
۹ المشهد الراهن ذو العالقة باالنتخابات.. كيف 
تنظرون له وما يمثله من أهمية على حاضر ومستقبل 

الوطن؟
- أواًل نشكركم في صحيفة »الميثاق« رئيسًا ومحررين 
وعمااًل، فقد كنتم من أفضل األصوات المنافحة والمكافحة 
عن الشرعية الدستورية والنظام والمؤتمر والقيادة 
السياسية برئاسة المشير علي عبداهلل صالح- رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وبجهود كبيرة بذلتموها وامكانات متواضعة كنتم 

ناجحين وقدمتم الكثير.
وبالنسبة لسؤالك فإن المشهد الراهن لالنتخابات يمثل 
لحظة تاريخية فاصلة ومهمة في حياة شعبنا اليمني 
فاالنتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير الجاري 
والطريقة التي وصلنا بها الى هذا االستحقاق المهم تمثل 

حاضرًا ومستقباًل.

مدماك قوي
و اللبنة االخيرة في البناء الديمقراطي العظيم الذي شيده 
المشير علي عبداهلل صالح ووضع  حجر االساس له يوم 
17 يوليو 1978م فهو في ذلك اليوم الينسى وضع حجر 
االساس للوصول السلمي للسلطة عبر الشعب الذي هو 
مالك السلطة ومصدرها حيث وصل الى السلطة عبر ممثلي 
الشعب حينها بعد ان مرت اليمن بشطريها في صراعات 
دموية بلغت الذروة بمقتل ثالثة رؤساء في أقل من ثمانية 

أشهر.
واستمر يبني ذلك الصرح الديمقراطي للوصول للسلطة 
ابتداًء بجمع كل اطياف العمل السياسي في صيغة المؤتمر 
الشعبي العام، ليظهر العمل السياسي على الطاولة بعد 
أن كان من المحرمات.. وكان هذا البناء هو الطريق األمثل 
للوصول الى الوحدة اليمنية يوم 22 مايو 1990م، ثم 
تطور هذا البناء عند قيام الوحدة من خالل اعتماد التعددية 

السياسية في النظام السياسي وحرية الصحافة والرأي.
ثم تحديد مدة الرئاسة بفترتين ودخول اليمن في أكثر 
من محطة ديمقراطية - برلمانية  3مرات ورئاسية مرتين 

- مجالس محلية مرتين.
وصواًل الى هذا االستحقاق القادم 
الذي سيضع اللبنة االخيرة في هذا 

البناء الضخم المهم.
وال����ذي ح���رص ال��رئ��ي��س وح��رص 
المؤتمر على مواجهة كانت ستكلف 
الوطن حياة قيادته والتشرذم الكامل 
حرصوا على مواجهة المحاوالت الفاشلة 
ع��ام مستغلة  لمدة  استمرت  لتي  ا
مايسمى بالربيع العربي والفوضى 
العربية للوصول ال��ى السلطة عبر 

الفوضى والطرق غير المشروعة.
فكان ذلك الموقف ال��ذي قامت به 
قيادتنا ممثلة بالرئيس علي عبداهلل 
صالح ونائبه وقيادة المؤتمر حيث 
رفضوا االنصياع لهذه الفوضى حتى 
اوصلوا اليمن الى هذه النتيجة المتمثلة 
بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 
وال��ذي جعلت الوصول للسلطة عبر 

مالكها الحقيقي وهو الشعب وعبر الدستور والقانون.

ليست ثورة
بعد ان اقتنع العالم كله ان مايحصل في اليمن ليست 
ثورة وانما انقالب على الديمقراطية ووجدوا ان الشعب يقف 
الى جانب قيادته وحقه المشروع الذي ارتضوه وساروا عليه 

الكثر من عشرين عامًا.
ويواصل حازب قائاًل:  هذا المشهد االنتخابي يمثل نهاية 
لتلك التطلعات غير المشروعة لبعض القوى السياسية 
واالجتماعية والفئوية التي تحلم ببقاء اليمن وقيادته اي 

