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حــوار

يف إطــار االهتامم املســتمر بفئة 
الشهداء والجرحى، والرتتيبات التي تجري 
الشــهداء  ترقيم  بهدف  الدفاع  وزارة  يف 
عىل  لحصولهم  املوظفني  غري  والجرحى 
بعض مستحقاتهم، يعمل مكتب الشهداء 
منذ  األربع  ردفــان  مبديريات  والجرحى 

التأسيس بصورة دؤوبة.
وحاليا وطــوال عرشين يوًما يعمل 
املكتب بصــورة مســتمرة ومكثفة يف 
الشــهداء  من  العديد  ملفات  اســتقبال 
والجرحــى مــن مديريات ردفــان، غري 
املوثقني، وال يقترص اســتقبال الجرحى 
عىل جبهة أو فئة معينة بل عىل الجرحى 
الذين جرحــوا يف مختلف جبهات القتال 

من أبناء مديريات ردفان األربع.
الضوء عىل هذا  "األمناء" ســلطت 
امللــف الهام للتعــرف عىل هــذا العمل 
وأجرت  كافية،  معلومات  عىل  وللحصول 
حواًرا مع مدير مكتب الشهداء والجرحى 
الشــهداء  إدارة  مدير  ردفــان،  ملديريات 
الحبيلني  ردفــان  انتقايل  يف  والجرحى 
املحامــي وجدان محمد أحمــد البكري.. 

فإىل نص الحوار:

"األمنــاء" حاوره/ علي حســن 
اخلريشي:

• مــا طبيعة العمل الــذي تقومون به 
مكتبكم  يف  ومكثفــة  مســتمرة  وبصورة 

بردفان؟
يف البدايــة نشــكركم عىل هذا   -
الحوار، ونشــكر صحيفة "األمناء" عىل هذه 
التغطيــة وان دل عىل يشء امنــا يدل عىل 
بارس  املتميز  وطاقمهــا  الصحيفــة  اهتامم 
الشهداء والجرحى، وبالنسبة لسؤالكم ملعرفة 
طبيعة العمل الذي نقــوم به، صحيح بالفعل 
نقوم بعمل جبار يعد عمل انساين خدمي نابع 
من الواجب والحس الوطني تجاه اهم رشيحة 
الشهداء والجرحى  املجتمع وهي فئة ارس  يف 
التي روت دمائهم تراب وطننا الجنويب الغايل، 
وذلــك من خالل اســتقبال ملفات الشــهداء 
والجرحــئ واســتكامل اجــراءات توثيقهم 
ومتابعة مســتحقاتهم من الرتقيم والرتقيات 
وكذا  الشهداء  الوالد  املســتحقات  بعض  وكذا 
املساعدات الغذائية وكل ماهو متعلق بالشهداء 

والجرحى.

• كم عدد الشــهداء والجرحــى الذين تم 
استقبال ملفاتهم وتوثيقهم؟

2015م  منذ تأســيس املكتب يف   -
اســتقبلنا ملفــات الشــهداء والجرحى من 
مديريات ردفان منــذ انطالق الحراك الجنويب 
وحتــى اآلن حيث بلغ إجاميل عدد الشــهداء 
إلينا  املكتب واملســلمة ملفاتهم  لدى  املوثقني 
1105 شهداء من مديريات ردفان، إضافة إىل 
شهداء حرب صيف 1994م الذي نحن يف صدد 
طلب ملفاتهــم خالل األيــام القادمة والبالغ 
عددهم 222 شــهيدا والــذي تم حرصهم عرب 
اللجــان املحلية باملراكز ليصبح عدد شــهداء 
1994م  حــرب  منذ  األربع  ردفــان  مديريات 
املشــؤومة 1327 شهيدا، أما الجرحى فقد بلغ 
إجاميل املوثقني لدى املكتب واملسلمة ملفاتهم 

1650 جريحا من أبناء مديريات ردفان.

• كم عدد الشــهداء والجرحــى الذين تم 
ترقيمهم يف الدفع السابقة األوىل والثانية من 
قبل وزارة الدفاع ويســتلمون رواتب شهرية؟ 
وكم عدد الشــهداء والجرحى الذي تم اعتامد 
ملفاتهم من قبل لجنــة الرتقيم التي نزلت إىل 
املكتــب لرتقيمهم يف الدفعــة الثالثة الجاري 

العمل فيها؟
لقد تم يف الدفع الســابقة األوىل   -
والثانيــة، وعــرب مكتب الشــهداء والجرحى 
ملديريات ردفان ترقيم 290 شهيدا و130 جريحا 
مــن ذوي اإلعاقة وأيضا تم الرفع بالشــهداء 
الدفاع  بوزارة  العسكريني  املوظفني  والجرحى 
وتم  والتســوية  للرتقيات  واملدنيني  والداخلية 
ترقية 27 شــهيد برتبة مالزم ثان من الشهداء 
التابعــني للداخلية والزالت إجــراءات ترقيات 
الدفاع  لــوزارة  التابعني  والجرحى  الشــهداء 
والــوزارات االخرى ومن تبقى من الشــهداء 
والجرحى التابعني للداخلية، من مل تشــملهم 

