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وأك��دت المصادر ان مؤامرة اغتيال الزعيم علي عبداهلل صالح 
كان معدًا لها من قبل حزب اإلصالح منذ فترة طويلة، حيث كشفت 
التحقيقات عن ان حزب اإلصالح قد زرع خاليا إرهابية في عدد من 
المرافق الحكومية المهمة للدولة أبرزها دار الرئاسة وميدان السبعين 
والقصر الجمهوري ومقرات اخرى من أجل اغتيال الرئيس علي عبداهلل 

صالح في أي وقت يرونه مناسبًا.
وأشارت المصادر إلى أن منفذي جريمة دار الرئاسة الذين تم االعالن 
عن اسمائهم وهم عبدالرقيب مدهش وفضل ذيبان وعبدالرحمن 
الوشاح ومحمد أحمد علوان ومؤذن مسجد النهدين الغادر، من عناصر 
حزب اإلصالح المرتبطة بقياداته وأبرزهم الزنداني، وقد حصلت األجهزة 
األمنية على وثائق وأدلة بمنازلهم تثبت أنهم من أبرز عناصر حزب 
اإلصالح والتي أدت قسم »االخوان المسلمين« بين يدي عبدالمجيد 
الزنداني الذي تولى مسئولية إعدادهم وتوجيههم واقناعهم بتنفيذ 

تلك الجريمة اإلرهابية.
وأفصحت المصادر وألول مرة عن معلومات خطيرة اكدت تورط 
عدد من أوالد األحمر وعلي محسن وقيادات في حزب اإلصالح في تلك 
الجريمة اإلرهابية البشعة، حيث أوضحت ان األجهزة األمنية ومن خالل 
التحقيق قد عثرت على أدلة دامغة تؤكد ذلك، واشارت المصادر إلى أن 
العبوات الناسفة التي تم زرعها وكان عددها أكثر من 4 عبوات وُضع 
)2( منها داخل مسجد النهدين والبقية في محطة الغاز بدار الرئاسة وقد 
انفجر منهما واحدة فقط تم زرعها خلف ديكور المسجد في القبلة واخرى 
في زاوية المسجد ولم تنفجر بينما انفجرت األولى وتسببت بذلك الكم 
الهائل من الدمار، وكذلك انفجرت العبوتان في محطة الغاز ولكن سماكة 
خزانات الغاز حالت دون تأثيرهما حيث قدر الخبراء ان تلك الخزانات 
لو انفجرت لكانت قد أحدثت انفجارًا كان كفياًل بإبادة جميع من بدار 

الرئاسة ومن حولها.
وقالت المصادر: ان التحقيقات قد توصلت إلى نتائج تثبت تورط 
حميد األحمر في توفير شبكة االتصاالت التي تم من خاللها تفجير 
العبوات الناسفة حيث تم التأكد من ذلك من خالل العبوة الناسفة 
التي لم تنفجر والتي تم التعرف على الجهة التي صنعتها وعملت على 

تشغيلها..
 واضافت المصادر: ان شركة سبأفون كانت قد استأجرت عددًا من 
اسطح المباني المرتفعة المجاورة لدار الرئاسة لتركيب أجهزة مقوية 
لخطوط هاتفية جديدة لم تسلمها الشركة لوزارة االتصاالت والجهات 
الحكومية المشغلة.. وقد أثبتت التحقيقات ان الشرائح المستخدمة في 
عملية التفجير البعض منها مسجل باسم اشخاص لهم عالقة وطيدة 

بقيادة الفرقة المتمردة وأوالد األحمر.
أما عن كيفية دخول المتفجرات إلى دار الرئاسة فقد أكد المصدر 
انه تم ادخالها على متن سيارة اليتم تفتيشها من قبل حرس الرئاسة 

قبل بداية األزمة في اشارة إلى تورط هاشم األحمر الذي كان يعمل في 
الحرس الرئاسي اضافة إلى أن صادق األحمر وأحد اخوانه ممن كانوا 
يترددون على دار الرئاسة باستمرار كانت سياراتهم الشخصية تدخل 
من البوابة األولى للرئاسة دون ان يتم تفتيشها بشكل دقيق وكذلك 
السيارة الخاصة بالمتمرد علي محسن التي كان يدخل بها إلى جوار 

المسجد ويوقفها في الجانب الشرقي للمسجد.
وتطرقت المصادر إلى أن مخطط تنفيذ جريمة دار الرئاسة 
واستهداف حياة الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر 
الشعبي العام قد وُضع من قبل قيادات حزب اإلصالح والمتمرد علي 
محسن وتم تنفيذه بشكل دقيق وعلى ثالث مراحل، مشيرًة إلى ان 
منفذي جريمة 18 مارس وجريمة دار الرئاسة وجريمة السبعين هي 

جهة واحدة.
 وبالنسبة لمراحل تنفيذ جريمة دار الرئاسة فقد كانت المرحلة 
األولى للمخطط التآمري تقضي بتنفيذ جريمة 18 مارس ضد الشباب 
بساحة الجامعة من أجل خلق حالة استياء وايجاد نزعة حاقدة وانتقامية 
على الرئيس علي عبداهلل صالح وكبار رجال الدولة من قبل الشباب 
والشارع اليمني، وقالت المصادر انه سيتم تزويد النيابة العامة بأدلة 
دامغة تثبت تورط علي محسن وحزب اإلصالح في جريمة 18 مارس 