قيادة كانت تحت تصرفها وسيطرتها.
وتريد ان تكون الديمقراطية حسب مقاساتها ومقاسات 
مصالحها التي يمثلوها، ويؤسس لدولة مدنية حديثة 
النظام وال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور ه��و المرجع م��ع مراعاة 

الخصوصية اليمنية.
و يمثل هذا المشهد االنتخابي صورة ناصعة البياض 
يقدمها اليمانيون قيادة وشعبًا للعالم مؤكدين فيها ان 
اليمانيين أهل حكمة وانهم اعرف الناس بمصالحهم وان 
االرث الحضاري الذي ورثوه آلالف السنين مازال يحفظ 
لليمنيين مكانتهم ومقدرتهم على وضع االمور في نصابها 

كلما احتاجوا لذلك.
ويحفظ هذا المشهد لليمن وحدتها وتماسكها ومكانتها 
بين االمم على مستوى االقليم والعالم ويجعلها محطة 
نشاط اقتصادي واستثماري ودعم لما تمثله اليمن الموحدة 
من أهمية استراتيجية على مستوى االقليم والعالم واثر 

ذلك على مصالح الجميع،
كما أن  هذا المشهد االنتخابي ذلك المشروع الحضاري 
والتنموي واالقتصادي ال��ذي بناه علي عبداهلل صالح 
والمؤتمر الشعبي العام والمتمثل في التداول السلمي 
للسلطة والتعددية وحرية الرأي وحقوق المرأة والوحدة 

واالن��ج��ازات التنموية في مختلف المجاالت، ال��ذي اراد 
معارضوه ان يهدموه في عشية وضحاها من خالل ما حصل 
من فوضى ومحاوالت الجهاض هذا المشروع النهضوي 
الذي لوال تصميم علي عبداهلل صالح في مختلف المراحل 
لتم اجهاضه من زمان، واعتقد ان ذاكرتنا تحتفظ بمواقف 
هذه القوى السياسية والوحدة والتعددية والدستور وحل 
مشاكل الحدود فقد وقفوا ضد كل هذه المشاريع المهمة 
واستمروا في المحاولة واعتقدوا ان »الشتاء العربي« لهم 

فرصة للنجاح ولكن اهلل لم يرضَ بذلك.

دالالت عظيمة
والحديث عما يمثله هذا الحدث القادم يوم 21 فبراير 

اليمكن االلمام به كاماًل النه كبير ويالمس كل الجوانب.
ولهذا فإن اللحظة والواجب الوطني علينا جميعًا يجعلنا 
ننتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر ألهميتها الكبيرة وكونها 
محطة ستنقلنا الى مرحلة اخرى اتفقنا علينا في المبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة.

أداء كبير
۹ كيف تقيمون األداء المؤتمري المتصل باالنتخابات 
الرئاسية وبماذا تعلقون على من يقول إن هناك رعبًا 

مؤتمريًا من االنتخابات؟
- األداء المؤتمري الخاص باالنتخابات 
اداء ممتاز واليساوري أدنى شك في ذلك 
لسبب مهم وهو ان المؤتمر المعني قبل 
غيره بإنجاح هذا االستحقاق المهم.. 
فهو من عرض الشراكة على المشترك 
ورئاسة الحكومة في 22 مايو 2010م 
م��ن خ��الل الرئيس وه��و م��ن عرض 
التحول للنظام البرلماني وانتخابات في 

15 مارس 2011م.
وهو من شارك وأعد وف��اوض وقبل 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة واخيرًا 
توقيع الرئيس على المبادرة ايذانًا بنقل 
الدستور والمبادرة  السلطة بحسب 
ومن خالل الشعب في انتخابات مبكرة 
اقترحها صاحب الحق في ذل��ك وهو 

الرئيس.
كذلك المؤتمر معني قبل غيره الن 
المرشح احد قادة المؤتمر والدولة وامين 

عام المؤتمر الشعبي العام.
وأخيرًا المؤتمر يفي بالتزاماته مع الغير فمن باب اولى 
دوره في هذه االنتخابات وفاء  مع نفسه ومع رئىسه الذي 
قبل بذلك ووجه به، ووفاء مع النائب الذي هو احد قادة 
المؤتمر ومن كان له دور مشهود ووطني اثناء تعرض 
قيادة الوطن لمحاولة االغتيال وقبل ذلك فمواقفه مشهودة 

وتشهد له بالوطنية والقيادة.

