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مخطط  التصفيات العضاء املؤمتر مستمر

مخطط  التصفيات
 ألعضاء املؤمتر مستمر

حجة ترفض »أخونة« الدولة
عندما تعرض الشيخ فهد دهشوش رئيس 
فرع المؤتمر في محافظة حجة وعضو جلس 
الشورى  لمحاولة اغتيال  في االشمور في 
عمران  بالتأكيد  الدوافع سياسية و%100 
خصوصا اذا ادركنا ان حقيقة ما يحدث في 
حجة ووقوف  االستاذ علي بن علي القيسي 
محافظ  محافظة حجة ومعه الشيخ فهد 
دهشوش وكيل المحافظة  وجميع المسؤلين 
في المحافظة صفا واحدا ..ووقفوا وقفة رجل  
واحد مدافعين عن النظام والقانون ومجسدين  
اروع صور رجال الدولة الذين يرفضون ان 
يكونوا مجرد إمعاءات ال يحترمون  القانون 

..ن��ع��م  لقد اع��دوا  
مة  لعا ا ظيفة  للو
االع��ت��ب��ار وللدولة 
ن  نو للقا و هيبتها 
والدستور  قداسته 
التي ال يسمح الحد 
تجاوزها ..بالتاكيد 
ك�����ل م���س���ؤول���ي 
وموظفي  محافظة 
حجة  انتصروا لليمن 
ولم يسمحوا لزحد 
اغتصاب السلطة .. 

ومازالوا حتى اليوم يتعرضون لعقوبة قطع 
المرتبات للشهر الثالث من وزي��ر المالية  
ورئيس حكومة الوفاق ..النهم رفضوا اساليب 
االقصاء التي يمارسها االصالح في  مختلف 
مؤسسات الدولة ..وتمسكوا بالقانون .. فنعم 
الرجال هؤالء الذين يقاومون  ساسة التجويع  
وال يخونون المسؤلية الوطنية واالمانة 

..ويحترمون حقا النظام والقانون ..
اذا فما تعرض له الشيخ دهشوش هي 
محاولة اغتيال سياسية دبرة  في سياق خطط 
تستهدف كل  القيادات الوطنية في محافظة 
حجة ..وياتي ذلك في سياق المخطط التآمري 
الغتصاب السلطة بطريقة انقالبية عبر 

الفوضى ومزاعم ابعاد الفاسدين ..
ولعل ما يؤكد ذلك هو تعرض وساطة قبلية 
حاولت ايقاف القطاع القبلي بمنطقة االشمور 
في خط )عمران - حجة(  الخميس العتداء غادر 
جديد من قبل عناصر تابعة لحميد القشيبي 
_قائد اللواء 310 »مدرع« .حيث قاموا  بإطالق  
النار على  اعضاء الوساطة القبلية المكونة من 
المشائخ :عبدالكريم السيلي ومنصور حميد 
مبخوت ابوعواض وصادق االخرم وعبدالرزاق 
العصيمي وعلي النجار، ورفضت السماح لهم  

بإيقاف قطع الطريق العام.
مشيرة الى  ان الشيخ علي النجار وهو 
احد مشائخ منطقة االشمور  قد تعرض 
الصابة بالغة جراء تعرضه لعدة طلقات 

نارية وتم اسعافه الى مستشفى 48 

بالعاصمة.
وتأتي هذه التداعيات  عقب  تعرض عضو 
مجلس الشورى والقيادي المؤتمري الشيخ 
فهد دهشوش، لمحاولة اغتيال في نفس 
المنطقة وعلى يد ذات العناصر التابعة لحزب 
االصالح االحد قبل الماضي  ونهب سيارته  
في محاولة لتفجير االوضاع وعرقلة الحوار 
الوطني .وهو االعتداء الذي اثار حالة غضب 
واستياء وطني وسخط شديد بين مشائخ 
واعيان وابناء حجة وكذلك بين اعضاء وانصار 
المؤتمر واحزاب التحالف  باعتبار استهداف 
الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر 
له  حجة   بمحافظة 
دواف������ع س��ي��اس��ي��ة 

واضحة ..
وب��ه��ذا الخصوص 
وقفت قيادة محافظة 
حجة ومشائخ وأعيان 
وعقال المحافظة في 
اجتماع لهم عقدوه 
عقب ال��ح��ادث ام��ام 
جريمة االعتداء الذي 
استهدف حياة الشيخ 
فهد  دهشوش عضو 
مجلس الشورى ووكيل المحافظة ، حيث 
ناقشوا ابعاد الجريمة باستفاضة واعلنوا 
رفضهم وادانتهم لهذا االعتداء االجرامي 

السافر.
وعبروا عن تضامنهم الكامل مع الشيخ  
دهشوش.. مشيدين بحكمته في التعامل 
مع المعتدين وحرصه على عدم اراقة الدماء 
واالنجرار وراء من كانوا يسعون الى اشعال 

فتنة بهدف عرقلة الحوار وتأجيج 
االزمة في البالد.

