
وكيل أول محافظة إب الشيخ عبدالحميد الشاهري يف حوار ضاف لــ"الثورة":

ــخصية اجتماعية بارزة هل ممكن أن •  كش
تحدثنا عن الجهود التي تبذلونها بالتعاون 
ــن خارج  ــان املحافظة وم ــايخ وأعي ــع مش م
املحافظة يف إطار الصلح العام وإنهاء الثارات 
ــي كان  ــا والت ــة إب وغريه ــة يف محافظ القبلي
ــة ثار يف  ــري بإنهاء حال ــم الكب ــا نجاحك آخره

مديرية السدة استمرت ألكرث 18 عاما ؟
ــكركم عىل هذه االستضافة الكريمة  - بداية نرحب بكم ونش
ــوت كل األحرار وصوت  ــي هي ص ــل صحيفة الثورة الت ــن قب م

رسمي بارز ومهم.
ــارات تويل قيادة  ــام وإنهاء الث ــبة لقضية الصلح الع بالنس
ــة إب هذه القضية الجوهرية اهتماماً بالغاً حيث نعمل  محافظ
ــىل تكريس الصلح  ــايخ وأعيان وعقالء إب ع ــاون مع مش بالتع
العام وإنهاء الثارات القبلية باعتبار ما نقوم به ركيزة أساسية 
للحفاظ عىل النسيج االجتماعي ألبناء إب وأستطيع القول أن 
ــة إب تتميز عن غريها من محافظات الجمهورية وذلك  محافظ
برتابط النسيج االجتماعي من خالل التالحم والتداخل الكبري 
ــزل واملخاليف  ــاء املديريات وأبناء الع ــاء القبائل وأبن بني ابن
ــاهد مشايخ واعيان مناطق اطراف  داخل املحافظة بحيث تش
ــدث يف مديرية  ــاكل تح ــون قضايا ومش ــم يتول ــاه يري إب باتج
ــا والعكس باعتبارها  ــال أو مديرية املخادر وغريه ــياني مث الس
تهم املحافظة بشكل عام وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن واستقرار 
ــيج  ــذا ان دل عىل يشء إنما يدل عىل وحدة النس ــة وه املحافظ
االجتماعي ألبناء إب والتداخل الكبري الذي ساهم يف إذابة أي 
ــية مناطقية وقبلية مما جعل محافظة إب تبدو وكأنها  حساس

مديرية واحدة أو عزلة واحدة.
ــاكل الحاصلة يف محافظة  ــبة للقضايا العالقة واملش بالنس
ــع بالوقت  ــك أبناء املجتم ــارآت التي تنه ــاكل الث ــل مش إب مث
ــتقرار حتى  والجهد واأللم وتحصل هناك زعزعة لألمن واالس
ــبة لهذه القضايا موجودة منذ سنوات  لألجهزة األمنية بالنس
ــون النظام  ــنوات ك ــرشات الس ــن قبل ع ــودة م ــا موج وبعضه
السابق كان يعمل عىل تغذية مثل هذه الرصاعات بهدف إطالة 
أمدها لتحقيق بعض املآرب والحسابات الخاصة بتلك القوى 
ــا بالتعاون مع  ــذا وقد عملن ــكل ركائز النظام ه ــي كانت تش الت
ــلطة املحلية باملحافظة وبعض الوجاهات  األخ املحافظ والس
ــع  ــام التاب ــة واإلرشاف الع ــة باملحافظ ــة والقبلي االجتماعي
ــا التي دامت  ــذه القضاي ــدد من ه ــه عىل حلحلة ع ــار الل ألنص
ــت بني بني  ــار التي حدث ــوام كقضية الث ــرشات األع ــا ع بعضه
ــببت بمقتل أكرث  ــي الحذيفي يف العدين والتي تس الحاذيف وبن
ــن املنازل  ــن 120 وتدمري عدد م ــرث م ــخصا وجرح أك ــن 18 ش م
واملمتلكات نحن حاليا نتوىل هذه القضية ونعمل عىل حسمها 
ــذه القضايا  ــض ه ــم بع ــا يف حس ــول أن نجاحن ــتطيع الق واس
ــت بني بني حزام طاهر وبني  ــرية مثل قضية الثار التي كان الكب
ــدة والتي دامت ألكرث من  ــزر يف عزلة األعماس بمديرية الس به
ــبوع املايض وتوقيع  ــا والتي تم الفصل فيها نائهيا األس 18 عام
ــايخ واعيان إب  ــهود بحضور مش صلح عام يف يوم عظيم ومش
والسلطة املحلية وجموع غفرية من املواطنني شكل دافعا كبريا 
ــتعدادهم للعمل عىل إنهاء عدد من  لدى آخرين حيث ابدوا اس
هذه القضايا وطلبوا منا التوسط بينهم لحسمها والفصل فيها 
ــاك عدد من القضايا  ــا وتوقيع صلح عام فيما بينهم وهن نهائي
األخرى املشابهة التي نعمل حاليا عىل حلها وأستطيع القول 
انه لوال وعي أبناء إب وحكمتهم وإحساسهم بخطورة املرحلة 
ــتهدف الجميع  ــة العدوان الذي يس ــرضورة التوحد ملواجه وب
دون استثناء ملا رأينا مثل هذه املواقف الوطنية الخالدة ألبناء 

