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أبناء شبوة يجددون العهــــــد بالتمسك باالنتخابات
في اللقاء الموسع لقيادات المؤتـــــــــــــــــمر وأحزاب التحالف الوطني بعتق:

> وفي المهرجان ألقى األخ ناصر محمد 
باجيل رئيس فرع المؤتمر بمحافظة شبوة 
كلمة رحب فيها باسم كافة أطر وقواعد 
المؤتمر الشعبي العام في محافظة شبوة بالمشاركين 
في المهرجان ال��ذي يأتي وبالدنا تتأهب لإلعداد 
والتحضير لتحقيق نصر ديمقراطي ووطني جديد 
في تاريخها السياسي المعاصر، والمتمثل في إجراء 
االنتخابات النيابية القادمة في السابع والعشرين 
من  ابريل القادم، وحيا حماس وإقبال ابناء المحافظة 
األبطال الذين تدافعوا من كافة مدن وقرى وسهول 
وجبال وتخوم وصحراء شبوة الغالية للمشاركة في 
المهرجان مبددين بحرارة مشاركتهم صقيع وبرد 
الشتاء ال��ق��ارس.. الذين يؤكدون بعزيمة الرجال 
األوفياء الذين أنجبتهم محافظة شبوة يجسدون أعظم 
صور الوطنية خدمة للوطن وصنع أمجاده الحضارية 

المعاصرة.
وقال: إن هذه الوقفة الجماهيرية تؤكد تمسك أبناء 
شبوة الوحدويين األبطال بالموقف الوطني الشجاع 
للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي  وإصرارهم على إجراء االنتخابات النيابية 
في موعدها المحدد انسجامًا مع الرغبة  العارمة ألبناء 
الشعب في ممارسة حقهم الدستوري، وثمن عاليًا 
حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي على الحوار الوطني الشامل بهدف تحقيق 
نتائج مثمرة مع أحزاب اللقاء المشترك التي سعت ومنذ 
الوهلة االولى الى اخفاء شيء في نفسها ال يعلمه اال 
اهلل من خالل مماطلتها وتنصلها من كافة االتفاقات 
التي أبرمت معها خالل الفترة الماضية سعيًا منها الى 

جر البالد الى فراغ دستوري وفوضى سياسية.
وق��ال األستاذ ناصر باجيل: إننا أعضاء وأنصار 
المؤتمر في شبوة ماضون قدمًا نحو االستحقاق 
الديمقراطي القادم، ونعلن بملء أفواهنا تمسكنا 
به كتمسكنا بالحياة الحرة الكريمة، ونؤكد أن أية 
قوة لن يكون بمقدروها أن تمنعنا أو تقف حائاًل 
دون ممارستنا لحقنا الوطني والدستوري في هذا 
االستحقاق الديمقراطي الكبير ولن يضيرنا من انقلب 
على عقبيه، فالمنقلبون على وطنيتهم ولن يضروا اال 
انفسهم وتاريخهم كما علمنا التاريخ ذلك، وسنكون 
في ذلك اليوم الذي ال ينفع فيه االفراد واالحزاب اال 
أص��وات الناخبين في صناديق االقتراع بعون اهلل 

منتصرين.. إلرادتنا وتجربتنا الديمقراطية الفذة.
وأضاف: نعاهد صانع اليمن الجديد وباني نهضته 
الحضارية المباركة فخامة الزعيم األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي تعلمنا منه الوفاء واالنتصار إلرادة األمة 
والحفاظ على مكاسبها ومنجزاتها الوطنية، ونقول 
لفخامته: واهلل لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ألننا 
نعرف يقينًا بأننا مع قائد أمين وزعيم حكيم قادر على 
السير بشعبنا بخطى واثقة نحو تحقيق كل ما يصبو 
اليه من آمال وتطلعات في بناء الغد المشرق ليمننا 

الحبيب.
 داعيًا كافة فعاليات المجتمع ونخبه السياسية 
والفكرية والعلمية ال��ى بلورة رؤاه��ا وأفكارها 
ومالحظاتها ح��ول ما تضمنه مشروع التعديالت 
منظومة  تستكمل  بإقرارها  لتي  وا لدستورية  ا
التشريعات القانونية الالزمة إلقامة دولة المؤسسات، 

دولة النظام والقانون.
وطالب رئيس فرع المؤتمر الجهات المسؤولة تحمّل 
واجبها لمواجهة ثقافة التطرف والغلو واإلرهاب وحماية 
الشباب وخصوصًا المؤسسات التعليمية واالرشادية 
واإلعالمية االسرة التي يجب أن تحصن األبناء من 