ه����ذا وق����د أع��ط��ى 
ئخ  مشا و لي  و مسؤ
واع��ي��ان محافظة 
الدولة مهلة  حجة 
للقبض على الجناة 
واع����ادة ال��س��ي��ارة 
المنهوبة ومحاسبة 
الجناة وقد انتهت 
الجمعة دون تحقيق 

اية نتائج ..

تتواصل  مسلسالت االغتياالت واالرهــاب واالقصاء واإلبعاد  
والتكفير ضد اعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام بصورة تثير 
الرعب والقلق من خطورة تداعيات هذه الجرائم وعبث المجرمين الذي 
تجاوز كل الحدود ..خاصة وقد اصبح المخططون  لهذه الجرائم يسفكون 
دماء االبرياء باطال وبطريقة تعكس ساديتهم ودمويتهم  وحب القتل من 

اجل الوصول للسلطة ..

بداية يقول الشيخ فهد دهشوش ي : في تمام الساعة 
الرابعة والنصف من بعد عصر يوم االحد قبل الماضي  
فؤجئنا بكمين مسلح مكون من اكثر من خمسين شخصا 
كانوا منتشرين علي جانبي الطريق العام الرابط بين 
محافظتي حجة وعمران في منطقة االشمور بالقرب من 
محطة العسرة ..وقد فؤجئت بهذا االنتشار للمسلحين 
حيث لم يكن هناك اي��ة ب��وادر لقطاع ول��م يكونوا 

متقطعين الحد وعند مشاهدة المسلحين لسيارتنا نزل 
منهم حوالي عشرة لقطع الطريق امامنا وقد خاطبونا 

باالسم هذه سيارة فهد دهشوش.. فقلنا لهم نعم..
فقالوا: ان معهم قطاع مع الدولة وانهم ياخذون 
السيارات الحكومي فرديت عليهم: هذه السيارة خاصة 
وليست حكومية واذا أردتم التقطع على الحكومة فهناك 
سيارات حكومية وباسندوة هورئيس الحكومة ولست 

انا.. فردوا ان هذه السيارة هي المطلوبة.. ونحن هنا 
من اجلها ..

واضاف الشيخ فهد دهشوش : كان معي عدد الباس 
به من المرافقين حيث قاموا باالنتشار واالستعداد الية 
احتماالت ، فيما كنا نتحاور مع المسلحين عن سبب 
استهدافهم لسيارتنا من بين كل السيارات التي تعبر 
على مرآئ ومسمع منا ومنهم ..حيث قد مرت بالصدفة 

سيارة حكومي ولم يقوموا باعتراضها.
عندها اتضح لي ان الموقف قد دبر ويراد تصفيتنا 
في مجزرة وحشية خصوصًا بعد ان قام المرافقون 

والمسلحون بفك امان اسلحتهم ..
واكد الشيخ دهشوش انه وحرصا منه على عدم اراقة 
قطرة دم واحدة من الطرفين مع العلم انه لم يحدث ان 
تقطعوا ألية سيارة قبلنا.. حينها جاء الى احد المسلحين 
الكامنين ج��وار الطريق يترجانا بان نترك السيارة 
ونمشي.. وعند سؤالنا له عن سبب هذا قال: الموضوع 
اكبر وليس موضوع سيارة.. ولوال ان معكم مرافقين كثر 
لكان الموقف ثانٍ وترجاني ان اغادرفورا واترك السيارة ..
واوضح دهشوش ان الموقف كان على وشك االنفجار 
وسفك الدماء.. فما كان مني اال ان تدخلت ووجهت 
اصحابي بترك السيارة درًء للفتنة.. وتوجهنا الى حجة بعد 
ان عرفنا اسماء بعض المسلحين الذين اعطونا بطائقهم 
وهم تابعون للفرقة االولى مدرع وقد الحظ المرافقون 
ان اثنين من المسلحين على اسلحتهم شعارات خاصة 

