
االنتخابات.. محطة 
انطالقة جديدة

> في البداية كيف تقيمون معالي المحافظ 
التعاطي مع االنتخابات بمحافظة الجوف؟

- الجوف محافظة يمنية معروفة بتاريخها 
النضالي وبعظمة مواقف ابنائها مع الجمهورية 
والوحدة اليمنية والديمقراطية، والجوف.. ومن 
هذا المنطلق نشاطر أبناء الوطن حرصهم الكبير 
على انجاح العملية االنتخابية، وحريصة كل 
الحرص على جعل هذا الحدث بوابة لعهد جديد 
يستمد قوته وعنفوانه من عهد فخامة االخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وبصورة تجعل من االنتخابات 
الرئاسية القادمة محطة مهمة من محطات اليمن 
الجديد الديمقراطي الموحد المؤمن باالهداف 
والتطلعات التي ناضل من أجل بلوغها فخامة 
الرئيس وعمل بكل امكاناته من أجل بلورتها 

الى الواقع.
فخر واعتزاز

> هناك معالي المحافظ من يقول ان ابناء الجوف 
متمردون تمامًا على القيادة السياسية ويسعون الى 

الفوضى؟
- هذا القول اليتفق تمامًا مع الروح الوطنية 
فأبناء  الجوف  ء  بنا ا بها  يتمتع  التي  لعالية  ا
الجوف انتصروا دائمًا وعبر تاريخهم الوطني 

الحافل للجمهورية والتنمية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وك��ذل��ك 

ينتصرون للوحدة اليمنية.
وه��م دائ��م��ًا واب���دًا معتزون 
بانجازات الثورة اليمنية التي 
حققها فخامة االخ علي عبداهلل 
ص��ال��ح رئ��ي��س الجمهورية 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ويدركون عظمة التنازالت التي 
قدمها فخامة الرئيس من أجل 
لديمقراطي  ا لجديد  ا ليمن  ا
الموحد.. وما إجراء االنتخابات 
الرئاسية اليوم إال واح��دة من 
اش���راق���ات ف��خ��ام��ة الرئيس 

وهي اشراقة ابناء الجوف وبوطنيتهم يدركون 
عظمتها ويقدرون بال حدود كونها واح��دة من 
االنجازات الخالدة التي يحققها فخامة الرئيس 
من أجل اليمن والحفاظ على مسيرة الوحدة 

والديمقراطية.
بال حدود

> اذًا ازاء كل ذلك كيف تقيمون مستوى التفاعل 
مع االنتخابات الرئاسية ألبناء الجوف؟

- ابناء الجوف ليس بالغريب عنهم ان يكونوا 
دائمًا كما اشرت مع الوطن منتصرين ألهدافه 
وآماله وتطلعاته اليوم، مؤكدًا لك بأنهم مع 
المسيرة الديمقراطية ومع االنتخابات باعتبار 
ذلك احدى انجازات قائد المسيرة فخامة الرئيس 

علي عبداهلل صالح.
واستطيع القول ان هذا التفاعل يمثل تجسيدًا 
حيًا لليمن الجديد الذي ناضل فخامة الرئيس من 

أجل بناء مداميكه القوية القادرة على السير به 
باتجاه المستقبل االفضل.

ضحية لإلعالم
> هناك من يرى أن االرهاب قد توغل في الجوف 
وان ذلك من شأنه ان يعطل تمامًا ادوار ابناء 
المحافظة في االنتصار لقيم اليمن الجديد.. ماهو 

تعليقكم؟
- االرهاب قد يطل من وقت آلخر على الجوف 
وكذلك الحال بقية المحافظات لكنه سرعان ما 
يذوب بفضل وعي المواطنين وادراكهم لفظاعة 
مايتركه من آثار وتداعيات ليس على مستوى 
المحافظة فحسب وانما على مستوى الوطن 

