
وزير األشغال العامة والطرق غالب عبداهللا مطلق يف حديث خاص لـ "ٹ":

خسائر قطاع الطرق والجسور منذ بداية العدوان 
تجاوزت تجاوزت ٣٣ مليار دوالر كحد أدين

ــر.. وزارة •  ــة معايل الوزي بداي
ــغال العامة والطرق تلعب  األش
ــة  ــاً يف التنمي ــارزاً ومهم دوراً ب
ــل  فه ــريون..  الكث ــه  يجهل
ــكان أن نتعرف من خاللكم  باإلم

عىل أهم تلك األدوار؟
- تعترب وزارة األشغال العامة والطرق هي 
ــاري وبيت الخربة  ــاز الفني واالستش الجه
ــا وتمارس مهامها  ــة يف مجاالت عمله للدول
ــتور والقوانني  ــاً للدس ــا وفق واختصاصاته
ــذة ومن أهم األعمال واملهام التي تقوم  الناف
ــا ومراجعة إقرار  ــوزارة تتوىل إعداده بها ال
ــة والخرائط  ــم الفني ــات والتصامي املواصف
ــييد وبناء وصيانة  ــية وإنشاء وتش الهندس
شبكة الطرق والجسور واألنفاق وإنارتها.. 
ــاملة  ــكانية ش ــة إس إضافة إىل تبني سياس
ــكن  الس ــال  مج يف  ــتثمار  االس ــجيع  وتش
ــات واملعلومات الالزمة ومنها  وتقديم البيان
ــذوي الدخل  ــكني ل ــتكمال املرشوع الس اس
ــتهدفة وبناء  ــات املس ــدود يف املحافظ املح
ــري األرايض الالزمة لها  ــهداء وتوف مدن الش
ــتهدفة وتفعيل  ــات املس ــن املحافظ يف كل م
ــيول  ــات والس ــن الفيضان ــدن م ــة امل حماي
ــط والتعاون  ــع وزارة التخطي ــيق م بالتنس

الدويل.
ــم •  ــات تواجهك ــاك صعوب هن

ــاريع  بخصوص آلية تنفيذ املش
ــض منها..  ــبب يف تعرث البع يتس
ــذة  ــراءات املتخ ــي اإلج ــا ه فم

لتجاوز تلك العرثات؟
- لقد قامت الوزارة بالتنسيق مع منظمات 
ــة  ــرتاتيجية عام ــل اس ــة وعم ــة مانح دولي
ــول واملعالجات  ــملت كل الحل ــالح ش لإلص
ــابقة من أجل  ــل والضعف الس ــاط الخل لنق
ضمان تنفيذ األعمال بشكل صحيح وفعال 
وفقاً للقوانني النافذة وملا يحقق االستخدام 

األمثل للموارد املتاحة.
سعادة الوزير.. هناك رشاكة • 

ــلطة  بني الوزارة من جهة والس
ــة من جهة أخرى.. فهل  املحلي
ــكان أن نتعرف عىل ماهية  باإلم

تلك الرشاكة؟
ــة  ــل رشاك ــوزارة إىل عم ــعت ال ــد س - لق
ــلطات املحلية يف  ــع الس ــة م ــة وفعال حقيقي
ــا  ــن نطاقه ــة ضم ــاريع الواقع ــذ املش تنفي
ــمل كًال من طرق ثانوية  الجغرايف والتي تش
تربط املديريات ببعضها أو بمركز املحافظة 
وكذا طرق فرعية ضمن املديرية.. إضافة إىل 
ــة) وبهدف  ــوارع داخلي ــرق حرضية (ش ط

ــن خالل  ــوزارة م ــت ال ــة قام ــز الرشاك تعزي
ــع املحافظات  ــدات اإلرشافية يف جمي الوح
ــؤولية  ــغال بتحمل مس ــن مكاتب األش ضم
ــاريع  اإلرشاف الفني املبارش عىل تنفيذ مش
ــج  ــق الربنام ــادة.. وتوث ــورة ج ــرق بص الط
ــف معظم  ــذي أدى إىل توق ــتثماري ال االس
ــاريع  ــا مش ــة منه ــة التحتي ــاريع البني مش

الطرق.
ــا •  من ــد  أح ــىل  ع ــى  يخف ال 

استهداف قوى العدوان للطرق 
ــن مباٍن  ــور وغريهما م والجس
ــف تتعاملون مع  حكومية.. كي

