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وحل النزاعات القبلية وتعزيز جبهة مواجهة العدوانوحل النزاعات القبلية وتعزيز جبهة مواجهة العدوان

ــاحل مصيرية •  ــد معركة الس ــة.. تع بداي
ــبة لليمن واليمنيين سيما وأن العدو قد  بالنس
رمى بكل ثقله بهدف استكمال السيطرة على 
ــواحل اليمن وإطباق الحصار على شعبنا ،  س
ــه قيادة محافظة  ــا الدور الذي تقوم ب صف لن
ــد لدعم جبهة  ــي إطار التعبئة والحش ذمار ف

الساحل الغربي وبقية الجبهات؟!
ــراء ومتابعي صحيفة  ــب بكم وباألعزاء ق - بداية.. نرح
ــة التي ال تزال في  ــيلة اإلعالمية الوطني ــورة.. هذه الوس الث
ــة اإلعالمية  ــة المتصدرة للجبه ــائل اإلعالمي صدارة الوس
ــوات والصحف  ــا مثل بقية القن ــة العدوان مثله ــي مواجه ف
ــات التي ال تقل مكانتها ومهامها عن أداء المقاتلين  واإلذاع

في جبهات الشرف والبطولة.
ــي  ــدوان ف ــد الع ــن تصعي ــؤالكم.. ع ــى س ــودة إل وبالع
الساحل الغربي ودورنا في قيادة السلطة المحلية في رفد 

الجبهات..
أوال: تصعيد العدوان في الساحل الغربي ال شك أن ذلك 
ــيطرة  ــاد كبيرة وخطيرة هدفه ليس الس ــد ذات أبع التصعي
على الحديدة فقط أو مينائها إنما تضييق الحصار وتجويع 
ــدوان في  ــا عجز عنه الع ــي والوصول إلى م ــعب اليمن الش

ثالث سنوات ونيف من القتل والتدمير والحصار..
ــد المنال وقد فوجئ  ــدف إليه العدوان بعي غير أن ما يه
ــدوان منذ األيام األولى للتصعيد بأنه أمام براكين تلتهم  الع
مرتزقته وآلياتهم العسكرية وأثبت رجال الرجال بأن ارض 
ــراء  ــزاة والمحتلين مهما حاول ش ــى الغ ــن عصية عل اليم
ــهم لقوى العدوان وتخلوا  ضعفاء النفوس ممن باعوا أنفس
ــوا أدوات بيد قوى  ــقائهم وأصبح ــاء أش ــن مبادئهم ودم ع

العدوان.
ــتمرون  ــلطة المحلية بمحافظة ذمار مس ونحن في الس
ــاء ذمار  ــل الدعم وأبن ــال  وقواف ــات بالرج ــد الجبه ــي رف ف
ــف جبهات  ــي مختل ــرفاً ف ــارزاً ومش ــوراً ب ــجلون حض يس
ــف محطات  ــم في مختل ــو عهده ــة كما ه ــرف والبطول الش

النضال الوطني.
ــداد  تع ــي  ف ــدارة  الص ــرف  ش ــار  ذم ــة  لمحافظ وكان 
ــاء محافظة ذمار  ــزال عطاء أبن ــى وما ي ــهداء والجرح الش
ــرف  ــل وفي كل يوم ترفد محافظة ذمار جبهات الش يتواص
ــواء من  والبطولة بمجاميع جديدة من المقاتلين األكفاء س
ــكريين الذين يعودون إلى االنخراط والقتال في إطار  العس
معسكراتهم ووحداتهم أو من المنتسبين الجدد للمؤسسة 
ــمي التي دعت  ــد الرس ــة التجني ــي إطار حمل ــكرية ف العس
ــع القبلية في إطار اللجان  ــا وزارة الدفاع ومن المجامي إليه
ــياج  ــبي الجيش ذلك الس ــكلت مع منتس ــعبية التي ش الش
ــات العدوان وتحالفه  ــل بصالبته كل رهان المنيع الذي افش