اليمني.
واستطيع ان اق��ول ل��ك ف��ي منبر المؤتمر 
الشعبي العام صحيفة »الميثاق« ان ابناء الجوف 
ارق قلوبًا وأطيب أفئدة في كل تفاعالتهم مع 
القضايا الوطنية فهم اكبر من سيدافع عن الوطن 
والحفاظ على المبادئ والقيم التي قامت من أجلها 
الثورة اليمنية وناضل من أجل تحقيقها فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام خالل ثالثة وثالثين عامًا 
من تحمله لمسئولية ادارة الوطن والسير به 

باتجاه االهداف الحضارية والوطنية.
والشك ان ابناء الجوف كانوا 
االعالمي  للتضليل  ضحية 
الذي حاول متعمدًآ ان يصادر 
روحهم الوطنية المنتصرة 
لليمن الجديد وعبر مراحل 
مختلفة، كما اننا هنا الننسى 
الجهل والتخلف م��ازاال  ان 
يمثالن عائقًا حقيقيًا  أمام 
االهداف والمبادئ والتطلعات 
العظيمة التي يناضل ابناء 
ال��ج��وف م��ن أج��ل تحقيقها 
خدمة للوطن وانتصارًا الرادته 
وتحقيقًا اله����داف ث��ورت��ه 
وتطلعات قائده التاريخي علي 

عبداهلل صالح.
تفهم كبير

> معالي المحافظ.. هناك من يرى ان تعثر عملية 
التنمية بالمحافظة سبب في الكثير من مشكالتها.. 

ما تعليقكم؟
- لقد حرصت منذ تعينت محافظًا للجوف على 
االلتقاء بكافة الفعاليات المختلفة بالمحافظة 
وقد لمست تفهمًا كبيرًا يعكس رغبة ابناء هذه 
المحافظة على أهمية السير قدمًا باتجاه بلورة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالرغم من ان 
معظم هذه اللقاءات تم اجراؤها بصورة متوازية 
في كل ربوع الجوف وامانة العاصمة إال انني قد 
شعرت بالمزيد من الثقة العالية من ان ابناء هذه 
المحافظة اكثر تجاوبًا واكثر تفاعاًل مع معطيات 
التغيير واتمنى ان يتواصل معهم المزيد من 
اللقاءات والتشاورات المهمة التي تؤطر جميعها 
الى ايجاد رؤية واضحة وجلية لعملية التنمية 

بالمحافظة وبما يعمل على جعل الجميع يصب 
جهوده في بوتقة واحدة اساسها خدمة الوطن 
والمحافظة والرقي بكافة متطلباتها دون أي 

منغصات تذكر.
موروث زاخر

والجوف كما تعلمون محافظة زاخرة بالموروث  
الحضاري واالنساني وزاخ��رة ايضًا بمقومات 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وهي بكل هذه 
المقومات جديرة بان تكون واحدة من المحافظات 
التي تمد االقتصاد الوطني واالجتماعي بالعديد 
من االمكانات، اذا ما كتب لخطط التنمية السير 
باتجاه تحقيق اهدافها بانسيابية ودون اية 
مؤثرات قد تضر بظاللها العاتمة على عملية 

التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمحافظة.
تأثر كبير

> الى أي مدى تأثرت محافظة الجوف من األزمة 
الراهنة؟

- تأثيرات ع��دة أص��اب��ت الحياة السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية بمحافظة الجوف وهي 
مناسبة الن أؤكد على ان فخامة الرئيس حفظه 
اهلل عندما اديت اليمين الدستورية امام سيادته 
قدم لي العديد من النصائح التي أكدت بما اليدع 

ان  للشك حرصه على  اًل  مجا
تكون محافظة الجوف واحدة 
من المحافظات التي تستفيد 
تمامًا من التوجهات االقتصادية 
واالجتماعية، وقال لي فخامة 
الرئيس ان ابناء الجوف طيبون 
ويحتاجون الى ادارة تعيد لهم 
آمالهم وتطلعاتهم وتضع حدًا 
نتجت  لتي  ا ناتهم  معا لكافة 
بفعل غياب هيبة الدولة لمراحل 

معينة.
م��ؤك��دًا ون��اص��ح��ًا ان الجوف 
ارضية خصبة لتحقيق العديد من 
المشروعات وان اعطي التنمية 
الزراعية وال��ث��روة الحيوانية 

واالهتمام بالمورورث الحضاري جل االهتمام 
باعتبار ذلك يمثل مقومات مهمة لعملية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي تنشدها محافظة 

الجوف.

