
♢ بداية كيف تعلقون على اصرار اإلصالح على االفراج 
عن عدد من المتورطين في جريمة مسجد دار الرئاسة 

من السجن؟
- الشك أن الجميع في الداخل والخارج يعلمون أن المتورطين 
الرئيسيين في جريمة مسجد دار الرئاسة هم قيادات عليا في 
التجمع اليمني لإلصالح وهم من مّول وخطط ونفذ هذه الجريمة 
االرهابية البشعة، وقد كشفت ذلك عدد من الوسائل االعالمية 
نقاًل عن محاضر النيابة والتحقيقات، ولذلك فإن قيادات اإلصالح 
تريد إخراج تلك العناصر االرهابية من السجن ألنها تشكل أدلة 
حية على تورطها، وألنها قد كشفت خيوط الجريمة ومن يقف 
ها من قيادات االصالح التي تريد تضليل العدالة وتشويه  وراء

صورة القضاء وجر أسر الضحايا الى مربع العنف.
♢ هل أنتم قلقون من خروج العناصر من السجن؟

- أواًل مسألة اإلف��راج أو السجن هو بيد القضاء ونحن لسنا 
قلقين على مسار القضية أو مصيرها حتى وان تم االفراج عن 
تلك العناصر، إال أن محاضر النيابة والتحقيقات واألدل��ة التي 
عليهم ثابتة وال يمكن تجاهلها ولكننا قلقون عنهم ألنهم 

سيكونون عرضة للتصفية والقتل م��ن قبل 
القيادات الرئيسية المتورطة في الجريمة التي 
تريد طمس أية أدلة أو شهادات أو عناصر تثبت 
تورطها في الجريمة، ومعظم العناصر التي 
كانت محتجزة ثبت تورطها مع تلك القيادات 
اإلصالحية التي سيكون من مصلحتها إخراجهم 
من السجن لتصفيتهم، لذلك إصرار اإلصالح على 
اطالق تلك العناصر من أجل تصفيتهم وليس 
تهم، أما نحن فقد التزمنا الطرق  من أجل براء
السلمية ولجأنا الى القضاء من أول يوم ولعل 
الموقف الذي شدد عليه الزعيم علي عبدالله 
صالح - حفظه الله - وهو أكثر الضحايا يؤكد 
ح��رص الجميع على انتهاج الطرق القانونية 
المشروعة وعدم اللجوء الى العنف، فنحن لو أردنا 
طريق العنف القتصصنا من كل من خطط ونفذ 
هذه الجريمة منذ اليوم األول ، ولكننا نحرص 
ومازلنا على التمسك بالخيارات والسبل السلمية 
الدستورية ألننا على ثقة أن القضاء اليمني قادر 
على تحقيق العدالة والقصاص لدمائنا سواء 
اليوم أو غٍد ، ونحن نمتلك من الصبر والقدرة 
على التحمل ما يجعل المجرمين المتورطين 
يموتون كل لحظة بشبح الخوف من الموت الذي 

لن يفلتوا منه مهما كان األمر.
♢ في حال عمد القضاء على عرقلة ملف القضية ماذا 

ستفعلون؟
- كل الخيارات متاحة أمامنا ولكننا نثق في أن القضاء اليمني 
لن يخذلنا حتى وإن بدت المؤشرات مخيبة لآلمال حاليًا اال أننا 
نعول كثيرًا على القضاء ألننا نعتبر انتصاره وتحقيقه للعدالة 
في جريمة مسجد دار الرئاسة سيكون دلياًل على انه قضاء عادل 

ومستقل وأهاًل ألن يثق به أبناء الشعب اليمني.
♢ ولكن وزير العدل رفض مخاطبة البرلمان الستكمال 
اجراءات رفع الحصانة عن العناصر المتورطة في الجريمة 

والتي لديها حصانة برلمانية؟
- وزي��ر العدل ال يمثل القضاء وه��و مسّير ال مخّير، ومن 
الطبيعي أن يرفض ذلك ألنه عين وزيرًا للعدل لهذه المهمة 
والجميع يعرف أن ارتباطه بحزب االص��الح والقوى األخرى 
المتورطة في الجريمة، ولذلك هو لن يكون قادرًا على أداء واجبه 
كوزير عدل لكل اليمن، وإنما وزير عدل ألشخاص وجماعة 
ات ملف جريمة دار الرئاسة  فقط وهو برفضه استكمال إجراء
كشف للعالم أنه ليس وزيرًا للعدل وإنما وزير جماعة معينة 