وتشمل مقاطع حية توثق مراحل التخطيط والتنفيذ للجريمة.
أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفيذ والتي كانت ترتكز على أساس 
نجاح العبوات الناسفة في تنفيذ الجريمة، ثم يتم بعدها مباشرة القيام 
بانقالب عسكري سريع ينقض فيه علي محسن وحزب اإلصالح على 

النظام، مستخدمين عناصرهم والشباب الذين تم تهيئتهم وإعدادهم 
نفسيًا لما يسمى ب�»الزحف«.. أما المرحلة الثالثة من المخطط التآمري 
فكانت عبارة عن عمليات متعددة تم وضعها بدقة في حال فشل عملية 

التفجير داخل مسجد النهدين وخروج الرئيس سالمًا من المسجد.. 
 حيث يتم اغتياله بعد خروجه من المسجد مباشرة بتفجير محطة 
الغاز عبر العبوات الناسفة المزروعة فيها.. إضافة إلى ذلك انهالت عدد 
من القذائف الصاروخية التي كانت معدة للقضاء على أي شخص يخرج 

من دار الرئاسة سالمًا.
وكشفت المصادر ان القذائف الصاروخية التي تم اطالقها من الجهة 
الجنوبية الغربية على ميدان السبعين ودار الرئاسة كان مصدرها منزل 
حميد األحمر ومنزل مذحج األحمر ومدينة موناكو التي قام حميد األحمر 
باستئجارها من شخص ألماني إضافة إلى اطالق النار من أرضية تقع 
شمال الجامعة اليمنية.. كما اطلقت ثالثة اطقم قذائف كاتيوشا على دار 
الرئاسة من مننزل علي محسن اضافة إلى تلك التي قاموا باستئجارها 
خالل الفترة الماضية في منطقة حدة ومنطقة السائلة، حيث كان 
المخطط البديل إلنجاح العملية اغتيال الرئىس علي عبداهلل صالح 

عند مروره بالطريق المؤدية إلى مستشفى العرضي بباب اليمن.
وفي ذات الصدد علمت »الميثاق« ان تصريحات خطيب الجمعة في 
الستين حينها وتصريحات مدير مكتب صادق األحمر المدعو عبدالقوي 
القيسي تعتبر دالئل واعترافات تضاف إلى اعتراف صادق األحمر حينها 
على قناتي »الجزيرة« و»العربية« التي اكد فيهما على أن تلك الجريمة 
البشعة هي رد من قبلهم على ما وصفوه اعتداء الدولة على منازلهم 

بالحصبة.
الجدير بالذكر ان يوم الجمعة 25 مايو 2012م هي الذكرى األولى 
لجريمة االعتداء على مسجد دار الرئاسة التي استهدف فيها الزعيم علي 
عبداهلل صالح ومعه كبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وأسفرت 
عن استشهاد عدد من المسؤولين والجنود والضباط وفي مقدمتهم 
الشهيد عبدالعزيز عبدالغني- رئيس مجلس الشورى السابق- وُأصيب 
المئات في مقدمتهم الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
السابق، ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى ونواب رئيس مجلس 

الوزراء وعدد من الضباط والجنود.
وحتى اليوم لم تحرز الجهات القضائية أي تقدم في القضية حيث 
التزال حبيسة ادراج النيابة العامة، بعد ان أحالت ملف القضية وحدة 
مكافحة اإلرهاب التابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة.. وقد قام )180( 
من المجني عليهم في القضية بتوكيل هيئة محامين الستكمال إجراءات 
التقاضي وفي مقدمتهم الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، والشيخ يحيى الراعي- رئىس مجلس النواب، والدكتور 
علي مجور، وبقية المصابين واسر الشهداء وبقية الجرحى في تلك 

الجريمة اإلرهابية البشعة.

معلومات خطرية تؤكد تورط أوالد األحمر وعلي محسن واإلصالح يف جريمة مسجد دار الرئاسة
تفاصيل تُكشف ألول مرة عن جريمة دار الرئاسة

أكدت مصادر مطلعة لـ»امليثاق« ان كاًل من املتمرد علي محسن واملتشدد عبداملجيد الزنداني 
رئيس جامعة االميان واإلصالحي حميد األحمر وصادق األحمر وهاشم األحمر ومحمد علي محسن 
وعـــدد مــن أمــنــاء عــمــوم أحــــزاب فــي املــشــتــرك وقـــيـــادات فــي حـــزب اإلصــــالح، رفــضــوا احلــضــور للنيابة 
العامة للتحقيق معهم في جرمية االعتداء اإلرهابي على مسجد دار الرئاسة الذي استهدف حياة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس اجلمهورية السابق وكبار قيادات الدولة واملؤمتر الشعبي العام 
اثناء أدائهم صالة اجلمعة في أول جمعة من رجب املوافق 3 يونيو املاضي.. كونهم ابرز املتورطني 

