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 ممكن تحدثوننا عن حقيقة ما يعرف 
ً

بداية
بمجزرة الظهرين.. إلى أين وصلت القضية؟

- لقد تم االعللتللداء من قبل مليشيات االصللاح على 
المواطنين من ابناء مدينة حجة وحي الظهرين بالذات 
التي تعرف بمجزرة الظهرين وراح ضحيتها استشهاد 
شابين وجرح سبعة آخرين، والمشكلة  معروفة لدى 
جميع ابناء الظهرين وعناصر حزب االصاح أيضًا وقد 
حاولنا بشتى الوسائل الوصول إلى  إيجاد حلول للمشكلة 
لكن هنالك ممانعة ورفضًا وعدم قبول من قبل اإلصاح 
واصرار على محاولة ازاحة التهمة عن عناصر االصاح 
المتورطة بالجريمة.. والهروب من الواقع والتنصل عن 
الجريمة البشعة التي ارتكبوها وسعى اإلصاح لتجييرها 
حزبيًا وسياسيًا ولكن الجريمة جنائية بحتة ومشهودة 
من قبل الجميع ورغم ذلك تقوم لجان الوساطات مشكورة 
بجهود طيبة لكنها تصطدم برفض قيادات التجمع 
اليمني لاصاح ألي حلول والتمترس بعدم قبولهم تسليم 
القتلة رغم التزامهم اكثر من مرة وفي محاضر الوسطاء 

لكن دون جدوى.
< هناك حملة إعامية يشنها إعللام اإلخللوان 

ضدكم.. ما سببها؟
- الحملة االعامية التي تشنها وسائل اعام االخوان هي 
محاولة للهروب  من الجريمة التي ارتكبوها وتجييرها على 
حزب او شخص سواء فهد دهشوش او المؤتمر الشعبي 
العام او غيرهم، وهي محاولة بائسة ألن القضية واضحة 
ومرتكبو الجريمة معروفون من أي حزب كما يعرف 

االهالي والمواطنون تفاصيل هذه الجريمة.
< باعتباركم وكيل أول محافظة حجة.. حدثنا 
عن الخطة االستثنائية التي وجه بها رئيس 
الجمهورية وتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء؟
- فيما يخص الخطة االستثنائية والتي وجه بها األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية فالعمل فيها 
جاٍر على قدم وساق وقد واجهنا العام الماضي بعض 
العراقيل ولكنا استطعنا والحمد لله تجاوزها ولدينا 
طموح بتنفيذ مشاريع الخطة االستثنائية بما يقارب 

خمسة مليارات ريال.
< تعاني محافظة حجة من االنقطاع الدائم 
للكهرباء.. هل هناك معالجة لهذه المشكلة في 

الخطة االستثنائية؟
- لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء تم اعتماد الل30 ميجا 
المرصودة في الخطة االستثنائية والحمد لله تم إعان 
المناقصة بذلك، وتم متابعة اإلجراءات إلى أن وصلت إلى 
اللجنة العليا للمناقصات وتم اعتماد المبلغ وان شاء الله 

نحن اآلن في طور انجاز الخطوات النهائية.

الديزل.. عقاب جماعي!
< المواطنون يعانون كثيرًا من ازمة الديزل.. لماذا تتكرر 

هذه المشكلة في هذا الوقت من كل عام؟
- ازمة الديزل ليست في محافظة حجة وحدها بل في 
عموم محافظات الجمهورية ونعتبرها نوعًا من العقاب 
الجماعي الذي تمارسه الحكومة على الشعب ألنه ال توجد 

مبررات لذلك.