اإلجرامي.
ــة  ــي عملي ــتمرون ف ــة مس ــلطة المحلي ــي الس ــن ف ونح
ــكل عام وخالل  ــد والتعبئة العامة لرفد الجبهات بش الحش
ــد  ــاط عملية الحش ــة األخيرة خصصنا جزءاً من نش اآلون
ــاحل الغربي  والتعبئة العامة لتعزيز األبطال في جبهة الس
ــاء محافظة ذمار في طليعة المجاميع التي بادرت  وكان أبن
ــي وجهها  ــل الدعوة الت ــاحل قب ــى جبهة الس ــرك إل بالتح
ــيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظه  قائد الثورة الس
ــب دعوة قائد الثورة تحرك  ــاحل.. وعق الله لرفد جبهة الس
اآلالف من أبناء محافظة ذمار لرفد جبهة الساحل وكان لنا 
ــي األيام األولى لعيد  ــادة المحافظة زيارات عيدية ف في قي
الفطر المبارك إلى جبهة الساحل الغربي لزيارة المقاتلين 
ــة الحديدة في  ــل رأس محافظ ــي وجب ــة الجراح ــي جبه ف
ــن أبناء  ــة م ــع القبلي ــاء بالمجامي ــي واللق ــاحل الغرب الس
ــة باإلضافة إلى عقد  ــار المرابطين في الخطوط األمامي ذم
اللقاءات مع الشخصيات االجتماعية من مختلف مديريات 
ــوال إلى عقد  ــاحل الغربي وص ــد جبهة الس ــة لرف المحافظ
ــع لحكماء وعقالء محافظة ذمار الذي شارك  اللقاء الموس
ــة والذي خرج  ــخصيات االجتماعي ــه نخبة من أبرز الش في
ــتمرار  بعدة قرارات وتوصيات أكدت في مجملها على االس
ــي المقدمة جبهة  ــد الجبهات وف ــد والتعبئة لرف ــي الحش ف

الساحل الغربي.
ــاد العدوان  ــن التصعيد وحجم عدد وعت ــى الرغم م وعل
ــري إال أن كل  ــوى والبح ــناد الج ــة واإلس ــه المكثف وغارات
ــش  ــال الجي ــدام أبط ــت أق ــقطت تح ــدوان س ــات الع رهان
ــاحل الغربي  ــعبية الذين جعلوا من رمال الس واللجان الش

ــه الذين  ــدوان ومرتزقت ــر جماعية لقوى الع ــارق ومقاب مح
ــار، وما يروج له العدوان عبر  باتوا يعانون الهزيمة واالنكس
ــة لرفع  ــراء ومحاول ــة مجرد ه ــة الضخم ــه اإلعالمي ماكينت
معنويات مرتزقته الذين بدأت تتكشف لهم حقيقة العدوان 
ــق أهدافه مقابل  ــم إلى محارق الموت لتحقي الذي يدفع به

أموال زهيدة.
ــة •  جبه ــح  فت ــدو  الع ــاول  ح ــابقا  س

ــه  ــن مخطط ــك ضم ــه وذل ــة عتم ــي مديري ف
ــرب الداخلية بهدف  ــيع الح ــي لتوس اإلجرام
ــتيت أولويات الجيش واللجان عن جبهة  تش
ــه العدوانية على أنها  ــدود وتصوير حرب الح
ــال  ــي إفش ــم ف ــف نجحت ــة ، كي ــرب داخلي ح
ــود التي  ــي وما الجه ــط اإلجرام ــذا المخط ه
ــة الداخلية  ــة الجبه ــا لحماي ــا حالي تبذلونه
ــاء  ــي ألبن ــيج االجتماع ــى النس ــاظ عل والحف
ــود لمواجهة  ــس الجه ــار وتكري محافظة ذم

العدو الخارجي؟!
- فعالً لقد كان العدوان قد نجح في تخفيف الضغط على 
ــة في مديرية عتمة محافظة ذمار  جبهة الحدود بفتح جبه
ــى مديريتهم كان  ــة وحرص أبناء المديرية عل غير أن حكم
ــط باإلضافة  ــال ذلك المخط ــي في إفش هو العامل الرئيس
ــش واللجان الذي أخمد  ــى التعامل الحازم من قبل الجي إل
ــى مديرية عتمة.. والفضل  ــالم إل ذلك المخطط وإعادة الس
ــة عتمة  ــن أبناء مديري ــة م ــخصيات االجتماعي ــود للش يع
ــعبية بعد  ــب الجيش واللجان الش ــازوا إلى جان الذين انح

فشل مساعيهم المتكررة لحقن الدماء وإيقاف الحرب..
ــو إال ضمن مخططات العدوان  ــا حدث في عتمة ما ه وم
الساعية إلى تفتيت النسيج االجتماعي وإذكاء الصراعات 
ــاريعه  وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية وبما يحقق مش
ــعبية وبما  ــتيت جهود الجيش واللجان الش التدميرية وتش

يخفف من الضغط على جبهة الحدود في تلك الفترة..
وما حدث في عتمة ما كان إال مقدمة لمخطط يهدف إلى 
ــم ودور  ــددة غير أن عملية الحس ــح جبهات داخلية متع فت
ــكل من يحاول  ــالة ل ــاء المنطقة وحكمة القيادة كان رس أبن

