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قال مدير عام مديريــة حاملني بلحج 
عبد الفتاح حيــدرة إن حاملني متثل البوابة 
الشــالية للحج، وهي إحــدى مديريات 
ردفان األربع وترتبــط بالضالع وعدد من 
املديريــات واملناطق، وهي مدينة الســام 
إبان  للجميع  آمًنــا  ومثلت حاضنًة وماًذا 

الحرب األخرية.
وأشــار إىل أن تعداد سكان حاملني 
ألف نســمة يتوزعون  يتجاوز األربعني 
عىل 18 مركًزا منهــا 16 مركًزا مبناطق 
يعانون من ظروف  نائية  ريفية وجبلية 
الحيــاة الصعبة والقاســية مثلهم مثل 
بقية ســكان أرياف الباد خصوصًا مع 
تدهور الوضع املعييش واالقتصادي يف 

الجنوب.
جاء ذلــك يف حوار صحفــي أجرته 
»األمناء« تطرق حيدرة يف ثناياه لعدد من 

القضايا بحاملني.. إىل تفاصيل الحوار:

صخــر  أبــو  حــاوره/  »األمنــاء« 
املضربي:

األهميــة  عــن  تعرفونــا  لــو  بدايــة 

االســراتيجية التي متثلها حاملني بالنسبة 

للمحافظة؟
مديريــة حاملني هي البوابة الشــالية 
ملحافظــه لحج وترتبــط مبحافظة الضالع 
بالنســبة  ردفان.  مديريات  وباقــي  ويافع 
لألهمية االسرتاتيجية لحاملني هي كا أرشت 
الشالية  البوابة  يف ســياق ســؤالك متثل 
للحج وأحد مديريــات ردفان األربع، وربطت 
الضالع وعددا من املناطق وهناك بعد تاريخي 
نوجزه  ان  نستطيع  ال  للمديرية  واسرتاتيجي 
يف هذه العجالة ولكن ما يجب أن نشري إليه 
ان املديريــة مثلت حاضنة وماذ آمن للجميع 
ابان الحــرب األخرية وكانــت مبثابة مدينة 
للسام وهناك عددا من الخصائص متيزت بها 
عاصمة املديرية وحارضة حاملني مدينة حبيل 
الريدة ومن هذه املميزات وفرة املياه الجوفية 
ابناء  واعتدال مناخها ما جعــل الكثري من 
املديريات املجاورة يفضلون البناء والســكن 
يف هذه املدينة وهذا ماحــظ من خال املد 
العمراين املتزايد كل عام يف هذه املدينة كا 
تتميز حاملني بطيب وســعة صدر اهلها وهذا 
يعكس ما ميلكونه من وعي وثقافة ومحبة 
ووئام صحيح حاملني منطقة نائية ومرتامية 
اال انها متثل قيمة ورقم معروف لدى الجميع 
وتواجدهم يف  ابنائهــا  من خال حضــور 
مختلــف املواقع ســياء يف املراكز العلمية 
املتقدمــة يف مختلف املســتويات واملجاالت 
وهكذا ظلت حاملني ترفــد املحافظة والوطن 
يف مختلف املراحل والظــروف التي متر بها 

الباد.

مــاذا عــن تعــداد ســكان املديرية؟ 

وعىل كم قرى يتوزعون؟ وكيف هي أوضاع 

مناطقها الحالية؟
تعداد ســكان مديرية حاملــني يتجاوز 
الف نســمة تقريبًا يتوزعون عىل  االربعون 
18مركز منهــا 16مركز مناطق جبلية ريفية 
مرتامية االطراف ويعتمد سكانها عىل فاحة 
االرض وتربية املاشــية والوظيفة الحكومية 
ويعانون مثــل غريهم من ســكان املناطق 
النائيــة ظروف الحياة الصعبــة التي يعاين 
منها جميع من يقطنون األرياف ال سيا مع 
تدهور الوضع املعييش واالقتصادي التي متر 
به الباد، ومركزين اخرين بحســب التقسيم 
االنتخايب واالداري يقطنون عاصمة املديرية 
مدينة حبيل الريدة حيث يبلغ سكان عاصمة 

