
وبقدر ما أثارت جريمة االغتيال الجبانة موجة من الشجب والتنديد فقد 
سارعت قيادات إخوانية الستغاللها باتهام المؤتمر وقيادته ممثلة بالزعيم 

علي عبدالله صالح بتنفيذ جريمة 
ــأن الخيواني  االغــتــيــال، مذكرين ب
ــعــام  ــحــكــومــة أواخـــــر ال ســجــنــتــه ال
٢٠٠٤م إثــر صــدور حكم قضائي 
بسجنه لست ســنــوات على خلفية 
تهم عــدة بينها إهــانــة والمساس 
بذات رئيس الجمهورية آنذاك علي 
عبدالله صالح وهو الــذي أصــدر في 
العام ٢٠٠٥م قــرارًا بالعفو العام 
عن الخيواني ووجه باطالق سراحه.

من جانبه اتهم الناطق الرسمي 
باسم حزب المؤتمر الشعبي العام 
وحــلــفــائــه عــبــده الــجــنــدي مباشرة 
ــوقــوف وراء  ــال ــقــاعــدة ب تنظيم ال
اغتيال القيادي في جماعة الحوثي 

عبدالكريم الخيواني.
وقــال الجندي إن من قام باغتيال 
الخيواني هم من نفذوا جريمة جمعة 
الكرامة والسبعين التي اودت بحياة 
اكثر من ٢٠٠ شهيد من الجنود، 
ونفذوا تفجير كلية الشرطة، وقتلوا 
الشهيد سالم قطن، وارتكبوا جريمة 
العرضي، والتحرير بصنعاء والمركز 

الثقافي في إب.

وأضاف: "إننا في حرب شرسة مع اإلرهاب، وقد آن األوان لمن يتحاورون 
في «موفنبيك» أن يستشعروا مسؤولياتهم، وأن يخرجوا البلد من الدوامة 

العنيفة لإلرهاب".
وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب- فرع اليمن- 
الخميس الماضي تبنيه لعملية اغتيال الخيواني.. وقال 
في بيان مقتضب نشره على تويتر «إن اثنين ممن 
وصفهم (مجاهديه) كانا على متن دراجة نارية تمكنا 
من اطــالق النار على القيادي الحوثي، عبدالكريم 
الخيواني في الساعة الواحدة من ظهر األربعاء اثناء 
وجوده بحي الرقاص بالعاصمة صنعاء فأردياه قتيًال 

وانسحب منفذا العملية بسالم».

وأعلنت اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي الحداد الرسمي لمدة ثالثة 
أيام بدأت الجمعة وكذا تسمية شارع الرئاسة في شمال العاصمة والممتد 
من ميدان السبعين وحتى تقاطع شارع تعز باسم الشهيد عبدالكريم 
الخيواني.. واعتبرت اللجنة جريمة اغتياله مؤامرة اقليمية نفذت بأدوات 

محلية..
ودعت إلى جعل جنازة الشهيد العظيم يومًا للعزة والكرامة والحرية 

ولعزل اإلرهاب وجرائم العنف واالغتيال المنظم عبر حضور مليوني 
حاشد في صنعاء والمحافظات يوم تشييع جنازته.

واستشهد الخيواني في نفس الشهر الذي نال فيه جائزة منظمة 
العفو الدولية العام ٢٠٠٩م وسلمه الجائزة رئيس االتحاد الدولي 
للصحفيين جيم بو ملحه الذي قال إن اغتيال الخيواني عمل شائن 
وجبان ويأتي في وقت يعد فيه االتحاد الدولي للصحفيين ونقابة 

الصحفيين اليمنيين وشركائهما االقليميين والدوليين لتنظيم 
اجتماعًا دوليًا هدفه تسليط الضوء على الوضع الخطير الذي يعمل فيه 

الصحفيون اليمنيون وانعدام الحماية لحرية التعبير في اليمن..
ويعتبر الخيواني ثاني صحفي يقتل في اليمن منذ مطلع العام 
٢٠١٥م، حيث قتل مراسل قناة «المسيرة» في محافظة ذمار خالد 

الوشلي في مطلع يناير من العام الجاري.

