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حوار

  كشــف املنســق العــام ملكتــب محافــظ 
العاصمــة عــدن ومنســق الربنامج الســعودي 

واملنظــات املحليــة األســتاذ/ فهــد الخليفي 

عن املشــاريع التي يتم تنفيذهــا يف العاصمة 

عــدن، بدعم من الربنامج الســعودي، باإلضافة 

للمنظات الدولية.

  وقال يف حوار مطول: »املحافظ مللس عمل 

بظروف معقدة ومل يتسلم مهامه إالَّ من أشهر، 

وبــدأ العمل بخطط تنموية رسيعــة وطارئة. أما 

االســراتيجية فتحتاج إىل ثالث أو أربع سنوات 

ليكون هنــاك تغيري يشــعر به املواطن ســواء 

يف الخدمات الرئيســية كالكهرباء واملياه أو يف 

الحياة االقتصادية، فهناك خطط لفتح االستثار 

واســتقطاب رؤوس األمــوال لتعــود عــدن إىل 

وضعها الطبيعي كمدينة حضارية ومنبع للتجارة 

والثقافة والعلم«.

كل ذلــك وأكــر تجدونه يف الحــوار.. فإىل 

نصه:

”األمناء” حاورته/ رمي العولقي:
مرحبًا ِبك أســتاذ فهد الخليفي، وأشكرك إلتاحة هذه 

الفرصة بالحديث معك رغم انشغالك.
أهاًل وسهال ويسعدين الظهور معكم وأمتنى أن أكون 

موفقا باإلجابة عن كل أسئلتكم.

بدايــة ما الصعوبات التــي تواجهكم يف إعادة 

إعامر عدن؟
كام تعملون أتينــا إىل عدن وهــي مدينة منكوبة 
خارجة من حرب مدمرة شنتها مليشيا الحويث اإلرهابية 
وكانــت األوضــاع صعبة عــى كل األصعــدة األمنية 
واالقتصادية واالجتامعية وبدأ املحافظ أحمد مللس برتتب 
األجهزة اإلدارية واألمنية التي ستعود باملنفعة عى عدن 

مستقبال.

ما املشاريع التي ُنفذت بعدن؟
هناك عدة مشــاريع ســواء من الربنامج السعودي 
للتنمية او عرب الســلطة املحلية او عرب املانحني اآلخرين 
باملنظــامت الدولية ومثال الربنامج الســعودي ينفذ )4( 
طرق رئيســية داخل عدن بإعادة تأهيل كامل، باإلضافة 
لإلضاءة بالطاقة الشمسية، وهناك تأهيل كامل ملستشفى 
عدن وبأحــدث األجهزة الطبية، وتم إنشــاء )4( مدارس 
وتأهيل صالة الشهيد مثنى الرياضية، وهناك مشاريع يف 
املياه بعدد )10( آبار يف املنارصة و)5( آبار يف بري نارص 
باإلضافة إىل مشاريع أخرى لتأهيل السواحل واملتنفسات 

بعدن.
املحلية يف  السلطة  وهناك مشــاريع أخرى نفذتها 
قطاع الطرق وامليــاه والنظافة، إضافة ملشــاريع أخرى 
لدعم قطاع املياه وصندوق النظافة خصوصا من منظمة 
لهيئة  باإلضافة ملشــاريع   )Unops( )UNDB( ومنظمة 
اإلغاثة الكويتية بعدد )10( آبــار جديدة لبرئ نارص وقع 

املحافظ اتفاقيتها.

كيف ترون عدن بعد ثالث أو أربع سنوات؟
عمــل املحافظ مللس يف ظروف معقدة ومل يتســلم 
مهامه إالَّ من اشــهر قليلة وبدأ العمــل بخطط تنموية 
رسيعة )خطط طوارئ(. أما االســرتاتيجية تحتاج ثالث 
أو أربع ســنوات ليكون هناك تغيري يشــعر به املواطن 
سواء يف الخدمات الرئيسية كالكهرباء واملياه أو بالحياة 
االقتصادية وخطط لفتح االســتثامر واستقطاب رؤوس 
األموال لتعود عدن إىل وضعها الطبيعي كمدينة حضارية 

ومنبع للتجارة والثقافة والعلم.