حرب نفسية
ومايقال ان هناك رعبًا مؤتمريًا من االنتخابات يأتي ضمن 
الحرب النفسية واالعالمية والدعائية التي يمارسها االطراف 
االخ��رى بكل الطرق والوسائل وابشرك بأنها اصبحت 
بالنسبة لنا في المؤتمر أمرًا معتادًا عليه وليس لها أي أثر.

وفي اعتقادي أن هذه الدعاية تعكس الخالفات الداخلية 
لآلخرين وهي مقدمات يريدون أن يتعللوا بها عندما يتضح 

تقصيرهم هم في االنتخابات.

صدق النوايا
۹  شكل المؤتمر وأحزاب المشترك لجانًا مشتركة.. 
هل ترون هذه الخطوة كافية لتحقيق المشاركة 
الشعبية الواسعة في االنتخابات وما المطلوب من 

األحزاب ميدانيًا؟
- تشكيل اللجان المشتركة من المؤتمر والمشترك الدارة 
االنتخابات أمر جيد في حد ذاته ويتسق مع روح المبادرة 
وآلية الشراكة في المسئولية عند تنفيذ التزاماتهم التي 

وقعوا عليها.
وبقدر ما لذلك من أهمية فإن األهم صدق النوايا  وحشد 
الناخبين يوم االقتراع واقناع المترددين او المتعللين بأن 
المرشح توافقي.. فأي قصور سيتحمله الطرفان أمام النائب 
وامام العالم على حد سواء واليمكن للضجيج االعالمي 

توجيه التهم ألي طرف دون ان يكون كافيًا لتحديد مسئولية 
القصور.

وال أشك في نوايا القيادات العليا ولكن القيادات الميدانية 
على كل طرف ان يلزمها بعدم اي تقصير ويراقب أداءها 

بفاعلية.

تعز في المقدمة
۹ تقومون حاليًا بزيارة لمحافظة تعز كيف تقيمون 
المشهد االنتخابي هناك.. وهل أنتم واثقون من نجاح 

االنتخابات بالمحافظة؟
- زيارتي لتعز منذ الخميس التعطيني المقدرة على 
تقييم المشهد االنتخابي بثقة مطلقة، ولكن الحشد الذي 
نالحظه من القيادات السياسية والتنفيذية والبرلمانية 
والشوروية والحزبية من األطراف كلها يجعلني متفائاًل الى 
حد كبير ان شاء اهلل وسيتم األمر في ماتبقى من األيام 

بقدر المستطاع.
واستطيع القول ان محافظة تعز وابناءها اليمكن ان 
يكونوا إال في مقدمة الصفوف الن االصل أنهم كذلك وأي 
تقصير هنا او هناك سيكون استثنائيًا بإذن اهلل، وأخشى 
فقط ردود االفعال الشخصية التي التستهدف االنتخابات 

والتستهدف نائب الرئيس ولكنها 
هناك  و  ا هنا  شخصًا  تستهدف 
بسبب قصور اداري او تنفيذي 
او حزبي او خ��الف��ات شخصية.. 
وثقافة ابناء تعز كفيلة بالقضاء 
على ش��يء م��ن ه��ذا فهم دائمًا 
حيويون ونشطون ولديهم حب في 

المشاركة.