المناكفة الحزبية
> ما الذي تم على صعيد تنفيذ هذه النصائح من 

القائد التاريخي علي عبداهلل صالح؟
- تعلمون ان االح��داث والتداعيات الخطيرة 
التي شهدتها الجوف خالل االزم��ة الراهنة قد 
قلبت االمور رأسًا على عقب بفعل المزايدات 
والمناكفات الحزبية التي لالسف الشديد لم تجد 
إال المزيد من تفاعل االحزاب معها وبصورة يكون 

الوطن هو الخاسر األول.
كما ان االحداث وتداعياتها الخطيرة قد جعلت 
من عام السير باتجاه التنمية امرًا صعبًا، لكني 

أؤكد ان ابناء الجوف وكما سبق ان اشرت مازالوا 
يمثلون روح اليمن الجديد وبأنهم بحاجة ماسة 
الى قيادات ادارية تعبر في خططها وبرامجها عن 

آمالهم وتطلعاتهم.
> ما الذي تحبون ان تتحدثوا به للرئيس القادم؟

- الرئيس القادم سيمثل إن شاء اهلل امتدادًا 
طبيعيًا للعهد الوحدوي والتنموي الزاخر الذي قاده 
بنجاح وتألق كاملين فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح.وان شاء اهلل ان الرئيس القادم عبدربه 
منصور هادي وبما يمتلكه  من حب وطني ومن 
رصيد نضالي عظيم كونه وبلورته عبر العديد 
من المحطات الحياتية والعملية له سيكون عهدًا 
جديدًا تنشد خدمة االنجازات المنتصرة لليمن 

الجديد الديمقراطي الموحد.
خسائر كبيرة

> ما أبرز الخسائر التي تكبدتها محافظة الجوف 
جراء األزمة؟

- الجوف محافظة تعاني دائمًا من العوائق 
والصعوبات وه��ي ع��وائ��ق أكبرها ان ابناء 
المحافظة مطالبون أكثر من غيرهم على ضرورة 
ان يخلصوا محافظتهم من كافة هذه العوائق 
والشوائب التي حالت دائمًا دون تطور وتحديث 
محافظتهم.واعتقد ان الخسائر كبيرة على صعيد 
برامج المحافظة سواء كان ذلك 
في التنمية االقتصادية او على 
صعيد المشروعات الخدمية..
وان ش��اء اهلل وم��ع بداية عهد 
جديد يكون للمحافظة توجهات 
اكثر مالمسة الحتياجات ابنائها 
وبما يفتح المجال واسعًا امام 
عملية التنمية ويعوض ابناء هذه 
المحافظة من كل الحرمان التي 
عاشتها بفعل الممارسة الخاطئة 
التي ارتكبتها ايادٍ من المحافظة 
او خارجها، والمهم ان ابناء الجوف 
ينظرون اليوم بعين االهتمام 
للمستقبل ويتسابقون الى ان 
تشهد محافظتهم تحوالت مهمة 
على صعيد التنمية، وبالتنمية وتحقيقها تكون 
الجوف واحدة من المحافظات التي تمد الوطن 
بمقومات االستثمار الحقيقي الذي من شأنه ان 

يعزز من التنمية على المستوى الوطني عمومًا.

تحديات
> في نظركم ما ابرز التحديات التي سيواجهها 

الرئيس القادم؟
- الرئيس القادم سيواجه تحديات عدة لعل من 
أبرزها متطلبات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية عالوة على انه مطالب بضرورة السير 
باتجاه عملية تنموية جديدة تنتصر لقيم ومثل 

الحوار الوطني المسئول.
نأمل أن ينجح هذا الحوار والوصول من خالله 
إلى نتائج ايجابية وفاعلة تخدم اليمن وتوجهاته 

الجديدة.