إب .
ــع •  ــة إب م ــادة محافظ ــتتعامل قي ــف س كي

ــط  ــي الخط ــا ه ــتمر وم ــزوح املس ــة الن حال
ــواء  وإي ــتقبال  الس ــدت  أع ــي  الت ــج  والربام
ــيق  ــدى نجاح عملية التنس ــني وما م النازح
ــانية واإلغاثية العاملة يف  مع املنظمات اإلنس

هذا الجانب  ؟!
ــي منه يف إب  ــف الهام الذي نعان ــكرا لتطرقكم لهذا املل - ش
ــتمرار التوافد الكبري من قبل إخواننا النازحني  ــيما مع اس الس
ــني والضالع وتعز بوجه  ــاورة من عدن وأب ــن املحافظات املج م
ــاص هذا التوافد الذي لم يتوقف ليوم واحد منذ ثالثة أعوام  خ
ــني إىل إب أكرث من  ــغ اجمايل عدد النازح ــى اليوم حيث بل وحت
ــل إن هذا الرقم يف  ــم من محافظة تعز ب ــخص معظمه مليون ش
ــبان التوافد الكبري للنازحني  تزايد ملحوظ إذا ما أخذنا بالحس
ــات  ــا إىل إب باملئ ــدون يومي ــن يتواف ــدة الذي ــاء الحدي ــن أبن م
ــىل الحديدة  ــتعرة ع ــم الحرب العدوانية املس ــا من جحي هروب

ومديرياتها الساحلية .
ــع املنظمات املحلية  ــتيطع وبالتعاون م نحاول بقدر ما نس
ــاع هؤالء  ــب أوض ــب لرتتي ــذا الجان ــة يف ه ــة املهتم والخارجي
ــكلة رفض بعض  ــاكل مثل مش النازحني ونعاني من بعض املش
ــادة محافظة إب  ــل املبارش مع قي ــات الخارجية التعام املنظم
ــوح رؤية وخطط  ــن عدم وض ــا نعاني م ــلطة املحلية كم والس
ــن التعقيدات  ــات وم ــض تلك املنظم ــيات بع ــج وسياس وبرام

ــك العىص من  التي تطرحها خالفا ملا تدعيه بحيث نحاول مس
ــط وسبق وحددنا مكانني خارج املدينة الستقبال وإيواء  الوس
ــبة  ــن أبناء الحديدة نظرا لعدم وجود أماكن مناس النازحني م
داخل املدينة ومنع مزيد من االختناق واالزدحام الذي تشهده 

مدينة إب.
ــز التدريب الزراعي  ــكان األول يف العدين والثاني يف مرك امل
ــحول الذي بإمكانه استيعاب املئات من النازحني  يف مثلث الس
ــن أبناء  ــطني املحليني م ــن الناش ــه عدد م ــرشف علي ــذي ي وال
ــة باملحافظة ومن هنا  ــلطة املحلي ــة بالتعاون مع الس املحافظ
ــة املهتمة  ــانية املحلية والدولي ــات اإلنس ــو جميع املنظم ندع
ــة أوجه الدعم  ــا وتقديم كاف ــب لالضطالع بدوره ــذا الجان يف ه
ــة  ــالل تبني خطط رسيعة وواضحة وملموس ــني من خ للنازح
ــانية  ــاهمة يف التخفيف من هذه الكارثة اإلنس ــأنها املس من ش
وحتى تثبت هذه املنظمات عدم وجود أي تناقض بني ما تدعيه 

باإلعالم وبني ما تقوم به عىل أرض الواقع. 
ــي اتخذت •  ــل الت ــول والبدائ ــي الحل ــا ه م

ــدد إب بعد نضوب  ــن الخطر الذي يه ــد م للح
معظم آبار مياه الرشب باملدينة ؟!

ــة العامة للمياه يف إب أطلقت قبل  - كما تعرفون أن املؤسس
ــتغاثة ملواجهة هذه الكارثة الوشيكة نظرا للنزوح  أيام نداء اس
ــي انتقلت إىل  ــة الكبرية الت ــة التجاري ــتمر إىل إب والحرك املس
ــري العادية التي  ــة البناء غ ــن تعز وكذلك حرك ــا م إب خصوص
ــهدتها إب منذ بداية العدوان والتي لم تشهدها خالل ثالثني  ش
ــتطيع القول أن هناك تقصرياً من قبل بعض  ــنة تقريبا . وأس س
ــكاليات ووضع  ــات املختصة يف املحافظة لتاليف هذه اإلش الجه
ــس الوقت هناك تخاذل  ــة للحد من تفاقمها وبنف حلول عاجل
ــيايس األعىل حيث  ــل الحكومة واملجلس الس ــل من قب وتجاه
ــة هذا التطور  ــط وبرامج عاجلة ملواكب ــن املفرتض وضع خط م
وحل هذه اإلشكاليات ليس يف موضوع املاء فقط بل يف موضوع 
ــفيات وغريها إذ أنه  ــدارس واملستش ــاء والطرقات وامل الكهرب
ــزوح الهائل وهذا النمو  ــهد إب هذا الن ــن غري املعقول أن تش وم
ــة ملواكبة ذلك ولو الحظت  ــارع وهي ال تمتلك بنية تحتي املتس
ــف أن مدينة إب 2014  ــنوات األخرية ستكتش خالل األربع الس
ــة إب 2018 م وبالتايل فإن خطط وبرامج ما  م تختلف عن مدين