التحدي القادم
۹ الرئيس القادم .. ما أبرز 
التحديات التي ستواجهه.. وما 

يتطلب من دور الى جانبه؟
- ب��ال ش��ك أن التحديات التي 
ستواجه الرئيس القادم كبيرة 
ومتنوعة وتحتاج جهودًا كبيرة 
وامكانات هائلة وصبرًا وحكمة 
وحزمًا في التعامل مع النصوص 
والحق ومصلحة ال��وط��ن، وهذه 
أمور تتوافر في الرئيس القادم 

وأهم شيء في الرئيس القادم انه لم يتقدم لهذا المنصب 
رغبة فيه ولكنه استجاب لنداء الوطن ونداء الواجب ورغبة 
الرئيس وقبول اآلخرين به.. وأتت اليه السلطة ولم يسعَ 

اليها، وهذا من أهم عوامل نجاحه ان شاء اهلل.
وأهم شيء ان الرئيس المنتخب يحتاج من الجميع ومن 
أطراف العمل السياسي مصداقية واالرتفاع الى مستوى 
الوطن وحب الوطن في طلباتهم، وفي أعمالهم على 
كل مستوى، وان يضعوا الوطن ومصلحته فوق المصالح 
الشخصية والحزبية والمناطقية.. والتجربة مع االخ عبدربه 
منصور هادي في الفترة الماضية تجعل الجميع يثق به 
فقيادته للبلد اثناء االزمة واثناء تنفيذ االتفاقية تجعل 
كل طرف يثق بأنه سيقف على مسافة واحدة من االطراف 
وسيكون الوطن عنده فوق كل االعتبار وسيجعل النصوص 

المتفق عليها هي االساس اضافة الى الدستور والقانون.
كذلك من أهم عوامل نجاح المرشح التوافقي للرئاسة 
ان شاء اهلل أنه بعد 21 / 2 سيستند الى شرعية شعب 
ودستورية وقانونية اضافة الى التزام االطراف في الداخل 

والخارج بما وقعوا عليه.

التزامات لن تتم
۹ تعلمون أن المرحلة األولى لم تتحقق فيها كافة 
االلتزامات وفق اآللية الخليجية خاصة على الصعيد 
األمني.. هل ترون مخاطرة في الدخول الى مرحلة 

ثانية قبل أن تستكمل األولى؟
- نعم هناك التزامات لم تتم لالسف من بعض االطراف 
وتشكل خطرًا نوعًا ما ولكن العجلة دارت لتنفيذ المبادرة 
واآللية وسيصبح كل متردد في التزاماته خصمًا للجميع في 
الداخل والخارج ومنبوذًا من الجميع، وال اعتقد ان المخاطر 
في تأخير بعض االلتزامات سترقى الى حد تهديد المسيرة 

بكاملها، خاصة اذا كانت الحكومة واللجنة العسكرية واللجنة 
العليا لالنتخابات واضحين وشفافين في بيان اي تقصير 
وتحديد المسئولية مالم فإنهم هم المسئولون قبل غيرهم 
عن تلك التأخيرات لاللتزامات فهم ليسوا وسطاء ولكنهم 

مسئولون وعليهم حسم هذه األمور قبل يوم االقتراع.

محطة محاسبة
۹ مؤتمر الحوار أبرز متطلبات المرحلة الثانية كيف 
تتطلعون الى مثل هذا الحوار.. وهل يمتلك المؤتمر 

الشعبي العام أجندة واضحة لخوض هذا الحوار؟
- نحن نتطلع الى ان يكون مؤتمر الحوار الوطني مراجعة 
جادة ومسئولة ووطنية لمشاكل اليمن ومتطلباته وان يكون 
محطة لمحاسبة النفس قبل الغير من جميع االطراف وان 
نعترف بمحطات الفشل والنجاح لبعضنا البعض وان تزول 
من رؤوسنا المشاريع الصغيرة والمشبوهة وان يكون الوطن 
والحق والمصلحة العليا والثوابت الوطنية هي السقف الذي 

تحته نتحاور.
وبالتأكيد للمؤتمر اجندة سيقدمها للمؤتمر الوطني 
واعتقد انه الطرف الذي ليس لديه اسرار في هذا فهو 
صاحب مشاريع وطنية وسياسية معروفة وطرحها في اكثر 
من مناسبة ومكان وسيقوم بذلك مجددًا وفقًا للمعطيات 

الجديدة على كل المستويات.
وأهم ما في اجندة المؤتمر الشعبي للحوار الوطني 
الحفاظ على الثوابت الوطنية والشراكة والعدالة وسيادة 
الدستور والقانون والمساواة بين ابناء الوطن واالعتراف 
باآلخر وبحق اآلخر وفقًا للثوابت وتحت هذه العناوين 

وسيكون موقفه في الحوار الوطني.