يحيى غوبر محافظ الجوف لــ»الميثاق«:

اليوم أبناء الجوف يشاركون كل الشعب تشكيل لوحة الديمقراطية الحقة

     العميد : مجاهد الحزورة#

> ستبقى المؤسسة االمنية على الدوام صمام أمان 
الوطن للعبور عبر بوابة التاريخ اليمني العظيم الى 
المستقبل االفضل الذي ينشده الشعب بارادته الحرة 
وعزيمته الوطنية القوية، وس��يظل رجال االمن البواسل 
حماة الرادة الشعب، اوفياء دومًا للوطن ووحدته.. وحراسًا 
امناء لمنجزات ومكاسب الثورة اليمنية المباركة، ولن يألوا 
جهدًا في القيام بمهامهم وواجباته��م الوطنية، مدركين 
تمام��ًا أهمية المرحل��ة وماذا يعن��ي الخروج عن المس��ار 
السياسي الذي جسدته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة، ألنه��م جند االيمان والحكمة مش��بعون بالوعي 
واليقظ��ة ومقتنعون بالس��لوك العس��كري واالنضباطي، 
جاعلين من أنفسهم خدامًا لهذا الوطن، يعملون بحيادية 
مطلقة لتجس��يد الوالء  هلل ث��م الوطن والث��ورة والوحدة، 
نائين بأنفسهم عن كافة أشكال وألوان الصراعات الحزبية، 
النهم حزب الوطن كله دون اس��تثناء، قدوة في تعاملهم 
مع كل القضايا واالحداث من منطلق استشعارهم بحجم 
مسئوليتهم الوطنية في حفظ االمن واالستقرار والتصدي 
بحزم لكل األعمال التخريبية والتحريضية التي تستهدف 

المنجزات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة..
انهم لن يسمحوا ألي كائن من كان - ممن زاغت بهم انانية 
طموحاتهم ومصالحهم الضيقة عن مصالح الوطن العليا 
ومواطنيه- جر اليمن للوراء والممارسات غير الديمقراطية.

انن��ا اليوم ف��ي هذه المؤسس��ة الس��يادية االمني��ة أمام 
مس��ئولية تاريخي��ة ومنعط��ف وطني غاية ف��ي االهمية 
والحساسية وقد عودتنا قيادتنا السياسية التاريخية على 
تحمل المسئولية الوطنية بشجاعة وكفاءة وجدارة واقتدار 
في كل المواقف والظروف، وما االنتخابات الرئاسية المبكرة 
إال محطة تاريخية مهم��ة النطالقة وطنية جديدة نحافظ 
من خالل نجاحه��ا على أمن الوط��ن واس��تقراره، ووحدة 
ترابه وتحديث ديمقراطيته، هذه االنتخابات التي سيكون 
نجاحها- باذن اهلل- تتويجًا لكل الجه��ود الدولية والعربية 
المس��ئولة لنزع فتيل االزمة التي يمر بها وطننا الحبيب، 
وداللة حية على الحكمة اليمانية المودعة في قلوبنا نحن 

اليمانيين.
> انه��ا االنتخابات الت��ي تش��خص اليها ابصارن��ا جميعًا 
في رس��م مالمح اليمن الجديد والقطع على المتربصين 
اهدافه��م وغايتهم الش��ريرة، وبذلك يتأك��د امامنا نحن 
رجال االمن اكثر من أي وقت مضى اننا قادرون على تجاوز 