قبل أربعة أعوام لم تعد صالحة للتطبيق حاليا.
ــكيل لجان فنية  ــوض املائي تم تش ــبة ملوضوع الح وبالنس
ــداءات جديدة  ــوض املائي ومنع أي اعت ــة وتحديد الح لدراس
داخل منطقة الحوض املائي سواء عن طريق الحفر العشوائي 
ــا إليجاد بدائل  ــعى حالي ــوائي ونس أو عن طريق البناء العش
ــرؤى واألفكار  ــد وضعت بعض ال ــل بحفر آبار جديدة وق تتمث
ــحول  ــة العدين ومنطقة الس ــاط يف منطق ــد بعض النق بتحدي
كونها مناطق قريبة من مركز املحافظة ولكن هناك مشكلة وهي 
ــد وزارة املياه  كيفية إيصال هذه املياه إىل املدينة ومن هنا نناش
ــيايس األعىل للتحرك  ــة مجلس الوزراء واملجلس الس ورئاس
ــكاليات وأن ال  ــكالية وغريها من اإلش ــذه اإلش ــل لحل ه العاج
ــوا إب وحيدة يف مواجهة هذه الصعوبات والتحديات التي  يرتك
ــرتض أن تتحملها بدرجة  ــي من املف ــم اليمنيني جميعا والت ته
ــيما  ــيايس األعىل ال س ــية حكومة اإلنقاذ واملجلس الس أساس
ــربى ملاليني اليمنيني ومعها  ــد أن أصبحت إب نقطة تجمع ك بع
ــدرات املحافظة وهذا  ــات وق ــاً عن إمكان ــح الوضع خارج أصب
ــيايس  ــل الحكومة واملجلس الس ــًال رسيعاً من قب ــب تدخ يتطل

األعىل لوضع الحلول املناسبة.
ــادات •  ــة وقي ــلطة املحلي ــو دور الس ــا ه م

ــكرية  ــة العس ــع اللجن ــة م ــان املحافظ واعي
ــلحة  ــوات املس ــراد الق ــاط وأف ــتعادة ضب الس
وهل لديكم برنامج عمل الستقبال املغرر بهم 
الذين يقاتلون مع قوى العدوان ممن يرغبون 

بالعودة إىل أهاليهم وقراهم ومناطقهم ؟!
ــالتك مرتبطة مع بعضها..  كان سكان محافظة  - حقيقة أس
ــمة وبضع مئات  ــة ماليني نس ــنوات ثالث ــا قبل أربع س إب إىل م
ــمة من  ــهدت إب نزوح أكرث من مليون نس ــدء العدوان ش ــع ب وم
ــرشات اآلالف من  ــالف عودة ع ــاورة هذا بخ ــات املج املحافظ
ــون يف بعض  ــن كانوا يقيم ــم مم ــم ومناطقه ــاء إب إىل قراه أبن

ــكانية  املحافظات وهذا يعني أن إب حاليا باتت نقطة تجمع س
ــة ماليني نسمة  ــكانها أكرث من خمس كربى حيث أصبح عدد س
ــني للجيش والقوات  ــبة الكربى للمنتم ــن ال يعرف فإن النس ومل
ــن 35 ألف ضابط  ــاوز عددهم أكرث م ــلحة هم من إب ويتج املس

وصف وجندي.
ــكرية املكلفة  ــدر املمكن التعاون مع اللجان العس نحاول بق
ــة اللواء فؤاد العماد  ــيايس األعىل برئاس من قبل املجلس الس
ــة إب والتي نزلت  ــتعادة أفراد وضباط الجيش يف محافظ الس