رؤية الرئيس
۹ قدم الرئيس رؤيته للنظام البرلماني في اطار 
مبادرته األخيرة .. هل ترون أن هذه المبادرة مازالت 

حية ومستجيبة لمتطلبات الواقع اليمني؟
- أخي مشكلتنا العناد وكلمة ابليس لعنه اهلل »انا خير 
منه« واال الرئيس قدم مبادرة تلو األخرى ورفضت وقتها 
ولكن في االخير يرجعون اليها الجميع وقد جرحوا بعضهم 

وأضروا بأنفسهم وبالوطن.
فلو قبلت مبادرة الرئيس في تعز مايو 2010م او مبادرته 
في 10 مارس 2011م لكنا في وضع أفضل، والمشكلة انه 
بعد تدخل اآلخرين َقِبل الناس بأقل من ذلك بعد ان رهنونا 
للخارج وللوصاية االقليمية والدولية لالسف، وبعد خسائر 
فادحة للوطن واهله.. واعتقد ان النظام البرلماني سيكون 
احد الطروحات في مؤتمر الحوار الوطني حول النظام 

السياسي وشكل نظام الحكم.
ولكن أهم شيء ان يراعي السياسيون خصوصية اليمن 
وان يتركوا حب المعلب والمستورد، وان يتركوا اعادة انتاج 
انفسهم تحت اكثر من مسمى بغرض التأثير في الحوار في 
طريق يخدمهم وحدهم، فاليمن مهما كانت االساليب ألي 
طرف اليمكن إال ان يشترك ويشارك فيه الجميع.. والمسألة 
ليست شطارة او فهلوة وليس هناك عبيد 

وأسياد، وليس هناك افضلية ألحد.
۹ االنتخابات الرئاسية تجسيد لمبدأ تشبث 
به الرئيس.. هذا التشبث ما الذي سيسجله 
التاريخ له واث��ره على مستقبل التداول 

السلمي للسطلة؟
- أشرت في إجابتي على سؤالك األول إلى 
هذا الموضوع واضيف القول بأن الخالف 
ليس على شخص علي ع��ب��داهلل صالح 
فهو احسن اليهم اكثر بكثير ممن وقف 
معه، ولكن هذه المعركة والضرر الكبير 
كان على مشروع علي عبداهلل صالح في 
التداول السلمي للسلطة والشراكة وتمسكه 
بالثوابت  وترسيخها، الن ذلك سيخلد له في 
التاريخ شاءوا أم أبوا.. فمهما كانت اخطاء 
علي عبداهلل صالح فمشروعه وانجازاته 
كانت هدفهم الن��ه أت��ى بما لم ي��أتِ به 
غيره، وبعد 21فبراير الذي قبل به الرئيس 
سيصبح مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر 
الشعب خالدًا لدى اليمنيين وهذا ما ضحى 
الرئيس من أجله وما حاولوا القضاء عليه بما يسمى الثورة.

۹ في المرحلة القادمة هل تتوقعون حدوث تغيرات 
شاملة على صعيد الخارطة التحالفية باألحزاب 

اليمنية؟
- أخي التغيير هو سنة الحياة، وأتوقع ان يحصل تغيير 
في الخارطة التحالفية في االحزاب وغيرها، وظواهر ذلك 
تلوح في األفق وستظهر كيانات جديدة وتختفي كيانات، 
فما يجمع البعض مع البعض اآلخر من االحزاب قد يؤدي 

تحقيقه الى تغييرات اخرى وظهور خالفات.. الخ.
۹ كلمة تحبون قولها عن المناضل الكبير عبدربه 