الظرف الراهن ومواجهة أي عوائق تقف امام تلك الغاية.
> انن��ا في هذا الس��ياق نجدد التأكيد اننا في المؤسس��ة 
الس��يادية االمنية نتعامل مع أي احداث بمسئولية وطنية 
ومهنية عالية واضعي��ن في االعتبار ان التاريخ الينس��ى 
مواقف الرجال ولن يرحم اولئك المتخاذلين وسيلفظ الى 
االبد تل��ك الفئة التي لي��س لديها وج��ود لمصالح الوطن 
والشعب، متعهدين باسقاط كل رهانات الفوضى واعمال 
التخريب واالنشطة المعادية التي تضر بالوطن ومصالح 
الشعب وتخلخل من تماسك لحمته الترابية واالمة اليمانية 
واجتماعها على كلمة سواء في مرشحها التوافقي المناضل 
الجس��ور المش��ير عبدربه منصور هادي في ظل حكومة 
الوفاق التي نتمنى لها التوفيق والسداد في السير بخطى 
حثيثة وترميم شروخ الصف الوطني وتعزيز مسيرة التنمية 

واالنتصار للحاضر والغد.
> اننا ندعو عبر هذا المنبر االعالمي الوطني كل منتسبي 
االمن في ربوع الوطن عامة وفي محافظة حجة خاصة الى 
التحلي باليقظة وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين 
والمش��اركة الفاعلة في االنتخابات الرئاسية وانجاح سير 
عمليتها حتى يجتاز الوطن مرحلت��ه الحرجة هذه باعتبار 
االمن واالستقرار هو المدخل االساس لتحقيق الطموح في 

بناء الوطن وارساء صروح الدولة المدنية الحديثة.
واخيرًا وليس آخرًا نزجي ش��كرنًا العميق وتقديرنا الكبير 
باسمي وباسم كل منتس��بي ادارة امن محافظة حجة الى 
قيادة وزارة الداخلية ممثلة باالخ اللواء : عبدالقادر قحطان 
الذي دائمًا ما يحثنا على التعاون والتس��امح وفتح صفحة 
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نعم لالنتخابات الرئاسية املبدأ الذي 
تشبث به الرئيس علي عبداهلل صالح

 21
فرباير:

 يحيى محمد غ��وب��ر محافظ ال��ج��وف وه��ي اح��دى 
المحافظات التي شهدت احداثًا ساخنة خالل االزمة 
الراهنة تحدث ل��»الميثاق« مؤكدًا ان ابناء محافظة 
الجوف يستوعبون تمامًا عظمة الحدث الراهن المتمثل 

في االنتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم.
منوهًا ان الجوف وجميع ابنائها وبما يمتلكونه من 

تاريخ نضالي وحضاري سيظلون أوفياء 
للوطن ومساره الديمقراطي والتنمية 
وترسيخ الوحدة الوطنية.والحديث مع 
القيادي غوبر جدير بالوقوف امام كافة 

مضامينه.. والى الحصيلة :

لقاء: يحيى نوري 

االنتخابات الرئاسية 
امتداد للعهد الزاهر 
للرئيس 
التنمية هي العالج 
األمثل للجوف الخراجها 
من بوتقـة التخـلف

التاريخ الحضاري 
للجوف يجعل من 

أبنائها أكثر حرصًا على 
تعزيز مسيرة التطور

أبناء الجوف 
يقفون ضد  

اإلرهاب 
والتطرف

وتكمن أهمية االنتخابات الرئاسية المبكرة -رغم دعوة 
الرئيس علي عبداهلل صالح لها مبكرًا منذ مطلع العام 
الماضي- في كونها باتت اليوم تمثل اتجاهًا إجباريًا ألطراف 
األزمة السياسية الممتدة ألكثر من عام مضى. في حين يعوِّل 
جمهور الناخبين والمواطنين على نتائج االنتخابات في إيقاف 
التدهور االقتصادي الحاصل جراء األزمة وإزالة المتاريس 
والنقاط العسكرية، وإع��ادة الخدمات الضرورية، وأسعار 
المشتقات النفطية ولو بالحد الذي كانت عليه في مثل هذه 