عىل مرحلتني.
خالل املرحلة السابقة تم التعاون معهم بقدر املمكن واليوم 
ــة  ــة الثانية وقد تم وضع خطط مدروس ــم هنا يف إطار املرحل ه
ــدراء املديريات  ــع م ــيق م ــة بالتنس ــان فرعي ــكيل لج وتم تش
ــتقبال املغرر  ــرى والعزل الس ــان املناطق والق ــايخ وأعي ومش
ــن يرغبون بالعودة  ــن يقاتلون يف صفوف العدوان مم بهم الذي
وبجهودنا الشخصية وبالتعاون مع بعض الجهات العسكرية 
ــوا يقاتلون يف صفوف العدوان يف  ــاد أكرث من 25 فرداً ممن كان ع
ــأرب وغريها ونعمل حاليا عىل ضمان عودة بعض املغرر بهم  م
ــراد وضباط  ــتعادة أف ــت نعمل بوترية عالية الس ــس الوق وبنف
ــكل دقيق وبحسب الخطة  ــومة بش الجيش وفق الخطة املرس
ــات العائدين يف مديرياتهم وهناك نقاط تجمع  يتم رصف مرتب
ــه التجمع  ــم إىل نقط ــم نقله ــن ثم يت ــة وم ــة يف كل مديري فرعي
ــايخ  الكربى يف مركز املحافظة ومن خالل صحيفتكم أدعو مش
ــات ومدراء  ــة باملديري ــلطة املحلي ــا وأعضاء الس إب وأعيانه
ــتعادة اكرب قدر ممكن من  املديريات لبذل مزيد من الجهود الس
أفراد القوات املسلحة وكما أدعو أفراد الجيش للوفاء بالقسم 
ــاظ عىل أمن  ــكراتهم وكلياتهم بالحف ــموه يف معس ــذي أقس ال
ــرس اجتماعنا واألخ  ــالمة أراضية وقد ك ــيادته وس الوطن وس
ــة  ــؤاد العماد ملناقش ــام واللواء ف ــرشف الع ــظ واألخ امل املحاف
ــدوان التي  ــاعي قوى الع ــال مس ــع وترية العمل بهدف إفش رف
ــتقطاب أفراد القوات املسلحة والتغرير بهم  تحاول جاهدة اس
ــلحتهم صوب  ــدوان وتوجيه أس ــوف قوى الع ــاق بصف لاللتح
ــىل األقل تثبيطهم  ــموه أو ع ــم الذي أقس إخوانهم خالفا للقس
ــاء الجيش  ــم من أبن ــكراتهم بني زمالئه ــودة إىل معس ــن الع ع
ــهد  ــان وأطمئنكم أخي العزيز أن املرحلة القادمة ستش واللج
ــب  ــلحة من أبناء إب حس ــراد القوات املس ــودة الكثري من أف ع

الخطة التي أعدت بشكل دقيق والتي تسري بوترية عالية.
ــة اب يف إعادة •  ــادة محافظ ــو دور قي ــا ه م

تفعيل مؤسسات الدولة؟
ــتعادة  ــة يف عملية تفعيل واس ــلطة املحلي ــي دور الس - يأت

مؤسسات الدولة:
ــك بدر الدين  ــيد عبداملل ــوة قائد الثورة الس ــتجابة لدع اس
الحوثي ومن ثم استجابة لنداء وتوجه الرئيس الشهيد صالح 
ــات  ــتعادة وتفعيل مؤسس عيل الصماد الذي حاول جاهدا اس
الدولة والذي أثبت يف كل خطاباته هذا التوجه وإطالقه مرشوع 
ــوان للمرحلة ومن هنا أؤكد لك أننا  ــد تبني ويد تحمي ” كعن ”ي
ــعى لتفعيل الدور الرقابي وقد  وبالتعاون مع كل املخلصني نس
ــهر عملية تدوير وظيفي  ــهد الهيكل اإلداري خالل هذا الش ش
ــة تغيري طالت بعض  ــب الحكومية وكذلك عملي ــض املكات يف بع
ــاد ويعد هذا جزءاً من خطة  ــن واملتورطني بقضايا فس املقرصي

تفعيل مؤسسات 
ــرية قد تكون  ــكالت كث ــا يف محافظة إب نواجه مش ــن هن نح
ــلطة  ــوة  يف الهيكل اإلداري والس ــم وقدرات اإلخ ــرب من حج اك
املحلية وقيادة املحافظة ونحن هنا نعول عىل رئاسة الحكومة 
ــف إىل جانب األخ  ــىل بدعم إب والوق ــيايس األع واملجلس الس
ــتكمال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومحاسبة  املحافظ الس
ــب إحالته إىل  ــريه يج ــاده أو تقص ــت فس ــن ثب ــن كل م املقرصي
ــوال العامة  ــبة ونيابة األم ــة واملحاس ــة للرقاب ــة املركزي اللجن
ــهر  ــاق عليه خالل األش ــا تم االتف ــل وهذا م ــه عن العم وإيقاف

املاضية وتم العمل به خالل األيام املاضية.
ــا للحفاظ •  ــي تبذلونه ــي الجهود الت ما ه

ــال  وإفش إب  يف  ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع
إىل  إب  ــر  لج ــة  الرامي ــداء  األع ــات  مخطط
مستنقع الفوىض بهدف االنتقام من سلميتها 
ــمها أبناء  وخدش الصورة الجميلة التي رس