منصور هادي.. ومن ثم ألبناء الشعب؟
- أقول للمناضل المشير عبدربه منصور هادي ان القدر 
كان قاسيًا عليه ولكن هذا القدر كان لطيفًا بشعبنا عندما 
جعل عبدربه منصور محل رضا الجميع ابتداًء بالرئيس 
والمؤتمر وكذلك المشترك وشركائه ودعم ذلك اقليميًا 
ودوليًا فالرضا عليه بهذا الشكل يعتبر رضا من اهلل سبحانه 
وتعالى، وقسوة القدر عليه جاءت من كونه وضع أمام 
مسئولية كبيرة ومهمة لم يفكر في يوم من األىام بها، 
ولكن االقدار القاسية والكبيرة اليواجهها إال رجال قادرون 
ومقتدرين، هو كذلك رجل قادر ومجرب وصاحب تاريخ 

وطني سليم.
وأق��ول له : ان المرحلة والمسئولية تتطلب منه 
االستفادة من اخطاء الماضي والعمل على تالفيها سواء 
في المعارضة او الحزب الحاكم وان يحسن اختيار معاونيه 
وان اليخاف في الحق لومة الئم وال أنسى أن انصحه بأن 
يحافظ على صحته.. وادعو اهلل سبحانه وتعالى ان يعينه 
ويوفقه ويوفق شعبنا ويسدد رأيه وان يرزقه البطانة 

الصالحة..

> أكد االخ حسين حازب -عضو اللجنة العامة- أن االنتخابات الرئاسية ستمثل نهاية للتطلعات غير  
المشروعة للوصول للسلطة.

وقال في حوار مع »الميثاق« ان االنتخابات الرئاسية تعد اللبنة األخيرة في المسيرة الديمقراطية التي شيدها 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

الفتًا الى أن مايسمى بالثورة كانت مؤامرة للقضاء على هذا المشروع النهضوي وإلغاء مبدأ التداول السلمي 
للسلطة عبر صناديق االنتخابات.

وأكد االستاذ حسين حازب ان المؤتمر الشعبي العام معني  بالدرجة األولى بانجاح االنتخابات انتصارًا للبرامج 
وللقضايا الوطنية ولقيادته التي تجاوزت بالوطن منعطفات تاريخية عصيبة وإلى ثنايا الحوار.

حسين حازب لـ»الميثاق« :

مواقف عبدربه منصور هادي تشهد له بالوطنية والقيادة

االثنين : 20 / 2 / 2012م 
 الموافق :28 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1595( حوار4
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 التداول السلمي للسلطة وضع حدًا 
للمهرولين تجاه االنقضاض عليها

الرئيس وضع المدماك القوي إلنطالق مسيرة الديمقراطية والبناء
المؤتمريون معنيون قبل غيرهم بإنجاح االستحقاق االنتخابي

مايسمى بالثورة 
مؤامرة للقضاء 

على التبادل 
السلمي للسلطة
أتوقع حدوث تحالفات 

جديدة في الحياة 
السياسية اليمنية

هناك من ال يزالون 
يتعاملون مع الديمقراطية 

حسب مقاساتهم
الخالف ليس مع 
شخص الرئيس 

وإنما ضد مشروعه 
الوطني الكبير

عبداهلل الصعفاني

صافرة إنذار.. 
وتعليق 

للجرس..!!

أيهما األخطر في متواليات   
الصراع المحلي الذي رافق 

ثورات الميادين..؟
هل هي المواجهات المسلحة 
الحصبة  ف��ي  تابعناها  ل��ت��ي  ا
وأرح���ب وتعز وأب��ي��ن ومناطق 
أخرى أم أن األخطر هو ما ترتب 
على المواجهات من مظاهر الشد 
النفسي واالنقسام العصبي داخل 
عدد غير قليل من المؤسسات 

المدنية وحتى العسكرية..؟
۹ ل��و تأملنا ف��ي المواجهات 
نت  كا ن��ه��ا  أ ستجد  لمسلحة  ا
واضحة األط��راف والمتمثلة في 
األذرع القبلية والعسكرية وقوى 
الدفع الحزبي المنقسمة على هذا 