السير على غرار ما جرى في مديرية عتمة.
ــن  باألم ــا  حالي ــم  تنع ــد  الحم ــه  ولل ــار  ذم ــة  ومحافظ
ــف  مختل ــن  م ــن  للنازحي ــأ  ملج ــا  جعله ــا  م ــتقرار  واالس
ــر إلى حرص  ــي األول واألخي ــع ف ــذا يرج ــات وه المحافظ
ــيج  ــية على الحفاظ على النس ــف المكونات السياس مختل
ــراع وتفويت الفرصة  ــي وتجنيب المحافظة الص االجتماع
ــزج بأبناء محافظة  ــذي كان يراهن على ال ــى العدوان ال عل
ــاحة  ــة س ــل المحافظ ــى وجع ــف والفوض ــو العن ــار نح ذم

لمعركته الخاسرة.
ــع مختلف  ــة على تواصل م ــادة المحافظ ــن في قي ونح
ــدة من الجميع ونحرص  ــافة واح المكونات ونقف على مس
ــن مصلحة  ــة واضعي ــة الداخلي ــدة الجبه ــز وح ــى تعزي عل

المحافظة والوطن في المقدمة.
ــى  ــا عل ــة حرصن ــلطة المحلي ــادة الس ــا قي ــذ تولين ومن
ــات الوطنية داخل  ــع مختلف المكون ــوات تواصل م فتح قن
ــي توحيد  ــهام ف ــمل واإلس ــا على لم الش ــة حرص المحافظ
ــع كل محاوالت  ــار وقط ــدوان والحص ــرؤى لمواجهة الع ال

العدوان لزعزعة األمن واالستقرار في إطار المحافظة.
ــس •  الرئي ــهاد  ــأ استش نب ــم  تلقيت ــف  كي

ــة اليمنية  ــاد كرمز للدول ــهيد صالح الصم الش
ــاء  ألبن ــعبية  الش ــل  الفع ردة  ــت  كان ــف  وكي
ــر  غي ــة  الجريم ــذه  ه ــاه  تج ــار  ذم ــة  محافظ

المسبوقة في تاريخ الحروب المعاصرة؟
ــس  ــهاد الرئي ــأ استش ــخصيا كان نب ــي ش ــبة ل - بالنس
ــهيد صالح الصماد فاجعة كبيرة كونه يمثل رمز الوطن  الش

ــرعي للوطن وفي ظل مرحلة  وهويته باعتباره الرئيس الش
ــة وعدوان وحصار ومؤامرات كبرى.. وبالنسبة لي  حساس
ــهيد عالقة وطيدة منذ سنوات  كانت تربطني بالرئيس الش
وكنا على تواصل مستمر.. وكان بالنسبة لنا مرجعاً ومعلماً 

وقائداً.
وكان استشهاده رحمه الله بعد أيام من زيارته لمحافظة 
ــاريع ووضع حجر  ــح خاللها عدداً من المش ــار التي افتت ذم
األساس لعدد آخر.. ضمن المشروع الذي أعلنه (يد تحمي 

ويد تبني)..
ــواد األعظم  ــب وثقة الس ــب ح ــه قد كس ــه الل وكان رحم
ــية والمكونات  ــي مقدمتهم القوى السياس من المجتمع وف
ــادق وحرصه  ــالل تعامله الص ــة من خ ــة الفاعل االجتماعي
ــة القضايا بحكمة  ــع كاف ــؤول م ــى الوطن وتعامله المس عل
ــب واحترام الجميع..  ــزم وإخالص ما جعله يحظى بح وح
ــه كان يقف  ــبة للجميع كون ــهاده كارثة بالنس ــل استش ومث
ــافة قريبة من الجميع والداعي إلى السالم والمبادر  في مس
ــل الوطن والحريص دوما على  إلى تقديم التنازالت من أج

مصلحة الوطن والمواطن..
ــم المنددة بالجريمة  ــاء محافظة ذمار مواقفه وكان ألبن
ــيرات  ــوا في مس ــلطة وخرج ــرم الس ــت أعلى ه ــي طال الت
ــال الرئيس  ــا بجريمة اغتي ــات نددوا خالله ــعبية وفعالي ش
ــات والرد على تلك  ــدوا جهوزيتهم لرفد الجبه الصماد وأك
الجريمة وهو ما حدث ويحدث بالفعل ومحافظة ذمار تدفع 
ــهيد  ــد الجبهات للثأر للش ــن أبنائها لرف ــا بمجاميع م يومي
ــم مجازر العدوان  ــهداء الوطن الذين طالته الصماد وكل ش