األيام من العام الماضي.
وي��ؤك��د الدكتور عبدالكريم اإلري��ان��ي-ال��ن��ائ��ب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام، المستشار السياسي لرئيس 
الجمهورية- أن يوم االقتراع في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
21 فبراير هو يوم من أيام المؤتمر الشعبي العام أواًل وأخيرًا. 
مشيرًا إلى تمسك المؤتمر وإصراره على نقل السلطة عبر 

الشرعية الدستورية وصندوق االنتخابات. 
وذكرت صحيفة »البيان اإلماراتية« في افتتاحيتها أمس 
األول إن االنتخابات الرئاسية في اليمن هي البوابة الوحيدة 
إلخراج اليمن من وضعه الحالي، وجسر العبور إلى يمن أفضل 
ومستقر. مشيرة إلى أن أهمية االنتخابات هذه في اليمن تكمن 

وكثف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه جهودهم الميدانية 
بهدف إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة، إدراكًا من المؤتمر 
بأهمية االنتخابات في إخراج الوطن من األزمة. مؤكدًا ان 
التصويت لمرشح المؤتمر المشير/ عبدربه منصور هادي، هو 
انتصارًا للديمقراطية والتعددية والشرعية الدستورية، ولمبدأ 

التداول السلمي للسلطة في مواجهة المشروع االنقالبي. 

في ترسيخ الثقافة اآلمنة وفي أي تداول للسلطة، وإلغاء أي 
تطلعات لدى البعض النتزاع الحكم بالقوة أو الفوضى.

ويمثل توافق أط��راف األزم��ة على مضامين المبادرة 
الخليجية والمرشح الرئاسي انتصارًا للحكمة اليمانية ومبدأ 
الحوار كأسلوب حضاري لمعالجة الخالفات بعيدًا عن العنف 

والصراعات المسلحة.

ويؤكد »الميثاق الوطني« أن الشعب اليمني العظيم لم يصنع 
حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن والسالم، ولم 
تتحقق له ذلك إال في ظل وحدة األرض والشعب والحكم. وأن 
التعصب األعمى ال يثمر إال الشر، وإن محاوالت أي فئة متعصبة 
للقضاء على اآلخرين أو إخضاعهم بالقوة قد فشلت عبر تاريخ 
اليمن كله. وإن الحوار الواعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

حياة أفضل للجميع.
وفي الحقيقة الرابعة يؤكد )الميثاق الوطني( أن مجتمعنا 
اليمني بدون الديمقراطية والعدالة االجتماعية غير قادر على 
تعزيز وحدته، وغير قادر على استغالل ثروته المادية والبشرية 

وإحداث التطور والتقدم والحفاظ على السيادة الوطنية.
مشيرًا إل��ى أن��ه في ظل المناخ الديمقراطي تعجز كل 
النزعات الشريرة عن إثارة الوالءات والتعصبات الضيقة التي 
تضر بمصلحة الوطن والمواطن. مؤكدًا أن العمل باألسس 
الدستورية وااللتزام بأساليب الحوار الواعي وتوفير المناخ 
الديمقراطي الحر النزيه وال��ذي يمكن الشعب من اختيار 
حكامه بكل إرادته الحرة، بعيدًا عن أساليب القهر واإلرهاب 
والغش والتزوير، هو السبيل الوحيد لترسيخ الوحدة الوطنية 

بمضمونها الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب.

جميل الجعدبي

اليمن .. اتجاه اجباري نحو صناديق االنتخابات
استكملت اللجنة العليا لالنتخابات وتحضيراتها وتدريب لجانها الميدانية 
إلنجاز ثالث انتخابات رئاسية )استثنائية(  اليوم الثالثاء النتخاب مرشح 
المؤتمر والتوافق المشير/ عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية.. في حين 
بلغت استعدادات األحزاب والتنظيمات السياسية لهذا الحدث الديمقراطي ذروتها 
بإقامة مهرجانات انتخابية مشتركة في عموم محافظات ومديريات اليمن، كللت 
االثنين بمهرجان انتخابي حاشد ألمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بالعاصمة صنعاء.