هذا االستهداف املمنهج؟
ــي تقوم  ــات الت ــرث الجه ــن أك ــوزارة م - ال
بالعمل بشكل متواصل يف تلك املناطق التي 
ــكل  ــعى وبش ــدوان فهي تس ــتهدفها الع اس
ــات والرتميمات  ــل اإلصالح ــارش إىل عم مب
ــة  ــي الحكومي ــور واملبان ــات والجس للطرق
ــتثنائي.. فنحن نقوم  ــكل اس املترضرة وبش
ــبكة  ــل إعادة ش ــن أج ــع م ــل الرسي بالتدخ
ــه من أهمية  ــات إىل الخدمة مما يمثل الطرق
ــان الحياة فهي أهم  ــث والطرق هي رشي حي
ــيلة  ــل وتنقل بني البرش ووس ــيلة تواص وس
ــاة بني  ــتمرارية الحي ــع واس ــل البضائ لتنق
ــعى إىل تخصيص  ــع املديريات كما نس جمي
ــاالت ولجميع  ــذه الح ــة ملثل ه ــغ طارئ مبال
املحافظات دون استثناء وبتوجيهات عليا 
ــذي يبدي  ــيايس ال ــن رئيس املجلس الس م
ــغال والوزارة  ــاً واضحاً لوزارة األش اهتمام
بدورها تسعى إىل العمل وبجميع قطاعاتها 
ــل االرساع يف تاليف ما  ــن أج ــاتها م ومؤسس
ــن حريصون عىل بقاء  يدمره الحرب.. فنح
الطرق والجسور دائماً يف نطاق الخدمة رغم 

التحديات والقصف املستمر.

ــايل الوزير •  ــك فيه مع مما ال ش
ــل  ظ يف  ــدؤوب  ال ــم  عملك ــو  ه
ظروف استثنائية، فهل يمكنكم 
ــال التي  ــا عن األعم أن تحدثون
ــراً؟  ــوزارة مؤخ ــا ال ــت به قام
ــائر  وعن حجم األرضار والخس
ــبب فيها  ــي تس ــة الت االقتصادي

العدوان االنتقامي؟
ــوم  ــل يف عم ــوزارة إىل العم ــعى ال - تس
ــوم بأعمال  ــات الجمهورية فهي تق محافظ
ــور  ــبكة الطرق والجس الصيانة الدورية لش
ــتمر وبوترية عالية، فقد نفذت  ــكل مس وبش
ــنوات املاضية  ــوزارة خالل فرتة الثالث س ال
ــاك  ــث وأن هن ــاريع حي ــن املش ــد م العدي
ــتهدافا مبارشاً تعرضت له شبكة الطرق  اس
ــعودي  ــدوان الس ــل الع ــن قب ــور م والجس
ــات الجمهورية  ــي يف عموم محافظ األمريك
ــابقة وأن وزارة  ــوام الس ــة أع ــة الثالث طيل
ــة بصندوق  ــة  والطرق ممثل ــغال العام األش
صيانة الطرق يف املؤسسة ووحدة الطوارئ 
ــرضرت بفعل  ــارات التي ت ــور والعب والجس
ــريان عىل ثالث  ــتهداف بالط القصف واالس
مراحل من أعمال الطوارئ يف شبكة الطرق 
ــرضرة، حيث  ــتخدمة واملت ــور املس والجس
ــة أو إعادة  ــة التقديرية لصيان بلغت التكلف
إنشاء الجسور املترضرة 99 جرساً، إجمايل 
ــث  ــدوالر (459٫038٫000) حي ــة بال التكلف
ــة أو إعادة  ــة التقديرية لصيان بلغت التكلف
ــاء الطرق املترضرة (4976 كم) إجمايل  إنش
التكلفة بالدوالر (999٫530٫900) حيث بلغ 
اجمايل الخسائر املادية املبارشة والرتاكمية 
ــبكة الطرق والجسور جراء العدوان  عىل ش
ــاً وإجمايل  ــي اقتصادي ــعودي األمريك الس
ــدوالر (1٫458٫568٫900) حيث  التكلفة بال

ــارشة عىل  ــري املب ــائر غ ــايل الخس ــغ اجم بل
ــدوان  ــراء الع ــور ج ــرق والجس ــبكة الط ش
ــدوالر  بال ــة  التكلف ــي  األمريك ــعودي  الس
(1٫833٫173.136) وبهذا بلغ إجمايل حجم 
ــة - بيئية  ــة اجتماعي ــائر االقتصادي الخس
ــا (3٫291٫742٫036).. حيث  ــية وغريه نفس
ــن الطرق  ــم م ــم (7٫146) ك ــادة ترمي ــم إع ت
ــور املترضرة يف 13 محافظة.. حيث  والجس
ــدة القائمة األوىل من  ــدر محافظة صع تتص
ــرساً وتليها  ــم األرضار بـ 12 طريقاً وج حج
ـــ 11 ترضراً  ــت ب ــاء واملحوي ــة صنع محافظ
ــور وطريق وحجة 6، أما  ثم األمانة بـ 8 جس
ــاء والضالع جرسين وذمار  مارب 3 والبيض
ــرية  ــة األخ ــدة يف املرتب ــوف والحدي والج