منذ أكثر من ثالث سنوات.
ــي محافظة •  ــع األمني ف ــا الوض ــف لن ص

ذمار وما دوركم في هذا الجانب؟!
ــتقرار..  ــار ولله الحمد تنعم باألمن واالس ــة ذم - محافظ
ــف المحافظات..  ــأ للنازحين من مختل ــو ما جعلها ملج وه
ــي  ــة الت ــدات األمني ــزة والوح ــة األجه ــل يقظ ــذا بفض وه
ــا قيادة  ــترك ومنذ تولين ــيق مش ــل كخلية نحل وبتنس تعم
ــات األمنية لتعزيز  ــلة من االجتماع المحافظة عقدنا سلس
ــدات  ــزة والوح ــود األجه ــد جه ــتقرار وتوحي ــن واالس األم
ــدف تدارس  ــار المحافظة وبه ــكرية في إط ــة والعس األمني
ــا ووضع الخطط  ــاكل واالختالالت وعالجه ــف المش مختل

األمنية لمواجهة أي تطورات.
ــخصيات  للش ــارز  الب ــدور  بال ــيد  نش أن  ــى  ننس وال 
ــريك  ــد الش ــي تع ــية الت ــات السياس ــة والمكون االجتماعي

الحقيقي في هذا النجاح األمني الذي تشهده المحافظة.
ــزة األمنية الكثير  ــالل الفترة الماضية حققت األجه وخ
ــال  ــم ومرتكبيها وإفش ــط الجرائ ــي ضب ــات ف ــن النجاح م
ــيق الكبير  ــل التعاون والتنس ــات التخريبية بفض المخطط

بين مختلف األجهزة والوحدات األمنية.
ــدات األمنية  ــزة والوح ــادة األجه ــع قي ــكل م ونحن نش

ــر على  ــراف المباش ــى اإلش ــل يتول ــق عم ــكرية فري والعس
ــة  ــط والمهام األمنية ومناقش ــذ الخط ــي وتنفي األداء األمن
ــة  كاف ــل  وتذلي ــط  الخط ــم  ورس ــا  وعالجه ــالالت  االخت

الصعوبات التي تعيق األجهزة والوحدات.
ــه قيادة محافظة •  ما الدور الذي تقوم ب

ذمار والسلطة المحلية في المحافظة إلعادة 
ــاء بأدائها  ــة واالرتق ــات الدول ــل مؤسس تفعي
ــهيد  ــه الرئيس الش وفقا للبرنامج الذي أسس
ــس  ــه الرئي ــى نهج ــار عل ــاد وس ــح الصم صال

المشاط ؟!
- محافظة ذمار كانت السباقة إلى تفعيل دور مؤسسات 
ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــا ف ــارس مهامه ــا لتم ــة ودعمه الدول
ــام قيادة  ــتالمنا لمه ــذ اس ــا من ــع.. وكان أول مهامن للمجتم
ــة  بالمحافظ ــي  المحل ــس  المجل ــوة  دع ــار  ذم ــة  محافظ
ــف وعقد اجتماعات  ــنوات من التوق االجتماع بعد ثالث س
ــي المديريات  ــة ف ــب التنفيذي ــة والمكات ــس المحلي للمجال
ــل دور اإلدارات  ــة أداء المكاتب وتفعي ــة إلى متابع باإلضاف
العامة بديوان المحافظة لتقوم بدورها مساندة مهام قيادة 

المحافظة.
ــباقة في تنفيذ البرنامج  وقيادة محافظة ذمار كانت الس
ــح الصماد (يد تحمي  ــهيد صال الذي دعا إليه الرئيس الش
ــاط  ــك الرئيس المش ــه كذل ــير علي ــي) والذي يس ــد تبن وي
ــة واالرتقاء  ــات الدول ــة إلى تفعيل دور كل مؤسس باإلضاف

بأدائها رغم شحة اإلمكانيات.
ــد •  أقص ــار  ذم ــى  إل ــزوح  ن ــاك  هن ــل  ه

ــى  إل ــات  المديري ــن  م ــاً  داخلي ــاً  نزوح ــك  بذل
ــن  ــاً أي م ــاً خارجي ــة ونزوح ــز المحافظ مرك
المحافظات األخرى ، وهل لديكم إحصائيات 
ــل  ــا وه ــم حالي ــا وضعه ــن وم ــدد النازحي لع