املديرية 14 الف نسمة تقريبًا.
 ما دور السلطة املحلية يف حاملني فيا 

يخص الجوانب الخدمية؟
تلعب الســلطة املحلية الــدور املحوري 
والصعــب وحاولنا بقدر االمكان ان نقف اىل 
جانب املجتمع من خال العمل عىل توفري ما 
استطعنا توفريه من خدمات اساسية لسكان 
املديرية يف مختلف الجوانب وكذا نعمل عىل 
املانحة والرفع  الدولية  املنظات  توجيه عمل 
وبهذا  األولويات  بحســب  االحتياجات  إليها 
نكون قد ملســنا ووفرنا ولو جزء بسيط من 
احتياج املجتمع مع اننا نعاين ونواجه الكثري 
مــن الصعوبات التي ترافــق الحياة اليومية 
للســكان يف ظل الظــروف الصعبــة التي 

يعيشها املجتمع والتي تزداد تفاقم كل يوم.

التشــغيلية  امليزانيــة  يخــص  فيــا 

للمديرية بكم تقدر؟ وفيم يتم إنفاقها؟
كل اعتادنــا عــىل مــوارد مديريتنا 
الشــحيحة اصًا وال يوجد اعتــاد ميزانية 
مركزية من الدولة منــذ ان توليت زمام امور 
املديرية وإىل يومنا هذا.. وهذه املوارد املحلية 
الشحيحة نسخرها يف رصف الشوارع وشق 
الرتبية  ادارة  مســاعدة  يف  وكذلك  الطرقات 
والصحة واالمن وتوفري ما يتطلب لتســيري 
التنفيذية إضافة ملســاعدات  عمل املكاتــب 

بعض املرىض وفق االمكانيات املتاحة.

هــل مثــة مــوارد حيويــة بحاملــني 

تحســني  منهــا يف  االســتفادة  باإلمــكان 

الخدمات وأوضاع املواطنني؟
مديريتنا ريفية جبلية وعرة ال توجد بها 
مصانع وال توجد بها موارد يعتمد عليها فقط 
مواردنا من سوق القات الذي أنشأناه بجهود 
ذاتية والبسطات واملحات التجارية املحدودة 
باإلضافة اىل ايراد مكتب االرايض وما يورده 
هــو يشء يســري باإلضافــة إىل الرضائب 

والواجبات الزكوية.

ماذا عن املشاريع األساسية باملديرية 

هل مثــة إحصائية ملا تم إنجــازه وما هو 

متعرث خالل الخمسة األعوام املاضية؟
رغم الظروف الصعبة التي منر بها ومير 
بها الجميع ورغم شــحة املوارد اال ان ما تم 
تحقيقه من مشاريع يشار إليها بالبنان وكل 
يشء موثق لدينا، فعىل ســبيل الذكر دعني 
استعرض ابرز املشاريع التي تم إنجازها هذا 
العام حيث تم رصف الشــارع العام بعاصمة 
شــق  وكذا  ريال  91مليون  مببلــغ  املديرية 
طريق اضوان الذي كلف اىل االن مبلغ تجاوز 
40مليون ريال وكذا دعمنا لعدد من املشاريع 
الصغــرية يف بعض مراكز وقــرى املديرية 
كمساهمة من السلطة املحلية.. وخال االيام 
مرشوع  باستكال  سنرشع  القادمة  القليلة 
مدرســة حبيل العجوز احد ابرز املشــاريع 
املــرشوع مرصودة  قيمة  وتكلفــة  املتعرثة 

وموجودة لدينا يف حساب املديرية بالبنك.

للســلطة  التنفيذية  املكاتب  هل عمــل 
املحلية باملديرية مفعل يف كافة الجوانب؟

نعم جميع املكاتب التنفيذية األساســية 
مفعل بل عملنا عىل تأسيس وتفعيل عددا من 
فروع املكاتــب التي مل تكن موجودة من قبل 

واألمور ماشية عىل ما يرام.

