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حوار

أكد وزير األشــغال العامــة يف حكومة 
املناصفة بني الجنوب والشامل املهندس مانع 
بن ميــني أن الوزارة تعمل عىل قدم وســاق 
لتنفيذ عــدد من الخطــط واملرشوعات التي 
تصب مبصلحة املواطن الذي يعاين من ويالت 
الحــرب ومن نقص الغذاء والــدواء وانقطاع 

الكهرباء.
وأوضح أنه يعمل بدون ميزانية حتى اآلن 
وأن هذا يعد أهم عائق يحول بينه وبني رسعة 
املتعلقة  الكبرية خاصــة  تنفيذ املرشوعــات 
بإعــادة ترميم منازل املترضريــن من الحرب 

وحل أزمة النازحني.
وأشــار إىل أن املواطن يعــاين األمرين 
خاصة يف ظــل تفاقم أزمات املجتمع املضيف 
للنازحني، حيث أن املجتمع املضيف نفســه مل 
يعد ميلك توفري أدىن احتياجاته وأصبح تحت 
خط الفقر، مؤكدا صعوبة املرحلة الحالية وأن 
التعايف  أطلق عليها مرحلة  املناصفة  حكومة 
وتســعي بكل جهد إىل إنقاذ ماميكن إنقاذه 

ألجل املواطن.
كل ذلــك وأكرث جاء خالل الحــوار الذي 
أجرتــه معه صحيفــة )الجمهورية وأنالين( 

املرصية.. فإىل نص الحوار:

"األمناء" حاورته/ والء عمران:
*ســيادة الوزيــر حدثنــا يف البدايــة 
عــن أهم نتائج املشــاركة باملؤمتر العريب 
الثاين لــأرايض والذي شــاركت فيه معظم 
الوزارات من كافة الــدول العربية والذي عقد 

مبرص األسبوع املايض؟
موضوعات  خالله  من  املؤمتر ناقشــنا  -هذا 
بغايــة األهميــة وتناولنا املوضوعات املشــركة 
وتدخــالت الربنامــج االممــي يف قضايا االرض 
واالســكان يف بالدنــا مبا فيها مســاهمتهم يف 
مشــاريع البنــاء املزمعة واعاده تأهيل املســاكن 
ومشــاريع الرصف الصحي واملياه، كام ناقشــنا 
دراســة وبناء وحدات ســكنية، وأيضا حق متكني 
املرأة يف التملــك العقاري، وبحثنــا فكرة تطوير 
االشــغال  وزارة  ملوظفي  الكوادر  وتأهيل  القدرات 
والطرقــات وهيئاتهــا وتبادل وتشــارك الخربات 
وافاق  االشــغال  ووزارة  الربنامج  بني  واملعلومات 
تطوير العالقة بني حكومة املناصفة وبرنامج االمم 
املتحدة للمســتوطنات البرشية، والحقيقة سمعنا 
وشــاهدنا مناذج ملهمة وتجــارب رائعة لعدد من 
الدول وأخذناها بعني االعتبار، وطلبنا من املنظمني 
الرئيسني للمؤمتر إرســال التجارب لنا لالستفادة 

منها يف خططنا لتطوير العاصمة عدن.

*مــا التجــارب التي وجدتهــا رائدة يف 
الــدول األخرى وقررت االســتفادة منها يف 

خططك املستقبلية؟
-التجربة املرصيــة بالتأكيد ملهمة ورائدة يف 
بناء العاصمة اإلدارية الجديدة أخذناها بعني اإلعتبار 
وتحديدا فيــام يخص إقامة املباين واملؤسســات 
الحكوميــة يف منطقة معينة بحد ذاتها، والتجربة 
املرصية يف محاربة العشــوائيات والحد منها وكذا 
الحلول البديلة املستدامة التي قدمتها مرص للقضاء 
عيل العشــوائيات بشكل نهايئ، والحقيقة عالقتنا 
بهيئة الطرق والكباري يف مرص وهيئة اإلســكان 
عالقة متأصلة ومتجذرة منذ قديم األزل، ونحن عيل 
تواصل دائم ونســتفيد كثريا من الخربات املرصية، 
والحقيقة العقل املرصي معروف بإبداعه وإبتكاره 
يف موضوع اإلعامر والبناء وخري شــاهد عيل ذلك 
تاريخ مرص الفرعــوين واألهرامات والتي تعد من 
عجائب الدنيا الســبع، ونحن نتدارس دامئا ونعترب 