بجرس واحد.
ــوس بينكم •  ــاك تعاون ملم هن

ــرى..  األخ ــوزارات  ال ــني  وب
ــا  عنه ــر  الوزي ــايل  مع ــا  حدثن

بصورة أكرث تفصيًال إن أمكن؟
ــا عىل  ــرص دورن ــوزارة ال يقت ــن يف ال - نح
ــوزارة  ــب فنحن ب ــور فحس ــرق والجس الط
ــة والرتميمات  ــغال نقوم بعمل الصيان األش
ــة  الحكومي ــي  املبان ــض  لبع ــة  الرضوري
ــييد بعض  ــرضرة والتدخل يف بناء وتش املت
ــف ومهامه وتدخل ضمن نطاق بعض  املواق
الوزارات مثل عمل ملحق إصالحية نفسية 
ــجن املركزي مع املكاتب  ــجينات بالس للس
ــاً  ــال تقريب ــون ري ــة 60 ملي ــة بتكلف الخدمي
ــرق وتنفيذ  ــدوق صيانة الط وبدعم من صن

املؤسسة العامة للطرق والجسور.
ــاً بتجهيز املبنى  ــوزارة أيض ــا قامت ال كم
ــاص باملخترب املركزي الخاص بالوزارة  الخ
ــة  ــز األورام الرسطاني ــح مرك ــك لصال وذل
باملستشفى الجمهوري وعمل اإلصالحات 

ــطيبات الخاصة بمستشفى الشهيد  والتش
الصماد كبداية لبناء مدينة الصماد الطبية، 
ــا قامت الوزارة  ــطيبات. كم وكذا عمل التش
باستكمال أعمال البناء والتشطيبات ملبنى 
مستشفى الكويت الجامعي وسفلتة الطرق 
ــورة والذي  ــفى الث ــة داخل مستش الخدمي
ــفى  ــام املستش ــط ببعض املباني وأقس يرب
ــغال العامة والطرق  كما تعاونت وزارة األش
ــل اإلصالحات الالزمة  ــع وزارة النقل لعم م
ــك اإلصالحات  ــدويل وكذل ــار صنعاء ال ملط
ــاء الحديدة والعديد  ــفلتة الالزمة ملين والس
ــن األعمال التي تدخل بها الوزارة برسعة  م
ــب  ــق الواج ــن منطل ــة وم ــورة طارئ وبص

الوطني.
ــبكة •  ش ــتهدف  اس ــدوان  الع

ــورة  بص ــور  والجس ــرق  الط
ــام  للقي ــم  دفعك ــا  مم ــة  همجي
ــات طارئة لجرب الرضر  بمعالج
ــن أن نتعرف عىل أهم  فهل، يمك

تلك املعالجات؟
ــا  ــة خلفه ــاك أرضار مادي ــع هن - بالطب
ــن البنية التحتية  ــدوان ولحقت بجزء م الع
املتمثلة بشبكة الطرق اإلسفلتية والجسور 
ــارات الجوية  ــف والغ ــالد نتيجة القص بالب
ــة  ــعودية األمريكي ــدوان الس ــل الع ــن قب م
ــاء وحدة  ولغرض مواجهة العدوان تم إنش
ــة العامة للرطق  ــة باملؤسس طوارئ مركزي
ــة  صيان ــدوق  صن ــإرشاف  وب ــور  والجس
ــة الطارئة  ــال الصيان ــم تنفيذ أعم الطرق ت
ــة األوىل يف  ــن املرحل ــدة مراحل تكم ــىل ع ع
ــة  ــتمرارية الحرك ــان اس ــىل ضم ــز ع الرتكي
ــور من  ــبكة الطرق والجس ــة عىل ش املروري
ــار»  ــرق بديلة «تحويلة املس ــالل عمل ط خ
ــل  ــف يف أق ــة القص ــرضرة نتيج ــرق املت للط