تجنيب  لمحافظة  ا قلليللادة  استطاعت   >
المحافظة الصراع المذهبي عبر تدخلكم وحل 
المشكلة في حرض.. فهل الوضع على ما يرام؟
- كان هنالك محاولة لجر المحافظة للدخول في اتون 
الصراع المذهبي والطائفي منذ فترة لكنا استطعنا مع 
كل الشرفاء من أبناء المحافظة وعلى رأسهم المحافظ 
اللواء علي بن علي القيسي أن نجنب أبناء المحافظة وأبناء 
الوطن هذا الصراع الدامي والمدمر.. والحمد لله الجميع 
م العقل وحرص على عدم إراقة الدماء، والحفاظ على 

َّ
حك

السلم االجتماعي.
< اذا انتقلنا للجانب التنظيمي.. باعتباركم 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.. 
ما أنشطة المؤتمر على مستوى المديريات؟ 

- األنشطة التي يقوم بها المؤتمر الشعبي العام 
متواصلة في جميع فللروع المؤتمر الشعبيي العام 
بالمديريات، وخال االيام الفائتة قمنا بالنزول الميداني 
إلى المديريات لتنشيط العمل التنظيمي واطاع االخوة 
في قيادات فروع المؤتمر بالمديريات وأعضاء وقواعد 
المؤتمر على آخر المستجدات ورؤية المؤتمر الشعبي 
العام لاوضاع في البلد والخطة المستقبلية لاداء داخل 
الفروع والتي تشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني والسعي الجاد من قبل اعضاء وانصار 
 
ً
وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى ان يكونوا عاما
ايجابيًا إلخراج الباد من االزمة ودعم ومساندة كل 
الجهود التي تبذل بهذا الجانب، والمؤتمر الشعبي 
بقيادة رئيسه الزعيم علي عبدالله صالح يحرص على 
ذلك في الوقت الذي يحاول اآلخرون ادخال البلد تحت 

الوصاية الدولية وجرها الى العنف والعنف المضاد.
> ما تعليقكم على نتائج انتخابات نقابة جامعة 

حجة؟

- فوز ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحصولهم على 
جميع اصللوات نقابة تدريس جامعة حجة بمختلف 
كلياتها هو فوز طبيعي ومستحق ويدل داللة قاطعة 
على ان الصندوق دائما مع المؤتمر الشعبي العام 

وسيظل كذلك..
 أما اآلخرون فقد ينجحون احيانًا بالساح، لكن نجاحنا 

دائمًا من الصندوق وهذا ما نسعى إليه على الدوام.

وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع اعضاء وأنصار 
 ونساًء وأحيي 

ً
المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة رجاال

مواقفهم النضالية والبطولية.. وأقول لهم: صمدتم 

واثبتم انكم فرسان المؤتمر الشعبي العام الذين لم 
تهزهم الرياح ونطالبكم بمزيد من الثبات الخراج بادنا 
من هذا االزمة التي سببها لنا اآلخرون وأدخلوا شعبنا 
في ازمات خانقة يعاني منها المواطن البسيط.. واالمل 
فيكم بعد الله لتحقيق ما يصبو اليه الشعب اليمني من 

خير واستقرار ومستقبل آمن.

> كيف تللرون الموقف السعودي والخليجي 
األخير تجاه قطر وإدراج اإلخوان ضمن قائمة 

التنظيمات اإلرهابية؟
- عندما تتخذ دولللة كبيرة مثل المملكة العربية 

السعودية مثل هذا القرار بالتأكيد فقد جاء بعد 
تجربة مريرة مع جماعة االخوان االرهابية لهذا نحن 
مع هذا الموقف ونؤيد موقف المؤتمر الشعبي العام 
المبارك والمرحب لهذا القرار الحكيم كما أننا مع القرار 
الذي اتخذته السعودية واالمارات والبحرين  القاضي 
بسحب سفرائها من دولة قطر بسبب التدخات التي 
تقوم بها الدوحة ضد الدول األخرى ودعمها للجماعات 

اإلرهابية.
> ما تقييمكم لنتائج مؤتمر الحوار باعتباركم 

كنتم مقررًا في لجنة الدفاع واالمن؟
- الحديث عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني يحتاج لكثير 
من الوقت باعتباري كنت احد االعضاء المشاركين حيث 

كنت مقررًا في لجنة الدفاع واالمن.
ل مؤتمر الحوار منعطفًا مهمًا في 

ّ
 لكن بشكل عام مث

تاريخ الباد والحمد لله أنه تم التوصل والتوافق بين 
كل القوى على مخرجات وطنية مهمة وان كانت هنالك 
 األهم هو في 

ً
اعتراضات من هنا او هناك لكن اجماال

التطبيق الجاد لتلك المخرجات.