الرتقية، فهم قيد اإلجراءات لدى الوزارة.
يف مطلع الشهر الجاري استقبلنا مبكتب 
الشهداء والجرحى ملديريات ردفان لجنة ترقيم 
الشــهداء والجرحى برئاسة العميد أحمد شيخ 
وأعضاء اللجنة لغرض مراجعة وفحص ملفات 
الشهداء والجرحى غري املوظفني ليتم ترقيمهم 
بالدفعة الثالثة القادمة، حيث قمنا وبعد جهود 
مكثفه بذلت من قبلنا وطاقم عملنا يف املكتب 
بتجهيز ملفات الجرحى والشــهداء لتسليمها 
للجنه حيــث تم فحص ملفات الشــهداء غري 
والبالغ  للرتقيم  املعتمديــن  وترحيل  املوظفني 
عددهم 138شهيد من الشهداء امللحقني وايضا 
تم تسليم اللجنة ملفات الجرحى غري املوظفني 
واملرقمــني بــدون تعزيز مــايل وتم فحص 
واعتامد امللفات املكتملة الوثائق منها وترحيلها 
للرتقيم البالغ عددهم 390 ملف جريح من ابناء 
مديريــات ردفان يف مختلــف جبهات القتال 

والزال استقبال امللفات لدى املكتب مفتوح ليتم 
الرفع بامللفــات امللحقة اىل املحافظة واللجنة، 
ويحذونا االمل بان يتم رسعه ترقيم الشــهداء 
والجرحى  غــري املوظفني، وترقية الشــهداء 
والجرحــى العســكريني واملدنيني واملوظفني 
الحقوق  كافة  ارسهم  ومنح  رواتبهم  وتسوية 
املستحقة يف املســتقبل ورعاية ارسهم رعاية 

كاملة.

• هــل تعتقد أنــه ال زال هنــاك جرحى 
وشهداء مل تسلم ملفاتهم إىل املكتب؟

نعم، حيث تبني أنه بعد نزول لجنة   -
الرتقيــم إىل املكتب أن عدًدا كبرًيا من الجرحى، 

املوظفني وغري املوظفني مل يوثقوا، ومل يسلموا 
ملفاتهم من ســابق وقمنا باستقبال ملفاتهم 
واســتكامل االجراءات والرفــع اىل املحافظة 
واللجنة، وال زلنا مستمرين يف استقبال ملفات 

املتأخرين من الجرحى والشهداء.

• علمنا أن شــهداء وجرحــى ردفان يف 
معارك مواجهة الحويث بجبهة ردفان العند بلة 
الزالوا مظلومني، ويشتيك الكثري من أرسهم.. 

فهل هذا صحيح؟
ال يخفى عىل أحد بــأن الظلم قد   -
بلغ مداه من خالل حرمان شهداء الحرب لعام 
2015م وباألخص شــهداء جبهة ردفان العند 
بلة وشــهداء الحراك الســلمي من حقوقهم 
املرشوعــة والذين هم يف صف املظلومني غري 
املتســاوية حقوقهم مقارنة بحقوق شــهداء 
عدن لعام 2015م، وشــهداء قوات الســاحل 
الغــريب وشــهداء القوات الربيــة واألحزمة 
األمنية، الذين تم اعتامدهم ضمن القوات التي 
تتقاىض رواتــب من التحالف العريب واملجلس 
االنتقايل، فلم يجد أهايل شهداء جبهة ردفان 
السلمي  الحراك  العند- بله- وكرش وشــهداء 
اإلنصاف والتســوية لحقوقهــم وضمهم إىل 
قطاع الشــهداء ضمن القــوات التي تتقاىض 
رواتب بالريال الســعودي من التحالف العريب 
واالكراميات املمنوحة مــن املجلس االنتقايل، 
رغــم املناشــدات واملتابعــات املكثفــة بهذا 
الخصوص والوقفات االحتجاجية التي اقامتها 
ارس الشــهداء يف منصة الشــهداء ردفان يف 

شهر مارس املايض.

هــل تعتقد أن هذا امللف ســيغلق   •
بحصول هذه الفئة عىل الرتقيم والرتقيات؟

الشــهداء والجرحــى مل  ملــف   -
يغلق ومل يعد الرتقيــم والرتقيات حل نهايئ 
ملشــاكلهم وامنا هو حق يخفــف جزء من 
معانــاة الجرحى وذوي الشــهداء من خالل 

اعتامد راتب شهري يعيل ارسهم.