مرص مرجع لنا حتي بالنظم واللوائح لهذه املباين.
وهنــاك تجربة رائــدة لــأردن فيام يخص 
ضامن حقوق املرأة يف التملك العقاري واملســكن 
الدخل املحــدود، وهنا أتحدث عن  املالئم ألصحاب 
الدولة ودعمها ملحدودي الدخل وكيفية  مرشوعات 

املحافظة عــيل حق املرأة وإصدار قانون ينص عيل 
متلك الزوجــه لحق النصف يف العقار مناصفة مع 
الزوج، وأيضا تجربة لبنان ورسعة بديهتهم يف حل 
انفجار مرفأ بريوت، وكيف  مشكلة املترضرين من 
اســتطاعوا خلق أماكن إيواء دامئــة للمترضرين، 
واملميز يف هذا هو أن فكرة توفري املســكن مل تكن 
حل مؤقت وليس مثل أماكن اإليواء االعتيادية التي 
تقام بشكل مؤقت، بل تم بناءها بشكل دائم تحسبا 
ألي ظــرف طاريء خاصة يف ظــل وجود تغريات 
مناخيــة يف العامل كله، وكل هــذه التجارب رائدة 
ومهمــة وكام قلت لك أخذناهــا بعني االعتبار يك 
العاصمة  القومي لتطوير  نستفيد منها مبرشوعنا 

عدن.

