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حــذر رئيــس املجلــس االنتقايل 
الجنــويب بردفان العميــد فيصل عمر 
من مغبــة االنجــرار خــاف العنارص 

املأزومة.
وأشــار إىل أن »ما منر به ســحابة 

صيف ستنقشع عام قريب«.
وقال إن مديريــة ردفان من أفضل 
املديريات استقراًرا من الناحية األمنية 
عىل مســتوى مديريات محافظة لحج، 
وعاقة انتقايل ردفان باألجهزة األمنية 
والعســكرية كبــرة جــدا جعلها يف 

علمية مشرتكة مع السلطات القامئة.
التنظيمية  الجوانــب  وتطــرق إىل 

والعمل املؤسيس للمجلس بردفان.
وتحدث العميــد فيصل عن الكثر 
من األمور يف حوار مطول أجرته معه 

»األمناء«.. فإىل نص الحوار:

»األمناء« حاوره/ صقر اليافعي:
كيف تقرأ املشهد العام يف مديرتكم؟

أوًل أشــكرك أخــي صقر اليافعــي عىل هذه 
الســتضافة، وهذا إذا إن دل عــىل يشء إمنا يدل 
عىل حــرص إعالميي املجلــس للمتابعة والطالع 
عىل هموم وعمل املجالس النتقالية يف املديريات، 
وبالــذات يف هذه املرحلة العصيبــة التي مير بها 
شــعبنا الجنويب العظيم. نرحب بــك يف مديرية 
التضحيات، ردفان  والنضال ردفــان  الثورة  ردفان 
صانعة التاريخ العريض لهذا الشــعب يف مختلف 

املراحل التي مير بها شعبنا الجنويب العظيم. 
أما بالنســبة لسؤالك حول املشــهد العام يف 
املديريــة، فمديرية ردفان كغريهــا من مديريات 
الجنوب تراقب عن كثب املشــهد العام الذي مير به 
شعبنا الجنويب عىل مســتوى الوطن الحبيب يف 
كل الجوانب السياســية والقتصادية والجتامعية 
واألمنيــة، ويتفاعل أبناؤها مع املســتجدات التي 
تحصل هنا وهناك، خاصة منذ أن تشــكل املجلس 
النتقايل يف 2017، والذي يعترب الحامل السيايس 
للقضيــة الجنوبيــة، والذي اســتطاع - املجلس 
النتقايل - أن يدفع بهذه القضية إىل األمام يف كل 
الجوانب عىل املستوى الداخيل والخارجي رغم كل 
املؤامرات التي تحاك ضد هذه القضية من قبل بعض 
القوى التي ل يرسها أن الشــعب الجنويب يستعيد 
دولته التــي فقدها عــام 1990. يف ظل الوحدة 
الغادرة والتي أصبحت كابوســا عىل هذا الشــعب 

والذي نتج عنها كثري من املآيس والتضحيات.

إىل أيــن وصل املجلس االنتقايل بردفان يف 
الجوانب التنظيمية والتأسيسية؟

القيادة  إليه  حقيقًة أخي بخصوص ما وصلت 
املحليــة للمجلس النتقايل الجنــويب يف مديرية 
فقد  والتأســييس  التنظيمي  الجانــب  ردفان يف 
كان لردفان دور كبــري وفعال يف هذا الجانب، لقد 
استطعنا أن نؤســس عمال تنظيميا عىل مستوى 
القرى واملراكــز، وقد كانت ردفان مــن املديريات 
السباقة التي استكملت عملية تأسيس يف كل مراكز 
املديرية وعىل الرغم من كل اإلحباطات والصعوبات 
التي واجهتنا عند التأســيس إل أننــا يف القيادة 
املحلية حرصنا عىل النزول والوصول إىل كل مراكز 
املديرية والنزول كان بصورة رسمية استطعنا من 
خالل هذا النزول أن نشــكل لجاًنا وقيادات انتقالية 

يف كل مراكز املديرية عىل مستوى ردفان.