التي  والتحديــات  الصعوبات  أبــرز  ما 
تواجه عمل السلطة املحلية باملديرية؟

والصعوبات  التحديــات  من  عدد  هناك 
التي ترافق سري عملنا وابرز هذه الصعوبات 

نجــاح العملية التعليمة 
كثريًا  عليها  نعول  والتي 
عىل اعتبار ان مخرجاتها 
اهــم ثــروة ألن ثروتنا 
فرضوا  الذي  شبابنا  هم 
ابــرز  يف  وجودهــم 
مختلف  يف  الجامعــات 
التخصصــات واملجاالت 
وهناك عددا من الخرجني 
بســوق  انخرطوا  الذي 
وخارج  داخــل  العمــل 
متميزين  وكانــوا  الباد 
ملديريتنا  فخــر  ومصدر 
لذا اصبح هم التعليم هم 
يؤرق الجميع ألننا نعمل 
االرتقاء  عــىل  جاهدين 
والعمليــة  بالتعليــم 
يف  نعانيه  وما  التعليمة 
الجانــب هو توقف  هذا 
الوظائــف منــذ عــام 
2011م مل يتــم توظيف 
اىل  ضف  واحــد،  معلم 
ذلــك تقاعد عــددا اخر 
اخر  وعددا  املعلمني  من 
واملرىض  الوفيــات   من 
وهنــاك ازدياد كبري يف 
يف  الطاب  وعدد  كثافة 
املديرية،  مدارس  مختلف 
هذا األمر خلف عبى وهم 
اجله  من  ســخرنا  كبري 
حيث  االمكانيــات  ُجل 
املايض  العام  سخرنا يف 
ما يقــارب ثاثة مايني 
لصالح  شــهريًا  ريــال 
وهذا  الرتبيــة  مكتــب 
العام رصدنا مبلغ مليون 
وســبعائة الــف ريال 
ونعمل  وعملنا  شــهريًا 
الرتبية  مكتب  جانب  إىل 
يف تذليــل الصعوبــات 
استمرار  شانها  من  التي 
يف  التعليمية  العمليــة 
وبشــكل  املديرية  ربوع 
جيــد وكــذا تحســني 
للمعلم  املعييش  املستوى 
وما نتمناه من الدولة هو 
ركيزة   اهم  إىل  تلتفت  ان 
وإن تعالج وضع املعلمني 
املســتوى  وتحســني 

املعييش لهم.

بيشء  نتحــدث  لو 
الوضع  عن  اإليضاح  من 

الصحــي واألمني وكــذا التعليــم والجانب 
املعييش واالقتصادي باملديرية كيف تبدو كل 

هذه املجاالت؟ وما دوركم كسلطة محلية؟
هناك تقدم ملحوظ يف مختلف املجاالت 
التي ذكرتها يف ســياق ســؤالك وابرز هذه 
الجوانــب الجانــب الصحي حيث شــهدت 
مديريتنا تقدم ملحوظ يف مســتوى تقديم 
البنية  تأهيل  إعــادة  الصحية وكذا  الخدمات 
التحتية ملستشفى حاملني وتوفري املستلزمات 
واالجهــزة الحديثة وهذا ما اشــاد به مدير 
مكتب الصحة باملحافظة عند زيارته االخرية 

للمديرية.

ما أبرز املشاريع املتعرثة باملديرية؟
أبرز املشــاريع ايل كانــت متعرثة هي 
مدرســة حبيل العجوز، والتــي عملنا عىل 
تصفيتها مــع املقاول الســابق والتي اعلنا 
املناقصة فيها وسيتم فتح مظاريف املناقصة 

وعطاء املقاولني األسبوع القادم.

تحريك  يف  إســهام  لكم  كان  مؤخــرا 
مرشوع طريق الشــهيد عيل قاســم رشيبة 
حدثنــا أوال عــن أهمية هذا املــرشوع وما 
الصعوبات التي تعيق تحقيقه وإىل أين وصل 

وما دوركم كسلطة محلية؟
هذا املرشوع الحيوي ميثل رشيان حياة 
الطريق  التي مل تصلهــا  املناطــق  لعدد من 
من قبل وســريبط هذه املناطــق التي كانت 
الحياة مبناطق  الطريق رشيان  محرومة من 
أخرى وإنجــاز هذا املرشوع ســيعمل عىل 
كرس العزلة والحاجــز الجغرايف بني حاملني 
والشــعيب ويزيدنــا إرصار لربــط حاملني 

بالشعيب بطريق تخفف من معاناة الناس.