وقائع العدد:  
(١٧٥٣)
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طالب باصطفاف وطني ضد اإلرهاب

المؤتمر يدين بشدة جريمة اغتيال الخيواني
دان مصدر مــســؤول فــي االمــانــة العامة للمؤتمر 
الشعبي الــعــام بــشــدة اغتيال مسلحين للصحفي 
عبدالكريم الخيواني بالقرب من منزله بشارع الرقاص 

األربعاء.
واعتبر المصدر اغتيال الخيواني جريمة ارهابية 
نكراء تعكس حالة االنفالت األمني الذي تعيشه البالد 
،معبرا عن قلقه من ان تكون هذه الجريمة محاولة 
لتصعيد االزمة السياسية في البالد ومحاولة لعرقلة 
الحوار الذي يجري بين القوى السياسية برعاية أممية.

وجدد المصدر رفض المؤتمر الشعبي العام المطلق 
للعنف واإلرهــاب والتطرف واالغتياالت، ودعوته 
لخلق اصطفاف وطني لمواجهة هذه الثقافة التي 

باتت تحدق بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته.
وطالب المصدر االجهزة االمنية بسرعة مالحقة 
من يقفون خلف جريمة اغتيال الكاتب والصحفي 
الخيواني وضبطهم وتقديمهم الى العدالة ،معبرا 

عن تعازي المؤتمر الشعبي العام الحارة ومواساته 
ألسرة الصحفي الخيواني.. سائًال الله العلي القدير ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

اهله وذويه الصبر والسلوان 
«إنا لله وإنا اليه راجعون».

كــمــا عــبــر قــطــاع االعـــالم 
والفكر والثقافة في المؤتمر 
الشعبي العام عن تعازيه 
الـــحـــارة ألســــرة الصحفي 
الخيواني وللوسط الصحفي 
الــيــمــنــي بــهــذا الــمــصــاب، 
داعــيــًا الــوســط الصحفي 
في اليمن الى استشعار 
مسؤوليته والوقوف صفًا 
واحدًا تجاه مخاطر ثقافة 

العنف والتطرف واإلرهاب .

التحالف الوطني يطالب برفع الغطاء السياسي عن اإلرهابيين والقتلة
دانت احــزاب التحالف الوطني الديمقراطي واستنكرت 
بشدة جريمة اغتيال الكاتب والصحفي عبدالكريم الخيواني 
من قبل مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أمام منزله 

بصنعاء.
واعــتــبــرت احـــزاب التحالف الوطني الديمقراطي هذه 
ها القوى االرهابية  الجريمة استمرارًا للعمليات التي تقف وراء
المتطرفة التي تسعى لضرب السلم االجتماعي وعرقلة الحوار 

الجاري بين القوى السياسية برعاية اممية .
وأكدت احزاب التحالف ان جريمة اغتيال الصحفي الخيواني 
تضاف الى قائمة طويلة من االغتياالت التي شهدتها البلد على 
مدى السنوات الثالث الماضية وعدم كشف الدولة والقائمين 

عليها لمن يقف وراء هذه الجرائم.
وطالبت احــزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمواجهة شاملة ضد 
االرهاب والتطرف ،داعية الى رفع الغطاء السياسي عن االرهابيين والقتلة 
الذين تقف وراءهم قوى معروفة تسعى لضرب أمن واستقرار ووحدة 
الوطن، كما دعت إلى سرعة انهاء الحوار بتوافق وطني ينهي األزمة 

وإعادة الدولة ومؤسساتها بعيدًا عن اية عراقيل.
ودعت احزاب التحالف الى سرعة مالحقة الجناة الذين يقفون خلف 
جريمة اغتيال الخيواني وتقديمهم الى المحاكمة، معبرة عن مواساتها 
وتعازيها ألســرة الصحفي الخيواني وكل اصدقائه ومحبيه وللوسط 
الصحفي في اليمن بشكل عام سائلة العلي القدير ان يتغمده بواسع 