إب بوعيهم الوطني وسلميتهم املعتادة؟
ــات كبرية تتمثل يف تلك املؤامرات الخبيثة  تواجه إب تحدي
ــتقرار املحافظة وهذه  من قبل العدوان بهدف زعزعة أمن واس
ــن قبل ثالث  ــدة اللحظة هي موجودة م ــت ولي املحاوالت ليس
ــإن العدو وعرب  ــالق العدوان وبالتايل ف ــنوات وحتى قبل انط س
مرتزقته يحاول إحداث بعض القالقل يف أطراف املحافظة عىل 
ــكرات تدريب  ــاء معس حدود بعض املحافظات املجاورة وإنش
ــاول العدوان عرب  ــبق وح ــداث فوىض يف إب وقد س ــا إح مهمته
ــني ونجحنا يف  ــدان قبل أكرث من عام ــه فتح جبهة يف بع مرتزقت
حسمها وكانت هناك محاوالت إجرامية وإرهابيه قبل انطالق 
العدوان مثل استهداف املركز الثقايف خالل االحتفالية باملولد 
النبوي الرشيف . نحن يف إب نواجه هذه التحديات بأكرب قدر من 
ــؤولية وكما نجحنا سابقا بالتعاون  ــاس باملس الوعي واإلحس
ــم اإلجرامية من  ــال مخططاته ــايخ وعقالء إب يف إفش مع مش
ــايخها ووجهاتها  ــالل االتفاق الذي خرج به عقالء إب ومش خ
ــاكل  ــن يحاول إثارت املش ــرد كل م ــل بط ــة واملتمث االجتماعي
ــربؤ منه والنأي بإب عن  ــالق األمن إىل خارج املحافظة والت وإق
ــرد بعض أولئك  ــة وفعال تم ط ــية أو داخلي ــات سياس أي رصع
ــدوان إىل خارج  ــوىض خدمه لقوى الع ــن حاولوا إثارة الف الذي
ــون الله تعاىل يف تأمني إب  ــة واليوم وبعد أن نجحنا بع املحافظ
ــاري هام واملتنفس  ــت قبلة للنازحني ومركز تج بحيث أصبح
ــدوان للحديدة  ــتهداف الع ــيما مع اس ــني ال س ــد لليمني الوحي
ــنبذل كل الجهود لحمايتها وإفشال كل مخططات األعداء  س
ــات االجتماعية وكل  ــزة األمنية والوجاه ــاون مع األجه بالتع

الرشفاء من أبناء املحافظة
ــاع وترية •  ــرية ارتف ــة األخ ــظ يف اآلون لوح

ــب أرايض وأوقاف الدولة يف إب ما هو الدور  نه
ــة أرايض وعقارات  ــه لحماي ــذي تقومون ب ال
ــة للحد من تفاقم  ــة ووضع حلول رادع الدول

هذه املشكلة وآثارها ؟!
ــة بقدر ما هناك من إيجابيات باملحافظة مثل األمن  - حقيق
ــلمية إب  ــتقبال وإيواء النازحني والحفاظ عىل س واألمان واس
ــتطيع  ــاكل قد تكون جوهرية وأس بقدر ما هناك معوقات ومش

القول أننا يف إب نتحرك وفقا لثالث ركائز.
األوىل : دعم الجبهات

والثانية : مكافحة الفساد
والثالثة : محاربة ناهبي األرايض ” املتهبشني“

ــن  والذي ــابقا  ــوا س ــن حاول الذي ــني  للمتهبش ــبة  وبالنس
ــىل أرايض وعقارات الدولة  ــتيالء ليس ع يحاولون حاليا االس
ــب بل يحاولون االستيالء عىل أرايض وممتلكات خاصة  فحس
ال سيما مع ارتفاع أسعار األرايض والعقارات نتيجة االستقرار 
ــاهم يف انتقال رؤوس  ــهده إب والذي س األمني الجيد الذي تش
ــة والغربية ومحافظة  ــات الجنوبي ــوال من بعض املحافظ األم
ــة التي  ــري العادي ــة البناء غ ــوص وحرك ــىل وجه الخص ــز ع تع
تشهدها مدينة إب ولكي نكون صادقني معكم ومع أنفسنا أوال، 
ــتطيع القول إننا نتحمل  ــه نس ورحم الله امرءاً عرف قدر نفس
ــيما مع  ــت تؤرقنا ال س ــكالية التي أصبح ــن هذه اإلش ــزءاً م ج
اسرتخاص البعض ألرايض الوقف والتقصري الحاصل من قبل 
ــني  ــة التي ال زال بعض هؤالء املتهبش ــض الجهات املختص بع
ــتوعبوا حقيقة التغيري  ــابق والذين لم يس من بقايا النظام الس
مزروعني يف أوساطها ويعملون من خاللها مستغلني انشغالنا 
ــنا  ــيد للجبهات وهنا نحمل أنفس ــة العدوان والتحش بمواجه
ــة لتخاذلها  ــزة األمني ــل األجه ــا : نحم ــؤولية أوال ، وثاني املس
ــك النيابة  ــل كذل ــني ونحم ــار هؤالء املتهبش ــط وإحض يف ضب
ــبة هؤالء ومن  ــا الواضح يف محاس ــاء لتقصريه ــة والقض العام
ــيايس األعىل  هنا أجدها فرصة وادعو من خاللكم املجلس الس
ــكيل  ــل الجد وادعوه كذلك إىل تش ــأن يأخذ كالمنا عىل محم ب
ــعة للنزول إىل  ــة قضائية عليا مختصة ذات صالحية واس لجن
إب والنظر يف هذه اإلشكالية ومحاسبة كل املتورطني يف قضايا 
ــتوىل بدون وجه حق  ــارات الدولة وكل من اس نهب أرايض وعق
ــلطة القضائية  ــري أداء الس ــالك الغري وكذلك لتقييم س عىل أم

