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”األمناء” حاوره / إياد الهمامي:

أكــد مديــر عــام مكتب الشــهداء 

ســيف  الضالع،  مبحافظــة  والجرحــى 

ســعيد عبيد أن عــدد شــهداء وجرحى 

الضالع )2298( شهيد و)3455( جريح.

ودعا عبيــد وزارة الدفاع إىل رسعة 

ترقيــة الشــهداء والجرحى واســتكامل 

الرتقيم.

وقال انــُه: »تــم ترقيم عــدد من 

الشهداء والجرحى لكن بدون وظائف«.

الجرحــى  واقــع  عــن  وتحــدث 

والشــهداء يف الضالــع الذين يعتربون 

اهــم رشائح املجتمــع بعدمــا وهبوا 

وقدمــوا تضحياتهم ودمائهم الطاهرة 

للدفاع عن الوطن الجنويب وهويته.

كل ذلــك واكرث تدونــه يف الحوار 

التــي أجرته »األمنــاء« مــع مدير عام 

مكتــب الشــهداء والجرحــى مبحافظة 

الضالع، سيف ســعيد عبيد.. فإىل نص 

الحوار:

عــى  نشــكرك  البدايــة  *يف 
تجاوبــك وتفاعلك الدائم مع كل ما 
يخدم الشهيد والجريح يف محافظة 

الضالع؟
-هذا واجب إنساين وديني قبل 
أن يكون تكليف عميل ولن نتخلف 
عن ذلك ابدا ذلــك أنه أقل ما ميكن 
تقدميه ألنــاس ارخصوا أرواحهم 

ودمائهم من أجل الوطن.
 *بحكــم عملــك مديــر عام 
والجرحــى  الشــهداء  مكتــب 
مبحافظة الضالع.. هل اطلعتم عن 
اللجنة  وضعتها  التي  االسرتاتيجية 
العســكرية والطبية التي زارت يف 
وقت سابق الضالع وحددت معالجة 
الوضــع املعييش ألرس الشــهداء 
واســتكامل معالجة الجرحى وكذا 

ترقيم الشهداء وترقيتهم؟
-نحــن يف مكاتب الشــهداء 
الضالع  مبحافظــات  والجرحــى 
ولحج وعدن وأبــن بقيادة الوكيل 
علوي النوبة الذي يبذل جهود كبرية 
جدا يف هذا امللف سواء يف الرتقيم 
أو الرتقية أو العالج، من اعد وشارك 
بالتعاون  االســرتاتيجية  هذه  يف 
العسكرية  القيادات  مع  والتنسيق 
تنفيذها  تم  والتي  الدفاع  يف وزارة 
تحقيق  خاللهــا  من  واســتطعنا 

الهدف املطلوب واملرجو منها.
تلــك  مــن  تحقــق  *مــاذا   
والجرحى  للشــهداء  االسرتاتيجية 
االن؟ وهل  املحافظــة حتــى  يف 

قطعتم شوًطا بهذا الجانب؟
انها  تقول  ان  تســتطيع  -نعم 
بشــكل  املطلوب  الهــدف  حققت 
شــوط  خاللها  من  وقطعنا  كامل 
كبــري ومتكنــا إىل اآلن من حرص 
الشــهداء والجرحى مــن املدنين 
والعســكرين وترقيم منهم بدون 

املوظفن  ترقية  وأيًضــا  وظائف، 
إضافة  الجرحى،  منهم ومعالجــة 
إىل بحــث املســاعدات الغذائيــة 
واإلنسانية لذوي الشهداء والجرحى 
مع منظامت إنســانية مثل مكرمة 
امللــك ســلامن والســلل الغذائية 
اإلمارايت  األحمــر  للهالل  التابعة 
وتوفــري األطــراف الصناعية من 
مركز األطراف بعدن وتســفري عدد 
القدامــى ممن كانوا  الجرحى  من 
يعانون اإلهامل يف منازلهم، لكون 
اللجنة  خالل  ومن  االســرتاتيجية 
مقابلتها  عند  العســكرية  الطبية 
للجرحــى قامت بتحديــد الحاالت 
التي كانت بحاجة إىل عالج أو التي 

مل تعد بحاجة إىل ذلك.

عــى  تطلعنــا  أن  لــك  *هــل 
إحصائيــة دقيقة عن عدد الشــهداء 

والجرحى مبحافظة الضالع؟
احصائية  آخر  االن ويف  -حتى 
بلغ عــدد الشــهداء والجرحى يف 

محافظة الضالع منــذ بدء الحرب 
)2298( شهيد و)3455( جريح.