وقضى على مهنيته وحياديته واسمه كقاٍض مقابل 
ات  إرض��اء اآلخرين، كما أنه باعترافه بالعجز وعرقلة اإلج��راء
يرتكب جريمة جديدة تضاف الى جريمة دار الرئاسة والقضاء 
كفيل بالتعاطي معه، أما نحن كأسر الضحايا والجرحى لن نقف 
مكتوفي األيدي عند وزير العدل، 
ألننا ندرك أنه يريد جّرنا الى مربع 
العنف وإعطاء مسار ملف جريمة 

دار الرئاسة منحى آخر.
ول��ك��ن ع��ل��ى وزي����ر ال��ع��دل أو أي 
شخص أو جهة تريد عرقلة ملف 
ج��ري��م��ة دار ال��رئ��اس��ة أن ي��درك��وا 
جيدًا بأن هذه الجريمة هي جريمة 
ارهابية استهدفت دول��ة وشعب 
بأكمله وال��ش��ع��ب اليمني ه��و من 
سيحاسب المعرقلين والمتورطين 
في ه��ذه الجريمة، فنحن الجرحى 
وأسر الضحايا لسنا وحدنا المعنيين 
بهذه القضية بل هي قضية كل يمني 
وقضية ال��دول��ة اليمنية بأكملها، 
فالمستهدف فيها لم يكن الرئيس 
علي عبدالله صالح وحده وإنما كل 
أرك��ان وق��ي��ادات ال��دول��ة اب��ت��داًء من 
رئيس الجمهورية وحتى أخر جندي 
في القوات المسلحة، وقد أسفرت 
ع���ن إص���اب���ة رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة 
حينها الزعيم علي عبدالله صالح 
واس��ت��ش��ه��اد االس��ت��اذ عبدالعزيز 
عبدالغني رئيس مجلس الشورى وإصابة رئيس مجلس النواب 
ورئيس مجلس ال���وزراء ونائبيه وق��ي��ادات عسكرية وقبلية 

وقيادات في الدولة ايضًا، والجميع ليسوا من منطقة واحدة 
أو أس��رة واح��دة وإنما من كل قبائل اليمن، وإذا كانت الدولة 

ستتهاون في حقها فإن القبائل لن تسمح بذلك التهاون.
♢ هناك أنباء تتحدث عن ضغوطات للمساومة بملف 

جريمة دار الرئاسة ما صحة 
ذلك؟

- دماؤنا لن تذهب هدرًا وال مساومة 
في الجرائم االرهابية وال مع مرتكبيها 
بالقصاص كما قلت لكم هذه الجريمة 
هي استهدفت اغتيال اليمن وجره 
الى حرب أهلية ال يحمد عقباها لوال 
حكمة وحنكة الزعيم علي عبدالله 
صالح حينها وص��ب��ره وحكمته من 
يومها وحتى اآلن، وأؤك���د للجميع 
أن هذه الجريمة لن تكون خاضعة 
للمساومة إطالقًا ويكفي أننا ملتزمون 
بضبط النفس حتى اليوم، ومن يعتقد 
أن صبرنا والتزامنا هو مساومة فهو 
مخطئ، ونحن وفي مقدمتنا الزعيم 
علي عبدالله صالح - حفظه الله- 
حريصون على مصلحة الوطن وأمنه 
واستقرار، وقد نشأنا وتربينا رجال 
دول��ة مصلحة الوطن لدينا فوق كل 
اعتبار ونسمو دائ��م��ًا ف��وق جراحنا 
ولكن هذا ال يعني أننا سنتهاون في 

القصاص من القتلة حتى وإن لم نكن نحن، فأبناؤنا ونحن على 
ثقة أن االيام القادمة وخاصة بعد نجاح مؤتمر الحوار إن شاء 
الله ستسير األمور في مسارها الصحيح، فالعدالة آتية حتمًا وال 

يمكن أن ال تتحقق واالصالح لن يحكموا اليمن الى االبد، فأيامهم 
في السلطة أصبحت معدودة والشعب يعرفهم على حقيقتهم 