باملحافظة.
ــة إب بحدود  ــبة الوقف يف مدين ــرف إب تعترب نس ــن ال يع ومل

ــرشة باملئة تقريبا  ــايل أرايض املدينة وع ــبعني باملئة  من إجم س
ــرب أراٍض حرة  ــا تبقى تعت ــري الوقف وم ــة غ ــة للدول أراض تابع
ــة األخرية التي  ــات النهب خالل اآلون ــذا زادت اطماع عصاب له
ــاد املنترش وضعف أداء  ــرتخصت أريض الوقف يف ظل الفس اس
ــزة األمنية  ــك األجه ــي بذل ــبة واعن ــط واملحاس ــزة الضب أجه
ــهدت األسابيع املاضية تحديدا  وجهاز القضاء ومع هذا فقد ش
ــة  ــن الرشط ــكل م ــكريه تتش ــالت عس ــروج حم ــان خ يف رمض
ــني وكادت أن  ــض املتهبش ــط بع ــه لضب ــار الل ــكرية وأنص العس
ــالت يف ضبط  ــه نجحت تلك الحم ــات وبعون الل ــدث موجه تح
ــىل أمل  ــجن ع ــم إيداعهم الس ــني وت ــك املتهبش ــن أولئ ــدد م ع
إحالتهم إىل القضاء وخالل األيام املاضية تم تعيني مدير جديد 
ــتطيع  ــرك بقدر ما يس ــه التح ــل من ــذي نأم ــاف يف إب وال لألوق
ــوم وال من أمس  ــاج املوجود ليس من الي ــالح ذلك االعوج إلص

وانما منذ فرتة طويلة.
ــبة •  ــاحل مصريية بالنس تعترب معركة الس

ــار  ــا باالعتب ــا أخذن ــني إذا م ــن واليمني لليم
ــالل  ــعى الحت ــي تس ــداء الت ــات األع مخطط
ــار عىل  ــدف إطباق الحص ــن به ــواحل اليم س
ــب ثرواتهم ، ما هو  ــعب اليمني ونه ابناء الش
ــة إب يف  ــادة محافظ ــوم به قي ــذي تق ــدور ال ال
ــيما  ــد للجبهات ال س ــة والحش ــال التعبئ مج
ــال مخططات  ــاحل الغربي إلفش ــة الس جبه
ــذي  ــطوري ال ــود األس ــز الصم ــدو وتعزي الع
ــذ أكرث من  ــي من ــعب اليمن ــاء الش ــطره أبن يس

ثالثة أعوام؟
ــاف  ــكل أطي ــبة ل ــة بالنس ــاحل مصريي ــة الس ــم معرك - نع
ــن وجزء من  ــة إب جزء من هذا الوط ــعب اليمني ومحافظ الش
ــول أن محافظة إب  ــتطيع الق ــذه املعركة الوطنية الكربى واس ه
ــيد والتوجه للساحل حتى انه  ــباقة يف مجال التحش كانت الس
ــا تقدم العدو يف بعض املناطق  ومنذ الخامس من رمضان عندم
الخالية بالساحل بادر الكثري من أبناء إب بالنزول إىل الحديدة 
ــا ومجموعة  ــؤالء وقد تحركت أن ــت أنا أحد ه ــل غريهم وكن قب
ــي والديني  ــا الوطن ــاء إب وقمنا بواجبن ــن أبن ــني م ــن املقاتل م
ــن ال زال يقاتل  ــاك م ــاد وهن ــاد من ع ــدس وع ــي املق واألخالق

ويرابط وال زال التحشيد والتواصل مستمر.
ــؤولية الوطنية واألخالقية  ــعرنا قبل غرينا هذه املس استش
ــاحل هي معركتنا بدرجة أوىل مثلما هي معركة  كون معركة الس
ــإن قيامنا بواجبنا هو بهدف  ــهم وبالتايل ف أبناء الحديدة أنفس
ــتجابة  ــيادة بلدنا اس ــا عن س ــا ومرشبنا ودفاع ــة مآكلن حماي
ــبحانه وتعاىل الذي فرض علينا الدفاع عن أنفسنا  لنداء الله س
وأموالنا وإعراضنا وكرامتنا وكذلك استجابة لنداء قائد الثورة 
ــوى العدوان  ــك أن ق ــك بدر الدين الحوثي ال ش ــيد عبداملل الس
ــاك تقدمات وانتصارات  ــام اليمنيني والعالم بأن هن تحاول إيه
بخالف الحقيقة مستغلة بذلك تفردها باإلعالم لبث األكاذيب 
ــل الله  ــف بفض ــي رسعان ما تنكش ــة الت ــارات الوهمي واالنتص
ــان  ــش واللج ــاء الجي ــطرها أبن ــي يس ــوالت الت ــل البط وبفض
ــل اليمني الذي  ــوا للعالم قوة وبأس املقات ــعبية الذين اثبت الش
ــرة العالم وطغاته من  ــاطيل وطائرات وبوارج جباب هزم كل أس

قوى االستكبار العاملي وأدواتهم يف املنطقة.
ــاه •  ــاء إب تج ــداه أبن ــري أب ــر كب ــاك تذم هن

ــل الجهات املختصة يف  اإلهمال املتعمد من قب
ــوارع والطرقات  موضوع إصالح وترميم الش
ــتخدام  ــري صالح لالس ــات معظمها غ ــي ب الت
ــديد  تماما والتخفيف من حالة االزدحام الش
ــهده مدينة إب ، من وجهة نظركم ما  الذي تش
ــأنها ترميم  ــول العاجلة التي من ش هي الحل
ــة التذمر العام  ــالح الطرقات وإنهاء حال وإص