مــا الصعوبات التي ترافق ســري   •
عملكم يف املكتب؟ ومن هم طاقم العمل؟

الســؤال مهم واالجابة عليه  هذا   -
واجبة للتوضيح للعامة بان مكتب الشــهداء 
والجرحى ليــس له اي اعتــامدات مالية او 
مخصص شــهري او موازنة تشــغيلية من 
اي جهة، غري الدعــم القليل املتقطع من قبل 
القائد العميــد مختار النويب، وقيادة املجلس 
االنتقايل ردفان، والتعاون البســيط املحدود 
الذي قدم لنا لتسيري عمل لجنة ترقيم الشهداء 
والجرحئ، من قبل كال من مدير عام مديرية 
حاملني عبدالفتاح حسني ومدير عام مديرية 
املالح انيس محمد نــارص ومدير عام ردفان 
الحبيلني فضل عبدالله احمد، ورئيس املجلس 
االنتقايل بحبيل جــرب، العقيد فيصل جربان 
تعاونهم ووقوفهم معنا  الذي نشكرهم عىل 

إلنجاح عمل لجنة ترقيم الشهداء والجرحى.
كام أن مــن الصعوبات التي ترافق عمل 
كمبيوتر  لجهازيــن  املكتب  افتقــار  املكتب 
ملفات  لحفــظ  ودواليب  والبتــوب  مكتبي 
الشهداء والجرحى واعادة ترميم املكتب، فكل 
تلك الجهود املبذولة والنجاحات التي حققناها 
يف ملف الشــهداء والجرحى ملديريات ردفان 
هي بجهود ذاتية مــن قبلنا وبصمود وتكاتف 
البعض منهم  يبــذل  الذين  املكتب  طاقم عمل 
قصار جهدهــم بالعمل معنا بشــكل طوعي 
ومــن دون اي مقابل وهم )نجران محســن 
حسني، رئيس قسم الكمبيوتر، ومختار محمد 
عوض  واملناضل  األرشيف،  قسم  رئيس  احمد، 
الدعجري، مدير ادارة الشهداء املالح، واالستاذ 
رايد سامل خميس، مدير ادارة الشهداء حاملني، 
وصالح حســني راجح مدير ادارة الشــهداء 
بانتقايل حبيل جرب، وعهــد عيل راجح مدير 

ادارة الشهداء والجرحى حبيل جرب.

• كلمة أخرية تود قولها أو رســالة تحب 
أن توجهها؟

ممثلة  العليــا  للقيادة  رســالتي   -
بالرئيس عيــدروس الزبيــدي رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئــايس، بالنظر اىل ملف شــهداء وجرحى 
بالحقوق  وتســويتهم  استثناء  دون  الجنوب 
املســتحقة واالكراميات املمنوحة فكل شهداء 
الجنوب ضحوا ألجل هدف واحد وهو التحرير 
كاملة  الجنوبية  الدولة  واستعادة  واالستقالل 

السيادة والواجب تسويتهم بالحقوق.
ويف النهاية اناشــد القيادات العسكرية 
من قادة االلوية واملحــاور من ابناء مديريات 
ردفان، وقيــادات املجلس االنتقايل اىل تقديم 
الشــهداء والجرحى  الــكايف ملكتــب  الدعم 
ملديريات ردفان نظري الخدمــات الكبرية التي 
يقدمهــا املكتــب ألرس الشــهداء والجرحى، 
ترافق ســري عملنا  التي  الصعوبــات  وتذليل 
ودعمنا بوســيلة نقل للتنقــل واملتابعة عىل 
مستحقات الشــهداء والجرحى ردفان، ولفت 
والجرحى  الشــهداء  لذوي  واملساعدة  العناية 
املعاقــني يف ظل االوضاع املعيشــية الصعبة 
االهتامم  التي يعيشونها فهم من يســتحقوا 
والرعاية.. والشــكر موصول لطاقم صحيفة 
"األمناء" عىل تسليط الضوء عىل عمل مكتب 

الشهداء والجرحى ملديريات ردفان األربع.

مدير مكتب الشهداء واجلرحى بردفان احملامي وجدان البكري يف حوار مع "األمناء":

لدينا ملفات )1105( �شهداء من ردفان منذ انطالق احلراك اجلنوبي

• نعمل دون أي اعتمادات مالية أو مخصص شهري أو موازنة تشغيلية من أي جهة

• هذه أهم أعمال مكتب الشهداء والجرحى في رباعية ردفان

• ملف الشهداء والجرحى لم ُيغلق والترقيم والترقيات لتخفيف جزء من المعاناة

• نتمنى سرعة ترقيم الشهداء والجرحى غير الموظفين وترقية العسكريين والمدنيين

• أهالي شهداء جبهات )ردفان والعند وبلة وكرش( وشهداء الحراك السلمي لم ُيْنَصفوا