تتابعون أحوالهم؟
ــه محافظة ذمار جعل  ــتقرار الذي تنعم ب ــن واالس - األم
ــن النازحين  ــجع اآلالف م ــة للنازحين ما ش ــا بيئة آمن منه
ــف المحافظات  ــار من مختل ــزوح إلى محافظة ذم ــى الن عل
ــر  ــدة حيث بلغ إجمالي األس ــن محافظة الحدي ــا م وآخره
ــر اإلحصائيات  ــب آخ ــة من محافظة الحديدة حس النازح
ــي  ــي مديريت ــم ف ــز معظمه ــرة يترك ــة آالف و٣٨٤ أس أربع
ــار بالترتيب  ــة ذم ــاب العالي ومدين ــافل ووص ــاب الس وص

وبقية المديريات بنسب متفاوتة.
فيما كانت المنظمات رصدت نزوح حوالي ٣٧ ألف أسرة 
ــن محافظات مختلفة إلى محافظة ذمار باإلضافة  نزحت م
إلى عودة ١٣٢ ألف أسرة من أبناء المحافظة إلى مناطقهم 
ــات والذين  ــف المحافظ ــات قادمين من مختل ــي المديري ف

تركوا أعمالهم ومتاجرهم بسبب الحرب.
ــذه األعداد  ــتقبلت ه ــم من أن المحافظة اس وعلى الرغ
ــظ باهتمام المنظمات  ــن إال أنها لم تح ــة من النازحي الهائل
ــق النازحون االهتمام المطلوب من المنظمات، حيث  ولم يل
كان يتلقى بعض النازحين سالالً غذائية من برنامج الغذاء 
ــوى  ــالمية وال يوجد س ــر منظمة اإلغاثة اإلس ــي عب العالم
ــالث منظمات  ــد عن ث ــات ال يزي ــن المنظم ــدود م ــدد مح ع
ــانية  ــة االحتياجات اإلنس ــي تلبي ــل فاعل ف ــا تدخ كان له

بالمحافظة..
ــق النازحين إلى مديريات  ــتمرار تدف ونحن اآلن ومع اس
ــلطة المحلية تحديات كبيرة في  ــة نواجه في الس المحافظ
ــبان وال  ــات الطارئة التي لم تكن في الحس تلبية االحتياج
ــات التخاذ  ــط اإلمكاني ــلطة المحلية أبس ــدى الس ــد ل يوج
ــتغاثة  اس ــداء  ن ــالق  إلط ــا  واضطررن ــة..  طارئ ــول  حل أي 
ــن الذين  ــة النازحي ــة إلغاث ــانية والدولي ــات اإلنس للمنظم
تتفاقم أوضاعهم اإلنسانية كل يوم وحتى اآلن هناك بعض 
بوادر األمل من المنظمات لكن ليس بالقدر المطلوب ونأمل 

ــم القضية وخاصة أن  ــرع وبحج ــون هناك تجاوب أس أن يك
نازحي الحديدة يعانون أوضاعاً سيئة وقادمين من مناطق 

ذات طقس حار إلى مناطق باردة جدا.
ــلطة •  ــه قيادة الس ــذي تبذل ــدور ال ــا ال م

ــهداء  ــر الش ــار لالهتمام بأس ــة في ذم المحلي
والجرحى من أبناء المحافظة؟

ــن  ــى والمفقودي ــهداء والجرح ــر الش ــأن أس ــك ب - ال ش
ــة  ــادة المحافظ ــن قي ــر م ــام كبي ــى باهتم ــرى تحظ واألس
والقيادة السياسية بشكل عام.. ونحن في قيادة المحافظة 
ــى  ــهداء والجرح ــر الش ــة أس ــى رعاي ــن عل ــل جاهدي نعم
والمفقودين واألسرى من خالل تقديم المساعدات العينية 
والمالية تقديرا لتلك التضحيات التي قدموها من أجل عزة 
ــم حقهم في  ــتطيع أن نفيه ــن وكرامة أبنائه.. ولن نس الوط
ــتمرار  ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن في ظل اس
ــر  ــدوان والحصار فحقهم عند الله عظيم ومؤكد بأن أس الع
ــي صدارة  ــرى ف ــن واألس ــى والمفقودي ــهداء والجرح الش

أولوياتنا.
ــي للمحافظة •  ــع الخدم ــا الوض ــف لن ص

وما احتياجات المحافظة ؟
ــود التي فرضت على  ــدوان والحصار والقي - ظروف الع
ــى أداء مختلف  ــر عل ــكل مباش االقتصاد الوطني أثرت بش
ــة وتلك  ــات اإليرادي ــا المؤسس ــة بما فيه ــات الدول مؤسس
ــي مجاالت  ــة للمجتمع وخاصة ف ــدم خدمات عام ــي تق الت
ــي والصحة العامة والنظافة والبيئة  المياه والصرف الصح

وغيرها من القطاعات.
ــة وضعنا في  ــادة المحافظ ــام قي ــة تولينا مه ــي بداي وف
ــاه واالهتمام بخدمات النظافة  ــدارة أولوياتنا توفير المي ص
ــات الدولة  ــاز المنزلي وتفعيل دور مؤسس ــر مادة الغ وتوفي
ــة رغم  ــات العام ــم الخدم ــي تقدي ــتمراريتها ف ــان اس وضم
محدودية الموارد وتوقف الدعم من الموازنة العامة للدولة.

