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التي  الجــوالت امليدانيــة  ضمــن 

يف  »األمنــاء«  صحيفــة  بهــا  تقــوم 

محافظــة الضالع كانــت محطتنا هذه 

الداخليــة، وتحديًدا  املرة يف الجبهة 

مع مدير عام مديريــة الضالع ورئيس 

املجلــس االنتقايل الجنــويب مبديرية 

الضالــع املناضل/ عبد الواســع صالح 

أحمــد، الــذي اســتقبلنا يف مجلســه 

الخاص بحفــاوة كبرية وفرحــة غمرته 

الســعادة والــرور.. وأكــد املناضل 

عبد الواســع صالح أحمــد أن األوضاع 

املرتديــة التــي تعيشــها الضالع هو 

بســبب غياب الدولة وعــدم وجود أي 

دعم مركزي منذ عام 2015م، موضحا 

أن بعض املشاريع التي تم إنجازها يف 

الجانب التعليمي والصحي والتحســن 

هو مــن املوارد الشــحيحة للمحافظة 

املنظامت  مــع  املســتمر  والتنســيق 

اإلنســانية، مشريا إىل أن من »األسباب 

الرئيسية التي تعرقل صندوق التحسن 

مــن القيــام بواجبــه انعــدام مقلب 

رئييس يستوعب قاممة املحافظة«.

كــام أكــد أن الوضــع األمنــي يف 

تحسن مســتمر، مطالبا األشقاء بإلزام 

الطــرف املعرقل التفــاق الرياض ولو 

بالقــوة، مؤكــدا أن اســتعادة دولــة 

الجنوب هو الحل األقرب إلنهاء الرصاع 

يف اليمن واستقرار املنطقة.. فإىل نص 

الحوار:

»األمناء« حاوره/ طارق القحطاني:

الضالع أول محافظات الجنوب التي 

تحررت من املليشــيات الحوثعفاشية 

عــام 2015م لكــن لألســف الشــديد 

مل يلمــس املواطن تعزيــز االنتصار 

العسكري بانتصارات خدمية، ملاذا؟
أن  السؤال مهم جدا ويجب علينا 
نقف جميعا أمامه. أهم األســباب - 
ملا ذكرت - غياب الدولة بشــكل تام، 
والتي ال يهمها أمر املواطن ليس فقط 
يف الضالع إمنا يف جميع محافظات 
الجنوب املحررة، بقــدر هذه املعاناة 
والتســيب نحن يف السلطات املحلية 
املركزية  والسلطات  الضالع  مبديرية 
يف املحافظــة نبــذل جهــوًدا ليل 
املعاناة بحســب  لتخفيف هذه  نهار 
تســخري  حاولنا  املتاحة،  إمكانياتنا 
لدعم  الشحيحة  املحلية  املوارد  بعض 
الجوانب األهم يف حياة الناس أهمها 
صندوق  دعم  مثل:  والصحة،  التعليم 
التحســن، وترميم مجاري عاصمة 
املحافظة، وتوفري أثاث ملعظم املدارس 
أسوار  وبناء  والثانوية،  األساســية 
املستشفى  ودعم  املحتاجة،  للمدارس 
امليــداين، وترميم جامعــة الضالع، 
الطوارئ  مستشــفى  توسعة  ودعم 
النرص،  مستشــفى  يف  التوليديــة 
وتوســعة غرفة العنايــة املركزة يف 

نفس املستشفى، واآلن بإذن الله لدينا 
شــبكة  وتطوير  لدعم  جديدة  خطة 
الجوانب  املياه وغريهــا من  وتوفري 

امللحة للمعالجة.
طبعــا كــا ذكرت لــك إن هذه 
املشاريع بإمكانياتنا املتاحة، وتعاون 
املهتمة  اإلنســانية  املنظات  بعض 

بالجانب الخدمي يف الضالع.