الطرف أو ذاك..
۹ أما ما نعيشه هذه األيام من 
التداعيات واالرت����دادات فإنها 
من النوع الذي يفرض مسارعة 
العقالء إل��ى تعليق األج��راس 
واط��الق صافرات اإلن���ذار.. ألن 
األمر ال يتعلق بإنشقاق عسكري 
وال سجال بين تجمعات قبلية 
ورجال أمن وال حتى صراع على 
الحزبية وإنما  البطاقة  خلفية 
ص���ارت ال��م��واج��ه��ات الواضحة 
ال��رم��اد تستمد بنزين  وتحت 
أوارها من أمراض يجرى استدعاء 
فيروساتها من صناديق الشر 

المغلقة.
۹ لقد ص��ار ف��ي مؤسساتنا 
ال��م��دن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة من 
هبية  لمذ ا عة  لنز ا عي  يستد
وال��م��ن��اط��ق��ي��ة وال��ش��ط��ري��ة 
وي��ت��م��ت��رس خ��ل��ف مسميات 
يخجل أي عاقل من النطق بها 
ألن الخوض فيها شديد الشبه 

بالتحدث في الفاحشة.
۹ هذا النوع من السلوك العبثي 
الخائب يعكس خلاًل ماحقًا في 
التفكير وت��ردي��ًا ف��ي منسوب 

االنتماء إلى الوطن..
وإذا كان هناك من فائدة للتنوع 
الحزبي فإنها ستكون بكل تأكيد 
تذويب المنطقة والمذهب واللون 
والقبيلة في الحزب دونما قفز 
على كون االختالف في الفكر أو 
اللون السياسي مع قيمة التوحد 

الوطني واإلنساني.
۹ صحيح أن هذه األم��راض ال 
تزال محدودة لكن األكثر صحة 
المهد على  ف��ي  لها  ننتبه  أن 
قاعدة اإليمان بأننا أبناء وطن 
واح��د غالبيته يعاني ج��زء منه 
يقومون بالتعذيب.. ليس على 
أساس المنطقة أو المذهب وإنما 
على عقيدة جشع لم يجد من 
يلجمه وفساد إطمأن إلى غياب 

من يضبطه..
۹ الكارثة أن هؤالء مصممون 
على إقناعنا بأنهم على حق.. 
وك��أن حب الوطن هو أن نفقد 

عقولنا..!

كرو يدعو أبناء لحج للمشاركة في إنجاح االنتخابات الرئاسية
 وحيد الشاطري 

عقدت قيادات المؤتمر بمديرية الحوطة بمحافظة لحج اجتماعًا برئاسة 
عبدالعزيز أحمد كرو عضو مجلس النواب المشرف العام للدوائر االنتخابية 
72-73 بحضور أحمد صالح عبدالرحمن أمين عام المجلس المحلي 
بمديرية الحوطة، ومحمود عوض سرور رئيس فرع المؤتمر بمديرية 
الحوطة، وفي االجتماع ناقش المجتمعون الترتيبات لعملية االنتخابات 

الرئاسية للمرشح التوافقي الوطني المشير عبدربه منصور هادي .

وتحدث كرو عن ضرورة المشاركة الفاعلة ألبناء الحوطة وتبن في 
االنتخابات إلنجاحها من خالل تجنب أي مشكلة تواجه اللجان اإلشرافية 
والفرعية واإلعالمية واألمنية والعمل على استتباب األمن واالستقرار 
وإنجاح عملية االنتخابات الرئاسية، ودعا كرو في كلمته الشرائح 

االجتماعية كافة للوقوف يدًا واحدة .
وفي االجتماع أكد محمود سرور رئيس فرع المؤتمر بالحوطة على 
التوجه إلى صناديق االقتراع دون قيد أو إكراه من شباب ونساء المحافظة 

الذين قيدوا في السجل االنتخابي لإلدالء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية 
وبحرية تامة في مراكزهم االنتخابية من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية 

على مستوى المحافظة والجمهورية ككل خدمة للوطن والمواطن.
داعيًا الشرفاء والشخصيات الوطنية والمناضلة في المحافظة وكذا 
خطباء المساجد الوعظ واإلرش��اد على مستوى المحافظة لتوعية 
المواطنين باهمية المشاركة الفاعلة إلنجاح عملية االنتخابات الرئاسية 

للمرشح التوافقي المشير عبدربه منصور هادي .