الرحمة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

< فجع الوسط السياسي واإلعالمي في اليمن ظهر االربعاء الماضي بنبأ جريمة اغتيال الصحفي السياسي   
عبدالكريم محمد الخيواني- ٥٠ عامًا- ســفير النوايا الحســنة للمجلس الدولي لحقوق اإلنسان في اليمن 

وعضو اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله.
استشهد الخيواني أمام منزله قرب قسم ٢٢ مايو بشارع الرقاص بأمانة العاصمة على يد مسلحين يستقالن 

خترقت إحدى الرصاصات رقبته..
ُ
دراجة نارية اطلقا النار مباشرة باتجاهه فأ

الخيواني.. االغتيال الثاني للصحافة في اليمن

السيرة الذاتية
عبدالكريم محمد الخيواني

مواليد العام ١٩٦٥م في محافظة تعز
 صحافي وكاتب بارز وناشط حقوقي وسياسي وعضو في مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) وسفير نوايا حسنة للمجلس 

الدولي لحقوق اإلنسان في اليمن.
وتعرض الخيواني للسجن نهاية ٢٠٠٤م واستمر اعتقاله لمدة عام إثر صدور حكم قضائي ضده على خلفية ادانته بتهمة المساس بذات 

رئيس الجمهورية حينذاك علي عبدالله صالح، وأفرج عنه بموجب عفو رئاسي نهاية ٢٠٠٥م.
ومنحته منظمة العفو الدولية الجائزة الخاصة بالصحفيين المعرضين للخطر عام ٢٠٠٨م وهي الجائزة الخاصة بصحافة حقوق اإلنسان 

المعرضة للخطر.
عمل رئيسًا للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيسا لتحرير صحيفة «األمة» الصادرة عن الحزب ذاته، ورئيسًا لتحرير صحيفة «الشورى» 

وموقع (الشورى نت) اإللكتروني اإلخباري واشتهر بكتاباته الصحافية الجريئة.

 كامل الخوداني 

خبراء دوليون يفضحون أكاذيب «لجنة العقوبات» حول ثروة الزعيم

وشكك مساعد وزير 
ــخــارجــيــة األمــريــكــي  ال
األسبق لشئون الشرق 
ــاك،  األدنــــى، ديــفــيــد م
ــمــحــلــل فـــي معهد  وال
ـــشـــرق األوســــــط في  ال
واشــنــطــن، فــي تقرير 
لــجــنــة خـــبـــراء مجلس 
األمـــم المتحدة بشأن 
ثـــروة الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح. وقال، إن اتهام "صالح" 
باالستحواذ على ٦٠ مليار دوالر، من االقتصاد 
اليمني، أمر غير قابل للتصديق، مشيرًا إلى أنه مبالغ 

فيه.
وأضـــاف، أن مــوضــوع المبالغة أمــر متكرر على 
«الربيع  الرؤساء العرب الذين أسقطهم ما يسمى بـ

العربي»، وهذا ليس موثوقًا منه.
من جانبه قال الخبير في الشئون اليمنية، بيتر 
سالزبوري، الذي نشر في عام ٢٠١٣م تقريرًا عن 
الفساد في اليمن من خالل منظمة األبحاث "تشاتام 
هاوس" ومقرها لندن: إن هذا الرقم مبالغ فيه جدًا.

