أفظع المآسي وأبشع الموبقات..

عاٌم ثقيل على المؤتمر نجا فيه من القتل نائب رئيسه الدكتور احمد عبيد بن دغر وهدد فيه 
أمينه العام المساعد فائقة السيد، كما حاولت أيادي الغدر اغتيال عضو لجنته العامة ورئيس 
دائرته السياسية االستاذ عبدالله احمد غانم.. وعدد من اعضاء كتلتيه البرلمانية والشوروية.

ومنهم صغير بن عزيز والمعيلي وبن جالل والفاشق والحباري والعقاري وهفج والدهبلي.. 
اته وخبراته  ومن رؤساء فروعه احمد المعكر وفهد دهشوش.. عالوة على اقصاء اآلالف من كفاء

من المناصب والوظائف..
ولعل أكبر استهداف للمؤتمر الشعبي العام في عام ٢٠١٤م اقصاؤه من الحكومة تمامًا 
ومحاولة شقه إلى «مؤتمرين» عبر قيادات مفلسة انحدرت إلى مربع تنفيذ المؤامرة على 
المؤتمر ومساعي تغييبه عن المشهد السياسي ليخلو المجال للمغامرين والمغمورين والعابثين 

والمتآمرين على الوطن.
«الميثاق» تنشر في المساحة التالية حصيلة أولية لما حصل للمؤتمر الشعبي العام وكوادره 
من قتل واعتداء وتدمير وتخريب واقصاء وظلم.. كانت قد نشرتها خدمة «الميثاق موبايل» 

حال وقوعها :

اقتحام قناة «اليمن اليوم» ومحاصرة جامع 
«الصالح» واالعتداء على مقرات الفروع

تجميد أموال المؤتمر 
واقصاؤه من حكومة «بحاح»!!

محاولة اغتيال بن عزيز، الدهبلي، العقاري، 
الفاشق، هفج، المعيلي، بن جالل وآخرين!!

متابعة/ توفيق عثمان الشرعبي

حصار فرع المؤتمر بعدن