ماذا قدم النتقايل منذ التأســيس وحتى اآلن 
من خطوات إجرائية يف مديرتكم؟

قــدم كثرًيا من الخطوات، ومــن خالل إدارات 
املجلس عمــل املجلس عىل الوصــول إىل املرافق 
الخدماتيــة ووضع قاعــدة بيانات لــكل املرافق 
والطالع عــىل دور هذه املرافق ومــا تقدمه لهذا 
املواطن يف ردفــان، كذلك تم النزول إىل كل املراكز 
وإجــراء املحــارضات التوعوية ورشح سياســة 
الجوانب  الجنــويب يف كل  النتقــايل  املجلــس 
وإطالع املواطن عن اإلنجازات التي حققها املجلس 
النتقايل الجنــويب بقيادة الرئيس أيب القاســم 
»عيدروس بن قاسم الزبيدي«، ومن الخطوات أيضا 
اللجان يف كل  التأسيس وتشكيل  استكامل عملية 

مراكز املديرية.

يســمع املواطن عــن عام التمكــن وإدارة 
الدولة، ماهي خططكــم لذلك خاصه ونحن مع 

بداية عام جديد؟

خطتنا يف هــذا العام 2020 وبالذات يف إدارة 
الدولة ومن خالل العمل املؤســيس الذي استطاع 
املجلس النتقايل الجنويب أن يؤسس عماًل مؤسسًيا 
إلدارة الدولة الجنوبية القادمة كان أكرب إنجاز قام 
به املجلس النتقايل ببناء هذا العمل املؤسيس الذي 
وصل من أعىل هرم مرورًا باملحافظات ووصول إىل 

املديريات واملراكز.  
العمل  أنجزنا هــذا  حقيقًة نحــن يف ردفان 
املؤسيس ولدينا إدارات وكوادر وكفاءات مؤهلة يف 
املجلس تســتطيع أن تدير هذه املديرية بكل كفاءه 
واقتــدار، وتقديم خدمة لهــذا املواطن الذي عاىن 
الكثري والكثري من ســوء نقص الخدمات، ولكننا 

وقيادته وخاصه  األعــىل  املجلس  ننفذ سياســة 
بعد اتفاق الرياض الذي تضمن سياســة الرشاكة 
مع السلطة املحلية الســابقة وتقديم ما نستطيع 

تقدميه لخدمة املواطن يف هذه املديرية.

ما أبرز األنشــطة والفعاليــات التي ينتهجها 
املجلس عىل املستوى الجامهري والسيايس؟

اســتطعنا يف ردفان عمل كثري من األنشطة 
الجانب  املاضية مبا فيها  والفعاليات خالل األعوام 
الجامهريي والســيايس ومن ضمنهــا فعالية 14 
أكتوبــر من العام الســابق الــذي نظمها املجلس 
النتقــايل ردفــان ول زال املجلــس ينتهج بعض 
األنشــطة يف عام 2020 وفقًا واملتاح واإلمكانيات 
التي تتوفر بهذا الخصوص، وإن شاء الله بأن تكون 

ردفان من املديريات الفعالة والنشطة.

عاقتكم اإلداريــة والعملية مع الســلطات 
املحلية يف املديرية كيف هي؟

عالقتنا اإلدارية والعملية مع الســلطة املحلية 
عالقة جيدة، والذي يهمنا يف ردفان تقديم خدمات 
النظــر عن األمور  الردفاين بغض  املواطــن  لهذا 
األخرى. وقد قمنا من وقــت آلخر بنزول إىل أغلب 
املرافق الخدماتية لالطالع واإلرشاف عىل عمل هذه 
املرافق وما يتم تقدميه من خدمات لهذا املواطن يف 

كل الجوانب.

مــا خططكــم امليدانيــة أمــام االختاالت 
والقصور يف بعض املرافق الخدمية باملديرية؟

حقيقًة نحن يف قيادة املجلس سبق وإن شكلنا 
لجاًنا انتقالية يف كل املرافق الخدماتية وتم مناقشة 

بعض الختاللت مــع إدارات املرافق والجميع يف 
والقصور  الخروقــات  صدد ثاليث وتجــاوز هذه 
مام يســاعد هذه املرافق عىل انتشال وضعها إىل 
األحســن، ول زلنا يف القيادة املحلية عىل توسيع 
اللجان يف كل املرافق ومن جميع أعضاء النتقايل 
عىل مستوى مجلس املديرية واملراكز املتواجدة يف 
املدينة، والغرض منه مساعدة هذه املرافق وتحسني 

أدائها.