*ســيادة الوزير تشــكلت الحكومة يف 
ظل ظــروف غاية بالصعوبــة.. فام هي أهم 

امللفات املوجودة عيل طاولتكم؟
الظروف اإلعتيادية تعترب  -وزارة األشغال يف 
من أهم الــوزارات يف تنمية وإعامر أي بلد وتوفري 
الخدمات األساسية للمجتمع، ويِف الحقيقة كانت 
أن هذة  املوجهات واضحة ورصيحــة وهي  عندنا 
املرحلة سميت مبرحلة التعايف، وبرنامج الحكومة 
لعام 2021 هو التعايف، وبحســب هذه املوجهات 
أقوم بــإدارة املوارد التي هي يف حقيقة األمر قليلة 
جدا يف سبيل فقط الحفاظ عيل املوجود، وتقديم 
خدمة حتــي لو كانت يف حدهــا األدىن للمواطن 
الــذي عاين يف كثري من املشــكالت خصوصا يف 
العرش ســنوات األخرية، أما بالنسبة لطبيعة عملنا 
بالوزارة هي عبارة عن رسم سياسات للمؤسسات 
والهيئات التابعة لها يف سبيل تنمية وإعامر البلد، 
وال أخفيــك يف ظل هذة الظــروف واملوارد القليلة 
املحدودة اضطررنا للعمل يف مســارين مختلفني، 
أحدهام تنفيذي وهذا املســار متعب جدا ويحتاج 
لكثــري من الجهود خاصة بالفرة األخرية بســبب 
املشــكالت السياســية واألزمــات املتعاقبة، فلم 
يكن هناك أي أعامل متس املواطن بشــكل مبارش 
واضطررنــا إلظهار الوجه وإثبات أن هناك حكومة 
موجــودة بالفعل وقمنا بإصــالح بعض الخطوط 
املحررة، وقطعنا  الرئيســية يف عدن واملحافظات 
شوطا كبريا باملشاريع املتعرثة املمولة خارجيا منها 
مرشوع الخط البحري املمول من الصندوق العريب 
إلن له مراحل أخرى كجرس جولة "كالتكس" وهذا 
ســيعطي انطباع أكرث من ممتاز بالنسبة للمواطن 
إلنه يعد واجهة مــن واجهات عــدن، وللعلم هذا 
املرشوع كان متعرثا منذ عرش سنوات، وهناك أيضا 
مشاريع صيانة الطرق نعمل عليه يف كل املديريات 
بعدن وهــو اصالح كل "الجــوالت أو الدورانات"، 
كام نعمل عيل مشــكلة اإلنــارة ورصف الطرقات 
واملمىش وإيجاد مســاحات ترفيهيــة للمواطنني 
يف عدن خاصــة أن عدن تتميز بامتداد ســاحيل 
رائع، كام نعمل عيل إنشاء حدائق لأطفال، وعيل 
دراســة وتطوير املدخل الرشقي من عدن ملحافظة 
أبــني وصيانته وكــذا املدخل الشــاميل من عدن 
باتجــاه محافطة لحج وأحب أن أوضــح أننا بدأنا 
بالطــرق إلن لدينا صندوق صيانــة وتنمية الطرق 
وموارده موجوده ألعامل الطرق ورصفها، هذا هو 
املســار األول.. أما املســار الثاين فهو اسراتيجي 
الوزارة  ورؤية  للمستقبل  واضحة  سياسات  ورسم 
يف نفس اإلطــار العام لرؤيــة حكومة املناصفة 
للعــرش ســنوات القادمة، لكنني لــن أتحدث عن 
عرش ســنوات إلننا حتي اآلن ال أعلم ماهي املوارد، 
واألشغال تعتمد عيل املوارد، أو عيل القروض واملنح 
الخارجية، مع العلم بأن القروض واملنح الخارجية 
لن تأيت يف الظــرف الراهن وتحتاج إيل الكثري من 
إثبات حســن النوايا من قبل الحكومة ومن إثبات 
وتعلمني  والشفافية،  الرشــيدة  الحوكمة  مباديء 
مشاكل الفســاد اإلداري واملايل التي حدثت يف كل 
البلــدان العربية ونحن ملزمون بــأن نثبت للعامل 
أجمع وللمواطن بشكل خاص أننا جادين يف طرح 
قضاياه بشــكل مبارش والتي احسن من معيشته 
وتحافظ عــيل املوجود وتوفر كام قلــت لو الحد 
األدىن من الخدمات األساسية التي يتطلبها العيش 

الكريم للمواطن.

شــديدة  برصاحــة  الوزيــر  *ســيادة 
املواطن يف هــذة الفــرة أولوياته توفري 
مدن سكنية خاصة أن هناك آالف النازحني 
ممن قصفت ودمرت منازلهم بسبب الحرب 

وأيضا بسبب السيول؟
-أعلم ذلك ولكن دعينــي أوضح لك أن الوزارة 
لديها ثالث قطاعات رئيســية، قطاع الطرق والذي 
حدثتك عنه، وقطاع اإلسكان الذي يهتم باملرشوعات 
الســكنية وهذا القطاع قدم مناذج مهمة جدا مثل 
"مدينة املعال" والتي تعد من أفخم املدن وكانت مثال 
يحتذي به يف كل الدول العربية وقت إنشاءها، وما 
أثر عيل تراجع هذة املدينة السكنية هي العشوائيات 
التــي تحيط بها نظرا للظــروف التي حدثت خالل 
الثالثني عاما املاضية، من عمل عشوايئ وتخطيط 
غري ســليم أدي إيل حدوث هــذه الكارثة ألنه أثر 
عــيل معلم كبري مــن معامل عدن، ولأســف بعد 
الحرب األخرية تأثرت معظم املدن واملباين السكنية 
خاصة القريبة من املعســكرات، ومعنا ملف إعادة 
ترميم هذة املدن إلنــه كام قلت لك نحن يف مرحلة 
تعايف وليس مرحلة إعامر، وســنبدأ بإعادة ترميم 
كل املســاكن، ســنبدأها باألكرث رضرا ثم األرضار 
املتوسطة والخفيفة، وهذا بالطبع يحتاج لكثري من 
الوقت واملوارد ولكن سنعمل مبا هو موجود ومتاح 
وبحســب الدعم املقدم لنا من املانحني، وسنسخر 
كل اإلمكانيات يف ســبيل توفري هــذا، إلنه مازال 
لدينا أرس كثرية يسكنون يف املدارس ويف مخيامت 

النازحني.