> كلمة أخيرة..
- اشكركم على متابعتكم ونتمنى على صحيفة 
»الميثاق« خاصة وجميع وسائل اعللام المؤتمر 
تسليط االضواء على كثير من القضايا التي هي بحاجة 
لمن يكشفها كي يكون الرأي العام على اطاع عليها 

بكل مصداقية ووضوح.

  أوضح الشيخ فهد دهشوش وكيل أول محافظة حجة- رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة أن حزب اإلصالح اليزال يتستر على عناصره التي ارتكبت مجزرة بحي الظهرين 
وأودت بحياة شابين وجرح سبعة آخرين..وقال في لقاء مع »الميثاق«: حزب اإلصالح يحاول يائسًا إزاحة التهمة عن عناصره المتورطة بالجريمة وتجييرها حزبيًا 
وسياسيًا رغم معرفة كل أبناء مدينة حجة بأنها جريمة جنائية بحتة..وأضاف: اإلصالح يتهرب ويشن حملة إعالمية عبر وسائله ضد كل من يسعى إليجاد حل للمشكلة 

عبر وساطات تقوم بها لجان الحتواء تداعيات الجريمة.. تفاصيل أخرى لقضايا مهمة في سياق اللقاء التالي:

بصدد الخطوات األخيرة الستكمال إجراءات 
إنشاء محطة كهربائية للمحافظة

أزمة الديزل نوع من العقاب الجماعي  الذي تمارسه الحكومة ضد الشعب

تواصل النزول الميداني لتأكيد دور 
المؤتمريين في تنفيذ مخرجات الحوار

المواطنون يعانون كثيرًا وعلى أعضاء المؤتمر العمل إلخراج بادنا من األزمة

  لقاء: صادق شلي

»الميثاق«: دهشوش لـ

اإلصالح يرفض تسليم مرتكبي مذبحة »الظهرين« بحجة

مؤتمر البيضاء يناقش تردي
 األوضاع الخدمية 

أزمة الديزل مفتعلة

المالية تخفض الشراء والحكومة تتجاهل معاناة المواطنين..
صنعاء- »الميثاق«

تصطف مئات الشاحنات أمام محطات الوقود 
الى جانب المواطنين في انتظار مادة الديزل 
التي أحدث انعدامها قلقًا وألحق اضرارًا بحياة 
المواطنين وسخطًا شعبيًا من استمرار فشل 
اداء الحكومة التي بدت عاجزة عن ايقاف حالة 
التدهور الللذي يللدب في مختلف القطاعات 

االقتصادية وينهك المواطنين.
الى ذلك توقع مصدر مسؤول بشركة النفط بأن 
تحل أزمة مادة الديزل مطلع األسبوع القادم في 
عموم محافظات الجمهورية التي تشهد أزمة 

خانقة بمادة الديزل،منذ اسابيع. 
وأوضح ، أن المنحة المقدمة من دولة اإلمارات 
ستصل إلللى الميناء، ومللن ثم يتم تصفيتها 
وتوزيعها فورًا على المحافظات على أمل تجاوز 

هذه األزمة.
وتعد أزمة الديزل في اليمن جديدة قديمة 
ومللا أن تختفي حتى تعود 
للللللظللهللور ملللجلللددًا، 
نافذين  نتيجة ضلوع 
ة  متنفذ ت  شخصيا و
في الدولة وراء عمليات 
التهريب للديزل عبر 
ية  د و لحد ا فذ  لمنا ا

الواسعة و المفتوحة..في ظل عجز حكومة 
الوفاق على اتخاذ أي اجراء ,خاصة وانها ظلت 
طوال السنوات الماضية تعزف الحان الفشل 