بحسب االعترافات واألدلة التي لدى النيابة بتلك اجلرمية.
كتب/ علي الشعباني

منفذو جريمة النهدين أدوا قسم األخوان املسلمني بني يدي الزنداني
اإلصالح أعد فرقًا الغتيال الرئيس يف دار الرئاسة والسبعني
املؤامرة ُأعدت إلبادة كل من بدار الرئاسة

املتفجرات ُأدخلت على متن سيارة هاشم األحمر وعلي محسن التي ال تخضع للتفتيش
من نفذ جريمة مسجد دار الرئاسة هم من نفذوا جريمة 18 مارس وميدان السبعني

التسامح معهم كارثة على اليمن

من جامع النهدين إىل ميدان السبعني.. جرائم االرهابيني مستمرة!!
> مرت سنة على حدوث جريمة النهدين في دار الرئاسة 
التي استهدفت رئيس الجمهورية علي عبداهلل صالح وكبار 
مسؤولي الدولة أثناء تأديتهم صالة الجمعة داخل بيت اهلل.
في هذه الجمعة تتوافد الجماهير الى أمانة العاصمة 
للتأكيد بأنها انتصرت على أخطر مؤامرة حيكت ضد 
زعيمهم وضد الوطن وللتذكير بأنها لن تنسى ولن 
تتسامح مع منفذي تلك الجريمة البشعة والبد من كشفهم 
وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفته 

أيديهم.
يقف التسامح عند اليمنيين عند هذا الحد.. في مثل 
هكذا حاالت وبالنظر الى حجم الواقعة تمثل جريمة أول 
رجب الماضي محاولة إبادة جماعية ل�25 مليون مواطن 
ربما كانت نتائجها وتداعياتها كارثية على الجميع لوال 

عناية اهلل ورحمته بنا.
بعد مرور سنة يعتقد اليمنيون بأن نتائج التحقيقات 
النهائية عن جريمة قصف جامع النهدين في دار 
الرئاسة لن تأتي بجديد وإنما لتأكيد المؤكد حول 
تحالف االص��الح والقاعدة وأوالد األحمر والمنشق 
علي محسن وميليشيات المشترك واشتراكهم في 

التخطيط والتنفيذ واتفاقهم على قتل الزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بأية وسيلة.

 يمكننا االمساك بأكثر خيوط الجريمة التي تقود الى هؤالء 
من خالل التصريحات االولية عقب أنباء وقوع انفجار في دار 
الرئاسة، حيث كانت قناة »سهيل« تبث قبلها وحصريًا إحدى 
معجزات تفتح أبواب السماء في عيون خطباء مساجد ينتمون 
لحزب االصالح وهم يشاهدون الصواريخ تمر من فوق أمانة 
العاصمة وتهبط في دار الرئاسة وبعضها فضل التوجه لمنزل 
الرئيس وأخرى انتظرت حتى يتم إسعاف الجرحى لتقضي 

عليهم.
قبلها بأسبوع من أول جمعة رجب الماضي أعلن المشترك 
منح صفة البطل لمن سيقوم بقتل الرئيس علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية.. وفي وقت الظهيرة من صالة الجمعة 
أعلن إعالم المشترك موت الرئيس قبل أن يموت وانفجار دار 
الرئاسة قبل أن يتم قصفه، كما أن مدير مكتب الشيخ صادق 
االحمر صرح لوسائل اعالم يشاهدن من ساحة التغرير بجامعة 
صنعاء ألسنة النار وأعمدة الدخان تتصاعد من مسجد النهدين 
في دار الرئاسة في شارع حدة.. األمر الذي دفع محللين وخبراء 

الى تهنئة الشيخ المتالكه موهبة زرقاء اليمامة في الرؤية.

الشيخ نفسه الذي نتحداه أن ينظر ألبعد من أنفه كان 
أمسك بميكرفون قناة »سهيل« وقال بصوت دجاجة: 
»اتحدى الرئيس أن ي��ؤدي صالة الجمعة في ميدان 
السبعين«، وكأنه يريد تحليل قيمة القذائف المشتراة 
لهذا الغرض.. على ذكر ميدان السبعين، فإن المؤتمر 
الشعبي العام طالب المواطنين بتأدية صالة الجمعة في 
الذكرى األولى لالعتداء على مسجد الرئاسة في جامع 
الصالح احترامًا لدماء الشهداء الذين سقطوا االثنين 
الماضي جراء التفجير االرهابي، واستهدف أفراد االمن 
المركزي أثناء تأدية بروفات العرض العسكري احتفاًء 
بالعيد الوطني إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام 

الجمهورية اليمنية.
حزن جديد يضاف الى قلوبنا نحن اليمنيين بقدر 
ما يزيدنا تماسكًا ووحدة في مواجهة مخاطر النيل 
من اليمن وأبنائه فإنه يذكرنا في ذكرى االعتداء 
االرهابي على جامع النهدين في دار الرئاسة بأن 
االرهابيين والقتلة اليزالون طلقاء ويواصلون 
أعمالهم االجرامية البشعة والبد من مالحقتهم 

وتقديمهم للعدالة.


