
االثنين : 3 / 1 / 2011م 
 الموافق :28 / محرم / 1432هـ 

لقاء12العدد: )1536(

أبناء صعدة سيشاركون في االنتخابات 
وسيلحقون الهزيمة بالمرجفين

أمين محلي صعدة لـ»الميثاق«:

۹ في صعدة كما تتابعون يحاول المشترك تسجيل 
أكثر من موقف لتحقيق أهداف حزبية من خالل عقده 
لقاءات تصدر عنها بيانات نارية..  كيف تفسرون هذا 

السلوك ولماذا يتم في هذا التوقيت؟
- أبناء محافظة صعدة  اصبحوا اليوم أكثر وعيًا 
وادراك��ًا من أي وقت مضى، فهم ينشدون السالم 
ويقفون موقف رجل واحد مع رجل السالم والتنمية 
واالعمار فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام -حفظه 
اهلل- فالمواقف المشرفة والدعم الالمحدود في مجال 
التنمية واالعمار وإحالل السالم وازالة شبح الفتنة 
ورعاية النازحين والمتضررين والتوجيه المستمر 
لقيادة السلطة المحلية والحكومة بتوفير كل ما 
أمكن النتشال المحافظة من تبعات الفتنة كل ذلك 
لم يعد خافيًا على  ابناء المحافظة الذين أصبحوا 
يدركون ويعون مسئوليتهم للحفاظ على أمنهم 
واستقرارهم والوقوف في وجه كل من يريد اشعال 
الفتنة من جديد.. أما ما يدعيه المشترك بأنه يناضل 
من أجل صعدة وأبنائها  كنا نتمنى أن نرى قافلة 
إغاثة او ايواء نازح او مشاركة في اعمار منزل واحد 
خالفًا على أنهم لم ينطقوا بكلمة صدق طيلة ست 
سنوات مضت.. ولكن لالسف لم نجد إاّل التحريض 

ومحاولة اشعال الفتنة كلما هدأت.
۹ أطلقت الحكومة مؤخرًا عددًا كبيرًا من العناصر 
الممتمردة.. كيف تنظرون لهذه الخطوة وما الذي 

يجب أن تستفيد منه تلك العناصر؟
- نأمل أن تتفاعل تلك العناصر المغرر بها مع هذه 

الخطوة ومع قضايا الوطن وتعزز أمنه واستقراره.
۹ أح��زاب المشترك تقول إنها تناضل من أجل 
صعدة وأبنائها..  خطاب كهذا كيف ينظر له أبناء 
ص��ع��دة.. وم��ا موقفهم من االت��ف��اق األخير بين 

المشترك والحوثيين؟
- لن يتوافر االمن واالستقرار إال تحت مظلة الدولة 
والنظام والقانون ويكفي صعدة ست سنوات حرب 
دمرت فيها المدارس والمستشفيات ونهبت مولدات 
الكهرباء ومضخات المياه ودمرت االتصاالت والمزارع 
والمباني الخاصة والعامة وش��ردت االسر ولم تر 
صعدة من احزاب اللقاء المشترك إال تأجيج الفتن 

وزرع االحقاد بين أبناء الوطن.
لكن صعدة اآلن أصبحت أفضل من أي وقت 
مضى فاألمور تسير بشكل جيد في كافة الجوانب 
التنموية والخدمية  ورجعت السلطة المحلية  الى 
كافة المديريات التي كانت التتواجد بها وتمارس 
أعمالها وفقًا للقانون واصبح المواطنون والمشائخ 
والشخصيات االجتماعية يلتفون ح��ول قيادات 
السلطة المحلية في المحافظة والمديريات.. ونود 
ان نؤكد أن ابناء صعدة سيمارسون استحقاقهم 
الدستوري في االنتخابات في موعدها المحدد ولن 