ووزير العدل لن يظل وزيرًا للعدل لألبد.
♢ صرح المحامي محمد المسوري محامي أسر الضحايا 
والجرحى في جريمة دار الرئاسة أن هناك ترتيبات 
لتدويل ملف جريمة دار الرئاسة .. إلى أين وصلت تلك 

الترتيبات؟
- سبق وأن ذك��رت أن كل الخيارات متاحة أمامنا وتدويل 
ملف القضية أمر وارد باعتبار أن هذه جريمة ارهابية أدانها 
العالم أجمع بما في ذلك مجلس األمن الدولي في قراره رقم 
)2014(، لكننا ال نفكر بالتدويل حاليًا ألننا مازلنا متمسكين 
بالقضاء الوطني.. ولكن المجتمع معني بهذه القضية ألنها 
استهدفت قيادة الدولة.. األمر الذي يجعل اليمن غير آمنة 
ومستقرة سياسيًا والمتورطين في هذه الجريمة ضمن أطراف 
دولية، وإذا تجاهل المجتمع الدولي هذه األطراف فإنها ستكون 
قادرة على تنفيذ نفس الجريمة في أكثر من دولة وخاصة دول 
المنطقة.. ومن غير المستبعد أن ينفذ االخوان نفس الجريمة 
في أية دولة خاصة تلك الدول التي لم يتمكنوا من الوصول الى 
السلطة فيها، ولذلك فجريمة دار الرئاسة إرهاب دولي عابر 
للحدود، وال فرق بينها وبين جريمة 11 ديسمبر في أمريكا، 
فكالهما اعتبرها »االخوان« جهادًا وأفتوا بجوازها والعالم يعرف 
أن القاعدة هي جناح تابع لالخوان، ومحاكمة المتورطين فيها 
ليس مهمة أسر الضحايا والجرحى واليمنيين فقط بل المجتمع 

الدولي بشكل عام.
♢ تناولت وسائل االعالم أسماء المتورطين الرئيسيين 
في الجريمة وتفاصيل حدوثها والكثير من المعلومات .. 
ما صحة تلك المعلومات وهل هناك متورطون آخرون لم 

يكشف عنهم؟
- ما نشرته وسائل االع��الم ومنها صحيفة 
»الميثاق« حول أسماء المتورطين وتفاصيل 
ال��ج��ري��م��ة ومخططها وخ��اص��ة م��ا ن��ق��ل من 
محاضر تحقيقات النيابة والتقارير االخرى هو 
جزء وليس الكل ونحن سنلتزم بقرار النيابة 
الذي قضى بمنع النشر حول الجريمة وأسماء 
المتورطين فيها وغير ذلك من المعلومات 
ولكننا على ثقة أن الشعب اليمني والعالم بأسره 
يعرف أولئك المجرمين، وقد كشفوا أنفسهم 
واعترفوا بجريمتهم في أكثر من تصريح 
وموقف ونحن نعرفهم جيدًا ولن نغض أعيننا 

عنهم لحظة واحدة أينما كانوا.
♢ ما الذي تتذكرونه من تفاصيل يوم 3 

يونيو 2011؟
- شخصيًا التزال ذاكرتي تحتفظ بكل لحظة 
من تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم ولكن هناك 
لحظات ال تكاد تفارق مخيلتي خاصة تلك 
التي كانت أثناء االنفجار وهو المشهد الذي 
حدث، فصور الجثث المتفحمة والنيران التي 
كانت تمأل المكان محفورة في ذاكرتي، وألن إصابتي كانت 
مركزة في الوجه والرأس فما أحتفظ به من ذكريات أعدكم 
بأن أكتبها وأنشرها في صحيفة »الميثاق«، فالمجال ال يتسع 
لذكرها اآلن.. ولكن رباطة جأش وعزيمة الزعيم علي عبدالله 
صالح حينها كانت هي سيد الموقف، فالتوجيهات التي أصدرها 
عقب الجريمة بدقائق وقضت بوقف إطالق النار كانت مقيدة 
لنا جميعًا، ولكن من خالل تلقينا للعالج في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة كان الزعيم علي عبدالله صالح - حفظه 
الله- يتصل بجميع الجرحى ويتابع عالجهم أواًل بأول على 

الرغم من جراحه وآالمه.
♢ هناك من يتساءل عن سبب تأخر عودة الشيخ نعمان 
دويد محافظ صنعاء السابق الى أرض الوطن وعن صحته 