املرحلــة التي مُنر بهــا حاليًا مــاذا تحتاج منا 

كمواطنني ومنكم كمسؤولني؟

ال شــك املواطن هو األســاس لتنفيذ خطط الدولة 
ونتمنــى من املواطنني التعاون مع الســلطات خصوصا 
باملجال األمني الذي هو أساس االستقرار وتنفيذ الخطط 
السياســية  القيادة  التنموية باإلضافــة لاللتفاف حول 

ملواجهة التحديات.
أما املســؤولني فأمامهم مهام كبرية بالعمل لتنفيذ 
الخطط التنموية بصدق ووفاء ألجل الشعب الصابر وبعيد 
عن كل املناكفات السياسية فاملرحلة تحتاج إىل تنمية أوال 

لإلنسان وللبلد.

هل حل مشــكلة الكهرباء مــن ضمن برنامج 

اإلعامر بعدن؟ وملاذا حتى اآلن مل ُتحل مشكلتها؟
برنامج اإلعــامر مل يدخل يف مرشوع الكهرباء نظرًا 
لتكاليفه الكبرية ولبعــض التعقيدات الفنية، ولكن هناك 
حلول جاري العمل عليها ومنها محطة الرئيس التي تعترب 
شبه جاهزة وستعمل بطاقة )264( ميجا كمرحلة أولية 
واآلن جاري العمــل يف الخط الناقل داخل عدن باإلضافة 
إىل توجيهات املحافظ بإعادة تأهيل املحطات الحكومية 
داخــل مديريات عدن والتــي تحتــاج لتمويل حكومي 
ولبعض الوقت، وبإذن الله ســتحل مشــكله الكهرباء، 
وندعو املواطنني إىل تســديد ما عليهم من مســتحقات 

لرشكتي الكهرباء واملياه لتستمر الخدمة بشكل صحيح.

ُيعترب األمن واألمان عامالن أساسيان للمساعدة 

يف تقدم الدول وازدهارها متى نســتطيع القول إن 

الوضع يف عدن أصبح ُمستتبا؟
األمن أســاس التنمية، وهو مــن األولويات املهمة 
لســعادة املحافظ مللس، حيث وجه بإنشاء غرفة عمليات 
مشرتكة لألجهزة األمنية والتي ستكون قريبًا جاهزة ومن 
خاللها سيتم التحكم بطريقة صحيحة بتحركات األجهزة 
األمنيــة املختلفة، وهناك تعاون كبري من تلك األجهزة مع 
اللجنة األمنية التي يرأســها املحافظ والتي تجتمع بشكل 

مستمر ودوري ملناقشة تنفيذ الخطط املوضوعة.
تحســن األمن كثريا يف عدن والقادم أفضل يف هذا 
املجال خصوصًا بعد استالم األخ مطهر الشعيبي مدير أمن 

عدن الجديد.

كلنــا نعلم أن املحافظ أحمد مللس اســتلم عدن 

وهَي متر بأصعب الظــروف يف ظل الوضع الراهن 

الذي تعيشه املحافظة.. ما أولوياته التي جعلها نصب 

عينيه لتعايف عدن والخروج بها بأحسن صورة؟
كام أسلفت ســابقًا بأن املحافظ مللس استلم مدينة 
منكوبة ومدمرة وبظــروف صعبة وبالغة التعقيد وجعل 
أولويات التنمية ثم التنمية ثم التنمية، والتي لن تكون إال 
بأجهزة إدارية وأمنية صحيحة وقد بدأ يف ترتيب األجهزة 
اإلداريــة بتعيني مدراء عموم للمديريــات وفروع بعض 
الوزرات وهناك أيضا إجراءات إدارية أخرى باإلضافة إىل 
مواجهة الفســاد بحزم ورصامة وإحالة كل من يدان إىل 
الجهات املختصة مثلام حصل يف إدارة الربيد بل وسيكون 

إجراءات مستقبلية أخرى ولن تستثني أحًدا.

دعنــا نتحدث عن حادثة مطــار عدن الذي راح 

ضحيتــه الكثري من الشــهداء رحمهــم الله كنتم 

متواجدون ُهناك حدثنا عن هذه اللحظة؟
حادثة مطار عدن عمل إرهايب من مليشــيا حوثية 
إرهابية ال متلك أدىن إنســانية وال قواعد اشــتباك وفق 
القوانني الدوليــة، ولكن بفضل الله أواًل وأخريًا نجونا من 
هذا العمل اإلرهايب الذي راح ضحيته عدد من الشــهداء 

رحمهم الله وشفى الله الجرحى.