يكون هناك أي اشكاليات ان شاء اهلل.
عودة الحياة

۹ ما الدور الذي اضطلعت به السلطة المحلية في 
هذه الحالة..؟

- السلطة المحلية ومنذ ايقاف الحرب سعت 
جاهدة وبكل تفانٍ الى إعادة السكينة  الى قلوب 
المواطنين ووضع الخطط والبرامج واعطاء األولويات 
لألمور المهمة والضرورية التي تستدعي البدء فيها، 
ولقد سارعت السلطة المحلية وبرئاسة االخ محافظ 
المحافظة العميد طه هاجر الذي كان له الدور األبرز 
وكذا االخ��وة الوكالء والهيئة االداري��ة للمحافظة 
باتخاذ أول ق��رار وه��و إع��ادة جميع الطالب الى 
مدارسهم، إذ بلغ عدد الطلبة اكثر من مائة وعشرين 
ألف طالب وطالبة حرموا من الدراسة لمدة عام كامل، 
كما تم ارسال المدرسين الى كافة المديريات وقمنا 

باستدعاء الطلبة الجامعيين والبدء بالتدريس في 
الكليات الجامعية الموجودة بالمحافظة، بعد ذلك تم 
التوجه نحو فتح الطرقات وايصال المؤن الغذائية 
وك��ذا مادتي الديزل والبنزين اللتين كانتا غير 
متوافرتين بسبب قطع طريق صعدة - حرف سفيان 
والذي أدى الى موت بعض االشجار المثمرة ونقص 
كبير في المواد على المواطنين.. وفي نفس الوقت 
شُكلت الفرق الميدانية المتخصصة والفنية العادة 
االتصاالت واصالح ما تم تدميره، وكذا الكهرباء، 
وخاصة كهرباء الريف المتضررة كما قيمنا حاالت 
الضمان االجتماعي المتراكمة والتي توقفت بسبب 
عدم قدرة المستفيدين على الوصول، أيضًا تم اعادة 
الخدمات الصحية وتشكيل فرق طبية متنقلة.. ورغم 
الظروف التي كانت تواجهنا حينها إال اننا استطعنا 
ان نقطع شوطًا كبيرًا في اعادة الحياة الطبيعية، في 
الوقت الذي واجهتنا مشكلتان مهمتان هما: عملية 
ايواء النازحين وصرف المواد الغذائية والمالبس 
لهم وللمتضررين، إذ ان الكم الهائل للنزوح يوجد 
في مركز المحافظة واليوجد لدينا االمكانات.. 
والقوافل الشعبية والهيئات الداعمة تذهب الى 
المزرق في حجة أو الى عمران.. هنا كان علينا ان 
نتحمل مسئولياتنا وبالفعل تم استدعاء المنظمات 
والتنسيق فيما بينها لتقديم الدعم للنازحين منذ 
بداية الحرب االخيرة وحتى شهر م��اي��و2010م 
وبعدها حاولنا ارجاع النازحين والمتضررين الى 

منازلهم  واليزال العمل متواصاًل حتى اآلن.
المشكلة الثانية : جانب التنمية والمشاريع المتعثرة 
واستدعاء المقاولين وترميم وإعمار ما دمرته الحرب 
حيث قمنا بإعالن المشاريع ومناقصاتها ومتابعة 
المقاولين  وحل االشكاالت المتعلقة بالمشاريع 
المتعثرة واستدعاء الصناديق التنموية لالستمرار 
في العمل ومساعدتنا في هذا المجال، وحقيقة ان 
هناك مشاكل عدة واجهتنا ولكن بفضل اهلل سبحانه 
وتعالى ثم بفضل التوجيه المستمر لنا من قبل 
قيادة المحافظة ممثلة باالخ المحافظ وكذا المتابعة 
المستمرة من قبل فخامة االخ رئيس الجمهورية 
-حفظه اهلل- لقيادة المحافظة بهذا الخصوص.. 
استطعنا ان نستمر وان ننجح وان نكون صادقين 
فيما وعدنا به وهذا شيء واقعي وملموس.. ونتمنى 
ان تهدأ النفوس اكثر وان يلتزم الحوثيون بخيارات 
السالم وعدم إحداث الخروقات التي تحصل بين 
الحين واآلخر.. وسنجعل من محافظة صعدة منارة 
للتنمية وسيعم الخير كل أبنائها وسنعيد إعمار كل 