والتخفيف من حالة االزدحام الشديد  ؟!
ــات هناك  ــاك إيجابي ــدر ما هن ــابقا بق ــت لكم س ــا قل - مثلم
ــبق واعتمد وزير األشغال  ــبة لهذه املشكلة س سلبيات وبالنس
عند زيارته إلب عام ٢٠١٥ مبلغ ٥٠٠ مليون ريال إلصالح وترميم 
الشوارع والطرق داخل املدينة إال انه ولألسف لم يتم رصف هذا 
ــخط  ــكلة وزاد من حالة الس ــاهم يف تفاقم هذه املش املبلغ مما س
ــعبي والتذمر حتى إننا رصنا نتذمر من أنفسنا عند مرورنا  الش

بهذه الشوارع التي تؤدي إىل أحداث أعطال بسيارات املواطنني 
ــه إذا كان لديك موعد فعليك  ــبب ازدحاماً غري عاد حتى ان وتس
ــن من الوصول  ــاعة عىل األقل لكي تتمك ــبق موعدك بس أن تس

وفق املوعد املحدد.
ــوايل ثالثة  ــغال حدثت قبل ح ــرى لوزير األش ــارة األخ الزي
ــال خالل اجتماعه  ــن اعتماد ٢٥٠ مليون ري ــهر وخاللها أعل أش
ــل مدينة إب  ــوارع داخ ــم الش ــالح وترمي ــظ إلص ــاألخ املحاف ب
ــم ترميم خط الدائري جولة  ــد انه تم رصف جزء منها وت واعتق
ــاول الضغط عىل  ــا نح ــرت، حالي ــافة ٥٠٠ م ــوايل مس ــن ح العدي
ــرك والعمل بالقدر  ــة باملحافظة لرسعه التح ــات املختص الجه
ــه وإن حصل أي تقصري وأي  ــب املبلغ الذي تم رصف املتاح حس
تخاذل سيتم إحالة املقرصين واملتالعبني  إىل الجهات املختصة 
ــم الطرق يف  ــالح وترمي ــاذل صندوق إص ــض أو تخ ــال رف ويف ح
تنفيذ ما تم االتفاق عليه حسب املنحة املالية التي قدمها معايل 
ــغال للصندوق فإننا نحمل وزير األشغال املسؤولية  وزير األش
ــن نعاني من  ــرق نح ــم الط ــالح وترمي ــدوق إص ــاً صن أوًال وثاني
ــت أكرب من قدراتنا  ــاكل التي أصبح بعض القصور وبعض املش
ــاء التي  ــري الجهات العلي ــه من تقص ــذي نعاني في ــت ال يف الوق
ــل وضع إب وخصوصيتها ونأمل أن تكون الحكومة عىل  تتجاه
ــؤولية وأن تقف إىل جانب إب لتجاوز  ــاس باملس قدر من اإلحس

هذه املرحلة الصعبة.
ــبب الجهات •  ــل تحملون الس ــيادة الوكي س

الحكومية العلياء وكأنه ال يوجد يف املحافظة 
ــب والجمارك  ــن الرضائ ــة م ــرادات حكومي إي
ــذه  ه ــب  تذه ــن  أي ــرادات،  اإلي ــن  م ــا  وغريه
ــات مالية  ــاذا ال توجد مخصص ــرادات ومل اإلي
ــغيل  ــرادات لعملية التش ــذه اإلي ــع من ه تقتط

والصيانة والرتميم ؟
ــرادات  ــن اإلي ــه م ــات مالي ــد أي مخصص ــف ال توج - لألس
ــغيل  ــالح والتش ــم واإلص ــة الرتمي ــة لعملي ــة يف املحافظ املحلي
ــا مركزيا حيث  ــبب أننا نورده ــا إيرادات ضخمة والس رغم أنه
ــب والجمارك  ــرادات الرضائ ــم مثل إي ــا وهو األه ــزءاً منه أن ج
ــاء وبعض هذه  ــزي يف صنع ــا إىل البنك املرك ــم توريدها رأس يت
ــريه من  ــغال أو يف غ ــب األش ــواء يف مكت ــة س ــرادات الفرعي اإلي
ــك أنه ال يزال  ــغيل وال ش ــب الحكومية تعود لعملية التش املكات
ــاداً مسترشياً يف كثري من املكاتب الحكومية، وأؤكد لك  هناك فس
ــيايس األعىل فكرة تخصيص  ــد طرحنا عىل املجلس الس أننا ق
ــا وترحليها إىل  ــم تحصيله ــي يت ــرادات الت ــذه اإلي ــزء من ه ج
صنعاء ملواجهة مثل هذه األشياء الطارئة مثل عملية اإلصالح 