الجامعــات اإلرهابيــة التي تقــوم بكثري من 

العمليات واســتهداف املدنيــني يف عدن وغري عدن 

متى نســتطيع القول إننا يف أتم االستعداد للتصدي 

لهم؟
بالنســبة لإلرهاب فهو ملف كبري ونحتاج إىل دعم 
التحالف العريب وقد نجحت األجهزة األمنية الجنوبية يف 
عدن وخارجها مبواجهة مليشيا إرهابية مؤدلجة مدعومة 
من أحزاب متطرفة تعمل ضد الجنوب عامة وعدن خاصة 
إلفشــال أي استقرار أمني، ولكن ســننجح بإذن الله يف 
مواجهتــه وتطهري عدن من منها وقــد قطعت األجهزة 

األمنية شوطا كبريا يف هذا امللف وستستمر حتى النهاية 
وإنهاء اإلرهاب بكل أنواعه.

قلت يف إحدى مقاالتك إن الجنوب مير مبرحلة 

تاريخية ومفصلية هل لك أن ترشح لنا هذه املرحلة 

باختصار؟
نعم الجنوب اليوم مير بأهم مرحلة يف تاريخ نضاله 
نظرا لتكالب أعداء الجنوب ضد شعبه خصوصا بعد ظهور 
املجلس االنتقايل للساحة السياســية العاملية وتفويض 
الشــعب الجنويب للمجلــس االنتقــايل وتوقيع اتفاق 
الرياض الذي رشعن االنتقايل كطرف ممثل للجنوب بأي 
تسوية، لهذا استشعرت القوى املعادية للجنوب هذا وبدأت 
يف محاولة لخلــق رصاع جنويب بدعم مكونات كرتونيه 
ال يخرج تأثريها الفنــادق التي تقيم فيها لهذا نكرر عى 
شعب الجنوب التســامي عى أي خالف وااللتفاف حول 
االنتقــايل والقوات الجنوبية بقيــادة الرئيس عيدروس 

الزبيدي وفريقه باملجلس.

مشــكلة النازحني هذه الظاهرة التي سببت لنا 

الكثري من املتاعب متى نســتطيع القول إنها انتهت 

من عدن؟
مشــكلة النازحني مشكلة كبرية وقد تأسست وحدة 
النازحون بضغط كبري  لذلك، وتسبب  بالحكومة  تنفيذية 
يف عدن عــى قطاع الخدمات املدمر أصــاًل بعد الحرب، 
باإلضافة إىل خطر دخول مليشــيا ارهابية أو عصابات 
مخدرات أو تهريب وســط النازحني وما حصل يف جبل 
الفاريس ليس ببعيــد وكلنا نعلم ذلــك وهناك إجراءات 
لرتتيب وضعهــم يف عدن بإعداد مركز إيــواء بالربيقة 
وبإرشاف من ســلطة عدن والجهات املختصة بالحكومة 

واملنظامت الدولية ذات العالقة.

كونك أحد أبناء محافظة شــبوة كيف تصف لنا 

ما يتعرض له أبناء شبوة ِمن قبل جامعات اإلخوان 

بشكل عام؟
شــبوة هي جرحي الدامي الــذي ال زال ينزف عى 
شــهدائها الذين يرتقون بشكل مســتمر بحرب إرهابية 
قذرة شــنتها مليشــيا اإلرهاب والتي تســتهدف أفراد 
النخبة الشــبوانية واملقاومة الجنوبية ووصل األمر حتى 
للمواطنني األبرياء - الذين ال ذنــب لهم إال أنهم يقولون 
»وطننا الجنوب« فقط - ســواء االعتقال أو املطاردة أو 
التصفية أو اإلقصاء مــن كل املناصب يف أجهزه الدولة، 
ولكن ثقتنا أن مليشــيا اإلخوان ستزول من شبوة مثلام 
زال قبلها الحوثيون وســترشق شمس الحرية قريبا يف 

شبوة بإذن الله.

يتعرض أبناء الجنوب إىل حرب إعالمية رشسة 

من قبِل  إعالميي اإلصالح ما النصيحة التي توجهها 

ملواجهة هذه الحمالت؟
الجنوب لحمــالت إعالمية كبرية  أبناء  نعم يتعرض 

مدعومة من اإلخوان بغطاء الرشعية أو الحوثيني بغطاء 
االنقالب وبتمويل كبــري من دول مثل قطر وإيران وتركيا 

ولكن أقول لهم كلمة أكررها دامئا )لن متروا(.

متــى مُيكننا القــول إن هذا الرجــل غري كفء 

ملنصبه الذي ُعني فيه؟
املرحلة التي منر بها حاليًا بناء وتنمية وخاللها سيتم 
التقييم حتى نقول هذا كــفء أو غري كفء ويك ال أعمم 
أو أظلم أحــدا بعضهم مل يوفق بحكم ظروف محيطه يف 
عمله أو بيئة غري صحيحة، وحتام سيفشل، وهذا ال يعني 
أنــه غري كفء بل مل يتوفق أما الكــفء فهو حتاًم ينجح 
أينام يكون ويطّوع الظروف املحيطة به له ويقيم املشكلة 
ويجد لها الحلول.. وإجاماًل غري الكفء هو املسؤول الذي 

كالمه أكرث من فعله وشكاويه أكرث من مقرتحاته.