ما دمرته الحرب.
التعويضات أولوية

۹  ماذا عن التعويضات التي تقدم الى المواطنين؟
- التعويضات التي تقدم للمواطنين من قبل 
الدولة كثيرة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة 
االخ رئيس الجمهورية -حفظه اهلل- يولون جانب 
التعويضات جل اهتمامهم.. فلقد صدر القرار 
الجمهوري بإنشاء صندوق اعمار صعدة وذلك بهدف 

تعويض كافة المواطنين من أبناء المحافظة، وقد 
عملنا جاهدين في المجالس المحلية على تسهيل 
كافة مهام صندوق االعمار في الفترة السابقة 
لكي يتمكن من اج��راء حصر دقيق وتوثيق لكل 
المنشآت الخاصة والعامة وتم التعويض وبكلفة 
اكثر من مليار وسبعمائة مليون.. ولكن -لالسف- 
توقفت أعمال الصندوق عند بدء الحرب السادسة 
واآلن استمر التعويض للمرحلة الثانية وهناك دعم 
لجانب التعويضات يقدر بأكثر من عشرين مليار ريال 

وسنعمل على تعويض كل ماتم تدميره او نهبه.
عودة %60 من النازحين

۹ بالنسبة للنازحين.. ما الجديد على صعيد 
إعادتهم الى ديارهم والسقف الزمني الذي تتطلبه 

عملية كهذه؟
- نعمل في قيادة المحافظة مع الجهات المختصة 
إلعادة النازحين الى منازلهم وتوفير االحتياجات التي 
يتطلبها وضعهم الصعب، وقد تم اعادة قرابة %60 

منهم، واليزال العمل جاريًا.
مدارس الخوف

۹ نشر قيم الوسطية واالعتدال.. هل من دور 
فاعل تقوم به السلطة المحلية في هذا الجانب وما 
الذي تأخذونه على دور المؤسسات المركزية المعنية 

بهذه القضية؟
- ديننا االس��الم��ي الحنيف يدعونا للوسطية 
واالعتدال ونبذ العنف والمغاالة، وعلينا جميعًا 
السلطة المحلية او العلماء االجالء ومكتب االوقاف 
واالرشاد وكل الجهات التوعوية واالرشادية تحمل 
مسئولياتنا أمام اهلل سبحانه وتعالى والعمل على 

نشر الوسطية واالعتدال ونبذ الخالفات والصراعات 
المذهبية والطائفية التي التؤدي إال إلى التناحر 
والتباعد والذي اليخدم إال أعداء الوطن واعداء السالم 

واالستقرار.
ونتمنى ان تتحمل وزارة االوقاف مسئوليتها تجاه 
مايحدث في بعض المديريات من فتح مدارس دينية 
ال إشراف عليها، بل واليوجد هناك اشراف على بعض 
المساجد والجوامع والذي يعد من صميم عمل وزارة 

االوقاف ومكاتبها في كل محافظة.
۹ هل هناك حاجة إلعداد خطة نوعية شاملة تمكن 
مختلف الفعاليات شعبية ورسمية من لعب دور في 

هذا الصدد؟
- اليوجد هناك أي خطط فعلية تؤدي ثمارها وانما 
يوجد هناك اجتهادات من قبل بعض العلماء ومن 
مكتب االوقاف وانا أرى ان هذا الموضوع مهم ويجب 

ان يعطى أولوية واهتمامًا.
إنجازات ملموسة

۹ باإلمكان أن تعطونا صورة سريعة عن أبرز 
االنجازات التي أمكن تحقيقها في صعدة؟

- ما تحقق لمحافظة صعدة كثير وخالل هذا العام  
تمت الموافقة واصدار القرار الجمهوري من قبل 
فخامة االخ رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة صعدة.