الوقوع في شراك التطرف واإلرهاب.
 وحيا باجيل موقف أبناء شبوة الوحدويين األحرار 
الرافضين بشدة لمختلف أشكال وأعمال العنف 
واإلرهاب وذلك ما ظهر بوضوح من خالل وقوفهم صفًا 
واحدًا مع أبطال قواتنا المسلحة واألمن ضد عناصر 
تنظيم القاعدة واإلره��اب مؤخرًا، كما حياهم على 
مواقفهم الوطنية والمبدئية الثابتة في الحفاظ على 
الوحدة اليمنية كأغلى وأكبر منجز وطني وتاريخي لهم 
ورفضهم التام لكافة الدعوات المشبوهة التي يسعى 
للترويج لها المرتدون عن ثوابتنا الوطنية والذين 
يصرخون في خالء ولن يسمعهم أحد ولن يجدوا في 
يوم من االيام من ظهير أو نصير، وسينتهون كما 
انتهى من سبقهم من العمالء والمتاجرين بأوطانهم.
وطالب رئيس فرع المؤتمر الحكومة بسرعة اتخاذ 
اإلج���راءات الكفيلة بحل ومعالجة هموم وقضايا 
المواطنين فيما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية 
واحتياجاتهم الضرورية والملحة للعديد من مشروعات 
بنيتها األساسية وفي مقدمتها مجاالت األشغال العامة 
والطرق والطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي 
والزراعة والري، مشددًا على ضرورة وضع المعالجات 
العاجلة لتعثر عدد من مشروعات التنمية وذلك لتأمين 
المزيد من مشروعات التنمية المحلية المستديمة في 
المحافظة تواصاًل لما تحقق للمحافظة في عهد 
الوحدة المباركة والتي تجاوزت ألفين وخمسمائة 
مشروع بلغت كلفتها االستثمارية أكثر من ثالثة 

وأربعين مليار ريال.
مؤكدًا أن أبناء محافظة شبوة سيقفون الى جانب 
اخوانهم في بقية محافظات الجمهورية سينتصرون 
الستحقاقهم الوطني والديمقراطي القادم بصورة 

تثير اإلعجاب واالعتزاز.

أحزاب التحالف بشبوة:

نفخر اليوم بانتصارنا للديمقراطية 
وللتعديالت الدستورية

 كما  ألقى األخ خالد الجفري 
كلمة أح��زاب التحالف الوطني 

جاء فيها:
- إنه لشرف كبير ونحن ننتصر 
اليوم لمبادئ الديمقراطية والحفاظ على 
الثوابت الوطنية بالتأييد التام إلجراء 
االنتخابات الدستورية في موعدها، 
ونؤيد التعديالت الدستورية خصوصًا وأن 
أحزاب المشترك وبعد عشرين عامًا من 
الديمقراطية نجدها تراوغ وتخادع تحت 
مسمى الحوار وتستقوي باألجنبي، لكي 
يعيدوا عجلة التاريخ الى زمن التقاسم 
تحت حجج األخذ بنظام القائمة النسبية 
وهو مطلب حق ولكنهم يتخذوه مبررًا 
ليضغطوا به على المؤتمر للوصول الى 
التقاسم، معتمدين في ذلك على الدعم 
ال��ذي يحصلون عليه من الخارج حيث 
يريدون حوارًا ال نهاية له بهدف ايصال 
البالد الى الفراغ الدستوري، وعندها يعاد 
التقاسم، وما مطالبتهم بالحوار على 
شكل النظام اال أقرب الطرق.. للوصول 

الى هدفهم الخبيث.
 وأضاف: إذا كان الهدف من الحوار هو 
وطني حقًا، فيجب أن يكون تحت قبة 
البرلمان، حيث يتعزز البناء الحقيقي 
لهذه المؤسسة الدستورية، لكنهم عندما 
يتكلمون عن الحوار نراهم ال يريدونه اال 
بين االحزاب الممثلة في مجلس النواب 
لكي يتم لهم بذلك إقصاء األح��زاب 
االخ��رى التي لم تمثل في البرلمان، 
مشيرًا الى أن احزاب المشترك تمارس 
اإلقصاء في الحوار مثلما تتآمر على 
شرعية مجلس النواب إما عبر المطالبة 
بالتمديد لفتراته أو بعدم االعتراف به 

كسلطة تشريعية.
وأكد األخ خالد الجفري أن الديمقراطية 

هي عملية بناء ال تتعزز وال تتطور اال 
بالممارسة االنتخابية التي يتم فيها 
االحتكام الى صناديق االقتراع وأن أية 
محاولة إلفراغ الديمقراطية من محتواها 
الحقيقي وهو الحكم أو االحتكام الى 
الصناديق إما عن طريق االقتسام أو 
المساومة أو المحاصصة ما هي اال عملية 
هدم حقيقي واستغفال للعقول وال يمكن 
القبول بها ابدًا وما هبة أبناء شبوة اال 
تأكيد على تمسكهم بالحق االنتخابي، 
وسيذكر التاريخ وقفتكم المشرفة هذه.
وأشار الى أن أحزاب اللقاء المشترك 
مارست العديد من أساليب الضغط 
واالبتزاز على المؤتمر ومن ذلك الوقوف 
خلف العناصر االنفصالية والمرتهنين 
في أحضان أعداء الوطن الذين يتآمرون 
خدمة  مناطقيًا  و  أ ئفيًا  طا لتقسيمه 