الجوانــب األمنية والعســكرية يف املديرية 
كيف يســر وضعها؟ وما مدى العاقات العملية 

بها؟

مديرية ردفان تعترب مــن أفضل املديريات من 
التام  الهدوء  األمنية، حيث أصبح يسودها  الناحية 
منــذ فرتة طويلة، وهذا يدل عــىل جهود القيادات 
األمنية والعســكرية وعىل مستوى العالقة الطيبة 
بني هذه األجهزة مع املجلس النتقايل يف املديرية 
وتواصل مســتمر  والذي تســوده عالقة حميمة 
يف هذا الجانب مع شــكرنا وتقديرنا لألخ العميد 
مختــار النويب قائد اللواء الخامس دعم وإســناد 
واألخ العقيد عبد الحكيم محمود صايل مدير األمن 
يف املديرية وعالقتهــم بالنتقايل عالقة متواصلة 

ومستمرة يف كل الجوانب.

ما أبــرز الصعوبات والعراقيــل التي تواجه 
عملكم؟ وكيف التغلب عليها؟

حقيقًة نواجه كثرًيا مــن الصعوبات وخاصة 
عملية التنقل والوصــول إىل املراكز الريفية نتيجة 
لعدم وجود وســيلة نقل وكذلك شحة اإلمكانيات 
التي تعرقلنا من الوصــول إىل هذه املراكز، وبعض 
الصعوبــات اإلدارية مثــل أدوات مكتبية وأجهزة 
خاصة بالعمــل اإلداري، وهــذه صعوبات تواجه 
أغلب املديريات.. أملنا من القيادة العليا توفري هذه 
األدوات ومساعدة املديريات يف تحسني أداء عملها.

كيــف تســر األعــامل التنظيميــة باملراكز 
وعاقتها بالقيادة العليا باملديرية وباملحافظة؟

أعاملها  تســرّي  النتقالية  للمراكز  بالنســبة 
وفقــًا واملتــاح واإلمكانيات وبــذات أغلب املراكز 
النتقايل يف مراكزهم وقراهم وأصبح  تفّعل عمل 
الناس يتعاملــون مع النتقايل يف أغلب قضاياهم 
وهموهم والتعاطي مــع النتقايل بإيجابية وهذا 
نعتربه منجــًزا كبرًيا وعالقة املراكز باملديرية عالقة 
جيدة ومتواصلة من خالل العمل املشــرتك لتنفيذ 
مهامها وأما عىل مستوى املحافظة فعالقتنا عالقة 
حميمة يسودها الحرتام املتبادل من خالل تنفيذنا 
للتوجيهات الصادرة مــن قبل قيادتنا العليا، ملا لها 

من تعزيز العمل املؤسيس يف هذا الجانب.

كلمة أخرة تود نقلها إىل أبناء املديرية وإىل 
قيادة االنتقايل العليا باملحافظة والجنوب؟

أبناء ردفان عــىل تفاعلهم مع املجلس  أحيي 
النتقايل ونطلب منهم مزيدا من التفاعل اإليجايب 
والصمود يف هــذه املديرية النضاليــة ملا لها من 
تاريخ عريق يف كل املراحل وبالذات يف هذه املرحلة 
العصيبة التي منر بهــا، كام أدعوهم إىل مزيد من 
النضال والصرب حتى نحقق الهدف املنشود لشعبنا 
الجنــويب املتمثل يف التحرير والســتقالل وعدم 
النجرار خلــف القوى املشــبوهة واملأزومة التي 
يعجبها دامئا أن تصطاد يف املــاء العكر وما هذه 

القوى إل سحابه عابرة فقط ل غري.
كام أدعو قيادتنا السياســية عىل مســتوى 
عيدروس  بالرئيــس  ممثلة  واملحافظــة  الجنوب 
قاسم الزبيدي رئيس هيئة رئاسة املجلس النتقايل 
األعىل، واألخ املحامي رمزي عبد الله نارص الشعيبي 
رئيس القيادة املحلية مبحافظه لحج عىل الهتامم 
باملديريــات وتقديم يد العون لهــم من أجل تنفيذ 
مهامهم عىل أكمل وجــه، حيث وأن املديريات هي 
القاعدة الشــعبية للجنوب وعموده الفقري ونؤكد 
لكم بأن ردفان ستظل عىل العهد وستبادلكم الوفاء 

بالوفاء كام عهدها شعبنا الجنويب يف السابق.

نحّذر من االجنرار خالف العن��صر امل�أزومة
رئي�س القيادة املحلية لنتقايل ردفان العميد في�صل عمر يف حوار مطّول مع »الأمناء«:

ما منر به سحابة صيف ستنقشع عما قريب

ردفان من أفضل املديريات من الناحية األمنية
لدينا إدارات وكوادر وكفاءات مؤهلة تستطيع إدارة املديرية