للحكومات السابقة.
ويللرى مراقبون أن التفسير الوحيد الختفاء 
الديزل هو: "جانب سياسي من قبل الجهة التي 
تتولى عمليات توزيع الحصص على محطات 
الوقود والتي يغلب على شخصياتها االنتماء 
السياسي لجهة معينة بدليل تمركز األزمة في 

محافظات بشكل ملحوظ".
من جهتها اوضحت شركة النفط بأنها ستقوم 
بتكليف لجان للنزول، بهدف المتابعة والمراقبة 
لكافة المحطات وسيتم مراقبة أدائها، مؤكدة 
ات صارمة ضد أي محطة  انها ستتخذ إجللراء

تتاعب بهذه المادة.
مللللنللللظللللومللللة وفللللللللي سللليلللاق 

بللللاسللللنللللدوة الفشل لحكومة 
مللواطللنللون يلللللللتلللللللداول 
الللحللكللومللة  خللللبللللر عللللزم 
اللللللديلللللزل رفللللع أسللعللار 

عجز  الللملليللزانلليللة بسبب 
وضلللغلللوطلللات 
يلللملللارسلللهلللا 
الدولي  البنك 
وصندوق النقد، 
للللكلللن شلللركلللة 
ذلك  نفت  لنفط  ا
الخبر ووصفته 

بل"اإلشاعة" .
وارجع مسؤول بوزارة النفط االزمة لعدم قيام 
وزارة المالية بشراء الكمية الكافية من هذه 
المادة حيث قامت بشراء كمية ال تفي بتغطية 
احتياجات السوق اليمني ومتطلبات أصحاب 
المزارع ومالكي السيارات والمصانع ,اضافة الى 
قيام بعض مرضى النفوس على استغال األزمة 
فيقومون بعملية التهريب لمادة الديزل هذا 
خافًا لما تتعرض له ناقات النفط من تعٍد من 
قبل مجاميع مسلحة تقوم بمصادرة الديزل الذي 

تحمله..
وانعكست أزمة مادة الديزل وارتفاع اسعارها 
سلبًا على القطاع الزراعي، وتركت آثارًا تدميرية 
على المحاصيل الزراعية ، كما تسببت في انضمام 

آالف من األيدي العاملة إلى طابور البطالة.
ويرى مراقبون  أن هناك تحديات كبيرة أمام 
وزير النفط الجديد منها؛ إيجاد حل لتهرب 
الديزل إلللى دول الجوار حيث مازالت هنالك 
مافيا تقوم بعمليات تهريب الديزل إلى القرن 

األفريقي".
وقالوا: إن هناك "مخططات تخريبية لبعض 
القوى المتضررة من عملية التغيير إلى جانب 
إيقاف الرئيس هادي الستراتيجية دعم بعض 

النافذين مقابل حماية أنابيب النفط".
موضحين بأن القطاعات القبلية التي تحتجز 
ناقات النفط وامتناع ماك المحطات عن البيع 

يفاقم من أزمة الديزل.
وكانت مواجهات االسبوع الماضي اندلعت بين 
رجال أمن وقبائل مسلحين احتجزوا ناقات وقود 
غرب العاصمة صنعاء.. إضافة إلى مواجهات 

مماثلة في مأرب.

البيضاء - محمد المشخر :
عقدت قلليللادة فللرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة البيضاء السبت اجتماعًا استثنائيًا 
لمناقشة االوضلللاع التي تشهدها المحافظة 

والمستجدات على الساحة السياسية .
وقد ترأس االجتماع رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام الدكتور محمد عبدالولي السماوي، حيث 
كرس لمناقشة المستجدات على الساحة وكذا 
مجمل القضايا والمشاكل التي تهم ابناء محافظة 

البيضاء..
وأكد رئيس مؤتمر البيضاء على ضرورة تفعيل 

العمل التنظيمي وتبني قضايا المواطنين .. 
واستعرض الدكتور السماوي رؤى المؤتمر 
الشعبي العام لمعالجة القضايا الوطنية ومواقف 
المؤتمر من قضايا مؤتمر الللحللوار الوطني..
والتأكيد على العمل من اجل تنفيذ مخرجات 

الحوار.
وشدد على ضرورة محاسبة ومقاضاة من يعطل 
ويخل بالحياة العامة في محافظة البيضاء ويسعى 
لفرض برامج بالقوة من خال قطع الطرقات 
العامة واحتجاز ناقات المشتقات النفطية والغاز 

وغيرها من االعمال المخلة باالمن واالستقرار.