.. هال طمنتم الجماهير على صحته وموعد عودته؟
- الشيخ نعمان دويد في صحة جيدة الحمد لله وسيعود الى 
أرض الوطن خالل االيام القريبة القادمة، وال يوجد هناك سبب 
لتأخره، فهو قد انتهى مؤخرًا من العالج الطبيعي الذي يتطلب 
الكثير من الوقت، وقد استكمله وقريبًا جدًا سيكون بين أهله 

ومحبيه في الوطن.
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 ❞
مصلحة الوطن فوق 

جراحنا ولن نتهاون في 
القصاص من القتلة

 ❞
المجرمون يموتون كل لحظة 

وشبح الخوف سيظل يطاردهم
❞

وزير العدل مرتبط 
باالصالح وال يمثل القضاء

❞
الشعب سيحاسب 

المعرقلين وقبائل اليمن 
لن تسمح بأي تهاون في 

القضية

 ❞
 ملتزمون بضبط النفس 
ومن يعتقد أنه ضعف  

فهو مخطئ

قال الشيخ عصام دويدالحارس الشخصي للزعيم علي عبدالله صالح و أحد مصابي جريمة مسجد دار الرئاسة إن قيادات اإلصالح تريد إخراج 
كل  العناصر االرهابية المتوّرطة في الجريمة من السجن ألنها تشّكل أدلة حية على تورطها، وألنها قد كشفت خيوط الجريمة ومن يقف وراءها 

من قيادات اإلصالح التي تريد تضليل العدالة وتشويه صورة القضاء وجّر أسر الضحايا إلى مرّبع العنف.
ر دوي��د في حديث مع "الميثاق" م��ن أن العناصر اإلرهابية التي أفرج عنها س��تكون عرضة للتصفية والقتل من قبل القيادات الرئيس��ية 

ّ
وح��ذ

المتورط��ة ف��ي الجريمة التي تريد طمس أية أدلة أو ش��هادات أو عناصر تثبت تورطها في الجريمة، ومعظ��م العناصر التي كانت محتجزة ثبت 
تورطها مع تلك القيادات اإلصالحية التي سيكون من مصلحتها إخراجهم من السجن لتصفيتهم.

 علي الشعباني

قيادات عليا في اإلصالح متورطة في جريمة دار الرئاسة
دماؤنا لن تذهب هدرًا وال مساومة في الجرائم اإلرهابية

»الميثاق«: الشيخ عصام دويد ل�

 كتب/ محمد شرف الدين 
تتواصل لألسبوع الثاني على التوالي االستعدادات والتحضيرات المكثفة النعقاد الدورة 
االعتيادية الجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بوتيرة عالية وفي ظل 
تفاعل مؤتمري كبير على كافة المستويات التنظيمية وفي جميع محافظات ومديريات 
الجمهورية، وتأتي هذه االستعدادات في ظل مباركة المؤتمريين لكافة القرارات التي اتخذتها اللجنة 
العامة في اجتماعها المنعقد السبت قبل الماضي بهدف اإلعداد والتحضير النعقاد اللجنة الدائمة 
الرئيسية للمؤتمر والتحضير للمؤتمر العام الثامن، معتبرين هذه االستعدادات ملبية لمطالب قيادات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام منذ فترة بهدف ترتيب البيت المؤتمري الذي يواجه تحديات 
كبيرة ومخاطر حقيقية ال ينبغي االستهانة بها، بيد ان المؤتمر وهو يستعد لعقد اجتماعات هيئاته 
القيادية العليا قادر على إسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضده من خالل تطبيق النظم واللوائح الداخلية 
والتي تضمن استمرار دوره الريادي في قيادة آمال وتطلعات ابناء الشعب اليمني في هذه المرحلة 

الحرجة من تاريخ شعبنا..
ان انعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية والمؤتمر العام الثامن يعدان محطتين تاريخيتين في حياة المؤتمر 
الشعبي العام تحتم عليه الوقوف أمام التحديات التي يواجهها شعبنا وتنظيمنا بجدية واتخاذ قرارات 

حيالها بشجاعة سيما وان القرارات الوطنية والتنظيمية بالغة األهمية تتخذها مثل هذه الهيئات 
القيادية الرفيعة للتنظيم فهي وحدها المخولة دون سواها.