*ماذا عن أزمة النازحني وكيف ســيتم 
حلها؟

-لأســف الشــديد أزمة النازحني كبرية إلن 
املجتمع املضيف نفســه ال يســتطيع توفري أدين 
احتياجاته من الحيــاة الكرمية ومل يعد قادرا عيل 
تلبية متطلباته واحتياجاته األساسية وأصبح معدم 
ويعيش تحت خط الفقر، وهنا أصبح لدينا مشكلة 
داخل مشكلة، إًذا كان هذا هو حال املجتمع املضيف 
فكيف يكون حال النازحني من القري واملناطق التي 
تعيش تحت خط النار، وهناك توجه عاًم من الدول 
الداعمة باإلهتامم بالنازحــني وتوفري الحد األدىن 
لهم من املعيشة، ونعمل عيل تحسني أيضا املجتمع 
املضيف إلنه كام تعلمون مجتمعنا صاحب كربياء 
وكرامة ومن املمكن أن ميوت داخل منزله من الجوع 
وال يخرج للشارع ملد يده، ونأمل أن نحافظ عيل هذا 
الكربياء وال نصل ملرحلة أن ميوت الناس من الجوع 

وسنجتاز هذا بفضل الله وبفضل الداعمني.

*هل تقصد بالداعمني دول التحالف؟
-نعــم دول التحالف هي أكــرب داعم لنا وهي 
صاحبة الوعود انا مبرحلة إعادة اإلعامر وبالحفاظ 
عيل توفري الحد األدىن عيل األقل للمواطن ليعيش 
بشــكل كريم، واملانحني اهم دور كبري يف رســم 
والهيئات يف  الوزارات  سياسات ومســاعدتنا يف 

موضوع التنمية املستدامه والتنمية بشكٍل عام.

*ماهي أهــم املعوقات التــي تواجهك 
كوزير يف الحكومة؟

-أكرب معوق باختصار هو ميزانية األشــغال 
العامــة، وَلك أن تتخييل أنه يف عــام 2010 كانت 
ميزانية الوزارة مائة مليون ريال ميني أي مايعادل 
أربعني مليون دوالر تقريبا، أما اآلن امليزانية الفعلية 
للوزارة "صفر"، ونعمل اآلن فقط من خالل املوارد 
البســيطة جدا واملتاحة يف صندوق تنمية ورصف 
الطرق، مع وجود الداعمني كام قلت مسبقا لرميم 
مساكن املترضرين من الحرب، والوضع فعليا صعب 
جدا وهدفنا اآلن كيف نقــوم بتفعيل دور الوزارات 
يف العاصمة عــدن إلنه عندما تم نقــل الوزارات 
كإســم من صنعاء إيل عدن عانينا كثريا، فال يوجد 
لدينا مســتندات واألرشــيف كان يدوي، لكن اآلن 

أصبحت هناك "نواة" لتشكيل الوزارات فعليا، وأنا 
أعمل بكادر بســيط ال يتعدي  % 5 من الكادر الذي 
كان موجودا يف صنعــاء، ورغم كل ذلك لدينا أمل 
أن نخلــق من داخل املعاناة إبداع وســنفكر خارج 

الصندوق باإلمكانيات املتاحة.