كما تم انجاز كثير من المشاريع التنموية ومنها 
الكهرباء بقدرة )8( ميجاوات وكذا اعالن مشروع 
الكهرباء )15( ميجاوات، كما تم تنفيذ أعمدة االنارة 
بكلفة أكثر من خمسمائة مليون ريال، وتنفيذ كلية 
المجتمع وبنسبة انجاز 30% والمعهد الصناعي وكذا 
المعهد التجاري وبناء سكن للمدرسين، ومبنى مكتب 
التعليم المهني وبكلفة تقدر بثالثة مليارات في 

مجال التعليم الفني.
أي��ض��ًا ت��م رص��ف وسفلتة وش��ق ش���وارع مركز 
المحافظة والعمل ج��اٍر اآلن إلج��راء المناقصات 
للمشاريع المهمة في مركز المحافظة والمديريات 
اذ تم اعالن اكثر من سبعين مشروعًا محليًا وتم 
االنتهاء من اتخاذ االج��راءات القانونية واستالم 
المواقع من قبل المقاولين ، كذلك تم استكمال 
تركيب الشبكة لمياه صعدة المدينة، وتم اعالن 
مشروع حفر آبار ومد أنابيب مشروع المياه لمناطق 
يرسم، الجوازات، قحزة، ومن مشروع االشغال العامة 

وبكلفة تقدر بمليون دوالر امريكي.
وتم اعالن إنشاء عدة سدود وحواجز مائية ومازالت لجنة 
المناقصات العليا ووزارة الزراعة تعمالن على استكمال 

االجراءات والبت فيها بكلفة تزيد عن مليار ريال.
بالنسبة لمشاريع الطرقات المتعثرة يتم متابعتها 
ومحاولة حل االشكاليات المتعلقة غالبًا باالسعار 

وعدم صرف مستحقات المقاولين..
وأخ��ي��رًا ت��م اع��الن م��ش��روع الطاقة الخامسة 
وستحظى محافظة صعدة بجزء كبير منه تعويضًا 

لها عما فاتها خالل االعوام السابقة.
120 مليارًا للتنمية

۹ ما أبرز المشاريع التي تتطلعون الى تحقيقها 
خالل العام الجاري2011م؟

-لدينا مصفوفة تنموية مهمة وخطة خمسية تم 
االعداد والتحضير لها تتولى كافة مشاريع المحافظة 

بكلفة تقدر بمائة وعشرين مليارًا.
۹ كان هناك حديث عن مطار صعدة والتهيئة 
إلدخاله في الخدمة.. ما الجديد على صعيد هذا 

المشروع الحيوي؟
- مطار صعدة اآلن يعتبر شبه جاهز واصبح 
يستقبل الطيران للهبوط فيه ولكن اليزال هناك 
احتياج لتسويره وتجهيز صالة االستقبال وغيرها 

من  االحتياجات.
نحو االنتخابات

۹ كلمة أخيرة تودون قولها؟
- أحب أن أقول إن السلطة المحلية في محافظة 
صعدة مستمرة في عملية السالم واحالل االمن 
واالستقرار والتنمية واالعمار وتقديم الخدمات في 
كافة ارجاء المحافظة وبدون استثناء.. ونؤكد أن 
وضع المحافظة اآلن أفضل مما كان عليه سابقًا، 
وندعو كل الشرفاء والمخلصين والوطنيين من 
أبناء المحافظة الى العمل بروح الفريق الواحد 
لدعم جهود السالم ونبذ كل من يدعو الى التفرقة 
واشعال نار الفتنة وتدمير المشاريع وعرقلة االعمار، 
كما نؤكد أن ابناء  صعدة ماضون نحو ممارسة 
استحقاقهم الدستوري وخ��وض االنتخابات في 
موعدها المحدد، ولن يكون للمرجفين والمشككين 

إال الخزي والعار وجر أذيال الهزيمة.

أكد األخ محمد العماد- أمين عام المجلس المحلي في محافظة صعدة- أن أبناء  
صعدة ماضون في ممارسة حقهم الدستوري وخوض االنتخابات النيابية في 
موعدها المحدد ولن يكون للمرجفين والمشككين إاّل الخزي والعار وجر أذيال الهزيمة.
وقال في حوار مع »الميثاق«: كنا نتمنى من المشترك أن يسهم في أعمال االغاثة 

واإلعمار بداًل من محاوالت اشعال الفتن..
مؤكدًا أن لدى محافظة صعدة مصفوفة تنموية لتنفيذ مشاريع في مختلف مديريات 

المحافظة بتكلفة 120 مليارًا..
مشيرًا إلى أنه تم إعادة %60 من النازحين، وهناك إضافة مبلغ 20 مليارًا لتعويض 

المتضررين  جراء الفتنة.. حول ذلك وغيره في اللقاء التالي:

  لقاء: منصور حزام

بالدنا تستلم الخطة اإلنسانية 
األممية بقيمة 224 مليون دوالر

»الميثاق« - خاص: 
 ت��س��ل��م��ت ب���الدن���ا من 

البرنامج االنمائي لألمم المتحدة 
ن��س��خ��ة م��ن خ��ط��ة االس��ت��ج��اب��ة 
االنسانية المقدمة م��ن األم��م 
لجاري  ا للعام  لبالدنا  المتحدة 

2011م وال��ت��ي دش��ن��ت عالميًا 
نوفمبر الماضي ومحليًا  بصنعاء 19 

ديسمبر 2010م.
وتتضمن الخطة تقديم 224 مليون 

دوالر لمساعدة )1.8( مليون يمني و)1.5( مليون 
طفل يعانون من سوء التغذية وللنازحين بسبب فتنة 

التمرد بصعدة  و)239.000( من الالجئين 
األفارقة المتواجدين في بالدنا.

وذك���ر ب��ي��ان ص���ادر ع��ن المركز 
االع��الم��ي لألمم المتحدة ان��ه من 
المتوقع أن تقوم المساعدات بتغطية 
االحتياجات المطلوبة في األوقات 
الحرجة وتلبي متطلبات االنعاش 

المبكر.
مشيرًا الى أن منظمة األمم المتحدة 
في بالدنا عاكفة على وضع أطر المساعدات 
التنموية 2012-2015م كإطار استراتيجي عام 

للنشاطات التنموية في اليمن.

كل عام والجميع بألف خير.. أيام   
جديدة يقود دفتها الرقم 2011م 
وتحمل في دورانها العديد من 
األمنيات والتطلعات على مستوى كل فرد.
أعتبره ف��أاًل غير جيد بالنسبة لي أن 
أب��دأ أسطر السنة الجديدة بحروف ال 
جديد فيها، وذلك استجابًة لفكرة مازالت 
تفرض نفسها بشدة في محاولة للعودة 
الى هموم ومشكالت لعلها أول ما يواجه 
االنسان اليمني وأكثر الهواجس اليومية 
إقالقًا لحياة المجتمع والتي قد تودي به 

إلى الهالك.
 ما الذي يمنع أن تجعل أول أهداف أيامك 
القادمة للعام 2011م أن تمضي بال قات.
 وما الخلل الذي سيحدث لو أنك جعلت 
أحوالك الصحية والمادية العلمية والعملية 
تتحسن وتصبح أفضل مما هي عليه لو 
أنك تخليت عن عادة التهام الوقت الذي 
يمنحك حالة وهٍم مؤقت، وتظل لساعات 
تنظر لما حولك على نحو أفضل بينما هو 
كذلك وليس كذلك بالتأكيد على مستواك 

الشخصي.
أجزم أن أغلب الصحف اليمنية ممن تقدم 
النصح وتحذر، تعتمد على أوراق القات في 
إصدار أعداد صفحاتها الورقية أهم من أي 
شيء آخر، وإذا انعدم »الغصن« كما هو 
الحال في أيام كهذه نراها تعاني حالة من 

شحة األفكار وتدنٍّ في األداء.
ذلك أن الموجودين في السوق الصحفية 
أكثر فئات المجتمع تعاطيًا للقات وأكثرهم 

تأثرًا بموجة البرد وغالء )العالقيات(..
 خاصة أن األجور الشهرية التي يحصلون 
عليها بالكاد تكفي للقات »الملهم«... 
وأتحدى أي رئيس تحرير إثبات عكس 

ذلك.
 ودعك من اإلشارة  الى استثناء المأساة 
لمن يطلق عليه الصحفي المدلل ابن عم 

رئيس التحرير وصاحب صاحب االمتياز.
لماذا ينظر للقات بمثابة أكسيد الحياة 
لليمنيين.. بينما هو قاتل ولص ومحترف.!
مبتدأ الفساد في بالدنا وخبره القات، 
وفاتحة الرشوة »حق ابن هادي« القات 

ايضًا.
 وهو الذي يجعل الناس في حالة استنفار 
تام لدرجة توحي أن الجميع وزراء ومديرو 

شركات تجارية.
 وفي الحقيقة كل هذا االستعجال يعقبه 
الجلوس لساعات طويلة فيما يسمى 

دواوين ألف ليلة وليلة.
ستكون بداية موفقة لو قررت من اآلن 
اإلق��الع عن تعاطي القات وص��واًل إلى 

اقتالعه من أراضينا الزراعية..
ويكفي أن ح��وال��ى 400 ع��ام مرت 
ف��ي »ال��ك��ي��ف« واع��ت��الء االم����واج فوق 
»الصوطية«.. قد يقول أحدهم وأية حياة 

بدون قات!
أو كما يتغنى أحد االصدقاء »إْن مر يوم 
من غير مقوات ما ينحسبش من عمري«.

 مثل ه��ؤالء ربطوا مصيرهم ب��أوراق 
مسمومة.. ومع هذا سيظل المغني يغني.. 

وأنت بالعود تتهنى وطعم المثاني..!!

 نجيب شجاع الدين

»قيتانجي«

عودة قرابة 60% من النازحني إىل ديارهم
ال توجد خطة لرتسيخ جذور الوسطية يف أوساط الشباب 
لدينا مصفوفة تنموية للعام الجديد بأكثر من مائة مليار 
مطار صعدة سيدخل الخدمة قريبًا

املشرتك حرض ضد 
إغاثة أبناء صعدة 

والجميع لن ينسى ذلك

نتمنى أن يسهم  املفرج 
عنهم يف تعزيز األمن 

واالستقرار

عشرين مليارًا دعم 
جديد للتعويضات

محكمة غرب تعز تبرئ مدير مكتب الخدمة
»الميثاق«  

 قضت محكمة غرب تعز االبتدائية ببراءة مدير عام مكتب 
الخدمة المدنية بتعز عبدالسالم الحزمي من التهم المنسوبة له، 
منها قضية الدكتور ياسين علي معوضة الذي اتهمه بالتزوير في 
محررات رسمية وقضية بلقيس عبدالواحد عبدالصمد الذي اتهم 

مدير الخدمة المدنية في احتجاز رواتبها.
وفي تصريح ل�»الميثاق« قال عبدالسالم الحزمي: إن القضايا التي 
أثيرت أمام القضاء وأصدر القضاء أحكامًا في جميعها تبين أنها ذات 
طابع إداري بحت وأن اإلجراءات المتخذة في معالجتها هي من 

صالحيات واختصاصات الخدمة المدنية.
 وأضاف: بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد المكتب فهي 

مرفوعة من قبل أشخاص يشعرون أنهم ظلموا في عملية التوظيف 
وهذا األمر من حقهم ومن حق أي شخص يرغب في التظلم لدى 
القضاء.. علمًا بأن القضاء قد فصل في بعض تلك القضايا بعدم 
القبول وجاٍر الفصل في بقية القضايا االخرى، وعتبي على بعض 
الصحف والمواقع االلكترونية التي وجهت لي العديد من التهم 
منها التزوير والفرار من وجه العدالة وعدم االمتثال للسلطات 
القضائية وغيرها من التهم دون أن يتحروا الدقة في المعلومات 
واالستيضاح من كافة االطراف، مع تقديري لهم حتى وإن 
أساءوا لي، ومن حقي عليهم أن ينشروا خبر براءتي 
من مختلف القضايا المنسوبة لي وبإمكانهم ان 
يطلعوا على تلك األحكام وقد حددت أسباب 

منطوقها.