كيف هي عاقة الســلطة املحلية برجال 
املال واألعال داخل الوطن وخارجه وهل لهم 

دور يف خدمة املديرية وفيم يتمثل؟

تربطنا برجال املال واالعال عاقة 
طيبــة ووطيدة عنوانهــا العمل والهم 
املشــرتك ونعمل معهم ومــع املجتمع 
يف محك واحــد وانجزنا ســويًا عددا 
من املشــاريع ولرجال املــال بصات 
ومســاهات بإنجاز عددا من مشاريع 
املديرية ولهم حضور  الطرق يف عموم 
والبناء ولعبوا دور كبري  بالتنمية  طيب 
اىل جانب السلطة املحلية بالتخفيف من 

معاناة املجتمع.

ما خطة الســلطة املحلية للعام 

القادم وماهي أولويات عملها؟
خطتنا للعام القــادم الرتكيز عىل 
تحســني وضــع الخدمــات بعاصمة 
املديريــة ونركــز عىل اهــم الخدمات 

كهرباء ومياه وتعليم وصحة.

هل أنتم راضــون عن أداء ودور 

الســلطة املحليــة وما مــدى تفاعل 

الدولة مع مطالبكم؟
نعم راضون عــا قدمناه ونطمح 
دومًا إىل األفضل واالستفادة من اخطاء 
املايض والعمل عىل تصحيحها يف ظل 
غياب تــام للدولة، فــأي دولة تتحدث 

عنها!؟.

شــهدت  املاضيــة  األشــهر  يف 

حاملني رصاعات مسلحة عىل األرايض 

وهناك قتىل وإصابــات مبعية ظهور 

عصابات مســلحة حاولت االســتيالء 

عىل مبــاين حكومية باملديرية حدثنا 

عن هذا األمر بالتفصيل؟
معلوماتــك عــن هــذه األحداث 
غري صحيحــة إذا ما كنــت تقصد أن 
اإلشكاليات حصلت عىل االرايض ولكن 
ما حصل من مجموعة شــباب متادوا 
كثريا مبارســاتهم بإطاق الرصاص 
همجية  بطريقــة  األيــام  معظم  يف 
وفوىض خاقة ومتادوا حتى تجاوزت 
مرافق  طالت  التــي  اعتداءاتهم  حدود 
الدولة واقولها برصاحة هناك من يدعم 
واالســتقرار  االمن  وزعزعة  الفوىض 
باملديرية وهذا ما عكسه ارصار هؤالء 
الشــباب يف تنفيذ ما يرمون إليه من 
املديريات  ان هنــاك يف  واظن  اهداف 
املجاورة لنا نفس التوجه والداعم لذلك 

هي جهة واحدة.

تعرضت حسب اعتقادي يف االيام 
القليلة املاضيــة كمدير ملديرية حاملني 
لحملة إســاءة كبرية طالبــت بإقالتك كيف 

تنظر لهذه الحملة وكيف تعاملت معها؟
حملة إســاءة كبرية هذا ال يوجد ولكن 
هنــاك اصوات نشــاز تظهر بــني الفينة 
واالخرى وهذا األمر ال نكرتث له كثريًا ألننا 
نقدمه  بأنفســنا ومبا  الكبرية  الثقة  منتلك 
مــن اجل مديريتنــا وما نكنــه يف قلوبنا 
لجميع ســكان املديرية وااليام كفيلة دعها 
هي من تبني الخري من الرش وتبني من فقد 
التمييز بني الحــق والباطل وبني من يخدم 
الناس كافة وبني مــن يخدم اجندة خاصة 
ولكن رغم تلك الرســائل السلبية واالصوات 
النشاز التي نســمعها احيانًا باملقابل هناك 
اصوات ورســائل ايجابية رسائل شكر من 
الطاقة  متنحنا  مــن  وهي  نحييها  املجتمع 
االيجابية التي من خالها نســتمد العزمية 

واالستمرارية.

مدير مديرية حاملني بلحج عبدالفتاح حيدرة يف حوار مع »األمناء«:

حاملني مدينة ال�سالم ومثلت مالًذا اآمًنا للجميع يف احلرب الأخرية

• )40( ألف نسمة يعانون ظروف 
الحياة الصعبة والقاسية

• هناك من يدعم الفوضى 
وزعزعة األمن واالستقرار بحالمين