والتشغيل والصيانة وغريها. 
ــاء إب بوجه •  ــالتكم األخرية ألبن ما هي رس

خاص وأبناء الشعب اليمني بشكل عام ؟!
ــج  ــذا النه ــىل ه ــتمرار ع ــة إب لالس ــاء محافظ ــو أبن - أدع
ــالم إب اليمن وعدم  واملحافظة عىل محافظتنا الجميلة إب الس
ــة العدوان  ــة من قبل مرتزق ــك الدعوات الهدام ــتجابة لتل االس
ــي واألخالقي برفد  ــام بواجبهم الوطني والدين ــم للقي وادعوه
ــرب مراكز التجميع املوجودة  جبهات العزة والرشف والكرامة ع
ــم أيضا  ــة وادعوه ــز املحافظ ــات ويف مرك ــتة مربع ــوم يف س الي
ــايخ  ــات وكمش ــة يف املديري ــلطات محلي ــم كس ــام  بواجبه للقي
ــاء وجنود وعمال  ــني وإعالميني وتربويني وعلم واعيان ومثقف
ــه وكل يف موقعه وكما ادعو كل  ــني كل يف مجال تخصص ومواطن
ــات املجتمع املدني  ــطني واإلعالميني والعاملني يف منظم الناش
ــوي وأن يواكبوا األحداث وأن  للقيام بدورهم اإلعالمي والتوع
ــتمروا عىل هذا النهج الذي استمروا عليه منذ أربعة أعوام،  يس
ــام بواجبهم  ــام ادعوهم للقي ــكل ع ــالتي ألبناء اليمن بش ورس
ــوات  ــك الدع ــة كل تل ــي ومحارب ــي واألخالق ــي والدين الوطن
الهدامة التي يروج لها مرتزقة العدوان وان يحافظوا عىل وحدة 
ــيج االجتماعي وان يتحلوا بالوعي الكبري الذي يتناسب  النس
ــوا الحكمة  ــدوا للجبهات ويكرس مع خطورة املرحلة وان يحش
ــعب اليمني والتي وصفهم بها نبينا  اليمنية التي عرف بها الش
ــوم كل مواطن بواجبه  ــة اليوم تقتيض أن يق ــم كون الحكم الكري
الوطني والتصدي للعدوان وإفشال مخططاته اإلجرامية التي 
تسعى إىل تمزيق الوطن وتجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته.

0505 لقاء

أكرث من مليون نازح يف إب أغلبهم من تعز ونحتاج إىل بنية متكاملة أكرث من مليون نازح يف إب أغلبهم من تعز ونحتاج إىل بنية متكاملة 
لتغطية تزايد أعداد النازحني من املحافظات الغربية والجنوبيةلتغطية تزايد أعداد النازحني من املحافظات الغربية والجنوبية

لقاء/
مجدي عقبة

ندعو إىل تشكيل لجنة 
قضائية لحل مشاكل 

األراضي ومعاقبة 
المتواطئني يف النهب

أكرث من مليون نازح يف إب 
من المحافظات الجنوبية 
والغربية معظمهم من  

محافظ تعز

هناك تناقض كبري بني ما تدعيه 
بعض المنظمات اإلغاثية 

وتروج له يف وسائل اإلعالم وما 
تقوم به على أرض الواقع

محافظة إب تحتاج إىل 
بنية تحتية متكاملة 

لمواكبة النمو المتسارع 
والزيادة يف عدد السكان

شكلنا لجانًا فنية لوضع 
دراسة دقيقة عن وضع 
الحوض المايئ ونسعى 

لحفر آبار جديدة

ــكيل لجنة قضائية للنزول إلى المحافظة وحل قضايا وجرائم طالب  ــية بتش ــاهري القيادة السياس ــيخ عبدالحميد الش وكيل محافظة إب الش
نهب األراضي في المحافظة.

وأوضح الوكيل الشاهري في لقاء مع صحيفة الثورة أن من أولويات قيادة محافظة إب هي محاربة ما اسماهم ”المتهبشين“ ناهبي األراضي، محمال 
المسؤولية األجهزة األمنية والقضائية في تزايد جرائم نهب األراضي وخصوصا أراضي الدولة أو الوقف.

وتطرق الوكيل الشاهري في هذا اللقاء إلى جهود قيادة المحافظة في إيواء النازحين، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون نازح في محافظة معظمعهم 
من محافظة تعز..

ــة ابرز المخاطر  ــكيل لجنة متخصصة لدراس ــرب في محافظة إب، مؤكدا تش ــاهري إجراءات الحد من مخاطر نضوب آبار مياه الش ــتعرض الش واس
ووضع الحلول السريعة لهذه اإلشكالية.

ــا الثارات وإجراءات  ــاحل الغربي وأيضا قضاي ــيد إلى جبهة الس ــرق اللقاء إلى الكثير من التحديات التي تواجهها محافظة إب منها التحش ــا تط كم
المشايخ واألعيان في تعميق الصلح العام، إلى جانب الخطوات الناجحة التي تمت من أجل عودة المغرر بهم والذين انضموا إلى صفوف العدوان.

الكثير من الملفات الساخنة والتفاصيل المهمة في هذا اللقاء.. نتابع:

¶ النظام السابق عمل على تغذية الصراعات والثأرات القبلية في إب نكاية بخصومه وقد تمكنا من حل العديد من القضايا
¶ اللجنة العسكرية في المحافظة عملت على إعادة أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الجيش إلى الخدمة والمرحلة القادمة ستشهد عودة الكثير 
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