بالحوثيين.
واستطرد الشيخ دهشوش حديثه قائال: لقد تواصلت 
بمدير امن عمران وابلغناه بالحادث وتواصلنا بمحافظ 
المحافظة اللواء علي بن علي القيسي وفوجئت باالخبار 
من الصحف والمواقع واشكر كل من تواصل معي من 
ابناء المحافظة والمحافظات االخرى واقول للجميع 
وعلى راسهم االخ الزعيم القائد المؤسس المشير علي 
عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ..انا بخير 
.. وهذه التصرفات يقصدوا بها عرقلة الحوار الوطني 
وافتعال المشاكل واالزمات في كل ارجاء الوطن ..لكننا 
لن ننجر وراء مخططاتهم الظالمية التي يريدون من 
ورائها العودة بعجلة التغيير للوراء.. لكننا نقول لهم: 
نحن ماضون نحو انجاح الحوارالوطني بكل ما اوتينا من 
قوة ولن تخيفنا او تزعزع قناعاتنا مثل هذه التصرفات 
الغير مسئولة والدالة على اف��الس وفقر اصحابها 

وهمجيتهم ودمويتهم ..
وشكرالشيخ دهشوش كل مشائخ عمران الذين اتصلوا 
به من اجل القضية وقد طمأن الجميع على سالمته هو 

ومرافقيه..

رئيس مؤمتر حجة يروي تفاصيل محاولة اغتياله

قيادة المحافظة 
انتصرت للقانون 

وأصبحت في 
مرمى القتلة  

كشف الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة وعضو مجلس  
الشورى عن تفاصيل خطيرة عن محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرض لها في منطقة االشمور 
محافظة عمران ومن يقف ورائها والتي تهدف الى  اشعال الفتنة في اكثر من منطقة في البالد بهدف عرقلة 

الحوار الوطني.
هذه التفاصيل المهمة يرويها القيادي المؤتمري في لقائه مع »الميثاق » ونوردها كالتالي :

كتب / صادق شلي

في بيان لألمانة العامة

المؤتمر يدين محاولة اغتيال  دهشوش ويحذر 
من عواقب  االستهانة بارواح اعضائه

هذا وكان المؤتمر الشعبي العام قد دان واستنكر بشدة محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس فرع 
المؤتمر بمحافظة حجة ونهب سيارته في كمين مسلح نصب له يوم األحد على طريق )عمران - حجه( 
أثناء عودته من المشاركة في المهرجان المليوني الذي نظمه المؤتمر الشعبي العام األربعاء الماضي 

بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى األولى للتداول السلمي للسلطة.
واعتبر بيان صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام محاولة اغتيال رئيس فرعه 
بمحافظة حجة الشيخ فهد دهشوش تأتي في إطار مسلسل استهداف قيادات المؤتمر 
ومحاوالت جر المؤتمر إلى مربع العنف ، وتأزيم الحياة السياسية وبما يؤدي الى عرقلة جهود 

رئيس الجمهورية وتحضيرات مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد بيان المؤتمر إدانته كافة أشكال العنف واإلرهاب داعيًا حكومة الوفاق الوطني واألجهزة 
األمنية إلى القيام بواجبها في حفظ األمن واالستقرار وتأمين الطرقات العامة وإزالة المجاميع 

المسلحة والقطاعات وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وان المؤتمر الشعبي العام ليدعو القوى السياسية واالجتماعية التي نأت بنفسها عن العنف 
وسفك الدماء الى الوقوف صف���ا واحدا الدانة العنف واالرهاب بكافة اشكاله ، منبها بان لغة 
السالح والعنف تمثل خطرا على دعاته قبل غيرهم وان الشر ال يث��مر اال الش���ر ، وان االستهان���ة 
ب���أرواح الناس لها عواقب وخيمه منها اتساع رقعة الثأر وتهديد االمن واالس��تقرار والسلم 

االجتماعي.
وكان 50 عنصرا مسلحا يحملون بطائق انتساب لمعسكر الفرقة نصبوا كمينا 
مسلحا لعضو مجلس الشورى والقيادي المؤتمري دهشوش على 
الطريق الرابط بين محافظتي حجة وعمران بالقرب من محطة 

العسرة ونهبوا سيارته.