وأضاف الخبير، بيتر سالزبوري: "أعتقد بأن ٣٢ 

مليار دوالر، ناهيك عن ٦٠ مليارًا، هو رقم أكبر 
بكثير في الواقع من أن يملكه الرئيس اليمني السابق 

علي عبدالله صالح".
وقال: اليمكن للرئيس صالح أن يملك هذا الرقم، 
خصوصًا وأن اليمن معروف بأنه بلد فقير، حتى 
ــة - أفــقــر دولـــة عربية بعد  ــدول ــدات هــذه ال عــائ

موريتانيا - لم تصل إلى هذا الرقم.
من جانب آخر، قال المحلل أندرو ليب مان، الذي 
يدير مؤسسة رانــدو: "اليبدو معقوًال أن الرئيس 
صالح جمع هذا المبلغ في أكثر من ٣٠ عامًا، مضيفًا: 
"لم يكن ليتحصل هذه الثروة الضخمة حتى ولو 
سرق في هذه المدة ميزانيات الدولة اليمنية كلها".

وتابع: إنه لو يتم التسليم، جدًال، بفرضية االستحواذ 
المزعومة من قبل لجنة خبراء األمم المتحدة، فإن 
هذه الثروة الطائلة غير متاحة ألي كان حتى ولو كان 

رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن.
وقــال محللون- وفق ترجمة وكالة خبر- إنه من 
الــواضــح أن مصادر المحققين األمميين لم تكن 
محايدة، وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية معادية 
له وتريد محوه من الخارطة السياسية اليمنية 
نهائيًا، ألنها تعلم حقيقة الدعم الذي اليزال يحظى 

به بين أطراف يمنية كثيرة.
واختتمت شبكة "فوكس نيوز" تقريرها، بأن 
تلك االتهامات الموجهة لعلي عبدالله صالح ليست 
بجديدة، وكانت أشيعت على نطاق واسع من قبل 

خصومه السياسيين.

انتقــد خبــراء دوليون التقريــر الصادر مؤخرًا عن لجنــة العقوبات األممية الخاصة باليمــن والذي زعمت فيه   
امتــالك علــي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، ٦٠ مليار دوالر، مؤكدين انها بالغت كثيرًا في الرقم، كون اليمن 

من البلدان الفقيرة جدًا، بحسب شبكة "فوكس نيوز" األمريكية.

ديفيد ماك: اتهام صالح باالستحواذ على ٦٠ مليارًا أمر غير قابل للتصديق
سالزبوري: ال يمكن ألي رئيس امتالك هذا الرقم في اليمن
ليب مان: لن يصل لـ٦٠ مليارًا حتى لو نهب ميزانيات الدولة اليمنية في ٣٠ عامًا
محللون: شائعة ليست جديدة على صالح ومصدرها تيارات سياسية معادية

وإليكم اآلن موجز ألهــم أخبار حاكم  
الكرة االرضية والزعيم الخارق صالح 
ليومنا هــذا.. وتــم ورودهـــا بأهم وسائل االعــالم 

العربية والمحلية والعالمية:
١- علي صالح من ساهم في عملية التفجيرات 

بصنعاء.
(حسن زيد ) - موقع االصالح.

٢-علي صالح يرسل حملة عسكرية إلى تعز.
(حمود منصر)- «العربية».

٣-علي صالح يساهم في دخول العناصر المسلحة 
إلى لحج من اجل السيطرة عليها ..

(أنيس منصور) «الجزيرة»
٤-علي صالح يساهم في إفشال الحوار..

(محمد العماد) - «الجزيرة».
٥-عـــلـــي صـــالـــح مــتــواطــئ مـــع مــحــافــظ لحج 
«المجيدي» في سحب قوات األمن الخاصة من لحج 

- «الجزيرة».
٦-علي صالح يحرك القاعده في كل االتجاهات..

(محمدالجميح) -«سكاي نيوز»..
٧-علي صالح يريد العودة الى السلطة من عدن.

«بي بي سي». (ياسين نعمان) -الـ
٨-علي صالح ساهم في إسقاط معسكر قوات 

االمن الخاصه في عدن..
(خصروف ) - «الجزيرة»
...

كبير والكبير يعيش كبير ويموت كبير حتى 
لو بيتفرج التلفزيون ويقرأ الجرائد وال بيسوي اي 

حاجه غيرها 
نحبك ألنك الزعيم ويكرهونك ألنك الزعيم ..

فوبيا صالح! 

 نجيب شجاع الدين


