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الشيخ نعمـــان دويـــــد لـ»الميثاق»:

جريمة النهدين إرهابية
وغري قابلة للمســاومة
أوضح الشيخ نعمان دويد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام محافظ محافظة صنعاء انه سيعود الى أرض الوطن قريب ًا
بعد استكماله للمرحلة االخيرة من العالج الذي يتلقاه في ألمانيا.
وأكد الشيخ نعمان في حديث هاتفي أجرته معه صحيفة «الميثاق» أنه سيعود لممارسة عمله كما كان سابقاً قبل تعرضه
وزمالئه لالعتداء االرهابي الغادر الذي استهدف حياة الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار رجال الدولة والمؤتمر الشعبي
العام في  3يونيو من العام الماضي  ..مشيراً الى أن محاوالت المتورطين في جريمة النهدين االلتفاف على ملف
القضية بدعوى التسوية السياسية أمر مرفوض كون ذلك االعتداء يعتبر جريمة ارهابية بكل المقاييس وال يمكن
التنازل عن دمائنا أبداً ويجب محاكمة كل المتورطين فيها مهما كان األمر.
داعياً كافة أبناء الشعب اليمني الى االصطفاف الوطني والصمود في مواجهة المؤامرات والمشاريع التخريبية
التي تستهدف الوطن ..تفاصيل في الحوار التالي:

لقاء/علي الشعباني

الزعيم علي عبداهلل صالح أثبت للعالم مصداقيته وانقذ اليمن من الفتنة
< بداية ترحب صحيفة «الميثاق» بالش��يخ
نعمان دوي��د ونود أن تطلعون��ا وجميع أبناء
الوطن عل��ى صحتكم ومتى س��تعودون إلى
أرض الوطن؟
 أو ًال أش��كر صحيف��ة «الميث��اق» عل��ى
تواصلها معن��ا وللرد على س��ؤالكم أقول:
الحمد هلل حالتي الصحية جيدة وقد تماثلت
للش��فاء بعد أن أجريت عدة عمليات ناجحة
وأن��ا اآلن ف��ي المرحلة االخيرة م��ن العالج
وخالل االي��ام القادم��ة س��أعود إلى أرض
الوطن.
< مع قرب عودتكم الى أرض الوطن -بإذن
اهلل ..هل ستعودون لمواصلة عملكم؟
 إن شاء اهلل س��وف أعود لممارسة عمليوأداء واجبي الوطني على أكمل وجه -بإذن
اهلل -ألن ذلك هو التزام وطني وس��أواصل
تلبية نداء الواجب ولن أتردد أو أتهاون لحظة
واحدة ع��ن أداء واجبي الوطن��ي في الدفاع
عن أمن واستقرار ووحدة الوطن مهما كان
األمر ،كذلك بالنسبة لعملي التنظيمي في
المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي استطاع
بحنكة وحكمة قيادته وصبر وش��جاعة كل
أعضائه وأنصاره الحفاظ على الوطن وأمنه
واستقراره ووحدته وافشلوا كل المؤامرات
والمخططات التي س��عى أعداء ش��عبنا الى
تنفيذها بشتى السبل.
< كيف تنظرون الى واقع التسوية السياسية
وهل تعتقدون أنها تسير في مسارها الصحيح؟
 على حد علمي أن التس��وية السياس��يةتس��ير بش��كل جيد وهو ما يجب أن يستمر
عليه الجميع وأنا مطمئن كثيراً ألن الشعب
اليمني لن يس��مح للمتربصي��ن أو كان من
كان أن يفرض رغبته أو وصايته عليه ،ألنه
مالك ومصدر السلطة.،
وقد أثبت للعالم أنه شعب الحكمة وااليمان
وتجس��د ذلك ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية
المبكرة وتصويت الناخبين للمشير عبدربه
منص��ور ه��ادي رئيس��اً للجمهوري��ة بتلك
النسبة المرتفعة وتسليم السلطة من قبل
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
الشعبي العام للمشير عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية بتلك الطريقة الس��لمية
والديمقراطي��ة والحضاري��ة والت��ي أكدت
للعالم أن الشرعية الدستورية التي تمسك
بها أبن��اء ش��عبنا اليمن��ي دون غيرها من
المشاريع الشخصية والفوضوية هي االقوى

مشتركو االنترنت
بقعطبة يقاضون
«يمن نت»
ت��ق��دم ع���دد م��ن مشتركي خدمة
االنترنت السريع « »adslبشكوى لمدير
عام االتصاالت بمحافظة الضالع ،أكدوا
فيها أن خدمة االنترنت بمديرية قعطبة
تتعرض لالنقطاع ولعدة مرات في الشهر
مؤكدين في شكواهم أن مصالحهم
تضررت نتيجة هذه االنقطاعات وأنهم
يعتزمون مقاضاة االتصاالت وشركة
«يمن ن��ت» ،خصوصًا وأنهم يدفعون
مبالغ كبيرة مقابل هذه الخدمة.