املمثلــني  الــوزراء  مــن  *ســيادتك 
للمجلــس اإلنتقــايل الجنــويب.. حدثنا عن 

دور املجلس الداعم لك؟
الحامل  هــذا  أمثل  بأننــي  كثــريا  -أترشف 
الســيايس الوطني، واملجلــس اإلنتقايل الجنويب 
يتبني الشــباب الكفؤ ويدعمهــم، ومنذ أن ظهر 
إسمي عيل الساحة كان املجلس يدعمني ويتبناين 
بشكٍل كامل إلنه كانت لدي الكثري من الدراسات يف 
مجال الطاقة، ويِف أول لقاء بعد تشــكيل حكومة 
الرئيس  اإلنتقايل  املجلس  رئيس  أعطاين  املناصفة 
عيدروس الزبيدي دفعة معنوية قوية بأنه يثق يف 
ويِف إمكانيايت وأنه يدعمني بكل الســبل املتاحة، 
وهذا يدل عيل أن املجلــس االنتقايل يدعم الكوادر 
الشــابه الناجحة، ولن أخيب ظنهم وأنا أحمل عيل 
عاتقي مهمة كبرية جدا وهي كيف أمثل الشــباب 
خري متثيل وكيف أثبت لهم أن الشباب اآلن هم وقود 

وقيادة املستقبل وباستطاعتهم بناء األوطان.

*باعتبــارك خبــري بالطاقــة وكان لــك 
تجربة مهمة بحل أزمة الكهرباء يف محافظة 
حرضمــوت هل مــن املمكــن أن تســاهم 
بحــل أزمة كهربــاء عدن مــع أن هذا خارج 

اختصاص وزارتك؟
-منذ تشــكيل حكومة املناصفة ونحن نقوم 
بعمل اجتامعات دورية غري رســمية لكن أعتربها 
يف حقيقــة األمر رســمية ورضورية إلنها تصب 
يف مرحلة العمل الجامعي، وتــم تحديد يوم لكل 
وزير يــرشح فيه خطته الحاليــة وأهم املعوقات 
ونقــاط القوة والضعف بوزارتــه، ويعطي فرصة 
لإلخوة الــوزراء اآلخرين يف مناقشــته والتعليق 
الحقيقة  ويِف  النصــح،  عيل مرشوعاته إلبــداء 
بحكــم تعلقي بقطــاع الكهربــاء والطاقة كنت 
مشارك فعال يف قطاع الكهرباء والنفط أيضا ألن 
النفط  قطاع  وأحــب  كيميايئ  مهندس  تخصيص 
وأرغب يف تطوير نفيس يف هذا املجال مستقبال، 
ومن وجهة نظري أهم الخطوات التي ساعدت اآلن 
عيل اســتقرار الحكومة والتفاهم هو هذا التقارب 
اإليجايب  التقارب  بعد مخاض عسري، هذا  وجاءت 
والتوافق سيســتفيد منه املواطن بالدرجة األويل، 
وســيوفر الكثري من الوقت واملجهود، ولكن يجب 
الوضع مبحافظة حرضموت مختلف  أن  أن أوضح 
كليا عن الوضع يف عدن من ناحية املوارد املتوفرة 
يف كال املحافظتــني، والوضع يف عدن صعب جدا 
التباعد بني املحافظــات من وجهة نظري،  بحكم 
ومن الصعب وجود حلول إسراتيجية خالل السنة 
القادمة، لكن هناك بوادر لحل األزمة إلن املشــكلة 
بعدن ليســت مشــكلة الطاقة فقط بل بخطوط 
النقل وشــبكة التوزيع، ولكن بدأنا اآلن وبحسب 
قرار الرئيــس عبدربه منصور هــادي بخصوص 
محطة "برو مســيلة" التي سيتم تشكيلها خالل 
الثالثة أشــهر القادمة وهذا سيحل جزء كبري من 
املشكلة بعدن، لكن برصاحة شديدة أزمة الكهرباء 
ليس لها حل عيل املــدي القريب، بل تحتاج لحلول 

التي قدمتها مرص عقب  اسراتيجية مثلام الحلول 
أزمة الكهرباء التي حدثت عام 2013، والتي نجحت 
فيها خالل اربع سنوات، وبالنسبه ملوضوع الطاقه 
التداخالت  للنفط ولكن لأسف  فنحن دولة منتجة 
واملصالح أثرت بشــكل كبري، ولكن هذا املرحلة لن 
يكون هناك مجال للفساد أو املجاملة خاصة وأننا 
يف وقت ما حملنا أكفاننا عيل أيدينا لحظة وصولنا 

ملطار عدن وقصف املطار وتفجريه.