ــدوان والحصار  ــلم للظروف التي فرضها الع ولم نستس
ــة المانحة لعرض  ــواب المنظمات الدولي ــا لطرق أب واتجهن
ــت المحافظة  ــة وكان ــاء المحافظ ــانية ألبن ــاة اإلنس المأس
ــل بعض  ــي تموي ــف ف ــن قبل اليونيس ــام م ــت باهتم حظي
ــات ضخ المياه  ــار بتوفير منظم ــاريع المياه بمدينة ذم مش
ــة البديلة ويجري حاليا العمل في تركيب منظومات  بالطاق
ــكلة المياه والمواطن  ــدد من اآلبار للتغلب على مش ضخ لع
لمس فعليا آثار تلك الجهود التي تبذل من خالل توفير قدر 
ــاء الله ننجح مستقبال في تغطية  مناسب من المياه وإن ش
ــعاً  ــهد توس ــراف مدينة ذمار خصوصا األحياء التي تش أط

عمرانياً كبيراً بسبب حركة النزوح إلى المدينة.
ــري حاليا تنفيذ أعمال صيانة لعدد  إلى جانب ذلك يج
من الطرق الهامة منها المدخل الشرقي شارع رداع وأجزاء 
ــان المحرق  ــامة كوم ــينية وطريق س ــن طريق ذمار الحس م
ــري حاليا  ــة الطرق ويج ــن صندوق صيان ــدا بتمويل م الح
الترتيب للبدء في صيانة الشارع العام والدائري في مدينة 
ــتغلها  ــوارع الفرعية في مدينة ذمار ونس ــر وبعض الش معب
ــغال العامة  ــكر والتقدير لألخ وزير األش ــة لتقديم الش فرص
ــرق  ــة الط ــدوق صيان ــس إدارة صن ــس مجل ــرق ورئي والط
ــم ومتابعتهم الحثيثة  ــماوي الهتمامه المهندس أنيس الس

وحرصهم على االهتمام بمشاريع الطرق في المحافظة.
ــاز المنزلي والحمد  ــادة الغ ــك تمكنا من توفير م ــى ذل إل
ــون على  ــل المواطن ــة واآلن يحص ــار األزم ــت آث ــه اختف لل

احتياجاتهم من مادة الغاز بأسعار مناسبة.
ونحن في قيادة المحافظة نعمل بوتيرة عالية في تلبية 
ــاء الله  ــع وفق اإلمكانيات المتاحة وإن ش ــات المجتم تطلع

يلمس المواطن تحسناً مستمراً للخدمات.
ورغم الظروف التي يعانيها الوطن نسعى لتوفير وحدة 
ــول جذرية  ــث تكون هناك حل ــة للطرقات بحي ــق متكامل ش
ــبب  ــن معاناة المواطنين جراء انقطاع الطرق بس تخفف م
ــة جغرافية  ــون محافظة ذمار ذات صعوب ــيول األمطار ك س

وتضاريس وعرة.
ــن مضطرد في  ــاك تحس ــة هن ــاع الصح ــبة لقط وبالنس
ــتوى تقديم الخدمات الصحية وتجويد الخدمة وسبق  مس
ــن األدوية   ــة واحتياجاتها م ــق الصحي ــد المراف ــم رف وأن ت
والمستلزمات..ونسعى  بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة 
ــة باحتياجاتها من الكوادر  ــكان لرفد المرافق الصحي والس
واألدوية والمستلزمات الطبية واألجهزة والمعدات وهناك 
ــي مديريات  ــز صحية ف ــع ثمانية مراك ــأن يتم ترفي ــود ب وع

ــة عنس  ــدا وميفع ــي والح ــاب العال ــافل ووص ــاب الس وص
ــات للتخفيف  ــا باإلمكاني ــة ورفده ــفيات ريفي ــى مستش إل
ــى توفير األدوية  ــل جاهدين عل ــاة المجتمع ونعم من معان
ــن احتياجات مركز  ــراض المزمنة وكذا تأمي ــة باألم الخاص
ــة الصحية  ــج الرعاي ــي برام ــع ف ــوي والتوس ــيل الكل الغس