وهي صاحب��ة الق��رار ولي��س غيرها.وكما
تمسك الشرفاء من أبناء الوطن بالشرعية
الدستورية باألمس سيتمسكون بها اليوم
وغداً ..ألنها تلب��ي تطلعاتهم وطموحاتهم
في بناء الحاضر والمستقبل األفضل لشعبنا
وبالدنا.
وأحب أن أش��ير الى أنه اذا وج��دت النوايا
الصادقة والمخلصة م��ن قبل البعض فإنه
يمكن ط��ي صفح��ات الماض��ي وتجاوزها
بس��هولة ألننا أبناء وطن واحد
وتجمعن��ا رواب��ط اجتماعي��ة
وثقافي��ة وديني��ة وأخالقي��ة
واحدة.
وحتى اآلن التسوية السياسية
تس��ير بش��كل جي��د والجميع
مطالبون بالوف��اء بالتزاماتهم
وتعهداتهم الت��ي وقعوا عليها
في المب��ادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية على أكمل واجه ألن
الوطن مسؤولية الجميع وليس
مس��ؤولية حزب أو ش��خص أو
جماع��ة وإنم��ا مس��ؤولية كل
أبنائ��ه ..وهن��ا يجب االش��ادة
بال��دور التاريخ��ي العظي��م للزعي��م علي
عبداهلل صالح الذي ق��دم كل التنازالت من
أجل الوطن والشعب وأوفى بوعوده والتزم
بتنفيذ م��ا تعهد ب��ه وعلى بقي��ة االطراف
السياس��ية أن تنته��ج نهج��ه ف��ي الوف��اء
بالتعه��دات وااللتزامات وف��ي مقدمة ذلك
إزالة أسباب التوتر األمني والسياسي.

< هناك محاوالت مس��تمرة من قبل أطراف
في المش��ترك وفي مقدمتهم علي محس��ن
وأوالد األحمر إلفش��ال التسوية السياسية ما
تعليقكم على ذلك؟
 أعتق��د أن المب��ادرة الخليجي��ة وآليته��االتنفيذي��ة كان��ت واضح��ة وكذل��ك ق��رار
مجلس االمن رقم ( )2014وكافة االطراف
السياس��ية ملزمة بش��كل كام��ل تنفيذ ما
ورد في المب��ادرة والقرار األمم��ي وال عذر
لم��ن يح��اول التنصل أو
المراوغ��ة وعليه��م أن
يدرك��وا أنه تق��ع عليهم
مسؤولية وطنية تلزمهم
بالس��ير قدمًا بالتسوية
السياسية وفي مقدمتهم
المتمردي��ن وأن يثبت��وا
مصداقيتهم امام الشعب
مثل ما أثبت ذلك الزعيم
علي عبداهلل صالح رئيس
المؤتمر الش��عبي العام.
والذي أوفى بكل ما عليه.

على المتمردين
االلتـــــزام
بالمبادرة وعدم
عرقلة التسوية

< البعض يحاول جر ملف
قضية جريمة النهدين الى
مربع التسوية السياسية وخاصة المتورطين
فيها ما ردكم على ذلك؟
 جريمة النهدين جريمة إرهابية غير قابلةللمساومة والمزايدات السياسية ومحاسبة
مرتكبيها مس��ؤولية وطني��ة قبل أن تكون
ش��خصية حتى أولئك الذين في الس��احات