*ماذا عن كواليــس هذا االنفجار الذي 
كان يستهدف اغتيال الحكومة كلها؟

-بعد حلف اليمني كنــا قد اجتمعنا مع رئيس 
الوزراء وقررنــا أن يكون أول يوم عــودة لنا يف 
عدن إقامة مؤمتر صحفــي نتحدث من خالله عن 
الحكومــة خالل عــام 2021 يف صالة  مرشوع 
الزعفرانة وقاعة كبار الزوار، وأعتقد أنه كان هناك 
ترسيب لهذة املعلومات ألن أول صاروخ أطلق كان 
املناصفة،  القاعة املخصصة إلجتامع حكومة  عيل 
وأنا أعترب هذا الصاروخ مــن أكرب اإليجابيات ألنه 
وحدنا جميعا باختــالف مكوناتنا، إلننا جميعا كنا 
مستهدفني، ونحن منذ اللحظة األويل نوينا وعقدنا 
العزم عيل إعــادة بناء هذا البلــد وإنقاذ ماميكن 
إنقاذه، وإنقاذ املواطنني الذين وصلوا ملرحلة سيئة 
جدا لأســف، نقص يف الغذاء والدواء والكهرباء، 
ويِف الصيف تصل ســاعات انقطاع الكهرباء إيل 
أكرث من عرشين ســاعه وهذا يعد جرمية يف حق 
املواطن ونأمل أن يكون هناك تغيري وتحسن حتي 
لو كان بشــكل تدريجي، وثاين يــوم من الحادث 
اجتمعنا مع رئيس الوزراء وتحدثنا بأريحية وأنه لن 

ترعبنا الصواريخ وأننا جادين يف إنقاذ هذا البلد.

*الحظنا من سياق حديث سيادتك أنك 
تتحدث عــن عمل الــوزارة بالعاصمة عدن 

وماحولها، ماذا عن باقي املحافظات؟
-الخطة اآلن هي االهتامم باملحافظات املحررة، 
اإلمكانيات والدعم كام  بتوفــري  والخطة تقتيض 
قلت يف حــدود اإلمكانيات املتاحة، ويِف محافظة 
مأرب مثال لديها موارد محلية ويتم التواصل معهم 
بحكم أن حصة هذه املحافظة تذهب مبارشة إليهم 

وكذلك محافظة املهرة وحرضموت وشبوة.

*هل هناك خطط لهذه املحافظات أيضا 
يتم العمل عليها اآلن؟

-بكل تأكيــد، ونحن أقرينا يف مجلس الوزراء 
أن يتم التواصــل مع املحافظات جميعا ومع مدراء 
مكاتب الوزاره يف هــذه املحافظات ورفع الخطة 
السنوية لهم وتم دراســة هذه الخطط واستخراج 
مــن مرشوع إيّل ثالثة مشــاريع لــكل محافظة 
إيل مجلس  أولوية قــرصي ورفعناهــا  تشــكل 
الوزراء، وبالنسبة ملؤسســات الطرق باملحافظات 
املحررة اجتمعنا مع املدراء التنفيذين وأقرينا بعض 
املشــاريع العاجلة جدا عرب املــوارد املتاحة لديهم 
ومشينا بخطوات إيجابية جدا، وقمنا بتفعيل دور 
املؤسســة العامة التي ينطوي تحتها هذا القطاع 
املهم ألنها كانت مؤسسة عريقة أيام دولة الجنوب 
ولكن تم تهميشها بحكم بعض املصالح الشخصية 
الخارطة وهي من  وأعدنا ترتيبها وتواجدهــا يف 
ســتقوم اآلن بتنفيذ الكثري مــن املرشوعات التي 
تخص قطاع الطرق بشكل أسايس وسنقوم بإعادة 

احياءها وإحياء معداتها وأصولها الكبرية جدا.
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