مواجهات دامية تشهدها الحديدة للمرة األولى

مقتل وجرح 32 مواطنًا.. والحراك التهامي يشيع جثمان أول الشهداء
> في مواجهات هي األولى تشهدها محافظة 
الحديدة قتل شخصان وجرح 30 آخرون الخميس 
بعد اشتباكات دامية بين رجال األمن ومواطنين 
على خلفية توجيهات صدرت من وزارة الداخلية 
لتمرير سفينة صيد مصرية غير شرعية احتجزها 

الصيادون وعناصر من الحراك التهامي..
كما أدت الى احراق قسم شرطة النشيئ بمدينة 
الحديدة، ووسط مطالب باقالة مدير أمن الحديدة 
وجميع أعضاء اللجنة االمنية بالمحافظة وتقديمهم 
للمحاكمة بجرم استخدام القوة المفرطة ضد 
المواطنين العزل شيع عشرات اآلالف السبت جثمان 
أول شهداء القضية التهامية الذي توفي فجر الجمعة 

متأثرًا بجراحه.
وحذرت مكونات الحراك التهامي في بيان صادر 
عن المسيرة من مغبة استمرار التجاهل الحكومي 
لما يحدث في تهامة وع��دم االلتفات للمطالب 

المشروعة ألبناء المحافظة..

مؤكدة بأن الحكومة في ظل السياسة الظالمة 
والمجحفة لها تسعى لصب الزيت على النار واثارة 
المشاكل وتفجير األوضاع في ظل الغضب والغليان 

الشعبي الذي تشهده الحديدة.
ودعا البيان الى سرعة حل مشاكل نهب االراضي 
بما فيها اراضي حرم المطار وحل مشاكل حارة 

البيضاء الغربية وحارة جبل النار.
وشدد المشاركون في المسيرة على ضرورة الغاء 
االتفاقية التي ابرمتها الحكومة مع شركة صيد 
أجنبية والتي تضر بالصيادين والمخزون السمكي 
في اليمن بفعل ماتقوم به من جرف عشوائي 

وتدمير للبيئة البحرية.
وقال الحراك التهامي انه سينفذ وقفة احتجاجية 
أمام رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية للمطالبة باقالة 
وزير الداخلية على اثر االعتداء التي تعرض لها أبناء 
مدينة الحديدة واستخدام القوة المفرطة من قبل 

األجهزة األمنية..
داعيًا منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
الحقوقية وأبناء الحديدة للمشاركة، كما اشار الى 
ان قوات األمن اعتقلت أكثر من 7 من أعضائه 
فيما اليزال عشرة أشخاص مختطفين واليعرف 

مصيرهم.

مطالب باقالة ومحاكمة مدير األمن وأعضاء اللجنة األمنية
الصيادون يناشدون الحكومة إلغاء أي اتفاق يدمر البيئة البحرية 

المؤتمر يدين العنف ويحمل الداخلية وادارة األمن المسئولية
من جانبه دان المؤتمر الشعبي العام بشدة أحداث العنف واالستخدام 
المفرط للقوة من قبل األجهزة األمنية ضد المواطنين في بعض أحياء 
مدينة الحديدة خالل اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى 

وجرحى.
وأكد مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام على 
حق المواطنين في كل أرجاء اليمن في التعبير السلمي والتظاهر لطرح 
قضاياهم ومشاكلهم بطريقة حضارية دون مساس بالممتلكات العامة 
والخاصة أو تعكير األمن العام في المحافظة. وحمل المصدر وزارة الداخلية 
وإدارة أمن المحافظة مسئولية استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين 
وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، مطالبًا في هذا الصدد بتشكيل لجنة 
تحقيق في تلك األح��داث ومحاسبة األط��راف المتسببة فيها مهما كان 

موقعها. وعبر المصدر عن تضامن المؤتمر الشعبي العام مع مطالب أبناء 
المحافظة المشروعة، وحث في هذا الصدد الحكومة وقيادة المحافظة على 
وضع معالجات عاجلة وسريعة لمشاكل االصطياد العشوائي وتعدي سفن 

أجنبية على المياه اإلقليمية وبما يهدد الثروة السمكية لبالدنا.
وأكد المصدر مساندة المؤتمر الشعبي العام لجهود قيادة السلطة المحلية 
في المحافظة بهدف حل قضايا المواطنين ومؤازرتها في كل القرارات التي 

تتخذها بما من شأنه استعادة األمن والسكينة في المحافظة.
وفيما عبر المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة ومواساته ألسر القتلى 
الذين سقطوا في أحداث العنف وتمنى للجرحى الشفاء العاجل، دعا الدولة 
إلى معاملة الضحايا الذين سقطوا من أبناء المحافظة كشهداء وعالج 

الجرحى وتعويض المتضررين من األحداث التعويض العادل.