عليه��م أن يقفوا ض��د مرتكبيه��ا ألن هذه
الجريمة االرهابية ازهقت وأرواح وس��فكت
دماء أن��اس أبرياء وفي بيت م��ن بيوت اهلل
ومحاكمة كل من تورط ف��ي هذه الجريمة
حق مكف��ول ومصان لكل من استش��هد أو
أصيب في ذلك االعتداء الجبان وكل شخص
تضرر له الحق بالمطالبة واالقتصاص ممن
تورطوا في ارتكاب تلك الجريمة االرهابية
وهو حق ش��خصي قبل كل ش��يء ال يمكن
ان يس��قط بأية تس��وية أو صفقات يسعى
البعض اليجادها م�لاذاً للف��رار من جرمه
الذي ارتكبه.
< برأيكم لماذا تسير إجراءات قضية جريمة
النهدين في دهاليز القضاء ببطء؟
 هذا الس��ؤال يوجه لالخوة ف��ي القضاءالذين تقع على عاتقهم مسؤولية محاسبة
كل من تورط في تلك الجريمة الغادرة.
< كلمة أخيرة تودون قولها؟
 أدع��و الجمي��ع ال��ى استش��عار حج��مالمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقهم
والعمل على سرعة إخراج الوطن مما هو فيه
والعمل على بناء الوطن أرضاً وإنساناً وزرع
ثقافة المحب��ة والتآخي في قل��وب وعقول
أبنائه لكي يعيش الجميع في امن واستقرار
ورخاء وتقدم وازدهار.
كما أدع��و كل أبناء الش��عب اليمني وفي
مقدمتهم المؤتمريين الى المزيد من الثبات
والصمود والتصدي لكل من تسول له نفسه
المساس بأمن واس��تقرار ووحدة الوطن
واالصطف��اف خل��ف القيادة السياس��ية
لمواجهة التحديات التي تحاول النيل من
الوطن ونحن على ثقة أن شعبنا اليمني
العظيم وقيادته السياسية المحنكة قادر
على إفشال كل الدسائس والمؤمرات.
وال أنس��ى أن أحي��ي كل أبن��اء الوطن
الشرفاء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم
ف��دا ًء له��ذا الوطن وإس��قاط المش��اريع
التآمري��ة واالنقالبية ..وباألخي��ر أود أن
أنق��ل وعبر صحيف��ة «الميثاق» الش��كر
والتقدير لكل من سأل واطمأن علينا أثناء
تلقينا العالج في الخارج ..فتلك المشاعر
الطيبة جعلتنا ننسى جروحنا ،ونعتبر أن
التضحية من أج��ل الوطن والش��عب لم
تذهب هدراً ..والخزي والعار لكل من تآمر
على الوطن والشعب.

نواب ينفون اندماجهم مع األحمر ويتهمونه باإلفالس
نفى تكتل برلماني يطلق على نفسه «تكتل األحرار
لإلنقاذ الوطني» اندماجه في تكتل آخر باسم «كتلة
التضامن النيابية» التي يديرها حسين األحمر.
وقال بيان صدر عما يسمى كتلة األحراراالربعاء إنه ال
صحة لما تناقلته مواقع إلكترونية عن االندماج .مشيراً
إلى عدم وجود كتلة برلمانية باسم التضامن.
وأوضح البيان أن هذه الكتلة ألغيت مع مايسمى مجلس

التضامن بعد تحويله إلى شركة خاصة ..متهماً حسين
األحمر رئيس ما يسمى بالتضامن  -باإلفالس السياسي
بعد استقالة اللجنة التحضيرية برئاسة علي عبدربه
القاضي ،والتي شكلت في وقت سابق لتحويل مجلس
التضامن إلى حزب سياسي.
مشيرا الى أن استقالة اللجنة التحضيرية جاءت رفضاً
من أعضاء المجلس ألن يتحولوا إلى ما أسماه البيان

سفينة إنقاذ لألحمر ،مضيفة أن األخير حاول استخدام
اسم األحرار لمداراة فشله.
وكانت مواقع إخبارية ذكرت أن اجتماعاً عقد في منزل
حسين األحمر أسفر عن دمج مايسمى بتكتل األحرار بما
يسمى كتلة التضامن ،واختيار النائب محمد الحميري
رئيساً للتكتل الجديد بد ً
ال عن النائب عبده بشر.