لألهداف االستعمارية.
وح��ذر من زمن تعدد األوج��ه وتعدد 
النفاق والمنافقين الذين يحاولون أن 
يدمروا أوطانهم ويشقوا االصطفاف 
ال��وط��ن��ي إلرض����اء غ����رور أنفسهم 
وجنونهم بالسلطة حتى ولو كان ذلك 
على دم��ار الوطن .. تلك هي طبيعة 
كل الخونة والعمالء وأجندة االنفصال 
والمتمردين الحوثيين، وأصبح األمر 
نفسه مع األحزاب التي تروج للشعارات 
لعربي  ا لجنوب  ا مثل  رية  االستعما

والشعارات الطائفية المقيتة ما دامت 
ت��خ��دم هدفهم الحقيقي ال���ذي هو 
الحصول على السلطة والتقاسم بأي 
ثمن كان، بدليل أنهم لم يدينوا أيًا من 

األعمال اإلجرامية في صعدة.
وق��ال: إن الوحدة هدف استراتيجي 
لشعبنا وال يمكن أن نسمح المساس بها.. 
ومن يتبنى مشاريع أخرى فهو إما جاحد 
أو خائن عميل،  والذين ال يرون مكاسب 
الوطن اال من خالل مصالحهم الذاتية 
وال يقرأون التاريخ ليعرفوا قيمة هذا 
المنجز التاريخي العظيم نراهم اليوم 
وهم يحملون معاول الهدم الحاقدة 
على الوطن ال لشيء اال انهم ال يريدون 
الوحدة ب��دون شراكتهم في السلطة 
منصبين أنفسهم أوصياء على شعبنا 
بينما هم طغمة حكمت ظلمًا بعد أحداث 

يناير.
مؤكدًا أنه ال يمكن ألٍي كان أن يكون 
وصيًا على شعبنا، بعد أن أصبح يعرف 
حقوقه جيدًا ويعرف القوى الوطنية 
لي  لغا با ستضحي  ل��ت��ي  ا لمخلصة  ا
والنفيس من أجل تقدمه وازدهاره، وال 
يمكن اليوم أن تخدعه أوهام الواهمين.
وحذر من تفشي ظاهرة الفساد التي 
تنتشر بشكل كبير في البالد.. مطالبًا 
أجهزة الدولة تطهير نفسها بالوسائل 
القانونية والوقوف الجاد ضد العابثين 
باألمن والمتقطعين وناهبي االموال 
العامة كطريق وحيد لبناء دولة القانون.
وطالب الحكومة بإعطاء أبناء الشهداء 
ومناضلي الثورة من أبناء شبوة  حقوقهم 
مثلهم مثل اخوانهم بالمحافظات األخرى 
الذين حصلوا على امتيازات لم يحصل 
عليها المناضلون وأبناء الشهداء في هذه 

المحافظة.

نحذر من املنافقني 
الساعني لضرب 
االصطفاف الوطني

اكدت ان التاريخ لن يــــــــــــــــنسى الداعم األول للمرأة اليمنية 

نجيبة محمد: سننتصــــــــــــــــــــر لإلرادة االنتخابية في أبريل القادم
الجمهورية الذي منح المرأة 
-وألول مرة في تاريخها- 
تمثياًل نيابيًا يليق بمكانتها 
ف��ي المجتمع وي��ع��زز من 
دورها في مختلف مناشط 

الحياة.
وأضافت: نجدها فرصة 
لنحيي باسم ال��م��رأة في 
شبوة الحضارة والتاريخ 
هذا القائد الوطني لما أواله 
للمرأة اليمنية من اهتمام 

ورعاية على طريق تمكينها 
من إعداد نفسها للخروج من 
قوقعة العادات االجتماعية 
لى  ا لتهميش  ا و لية  لبا ا
فضاءات واسعة من االنصاف 
لحقها ودوره��ا في الحياة 
والمجتمع حتى أصبحت تقف 
اليوم على قدم المساواة مع 

أخيها الرجل.
مؤكدة أن المرأة اليمنية 
نالت في عهده الوحدوي 

ال���زاخ���ر ك��ام��ل حقوقها 
وع��وض��ه��ا ع��ن حرمانها 
ال��ط��وي��ل وج��ع��ل منها 
الوزيرة والقاضية والطبيبة 
وال��م��ه��ن��دس��ة والمعلمة 
والبرلمانية الممثلة للشعب، 
وتعهدت بأن المرأة اليمنية 
في شبوة ستكون سباقة 
لالنتصار لإلرادة االنتخابية 
الحرة في السابع والعشرين 

من أبريل القادم.

رئيس فرع المؤتمر:

نرفض دعوات المرتدين والعمالء
نتمسك 

باالنتخابات 
كتمسكنا بالحياة

بإنجاز التعديالت 
الدستورية 

تستكمل منظومة 
التشريعات لدولة 

النظام والقانون
الحشد الجماهريي الكبري اعالن شجاع النجاح االنتخابات

نعم.. لكل الشرفاء المخلصين من أجل تقدم الوطن