هل يوجد جمعيات خريية تابعة ملكتب املحافظ؟ 

وإذا وجدت أين مقرها؟
ال يوجد جمعيات خريية تتبع املحافظة بل املحافظة 
تتعامل مــع الجميع بسواســية باملنظــامت وتدعمها 
للوصول للحــد األكرب من رشائح املواطنني ذات االحتياج، 
وتم تأسيس وحدة بديوان املحافظة لرتتيب عمل املنظامت 
وتنســيق عملها بعدن وتذليل كل الصعوبات التي تواجه 

عملها.

كلمة ألصحاب األقالم املأجورة املحسوبني علينا 

كجنوبيني ولكنهم خانوا الوطن؟
نداء إىل إخوتنا الجنوبيــني وليس اإلعالميني منهم 
الذيــن يعملون ألجندة وأحزاب صنعــاء ضد الجنوب، بل 
لكل جنويب ال زال يتبع لتلك القــوى: عودوا إىل وطنكم 
فالجنوب يتســع لجميع أبنائه وال زال بالوقت متســع، 
وثقوا أن مــرشوع الدولة الجنوبية قــادم بإذن الله، فال 
تفوتون الفرصة فالتاريخ مل ولــن يرحم أحًدا، واألحداث 
توثــق واأليام تكتــب كل يشء يف صفحات حياتكم فال 
تلطخوها مبنارصة عدو ال يريــد إال أن نكون كجنوبيني 
متناحرين حتى يستغل ضعفنا لهدفه، فعودوا قبل فوات 

األوان.

مبــا أن التعليم ركيزة الحياة وبه تقوم األمم، ما 

الطريقة برأيك للخالص من مستودع الجهل والتخلف 

الذي ألحق الرضر بأجيالنا منذ عام 1990 إىل يومنا؟
التعليم الركيزة األساســية لبناء اإلنسان أواًل، وببناء 
اإلنســان ســتبنى األوطان، وهكذا أؤمن، والتعليم اليوم 
يعاين من مخرجات ضعيفة لألسف بسبب الظروف التي 
مر بها الوطن الجنــويب والتجهيل الذي مورس ضد أبناء 
الجنوب بطريقة ممنهجة حتى نظل يف مستنقع الجهل. 
والخالص الحقيقي ببناء منظومة تعليمية تعمل بقوانني 
صارمــة ال تقبل التدخل، وهذا قد يحتــاج بعض الوقت، 

وأنصح جميع اآلباء باالهتامم بالتعليم.

مــا دور املــرأة يف القضيــة الجنوبية؟ وهل 

ستشغل منصبًا بالدولة؟
لعبت املرأة الجنوبية دورًا بــارزا بالقضية الجنوبية 
منذ انطالق الحــراك الجنويب حتى اليــوم وقد رأيناهم 
حتى بجبهات القتال أيام حرب عدن كمسعفات للجرحى 
ويقدمن خدمات التمويل واليوم نراهن يف سامء اإلعالم 
ووســائل التواصل االجتامعي يدافعن عن قضيتهن وحق 
شــعبهن يف اســتعادة دولته الجنوبيــة فتحية لحرائر 

الجنوب املاجدات فوق كل أرض وتحت كل سامء.

سأضع أمامك أسامء صفها يل بكلمة واحدة؟
الرئيس عيدروس الزبيدي: القائد.

املواطن: األساس.
الجنوب: الوطن وال يشء يعادل الوطن.

شهداء الوطن: نجومنا.
املرأة: الحياة.

كلمة أخرية توّد قولها يف نهاية هذا الحوار؟
ســعدت بالظهور معكم، وأمتنى أن أكون وفقت يف 
اإلجابة عى تســاؤالتكم وليعذرين أبناء الجنوب عى أي 
خطأ أو قصور فنحن نبذل كل جهد لتحقيق أهداف شعبنا.

 املنسق العام ملكتب محافظ العاصمة عدن يف حوار مطول:

ملف الإرهاب كبري ويحتاج لدعم التحالف العربي

اجلنوب مير باأهم مرحلة يف 
تاريخ ن�شاله وعلى �شعب اجلنوب 

اللتفاف حول النتقايل