لقد ارتفعت االصوات المؤتمرية مؤخرًا المطالبة بعقد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية والمؤتمر العام 
الثامن للمؤتمر انطالقًا من ضرورة التزام قيادات المؤتمر بالوثائق واالدبيات الداخلية للتنظيم، وعدم 
السماح بخرقها كثوابت تنظيمية وديمقراطية جسدها المؤتمر في حياته الداخلية طوال السنوات 
الماضية، إضافة الى كون هذه االجتماعات الرفيعة صارت ضرورة ملحة لتقييم االداء.. واجراء عملية 
تغيير ديمقراطية لضمان مواكبة المؤتمر للتطورات في الساحة والتصدي ألي مؤامرات تحاك ضد 
الوطن والديمقراطية والتعددية، وكذلك مواصلة الدور النضالي للمؤتمر في الدفاع عن قضايا شعبنا 
وفي مقدمتها وقف العقاب الجماعي المفروض عليه من قبل بعض االحزاب وكذلك وقف سياسة 
التجويع ونهب الممتلكات ومصادرة حق المواطن في العيش بكرامة مع ضمان الحق للمواطنين في 
التعليم والدواء والحياة بأمن واستقرار وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة الى الحفاظ على المنجزات 
والمكاسب الوطنية التي تحققت لبالدنا منذ انتصار الثورة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية..

وتكتسب االستعدادات اهميتها أيضًا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تحديد 
رؤية مؤتمرية تستند إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع االحداث وعدم جر شعبنا أو ترك مصيره 
تحدده عواصف المتغيرات التي تضرب المنطقة.. خالفًا لوضع رؤى إلقامة تحالفات جديدة تواكب 

متطلبات المرحلة..
كما ان التحديات التنظيمية والوطنية لم يعد باإلمكان تجاهلها ابدًا في ظل استمرار سياسة االقصاء 
التي تطال أعضاء المؤتمر وحلفائه والخبرات الوطنية والبد ان تتحمل قيادة المؤتمر الشعبي العام 
مسؤوليتها واال تظل تقف موقفًا سلبيًا أمام بشاعة هذه المذبحة التي تضرب النسيج االجتماعي 
وتعكس اقبح صور الفساد وسوء استغالل الوظيفة العامة، والبد أن يعلن المؤتمر موقفًا رافضًا لما 
يحدث دفاعًا عن النظام والقانون وعن حق من حقوق المواطنة المتساوية التي يجب ان يتمتع بها جميع 
المواطنين بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم السياسية وعدم السماح بخرق القوانين لصالح اشخاص لمجرد 
انهم يمارسون أساليب همجية تكاد تحّول الدولة الى اشبه بعكفي ذليل يعمل لدى هذا الشيخ أو ذاك.
ان أعضاء المؤتمر الشعبي العام يؤمنون ان المرحلة تتطلب خوض معركة جديدة باتجاه استكمال 
بناء الدولة المدنية التي يتوق اليها ابناء الشعب اليمني ولضمان حسم هذه المعركة البد من توحيد 

الصفوف وتحديد االولويات ليواصل المؤتمر قيادته للتحوالت الوطنية الكبرى..
خالصة.. نثق أن حيوية وفاعلية المؤتمر قادرة على الدفع بكافة المسارات الوطنية والتنظيمية في 
اطار ملفات اعدها بعناية تمكنه من التعامل بجدارة مع كافة التحديات.. وهي ثقة تجعلنا نشفق على 
أولئك النفر الذين يراهنون على شق المؤتمر وال يدركون ان تباين قياداته هي ظاهرة صحية تعبر 

عنها بوضوح ديمقراطيته الداخلية.

نحرص على االحتكام للقضاء ولو أردنا العنف القتصصنا من المجرمين بأيدينا

المؤتمر.. واالستعداد لملفات المستقبل

صور الجثث المتفحمة والنيران 
الملتهبة لم تغادر ذاكرتي

❞
اإلصالح أراد اخراج العناصر 

االرهابية من السجن الخفاء أدلة 
ضلوعه الجريمة

تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة 
سيشجع االرهابيين لتكرارها في دول المنطقة

❞
عرقلة وزير العدل لملف القضية 

جريمة تضاهي جريمة دار الرئاسة

 لثقة الشعب
ً
 ان لم ينتصر القضاء لضحايا جريمة دار الرئاسة لن يكون أهال

صورة العقيد عصام دويد عقب  تفجير دار الرئاسة