األولية بما يسهم في تعزيز المناعة من األمراض.
ــابق عدة نداءات استغاثة لتوفير  وكنا قد أطلقنا في الس
ــة والمحاليل  ــن األدوي ــيل الكلوي م ــز الغس ــات مرك متطلب
ــن المنظمات  ــتجابة م ــجل أي اس ــه لم تس ــر أن ــة غي الطبي
الدولية باستثناء الصليب األحمر األلماني الذي قدم جزءاً 
من احتياجات المركز ونحن في متابعة مستمرة للحصول 
ــز في خدمة  ــتمرارية أداء المرك ــن اس ــى تمويالت تضم عل

مرضى الغسيل الكلوي.
ــن واجباتنا  ــادة المحافظة لن نتقاعس ع ــن في قي ونح
ــنطرق  ــدر الممكن من الخدمات وس ــي توفير الق ــا ف ومهامن
ــن وتلبية  ــن احتياجات المواطني ــواب لضمان تأمي كل األب

تطلعاتهم.
ــدد •  لع ــمية  رس ــة  إحصائي ــم  لديك ــل  ه

ــي  الت ــة  الحكومي ــات  والمؤسس ــي  المبان
ــران  ــل طي ــن قب ــار م ــف والدم ــت للقص تعرض
العدوان منذ نهاية مارس 2015 وحتى اآلن.؟

ــآت الحكومية والخدمية  ــف طال مختلف المنش - القص
ــاجد  والمس ــور  والجس ــرق  والط ــة  الخاص ــآت  والمنش

والمدارس..
ــف والتدمير.. وهذا أمر  ــف القطاعات طالها القص مختل
ــييد ما دمره العدوان لكن يجب  بسيط وباإلمكان إعادة تش
ــتمر منذ أكثر  ــاءل عن آثار العدوان والحصار المس أن نتس

من ثالث سنوات..
ــعة..   ــازر البش ــب المج ــيء وارتك ــر كل ش ــدوان دم الع
المباني والمنشآت من السهل إعادتها لكن كيف نعيد حياة 
اآلالف من المواطنين الذين طالتهم غارات العدوان والذين 
ــدم تمكنهم من  ــاع األدوية وع ــبب انقط ــا بس ــون يومي يموت
ــفر للعالج جراء الحصار الظالم الذي يفرضه العدوان  الس
ــار  ــبب نقص الغذاء وانتش وكذلك أولئك الذين يموتون بس
ــبب  ــون يوميا بس ــن يموت ــال الذي ــك األطف ــراض وكذل األم
ــار األمراض الوبائية، العدوان لم يطل  ــوء التغذية وانتش س
ــي الوطن  ــيء ف ــط بل طال كل ش ــة فق ــآت الحكومي المنش
ــتمر في  ــيد خالل قرن من الزمان دمره العدوان ومس وما ش

تدميره منذ أكثر من ثالث سنوات.
ــادة المحافظة •  ــدور الذي تلعبه قي ما ال

ــي إطار  ــي المحافظة ف ــة ف ــلطة المحلي والس
ــار وحلحلة  ــن أبناء ذم ــة بي ــة العام المصالح
ــاظ  للحف ــة  القبلي ــآرات  الث ــاء  وإنه ــا  القضاي
ــك الجبهة الداخلية وتعزيز األمن  على تماس
ــيج االجتماعي ألبناء  ــة النس ــان وحماي واألم

ذمار؟
ــن قبل أن  ــير عليه م ــو برنامجي الذي أس ــذا ه ــد ه - يع
ــة.. وبعد تعييني  ــلطة المحلية بالمحافظ أتولى قيادة الس
ــخصيات  ضاعفت من األداء والحمد لله وبفضل تعاون الش
ــاء المحافظة وغيرها تمكنا من حلحلة  االجتماعية من أبن
ــرات القضايا العالقة والتي كانت تؤرق المجتمع، نظرا  عش

لحساسيتها وخطورتها.
ــخصيات االجتماعية من حل  وتمكنا بفضل تعاون الش
ــواء بين أبناء المحافظة  ــرات قضايا القتل والثأرات س عش

أو بين أبناء المحافظة وبين أبناء محافظات أخرى.
ــف  مختل ــوة  بدع ــم  صحيفتك ــالل  خ ــن  م ــه  وأتوج
ــل في حل  ــهام الفاع ــى اإلس ــة إل ــخصيات االجتماعي الش
ــة  ــزة األمني ــود األجه ــز جه ــة وتعزي ــاكل االجتماعي المش
ــيج  النس ــة  وحماي ــة  الداخلي ــة  الجبه ــدة  وح ــز  وتعزي
ــاكل  ــي والوصول إلى صلح يطوي مختلف المش االجتماع
ــة ويوحد الصفوف ليتمكن المجتمع من  االجتماعية العالق