وزيــر المالية يوقـــف مرتبات وحدات الحـرس الجمهــوري
ك��ش��ف��ت م����ص����ادر خ��اص��ة
لـ«الميثاق» عن قيام وزير المالية
بشن حرب على منتسبي وحدات
ال��ح��رس الجمهوري وال��ق��وات
الخاصة واألمن المركزي وعدد
من ال��وح��دات التي تدافع عن
الشرعية.
وأوض����ح����ت ال���م���ص���ادر أن
ال��وزي��ر ص��خ��ر ال��وج��ي��ه يقوم

بتقليص االع��ت��م��ادات وتأخير
ص���رف ال��م��رت��ب��ات وتخفيض
مخصصات التغذية كما أوقف
الموازنة التشغيلية لمستشفى
 48النموذجي التابع للحرس
الجمهوري والذي يستقبل المئات
من المرضى يوميًا من عائالت
الجنود والمواطنين الفقراء ..هذا
خالفاً لتأخير صرف المرتبات ألكثر
من أسبوع بسبب رفضه التوقيع

على ال��ش��ي��ك��ات ..واستغربت
المصادر أن يمارس وزير المالية
الحرب ضد الحرس في الوقت
ال��ذي مازالت الفرقة المتمردة
تحظى بالدعم السخي ويقوم
بصرف المستحقات المالية لها
كاملة رغم االسماء الوهمية التي
تندرج ضمن منتسبيها وتصرف
األموال للعناصر المتطرفة ومن
ذل��ك ص��رف ال��وق��ود والذخائر

للميليشيات المسلحة بالجامعة..
وقالت المصادر إن تعمد وزير
المالية ع��دم ص��رف مستحقات
ومرتبات الحرس الجمهوري تأتي
تنفيذ اً ألجندة حزبية واضحة..
الجدير بالذكر أن حالة من السخط
والتذمر تعم منتسبي الحرس
جراء إصرار الوزير على محاربتهم
بلقمة عيش أوالدهم.