هَشــة  زالت  ال  األمنية  األوضاع 
رغم وجود أكرب قوة عسكرية وأمنية 

يف الضالع.. كيف تفرس ذلك؟
أوال الضالــع ال زالت يف مرحلة 
العســكرية  القوات  وأكــر  حرب، 
منترشة يف الخطوط األمامية تواجه 
بأكر  اإليرانية  الحوثية  املليشــيات 
من سبعة قطاعات يف شال وغرب 
اللجنة  تأســيس  بعد  ولكن  الضالع، 
األمنية برئاســة قائد الحزام األمني 
العميد الُقبــة ونائبه أبو عيل وضعنا 
خطة أمنية لضبط األمن يف الضالع، 
وهنــاك عقدنا عــدة اجتاعات مع 
محافظة  انتقايل  ورئيــس  املحافظ 
الضالع العميد عبدالله مهدي ســعيد 
العميد  األمنية  اللجنة  رئيس  بحضور 
القبة ونائبه أبــو عيل وقائد القوات 
وحددنا  الحميــدي  بليــغ  الخاصة 
املهام لكل وحدة عســكرية، والتي ال 
تؤدي مهامهــا املنوطة بها يتم رفع 
العليا  املحلية  الســلطات  إىل  تقرير 
يف املحافظة وهناك تتخذ اإلجراءات، 
ومن اليوم وصاعــًدا لن نتهاون ضد 
كل من تسول له نفسه املساس بأمن 

املواطن يف الضالع.

بصفتكم أعىل ســلطة يف مديرية 

الضالع، هناك تسيب إداري يف مكاتب 

الدولة من قبل املســئولن ليصبح من 

أكــر العوائق أمــام املواطن يف حل 

مشاكله، كيف تقيم ذلك؟
الضالع  مديرية  إطــار  يف  نحن 
نعمل ليــل نهــار يف مكاتبنا ويف 
مواطن  ألي  مفتوحة  أبوابنا  منازلنا، 
لعرض مشاكله، وهناك مكاتب  يأيت 
يف املحافظــة ليس لهــا فروع يف 
أَر أي مكتب  املديرية وأنا شخصيا مل 
مغلق يف ســاعات الدوام الرسمية، 
مبا فيهــا مبنى مكاتــب املحافظة، 
وإن وجــدت أحياننا قد تكون لظرف 
طارئ لفــرة محدودة ثم تعاود فتح 
أبوابها ملارسة أعالها بشكل يومي 

وطبيعي عدى اإلجازات الرسمية.

كــر  هنــاك  الرضيبــي  الجانــب 

الحديث بذهابه إىل جيوب املسئولن 

وليس إىل خزانة الدولة؟
تعــرف أننــا يف مرحلــة حرب 
ثغرة  أي  استغالل  يحاولون  وأعداؤنا 
الرضيبي  الجانب  اإلشــاعات،  لنرش 
يسري وفق اللوائح والنظم الرضيبية، 
جميع املــوارد الرضيبيــة تورد إىل 
املحافظة،  املركــزي يف  البنك  خزانة 
وبإمكانكــم زيــارة البنــك والتأكد 
من ذلــك، هناك تجــد بالرقم املبالغ 
البنك  التي تورد إىل خزينة  الرضيبية 

واملبالــغ التي ُترصف مــن الخزينة 
وفق  سابقا  ذكرناها  مشــاريع  إىل 

الحاجة.

صندوق التحســن والنظافة منظر 

ال يخفى عــن األعن وشــوارع عاصمة 

املحافظــة شــاهد عىل ذلــك.. ما هي 

مرراتكم؟
خمس  اإلجابــة،  لــك  -اخترص 
ســنوات ونحن نعــاين ألجل توفري 
القامات.  لحــرق  رســمي  مقلب 
إليجاد  كبرية  جهوًدا  بذلت  املحافظة 
مقلب يســتطيع صندوق النظافة أن 
املدينة  يقدم دوره يف نظافة شوارع 
الرئيســية والخلفيــة، وكلا ذهبنا 
إىل منطقــة نبحث عــن مقلب تجد 
املواطنن حجــر عرة أمامنا، لدرجة 
أننا عرضنا مالين الرياالت للحصول 
عىل مقلب لكن دون جدوى، سوى ما 
قدمت الســلطات املحلية يف مديرية 

قعطبة الســاح لنا يوميــا باثنن 
قالبات بينا نحن بحاجة إىل إخراج 
قامة خمســة قالبات، ومع ذلك ال 
زلنا يف صدد املتابعة والبحث إليجاد 

حل نهايئ لهذه املشكلة.

نذهب إىل منحى خارجي بعيد عن 

الجانب الداخيل والخدمي، ما تقييمك 

للوضع العسكري يف الجنوب؟
تواجه  الجنوبية  املسلحة  القوات 
محاوالت احتالل شايل مختلفة يف 
املضمون، وهي  الشــكل متفقة يف 
تقاتــل بأكر من 6 محــاور قتالية 
منهــا، يف مواجهة مع املليشــيات 
الحوثيــة يف طول وعــرض حدود 
الجنــوب، ومنهــا تقاتــل اإلخوان 
املســلمن والتنظيات اإلرهابية يف 
وعىل  وحرضمــوت،  وشــبوة  أبن 
كل حــال يف جميــع الجبهات نحن 
منتــرصون، فإما أن يجــد املجتمع 

الــدويل والتحالف العــريب حلوال 
حقيقية لوضعها عىل طاولة الحوار 

وإما الحرب حتى ننترص.