مؤتمر ذمار يناقش 
الهموم التنظيمية 
والخدمية للمواطنين

> نلللاقلللش للللقلللاء مللوسللع 
بمحافظة ذملللار تللرأسلله 
االستاذ حسن عبدالرزاق 
رئلليللس اللللفلللرع وحللضللره 
أعلللضلللاء وقللليلللادة فلللروع 
المؤتمر بالمحافظة وعدد 
لتنظيمية  ا لقيادات  ا من 
واللللملللشلللائلللخ والللسلللللطللة 
الللمللحللللليللة والللتللربللويلليللن 
مستجدات الساحة الوطنية 
ء  بنا أ تهم  لتي  ا يا  لقضا وا
ذمار في المجالين الخدمي 

والتنظيمي.
وفللي اللللللقللاء أشلللاد حسن 
عبدالرزاق بالجهود التي 
قللدمللهللا أعللضللاء المؤتمر 
خللال األزمللة المفتعلة من 
قبل االخوان ومن في فلكهم 
والتي مازالت تداعياتها حتى 
اآلن وخسر بسببها اليمن 
الكثير.. مؤكدًا بأن المؤتمر 
قوي برجاله وازداد صابة 
بعد خروجه مرفوع الرأس 
مللن الللمللؤامللرة الللتللي حللاول 

البعض وضعه فيها.
وأكلللد الللمللشللاركللون على 
ضلللرورة العمل على حفظ 
األمن واالستقرار وتفعيل 
التنظيمي خللال  لللعللمللل  ا

المرحلة المقبلة.

مؤتمر وتحالف حجة يستنكران اعتداءات مليشيات اإلخوان على المواطنين
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة حجة، 
واستنكر بشده االعتداء الذي نفذه مسلحو حزب اإلصاح »اإلخواني«، على منازل 
المواطنين في حي الظهرين بمدينة حجة، وأدى لمقتل شابين وجرح سبعة آخرين.

وقال المصدر إن تكرار تلك االعتداءات من قبل عناصر »اإلصاح« يظهر إصرار 
الحزب على وضع العراقيل أمام القيادة السياسية والسلطة المحلية بالمحافظة 
لتطبيع األوضاع وإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ويكشف مخططاته الرامية 

إلدخال المحافظة في أتون دوامة الفوضى واالقتتال. 
وأوضح المصدر أن قيادة المؤتمر بالمحافظة بذلت الجهود لحل المشكلة األخيرة 
التي نشبت بين اهالي الظهرين وحزب االصاح بسبب قتل مليشيات ومجندي االصاح 
الثنين من أبناء مدينة حجة هم محمد منير المهدلي وعادل المهدلي -الشهر الفائت 

وجرح سبعة آخرين، وتوصلت لحل تم التوصل اليه بين الطرفين بحضور ومباركة 
عقال ومشائخ مدينة حجة بمنزل الشيخ عبدالله وهبان إال أن الموقعين عن حزب 

اإلصاح لم ينفذوا ما التزموا به. 
وسخر المصدر من محاوالت اإلصاح تصوير اعتداءاته على أبناء مدينة حجة في 

إطار الصراع بين األطراف السياسية.. 
وأضاف المصدر أن محاوالت حزب اإلصاح اقحام المؤتمر الشعبي العام في اعتداءاته 
على المواطنين العزل وآخرها ما اسماه اإلخوان )غزوة الظهرين( يكشف عن مساعي 
مبيتة للتغطية على جرائم عناصره وحرفها عن مسارها الجنائي، مؤكدًا أن المؤتمر 
لن ينساق خلف تلك المخططات وسيعمل ومعه كل المخلصين والشرفاء من أبناء 

المحافظة لحماية األمن والسلم األهلي.