 *كيــف يتم تقيد الشــهيد أو 
الجريح واعتامده يف ســجالتكم؟ 
املتبع  والنظام  الخطــوات  هي  ما 

لديكم يف هذا الجانب؟
-مــن خــالل مجموعــة من 
اإلجراءات الالزمة بــدءآ من تعبئة 
بتوقيعات  مرورآ  تأكيد  اســتامرة 
الجنوبية ومكتب  املقاومــة  قيادة 
الصحة ومكتب الشهداء باملحافظة 
محافــظ  مكتــب  إىل  وصــوال 
املحافظــة، هذا اإلجــراء كان يف 
األعوام االوىل الحــرب، ولكن اآلن 
تشكيل  بعد  اإلجراءات  هذه  تغريت 
املحافظة  يف  العســكرية  االلوية 
وبدانا ننتهــج نهج أخر وأكرث دقة 
والــذي يتمثل يف بــالغ عمليايت 
من االلوية العســكرية والعمليات 
املشرتكة باملحافظة كرشط اسايس 
عند قبول اي ملف لشهيد أو جريح 
وهو ملف يحتوي عىل كافة بيانات 

الشــهيد أو الجريح ومــن ثم يتم 
استكامل اإلجراءات االخرى.

*بعــض مــن أهــايل الشــهداء 
انهــم اليزالــون محرومني  يقولون 
من الرواتب وعــى وجه الخصوص 
الشــهداء الذين كانوا غــر مرقمني 

هل هذا صحيح؟
- نعــم نحــن ال ننكــر ذلك، 
ومســتمرون يف العمل حتى يتم 
اســتكامل الجميع واستطعنا بعد 
جهود كبرية مــن ترقيم عدد كبري 
لدينا  يتبقــى  ومل  الشــهداء  من 
القليــل منهم، ومربرات  العدد  اال 
لألحداث  نتيجــة  كانت  التأخــري 
األخرية التي شهدتها عدن وهو ما 
املتبقي  العدد  استكامل  عرقلنا من 
ولكن بــإذن الله ســوف نواصل 

العمل حتى يتم استكامل الجميع.

*ماهي اإلجــراءات الالزمة التي 
تحفظ حق الشهيد والجريح والذي 
يجــب أن يتبعها أالهــايل؟ هل لك 
أن توضح بغيجاز للمتابع عن تلك 

اإلجراءات؟
الشــهداء  أرس  عــىل  -اوال 
بشــكل  يعملوا  أن  والجرحــى 
يف  التدقيــق  عــىل  اســايس 
املعلومــات املقدمة لنا من خالل 
كامل  بشكل  واستيفائها  امللفات 
وضعها  التي  الرشوط  بحســب 
املكتب والــذي ينرشها من وقت 
آلخر عرب وسائل اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتامعي حتى يتسنى 
للجميــع معرفتها ويســهل لنا 
عملها واعتامدها بشكل صحيح 

دون أي عراقيل تواجهنا.
أما بالنســبة للمكتب فنحن 
نواصل مهامنــا منذ بدء الحرب 
يف إنجاز كل ما يحفظ للشــهيد 

القانونية  حقوقــه  والجريــح 
وايجاد  بالحرص  بــدًءا  املرشوعة 
قاعــدة بيانات لكافة الشــهداء 
مؤقت  مقــر  وفتح  والجرحــى 
والجرحــى  الشــهداء  ملكتــب 
الرتقيم  باملحافظــة فضال عــن 
والرتقية ومعالجة الجرحى داخليا 
بالحصول  وانتهــاء  وخارجيــا 
مختلفة  مســاعدات  عــىل  لهم 
مبنحهم  توجيهات  واســتخراج 
ارايض وتعليــم مجاين ألبنائهم، 
كام أننا نســعى إىل تشكيل كيان 
يظــم كل الشــهداء والجرحــى 
وإيجــاد مركز لتأهيــل الجرحى 
املعاقن كام أننا مســتمرون يف 
املمكنة لخدمة  الجهــود  بذل كل 

أرس الشهداء والجرحى.

*نشــكر عى هــذه املعلومات 
والنقاط املهمة.. فهل لك من كلمة 

أخرة؟
-ونحن نبادلكم الشــكر عىل 
الضوء  وتســليط  الفرصة  إتاحة 
التي  والصعوبات  مهامنــا  عىل 
نواجههــا، ومــن خاللكم ندعو 
الجهــات العليــا املســئولة إىل 
التعــاون مــع مكتب الشــهداء 
يعمل  كونه  بالضالــع  والجرحى 
بدون اي إمكانيات تذكر وبجهود 
القيادات  وندعــو  بحتــة،  ذاتية 
العســكرية واملدنية بدعم املكتب 
له  املكتبية  املســتلزمات  وتوفري 
الشــهداء  لكل  باعتبــاره مكتب 
والجرحــى ويخــدم الجميع يف 
الذين هي غالبيتهم من  املحافظة 
هذه الوحدات العسكرية واملدنية، 
وندعــو وزارة الدفــاع إىل تنفيذ 
توجيهات الرئيس هادي بالرتقيات 
واستكامل  والجرحى  للشــهداء 

الرتقيم ملن تبقى منهم.

حـــــوار

عدد �شهداء وجرحى ال�شالع )2298( �شهيدا و)3455( جريحا

ندعو وزارة الدفاع ب�شرعة ترقية ال�شهداء واجلرحى وا�شتكمال الرتقيم

مدير مكتب ال�ضهداء والجرحى بال�ضالع في حوار مع »الأمناء«:


