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المحافظ جمال العاقل لـ«الميثاق» :

تجاهل حكومي متعمد لمأساة أبين
نتمنى ان
يكون انشاء
الصندوق
لتضميد
جراح أبناء
المحافظة

في اطار زيارتنا لمحافظة أبين قبل اجازة عيد االضحى المبارك واالطالع
على اوضاعها كان لنا لقاء مع محافظها الشاب جمال ناصر العاقل الذي
سلط الضوء على كثير من االشكاليات واالمور التي تعترض عملية االعمار
واعادة تطبيع الحياة والتخفيف من مآسي المواطن فكانت هذه الحصيلة..

لقاء :بليغ الحطابي
۹م���اذا عملتم ف��ي أب��ي��ن منذ
تعيينكم محافظاً لها؟
 أو ًال أرح��ب بكم على اعتبار أن
وسائل اإلعالم هي العامل المساعد
في تصويب الكثير من االختالالت
لنصل إ ل��ى منظو مة حكم ر شيد ،
فأوضاع المحافظة ال تخفى عليكم,
فهي تعرضت لمأساة حقيقية البعض
لم يستوعبها بعد ،وأتمنى من كل
الجهات أن تكون على قدر من استيعاب
هذه المأساة ويكون لها دور إيجابي
وملموس معنا لمواجهة ما تعرضت له
أبين خصوصًا في زنجبار وخنفر ومن
أحداث مرت على مديريات المحافظة
مديرية تلو األخرى والتي دمرت فيها
كل البنى التحتية وأخرت عملية التنمية
إلى حد كبير جداً ،علماً أن أبين من أكثر
المحافظات فقراً واحتياجاً ،وهذه األزمة
ألقت بظاللها على حياة المواطنين
كلهم ونحن منذ الوهلة األولى منذ أن
وطأت أقدامنا لتحرير هذه المحافظة
من االرهابيين شعرنا أننا أمام مسؤولية
جسيمة و تحدٍ كبير
وبالقدر ال��ذي علقنا
آم��ال��ن��ا ع��ل��ى دع��م
الحكومة التي كانت
معنا لحظة بلحظة ,
بالقدر الذي كان أملنا
كبيراً على أبناء هذه
المحافظة وكوادرها
في مختلف المرافق
الحكومية والذين هم
ق��ادرون على تضميد
جراحها ولم يخب ظننا
في البعض أو الكثير
م��ن��ه��م وق���د عملنا
منذ الوهلة األولى معهم بوضع خطة
لالحتياجات العاجلة وتم تحرير مذكرة
لطلب اجتماع استثنائي مع مجلس
الوزراء لمعالجة األزمة وتداعياتها وفي
مواز آخر التواصل مع المفوضية
خط
ٍ
السامية لدعوة جميع المنظمات الدولية
العاملة في اليمن وتم تسليم خطتنا
وتمنينا أن تتدخل جميع المنظمات
بشكل قطاعي حتى تثمر كل الجهود
ووضعت الخطة أمامهم وتم تجهيز
كادر فني لمناقشة احتياجات المحافظة
ومتطلباتها والخط اآلخر الجلوس مع
الحكومة بعد طلب االجتماع االستثنائي
وكان من ضمن طلباتنا انشاء صندوق
اإلعمار للمحافظة واالهتمام بأسر

القاعدة التزال
موجودة والحكومة
التعيرنا أي
اهتمام

وزارة الداخلية لم توفر رجال األمن حتى اآلن
الشهداء والجرحى وهذه كانت أمور اً يكون المرآة التي نشاهد فيها أعمالنا ،تجاه أبين.اضرار مباشرة

عاجلة جداً ,بالرغم من احتياجنا الكبير
لتدخل الحكومة العاجل ..وخرج اجتماع
مجلس ال���وزراء بعدة ق��رارات تخدم
العمل لعدة قطاعات منها :الكهرباء
ونزع األلغام وتوفير األجهزة األمنية
والمياه والزراعة وتصفية وإعادة تأهيل
قنوات الري الستقبال
موسم السيول وكذا
تبني إع�لان صندوق
اإلعمار ألبين وبدعم
مبدئي بمبلغ عشرة
مليارات ري��ال ,على
أن تنفذ هذه القرارات
خ�لال فترة شهرين,
ل��ك��ن ك���ل ه����ذا لم
ي��ن��ف��ذ ورغ����م ذل��ك
قمنا بتقديم خدمات
المياه بجهود ذاتية
وكذا الكهرباء ومازال
عند نا عجز لتو فير
بعض المحوالت الكهربائية لتغطية
المحافظة ،وكنا نعول من هذه الخطوات
تأمين عودة النازحين ومع ذلك نتمنى
أن تكون الحكومة معنا..
على العموم تم إعالن صندوق اإلعمار
وسيتم إعالن المدير التنفيذي من خالل
عملية المفاضلة كما سيتم فتح الحساب
وتبدأ عملية اإلعمار ونتمنى أن نعمل من
خالل هذا الصندوق على تضميد جراح
أبناء هذه المحافظة..
أنا حريص على أن يكون لإلعالم دور
ايجابي لرفع مستوى وعي المواطن
الشريك األساسي في عملية التنمية
واألمن واالستقرار ونريد من اإلعالم أن

حكومة الوفاق
خذلتنا ولم
ال واحداً
تقدم ريا ً
نطالب بإرسال قوة
أمنية ومكافحة
االرهاب

نريده أن يتحدث عن المواطن البسيط
والمسئول بشفافية ويتحدث عن تلك
المرأة التي كانت حارسة لمركز األمومة
والطفولة بجعار هي وأسرتها وحافظوا
على هذا المرفق الصحي ،هذه المرأة
لم يظهرها اإلع�لام ومثلها كثيرون،
نريدكم إن تتكلموا عن الماء والكهرباء،
عن المشاكل والنواقص والدور االيجابي
للعمال الذين يعملون ليل نهار لتأمين
عودة النازحين إلى ديارهم.
محافظة بال أمن

 ۹ك��م ح��ج��م األض�����رار التي
تعرضت لها المحافظة في البنى
التحتية واإلجراءات المتبعة فيما
يخص التعويض ؟ وم���اذا عن
النازحين الذين احتلوا بعض
ال��م��واق��ع ومنها
م��ق��ر صحيفة
الجمهورية ؟
ـ م���ا ت��ع��رض��ت له
أب��ي��ن م��أس��اة كبيرة
أولها الجانب البشري
والنفسي والمادي ولم
يستو عبها ا لبعض
ولألسف أولهم الحكومة
وقد قمنا بعملية حصر
للخسائر ومستمرون
ف��ي الحصر و حجمها
كبير ماعدا هذا المبنى
لم يدمر !!..
األضرار كبيرة جدا بما
فيها البنى التحتية ومنازل أعداد كبيرة
من المواطنين ونناقش آلية األعمال مع
إصدار قرار المدير التنفيذي للصندوق
ومن خالل الحلقات النقاشية المباشرة
إلع��ادة اإلعمار..وهناك تواصل دائم
بشأن المياه وإذا كانت هناك أي بالغات
فهناك غرفة عمليات تستلم أي بالغات
في الجانب الصحي أو المياه أو الكهرباء
أو غيرها.

حكومي ،لكن اآلن لعودة النازح إلى
المحافظة وتحمله أعباء النزوح والتشرد،
فمن حقه أن يستقر ،نظراً لتدمير منزله،
حتى إعادة اإلعمار وعودته إلى دياره.
مليارات في مهب الريح..

 ۹أصبح المواطن يسمع عن
مليارات تضخ للمحافظة دون أن
يلمس ما يعود عليه بالفائدة،
ال م��دارس جاهزة وال صحة وال
كهرباء مستكملة وال مياه في
بعض المناطق ..فكيف سيعود
المواطن بعد أن سمعنا نبرة
الحزن في حديثكم ؟
ـ نحن نعول على أبناء أبين ،أما
الحكومة خذلتنا ولم تقدم ريا ً
ال واحداً،
تجاهل متعمد .لكن كرامتنا وسمعتنا
تجبرنا على العمل على إعادة اعتبارنا
ونسأل مثلكم لماذا هذا التعامل في
الوقت الذي هناك محافظات بمنح
مبالغ تحت تصرفها خصوصًا وقد
قمنا بإنزال الحكومة ولم تنزل إال
نصفها إلى زنجبار ،ألننا ال نستطيع
توفير محول كهربائي ..ل��ذا نحن
حريصون على تضافر جهود أبناء
أبين في اإلدارات الحكومية والعمل
سويًا على تجهيز بعض الخدمات
لتأمين ع��ودة النازحين وحريصون
على ترميم المدارس وهناك تواصل
مع الوكالة األمريكية والمنظمات
ال��دول��ي��ة وسنعمل
على استمرار العام
الدراسي.
< ط��ي��ب م���ا ال���ذي
عملته المحافظة ازاء
ذلك..؟
ـ لن أكون إال خادمًا
للمو ا طنين و ا لعمل
للمصلحة العامة ,ومن
خالل صندوق اإلعمار
وضخ المليارات إليه
سنعمل ألبين الكثير
وف��ق دراس���ة وخطة
عمل إلع���ادة إعمار
أبين من جديد.

وضعنا اجراءات لضبط
توزيع مواد االغاثة
وايواء النازحين

 ۹إلى متى ستظل أبين خارج
المنظومة االمنية للدولة اليمنية ؟
ـ سؤال مهم جداً ونحن إلى اآلن بدون
أمن وأحمل وزارة الداخلية المسؤولية
الكاملة ويجب أن تتحمل مسؤوليتها
الوطنية واألخالقية تجاه أبين وتوفير
أجهزة األمن وتجهيزهم بكل التجهيزات
البشرية والعسكرية وأن ال تكون الوزارة
غائبة تحت أي مبرر والبد أن تعمل على
إيجاد األمن واالستقرار في محافظة
أبين.
خلل أمني كبير
 ۹إلى متى سيبقى وضع اللجان
الشعبية كما هو ؟ ولماذا ال يتم
استيعابهم كجنود في األمن بدي ً
ال
عن غياب جنود األمن ؟
 اللجان الشعبية يبذلون جهوداً طيبةولكنهم ال يحلون محل األمن ،ألن الحياة
احتالل مؤقت
تتطلب أن يكون هناك شرطة ونيابة
أم��ا بالنسبة للنازحين واحتاللهم
وأجهزة أمنية وبحث حنائي حتى تتماشى
األماكن ،يجب أن تستوعب هذه المسألة
مع وجود دولة مدنية حقيقية..أؤكد على
وبعد إع��ادة اإلعمار سيكون خروجهم
هذه المسألة وأحمل كامل المسؤولية
ً إلزاميًا ول��ن نقبل احتالل أي مرفق
وزارة الداخلية والحكومة بأن تعمل شيئا

أتمنى من كل الجهات أن
تستوعب المأساة ويكون
لها دور إيجابي

استمارات العودة

< حول عودة الحياة إلى طبيعتها
وعودة النازحين باستمارة صك
ب����راءة وص���رف  15أل���ف ري��ال
مواصالت البعض استلم والبعض
لم يستلم والبعض اآلخ��ر في
المنازل وكأنهم غير نازحين ..هل
نحن بحاجة إلى استمارة ؟
ـ الوحدة التنفيذية تتحمل مسؤوليتها
وهناك لجنة رئيسية للنازحين عليها أن
تتابع ما يخص النازحين وتبلغنا التخاذ
ما يلزم اتخاذه وكلفنا لجنة النازحين
للعمل مع لجنة العودة وبالطرق التي
تحفظ كرامة الناس.

رئيسة االتحاد لـ«الميثاق»:

لن نقبل باقصاء اتحاد نساء اليمن من المشاركة في الحوار
< هناك اجماع يتفق عليه األغلبية بأن الحوار الجاد والموضوعي والمنهجي الذي تشارك فيه كافة األطراف هو الوسيلة الوحيدة
للخروج باليمن من األوضاع المتأزمة ..وتعتبر المرأة أحد أهم المكونات الرئيسية التي ينبغي أن تتواجد وتشارك بشكل منصف
يوازي تواجدها في المنظومة االجتماعية ..ونستغرب عدم اختيار ممثالت من اتحاد نساء اليمن في اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار
الوطني والتي تم تشكيلها في منتصف يوليو الماضي وخاصة أن االتحاد يمثل المرأة من كافة األحزاب والمنظمات واالتجاهات ..هذه
الكلمات كانت بداية الحديث لألخت رمزية االرياني -رئيسة اتحاد نساء اليمن -في اطار حديثها عن أهمية مشاركة المرأة في الحوار
الوطني بما يناسب مستوى تواجدها االجتماعي في منظومة البناء المجتمعي..

لقاء/هناء الوجيه

وتواصل األخت رمزية االرياني حديثها قائلة :كنا
نتوقع أن يتم اختيار بعض الشخصيات النسوية التي
تم ترشيحها من قبل اتحاد نساء اليمن للمشاركة
في اللجنة الفنية لالعداد والتحضير للحوار الوطني،
كنا نتوقع أن يتم االختيار خصوصًا وأن االتحاد
يمثل األغلبية من نساء اليمن من مختلف األحزاب
والمنظمات ،ونحن نستغرب هذا االقصاء ومع ذلك
مازلنا نعول على اختيار منصف في الحوار الوطني
ونطالب بمشاركة على األقل ممثلة من كل فرع
من فروع االتحاد في كافة محافظات الجمهورية
فالمرأة تمثل  %52من السكان وتستحق أن يكون لها
مشاركة بحجم تواجدها في المنظومة االجتماعية
فهي المحرك األول واألساسي للبنية المجتمعية،
واقصاؤها أو تهميشها يحدث نوعاً من االختالل ولن

الحوار لن يُكتب له النجاح إ ّال
اذا توافرت النوايا الصادقة
االتحاد يمثل أغلبية نساء اليمن
يكون هناك حوار ناجح إ ّ
ال بمشاركة كافة األطراف
ومن أهما المرأة.
إجراءات اعتراضية
وتقول رمزية االرياني :إنه في حالة عدم اختيار

ممثالت للمرأة من االتحاد وبما يالئم
مستوى استحقاق المرأة فإن االتحاد سيتخذ اجراءات
اعتراضية يوضح من خاللها مطالبه في المشاركة
المنصفة للمرأة ألهمية ذلك وألن الوطن البد أن

يبنى بمشاركة كافة ابنائه رجا ً
ال ونسا ًء.
نوايا صادقة
وتؤكد رئيس اتحاد نساء اليمن أن الحوار لن
يُكتب له النجاح إ ّ
ال اذا توافرت النوايا الصادقة من
كافة األحزاب واألطراف وبالذات األطراف المتماحكة
فإذا صدقت النوايا وكان الهدف األكبر تحقيق
مصالح الوطن واستعادة أمنه واستقراره فسوف
يكون الحوار الوطني هو المحقق لطموحات كافة
أبناء اليمن ومن خالله سيحققون ما يتطلعون
للوصول اليه.
حصاد مثمر
وتختتم رمزية االرياني حديثها بتوجيه رسالة،
تتمنى وصولها الى كل المعنيين باتخاذ قرارات
مصيرية بأن يفكر في تمثيل المرأة وتواجدها
يحاول تهميشها أو اقصاءها عليه أن يعيد النظر
ويعدل عن قراراته ويعود بمنطقية الى التركيبة
االجتماعية ويتمعن في أهمية مشاركة المرأة
وضرورة تواجدها وعلى ضوء ذلك يتخذ اجراءاته
ويكون حريصًا على اعطاء المرأة الفرصة العادلة
والمنصفة للمشاركة في الحوار الوطني وفي كافة
المجاالت والشئون التي تتعلق بالبناء والتنمية
والنهوض والتقدم نحو األفضل ليكون البناء
صحيحاً والحصاد مثمراً.