التفرغ لمواجهة العدوان وتجاوز آثار الحصار.
ــة المزيد من القضايا  ــتمرة لحلحل وال تزال الجهود مس
ــخصيات  الش ــود  وجه ــا  جهودن ــتكلل  س ــه  الل ــاء  ش وإن 
ــر قدر من  ــي إنهاء اكب ــاح ف ــة بالنج ــة المتعاون االجتماعي

المشاكل االجتماعية وقضايا الثأر.
ختاما، ما الرسالة التي تودون إيصالها • 

عبر صحيفة الثورة ؟!
ــعبية االنتصارات  ــارك ألبطال الجيش واللجان الش - أب
ــة والتأكيد  ــرف والبطول ــف جبهات الش ــرة في مختل الكبي
ــود والحفاظ على  ــى جانبهم لتعزيز الصم على الوقوف إل
االنتصارات واالستمرار في رفد الجبهات بالرجال وقوافل 

الدعم حتى االنتصار.
ــكل عام  ــار وأبناء الوطن بش ــاء محافظة ذم ــو أبن وأدع
ــة الداخلية  ــدة الجبه ــز وح ــوف وتعزي ــد الصف ــى توحي إل
ــتمرار في رفد الجبهات لتعزيز الصمود في مواجهة  واالس

العدوان.
ــهام  لإلس ــة  االجتماعي ــخصيات  للش ــوة  الدع ــرر  وأك
ــال  ــكينة العامة وإفش ــتقرار والس ــن واالس ــي تعزيز األم ف
ــة مناطقهم من  ــد الجبهات وحماي ــات العدوان ورف مخطط
ــناد أبطال الجيش واللجان وهم يخوضون  أي أخطار، وإس
ــدوان والحفاظ على  ــدي للع ــة المصيرية في التص المعرك

سيادة الوطن وكرامة أبنائه.

محافظ ذمار الشيخ محمد حسين المقدشي: إن عملية التحشيد واالستنفار والتعبئة العامة لتعزيز جبهات الساحل الغربي وغيرها من الجبهات مستمرة، قال 
وتحرص قيادة المحافظة على تفعيلها وجعلها أولوية من أولوياتها، وذلك استجابة لدعوة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأشار في لقاء مع صحيفة ”الثورة“، إلى أن أبناء محافظة ذمار في طليعة المجاميع والمقاتلين الذين لبوا واستجابوا لدعوة السيد، إضافة إلى أنهم يسطرون مالحم 
العزة والكرامة والشرف في مختلف جبهات القتال.

وأضاف إن مؤامرات العدوان الخبيثة فشلت وأدواته سقطت وانزاح عنها الستار ، مشيرا إلى محاوالت العدوان إحداث زعزعة لألمن واالستقرار في محافظة ذمار 
من خالل ما شهدته مديرية عتمة سابقا، والتي تم إخمادها والقضاء على كل المؤامرات إلى جانب إلقاء القبض على عدد من الخاليا التي تعمل مع العدوان.

المحافظ المقدشي سلط الضوء على جهود المحافظة في استقبال النازحين من داخل وخارج المحافظة، إلى جانب الجهود والخطوات الملموسة في إرساء 
الصلح العام وإنهاء الخالفات وقضايا الثأرات ورص الصفوف جنبا إلى جنب في مواجهة التحديات الراهنة على رأسها مقاومة الغزاة وتطهير اليمن من رجس 

المحتل والمرتزق، كما تطرق المحافظ إلى قضايا مهمة تم تجاوزها بنجاح .. تفاصيل أكثر في هذا اللقاء:
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 استقبلنا آالف النازحني استقبلنا آالف النازحني
من محافظات عدة من محافظات عدة 

ونقوم بواجباتنا الوطنية ونقوم بواجباتنا الوطنية 
علىعلى أكمل وجه ووفق  أكمل وجه ووفق 

اإلمكانيات املتاحةاإلمكانيات املتاحة

 محافظة ذمار تنعم محافظة ذمار تنعم
باألمن واالستقرار باألمن واالستقرار 

وكل رهانات العدوان وكل رهانات العدوان 
فشلت أمام وعي أبناء فشلت أمام وعي أبناء 

املحافظةاملحافظة

 ندعو أبناء محافظة ندعو أبناء محافظة
ذمار عامة إىل مواصلة ذمار عامة إىل مواصلة 
رفد الجبهات والحفاظ رفد الجبهات والحفاظ 

على تماسك الجبهة على تماسك الجبهة 
الداخليةالداخلية