وزيرة حقوق اإلنسان
مراهقة سياسي ًا!..
هناك في األدبيات السياسية إشارات
لظاه��رة أطل��ق عليه��ا «المراهق��ة
السياس��ية» ،ويقصد به��ا االتجاهات
المتطرفة التي تتج��اوز الواقع وتحلق
بعيداً في آفاق الخيال ،أو بمعنى أصح:
هي أنماط الس��لوك التي ترتدي ثياب
الثوري��ة ،وه��ي أق��رب ما تك��ون إلى
الفوضوية.
وأريد على نفس الس��ياق أن أتحدث
اليوم عن «المراهقة السياسية» لوزيرة
حقوق اإلنس��ان ،لقد ظه��رت أعراض
هذه المراهقة منذ تولت الوزارة ،حينما
جعلت من الخيمة مق��راً الجتماعاتها،
د.عادل الشجاع
وكأنه��ا وزي��رة خيم��ة وليس��ت وزيرة
حقوق لكل الناس..والمضحك أن معالي
الوزيرة هدّدت بإمكانية التراجع عن الحصانة الممنوحة للرئيس الس��ابق
علي عبداهلل صالح ،وكأن علي عبداهلل صالح ال يستحق هذه الحصانة ،وكأن
معالي الوزيرة قبلت بهذه الحصانة وغيرها من الوزراء ثمناً العتالئهم هذه
الوزارات.
هذا يعني أن علي عبداهلل صالح متهماً ،ومعالي الوزيرة سكتت وباعت دماء
الناس ،وأنا ال أستغرب من ذلك؛ ألن معالي الوزيرة قد صرّحت أكثر من مرة
أنها ما خرجت إال لتكون وزيرة ،وم��ن الطبيعي جداً ال تفصل معالي الوزيرة
ذهنياً بين وجودها في الوزارة وبين قانون الحصانة.
ولست بحاجة للدفاع عن الزعيم علي عبداهلل صالح ،الذي أثبت أنه يجسد
الحكمة اليمنية ،ولو كان قات ً
ال لما جلس داخل البالد ،بل ويصر على البقاء،
ألن القاتل يهرب ويعيش حالة قلق وخوف.
األمر يقتضي يا معالي الوزيرة إما أن تكوني ثورية وتجلس��ي في الخيمة
أو وزيرة لكل الناس ،كما أنني لس��ت بحاجة للتأكيد على مراهقتك ،ألست
أنت التي ذهبت إلى األم��م المتحدة في جنيف ،وقلت ف��ي كلمتك :إن عدد
القتلى من المدنيين 2300قتيل دون الرجوع إلى المصادر المتعارف عليها
في إثبات حاالت الوفاة؟!
ألم تقولي :إن الحكومة مازالت تقتل الناس حتى هذه اللحظة ،وهذا يعني
اتهاماً مباشراً للحكومة الحالية؟
وعليّ أن أسأل معالي الوزيرة من الذي يزيّف الحقائق؟ ومن الذي يتجاهل
االنتهاكات التي تحدث يومياً؟ ألس��ت واحدة من الذين أباحوا دماء اليمنيين
بركوبك موجة الفوضى لكي تكوني وزيرة؟ ثم ألست المسؤولة عن ضياع
حقوق الس��كان المجاوري��ن للمخيمات؛ ألن��ك رفضت التقري��ر الذي رفعته
اللجنة المشكلة من قبلك ،والذي ينص على معاناة هؤالء السكان وأصحاب
المحالت؟!
وهل أذكرك أكثر وأقول لك بأن وزارتك لم يتحرّك لها ساكن؛ حينما قتل
تنظيم القاعدة  -الجناح المسلح لحزب اإلصالح  -من أفراد الجيش في أبين،
وجرح العش��رات بطريقة اهتز لها عرش الرحمن ،ولم يهتز لك رمش عين،
طبعاً بالنس��بة لك وللمتحالفين مع حزب اإلصالح يعتب��ر قتل الجنود واجباً
دينياً ووطنياً!..
معالي الوزيرة هل بإمكان��ك أن تقولي لنا من الذي قتل المدنيين باألدلة
الدامغة؟ وطالما تجيدي��ن الرياضيات واإلحصاء هل يمكن��ك أن تقولي لنا:
كم عدد القتل��ى من الجنود ورجال األمن؟ ومن ال��ذي قتلهم ،أم أنهم قتلوا
أنفسهم؟
إن مثل هذه الممارس��ات ال تدل إال على «مراهقة سياس��ية» فجة تكشف
عن غياب العقل الرش��يد.إن تصريحات معالي الوزيرة وتحريضها على من
تس��ميهم بقايا النظام الس��ابق ال تقل ش��أناً عن تلك الفت��اوى التي تكفر
النظام ..ألم تكن معالي الوزيرة واحدة من هذا النظام؟!
إنني أطالب وزيرة الحقوق المهدورة أن تكشف عن حقيقة القتلة وتقديمهم
للعدالة وتتخلى ع��ن الش��عارات الثوري��ة؛ فالقتلة معروفون س��واء الذين
قتلوا المدنيي��ن أم الذين قتل��وا الجنود..أقول :على الوزي��رة أن تراجع في
قاموس اللغة معنى «الث��ورة» حتى ال تطلقها جزاف��اً؛ ألن ما حدث ويحدث
هو نوع من الفوضى والغياب األمني النتشار المحبّبين ومتعاطي الديزبام
واإليديولوجيات القاتلة والممولين خارجياً ،فنحن أمام فوضى؛ نتيجة لعدم
وجود رؤية مبكرة.
وأقول لمن بقى من الشباب ،الذين خرجوا من أجل مستقبل أفضل :ليس
عيباً أن تغيروا من طريقة مطالبتكم وتعترفوا بأنكم فش��لتم ،وليس عيباً
أن تفشلوا ،لكن العيب أن تستمروا في هذا الفشل ..إن الثورة التي زعمناها
دمرت القيم واألخالق وأصبحنا نتطاول على كل شيء.
من الواج��ب عليّ أن أذكر معالي الوزيرة بأنن��ي كتبت مقاالت كثيرة في
صحيفتي (الجمهورية) و(الثورة) انتقدت فيها النظام ،وتعرّضت لكثير من
أدّع البطولة ،ول��م أتعامل مع جهاز أمني أو أنضم للحزب الحاكم
األذى ،لم ِ
حينما كانت هي تتباهى بذلك.
إنه نوع رخيص جداً حينما نحاول ش��راء الثورة وغسيل السمعة من خالل
بعض التصريح��ات ..أنا ال أريد اتهام أحد ،لك��ن أصبح فرض عين على كل
ثوري أن يوضح لنا حقيقته ،ومن أين جاء؟ وماذا كان يعمل س��ابقاً؟ ويظهر
لنا براءة ذمته المهنية والمالية واألخالقية وكذلك السياسية.
أخيراً أطالب رئيس الدولة بإقالة وزيرة حقوق اإلنسان ،ألنها أول من ينتهك
هذه الحقوق وتتعامل بخصومة مس��بقة بما يدل على أنه��ا ال تفقه معنى
الحقوق؟