ــذ بعني االعتبار  ــرتة زمنية ممكنة مع األخ ف
ــيول من  ــال ترصيف مياه األمطار والس أعم
التحوالت وكذلك ردم الحفارات والعبارات 
ــن القصف ورفع  ــع املخلفات الناتجة ع ورف
ــالت «الطرق البديلة»  كفاءة جميع التحوي
بحسب املواصفات الفنية من حيث الرسعة 
ــائية لترصيف  التصميمية واألعمال اإلنش
ــالمة املرورية  ــال الحماية والس املياه وأعم
واملرحلة الثانية تتمثل يف معالجة الجسور 
ــل تكلفة ممكنة ويف  والعبارات املترضرة بأق
ــب الظروف  ــة ممكنة وبحس ــل فرتة زمني أق
ــالل معالجة  ــبة، لذلك من خ األمنية املناس
ــتنادية للجسور  وإعادة بناء الجدران االس
والعبارات وعمل وتنفيذ بالطات خرسانية 
علوية مسبقة الصب وتنفيذ أعمال الحماية 
الالزمة وخاصة يف املواقع التي تمتاز بغزارة 
ــيول فيها والتي ستكون فيها  األمطار والس
الطرق البديلة املؤقتة غري مجدية خاصة يف 

موسم األمطار.
أما املرحلة الثالثة واألخرية فنحن بصدد 
ــور والعبارات  ــة ملعالجة الجس ــل دراس عم
ــم تنفذ  ــف والتي ل ــة للقص ــرضرة نتيج املت
ــة الظروف األمنية  ــة الثانية نتيج يف املرحل
واملتطلبات املالية الالزمة لتنفيذ األعمال.. 
ــال  ــة ألعم ــة التقديري ــت التكلف ــث بلغ حي
ــبكة الطرق  الطوارئ ملعالجة األرضار يف ش
ــف العدوان  ــن قص ــة ع ــور والناتج والجس
ــالث  ــرت بث ــي م ــي الت ــعودي األمريك الس
ــوايل (1٫410٫107٫612.8) وقيمة  مراحل ح
ــت  ــا بلغ ــة له ــة التقديري ــال والتكلف األعم

.(4٫146٫269٫492.98)
ــل •  ــر.. ه ــايل الوزي ــاً مع ختام

ــم  ــىل أه ــرف ع ــكان أن نتع باإلم
ــي  الت ــتقبلية  املس ــاريع  املش

تسعى الوزارة النجازها؟
ــاط  ــيع النش ــوزارة إىل توس ــعى ال - تس
ــلطة  ــة العاصمة والس ــع أمان ــيق م بالتنس
ــة  ــات والصيان ــال الرتميم ــة يف أعم املحلي
والشوارع الداخلية أصبحت بحاجة ملحة 
ــىض عليها  ــة خاصة وقد م ــم والصيان لرتمي
ــيق  ــة وبالتنس ــة دون أي صيان ــرتة طويل ف
ــاء حواجز للمياه  ــة بما يف ذلك بن مع األمان
ــتفادة من مياه  لحفظ املياه الجوفية واالس
ــن  ــاورة م ــاكن املج ــة املس ــار وحماي األمط
ــع ووزارة  ــاون م ــة والتع ــات املائي االنجراف
ــعى  ــاون الدولية التي نس ــط والتع التخطي
ــاط  ــدم نش ــدة تخ ــالت جدي ــاد تموي اليج
ــاريع املنتظرة  ــواًء بصيانة املش ــوزارة س ال
ــات  ــة وترميم ــال الصيان ــة أو أعم واملتوقع

شبكة الطرق.

05 حوار

حوار/
نجالء الشيباني

ــور إرادة  ــوى العدوان العنجهي من طرق وجس ــا قامت بهدمه وتدمريه ق ــادة يف تجاوز وإصالح م ــة ورغبة ج صلب
ــوزارة عىل خلق بيئة  ــرق وبتوجيهات من قيادة ال ــغال العامة والط ــعى من خاللها وزارة األش وغريها.. تس

ــتى أنواعها من خالل إعادة البناء بصورة عاجلة  ــهيل نقل احتياجات املواطن اليمني بش ــاعد عىل تس ــبة تس مناس
ــالة علنية بالتحدي مفادها أن اليمن سيبقى  ــلطات املحلية والوزارات األخرى، موجهة بذلك رس بالتعاون مع الس

صامداً يف وجه كل التحديات.
آلية عمل وزارة األشغال واملشاريع التي عملت عليها وكذلك الوسائل التي مكنتها من النجاح وغريها الكثري.. 

ــه مطلق وزير  ــر غالب عبدالل ــورة» مع معايل الوزي ــردت به «الث ــوار التايل الذي انف ــياق الح ــا يف س تجدونه
األشغال العامة والطرق.. إىل التفاصيل:

ــور  طرق وجس
ىل خلق بيئة 

رة عاجلة 
سيبقى 

ري.. 

نفذت الوزارة مشاريع صيانة وترميم لحوايل ٧١٤٦ كم من الطرق والجسور التي دمرها العدوان يف ١٣ محافظة
التعاون والشراكة بني الوزارة والسلطة المحلية ساهم بشكل رئيسي يف إنجاز المشاريع التنفيذية
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