دور األمــم املتحــدة يف اليمن 

بشكل عام سلبي أم إيجايب؟
بجانبن:  دور  لها  املتحدة  األمم 
الجانب اإلنساين وهو جيد نوعا ما، 
أما الجانب الســيايس فطيلة ست 
السابقن  مبعوثيها  بكل  ســنوات 
مل تغــري من الواقع شــيئا، وأملنا 
الجديد، وجاء هذا  األممي  باملبعوث 
األمل من خــالل أول إحاطة له أمام 
مجلــس األمن قائال )ال ســالم يف 

اليمن بدون الجنوب(.

اتفاق الرياض إىل أين؟
اتفاق الريــاض كان بادرة أمل 
إليجاد حل الرصاعــات يف اليمن، 
أولها القضية الجنوبية التي يضحي 
ألجلهــا شــعب الجنــوب بأغىل 
دولته  استعادة  هو  ورجاله  شبابه 
املســتقلة،  الفيدرالية  الجنوبيــة 
لكن هنــاك طرف متمثــل بجناح 
اإلخوان املســلمن داخل ما تسمى  
بالســلطات الرشعية وقف كطرف 
معرقل بتسليمه مناطق يف الشال 
للحوثيــن، بل عــاد لنقل الرصاع 
ولهذا  الجنوِب،  يف  املحرر  وتحرير 
التحالف  يف  األشــقاء  ندعو  فإنا 
لتنفيذ  املعرقل  الطرف  إلزام  العريب 
العسكري  الشــق  فيه  االتفاق مبا 
وإجباره للخنوع ما مل سيصبح هذا 
االتفاق يف مهب الريح والحســم 
العسكري هو الحل، ونحن جاهزون 
لذلــك يف اي لحظة، نتلقى أوامرنا 
من القائد األعىل الرئيس عيدروس 

قاسم الزبيدي.

كلمة أخرية تود قولها؟
بالشــكر  أتقدم  البدايــة  يف 
العريب  التحالف  دول  إىل  والتقدير 
بقيادة اململكة العربية الســعودية 
إىل جانبنــا يف هدف  بتدخلهــم 
ومرشوع واحد، هو إفشال املطامع 
املنطقة، كا نطالبهم  اإليرانية يف 
بالوقوف إىل جانب شــعب الجنوب 
الصادق  املخلص  الحقيقي  والرشيك 
ودعمه  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
يف استعادة دولته الجنوبية املستقلة 
لتكون يف املستقبل دولة رشيكة يف 
محاربة املشاريع اإليرانية واإلخوانية 
مكافحة  وكذلــك  واحــد،  وقت  يف 

اإلرهاب والتطرف أينا وجد.
كا أتوجه بكلمة لشعب الجنوب 
أو  بالســلم  قادمة  دولتكم  مفادها: 
بالحــرب، وإننا لن نراجع قيد أمنلة، 
وسنضحي بأرواحنا وأموالنا وأوالدنا 
حتى نستعيد وطننا الجنويب بهويته 

وتاريخه مها كلف من تضحيات. 
أما قيادتنا السياسية العليا فنقول 
خلفكم،  مجنــدة  جنود  نحــن  لها: 
ونوجه بنادقنا إىل حيث تأمرونا، وال 
نراجع حتى نستعيد دولتنا الجنوبية 
بهويتها العربية مــن املهرة إىل باب 

تقريـــر

ا�ستعادة دولة اجلنوب احلل االأقرب ال�ستقرار املنطقة
مدير مديرية الضالع ورئيس مجلسها االنتقالي اجلنوبي عبد الواسع صالح يف حوار مع »األمناء«:

غياب الدولة وحرمان ال�سالع من الدعم 
املركزي جعلها تعي�ش هذه االأو�ساع

نويل اجلانب ال�سحي والتعليمي كل اهتمامنا

اتفاق الريا�ش بارقة اأمل ونتمنى اأال يذهب يف مهب الرياح

اجلانب االأمني يف حت�سن م�ستمر والقادم اأف�سل

على االأ�سقاء اإلزام الطرف 
املعرقل التفاق الريا�ش بالقوة


