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نائب مدير مكتب القائد األىلع للقوات املسلحة واألمن العميد ركن  /إبراهيم حيدان يف حوار مهم ومطول مع "األمناء" :

فخامة رئي�س اجلمهورية يويل اهتماما كبريا مبلف ال�شهداء واجلرحى ومعاجلة �أي �أخطاء

هن��اك �أط��راف تدف��ع الفتع��ال �أزم��ات وفو�ض��ى
لإدخال البالد يف توترات با�س��م ال�ش��هداء واجلرحى

أجــرت صحيفة "األمنــاء" حوار ًا
مهــ ً
ا مع نائب مديــر مكتب القائد
األعىل للقوات املسلحة واألمن العميد
ركن  /إبراهيم حيدان؛ تطرق فيه إىل
العديد من القضايا واملواضيع املهمة
املتعلقــة مبلف الشــهداء والجرحى
وما يدور حول هذا امللف الذي وصفه
باملهم من لغط واتهامات ومحاوالت
إلثارة البالبل واإلســهام يف إحداث
فوىض من شــأنها بــأن تربك عمل
القامئني عــى هذا امللــف واللجنة
الرئاســية املكلفة بتصحيح ملفات
الشهداء والجرحى .
العميد ركن /إبراهيم حيدان تحدث
وبالتفصيل عن حقيقة ما يدور خلف
كواليس هذا امللــف املهم وأعرب عن
ثقته بوجــود رجال صادقني يعملون
ملصلحــة أرس الشــهداء والجرحى
ويغلبون املصلحــة الوطنية عىل أي
مصالح شــخصية ســوف يعملون
عىل مســاعدة اللجنة الرئاسية يف
إنجاز مهمتها بعيدا عن أي اعتبارات
أو أغراض سياســية عىل اعتبار أن
االهتامم برشيحة الشهداء والجرحى
مقدمة عــن أي اهتاممــات أخرى
خصوصــا يف مثل هــذه الظروف
الصعبة التي متر بها البالد .

حاوره  /غــازي العلــــــــــوي :
رئايس
اهتامم
ّ
وقال حيدان يف ثنايا الحوار بأنّ القائد األعىل
للقوات املســلحة واألمن فخامة املشري عبدربه
منصور هادي رئيــس الجمهورية يويل اهتامما
كبريا مبلف الشــهداء والجرحــى وبهذا اإلطار
فقــد وجه فخامته بتشــكيل لجنــة لتصحيح
ملفات الشهداء والجرحى بغية حصول الشهداء
والجرحى الحقيقيــن عىل حقوقهم كاملة غري
منقوصــة ووضع املعالجــات ألوضاع الحاالت
التي يتم إسقاطها والتي ال تتوافر فيها الرشوط
الالزمة وســبق أن تم اإلبالغ عنها من قبل أرس
الشهداء والجرحى الحقيقيني .
وأضــاف " ال نقــول إال أنّ االهتــام مبلف
الشهداء والجرحى لن يتوقف وتوجيهات فخامة
الرئيس هادي حفظه اللــه واضحة منذ البداية
باالهتامم بهذا امللف بشــكل خــاص وأوىل هذا
خاصــا وعال ًيا؛ والدليل
اهتامما
امللــف فخامته
ً
ً
عىل ذلك االهتامم :اســتحداث فخامته منصب
وكيل جديد يف محافظة عــدن خاص مبتابعة
ملف الشهداء والجرحى ومستحقاتهم وعالجهم
وترقيتهم وكافة حقوقهم .
املستفيد األول من عملية تصحيح امللفات
وأكــد العميد الركــن  /إبراهيم حيــدان بأن
املستفيد األول واألخري من عملية تصحيح امللفات
هم الشــهداء والجرحى الحقيقيني  ،مستغربا
يف الوقت ذاته ما وصفها بـ"األصوات النشاز"
التي تحاول االصطيــاد يف املياه العكرة ملحاولة
حرف مسار عملية تصحيح ملفات أرس الشهداء
والجرحى عن مســارها وتعطيــل عمل اللجنة
الرئاسية التي قال :إنها مل تأتِ إليقاف مرتبات أيّ
شــهيد أو جريح أو النبش عن أخطاء وتجاوزات

القامئــن عىل هذا امللف وإمنا جاءت ملعالجة أي
خلل أو أخطاء جرت خالل الفرتة السابقة .
وأوضح العميد حيــدان أن الحديث واللقط قد
كرث هــذه األيام حول ملف الشــهداء والجرحى
ومرتباتهم مؤكدا أنه ولألســف كل ما يقال كالم
غري صحيح ونســتغرب ماميقــال وينرش يف
الفرتة األخرية من مغالطــات واتهامات باطلة
تقــف خلفها أطــراف تدفع الفتعــال الفوىض
إلدخال البالد يف توترات باسم الشهداء والجرحى
والتســر خلف هذا امللــف خدمــة ألجنداتها
الخاصة" .
تساؤالت مشروعة
وتســاءل العميد حيدان بالقول  " :أليس من
مصلحة الجميع تصحيح أي أخطاء أو تجاوزات
حدث يف ملفات البعــض؛ ليحصل كل ذي حق
عىل حقه إنصافا للشهداء والجرحى الحقيقيني
ولتاريخهم ؟ أيعقل أن يحرم الشــهداء والجرحى
الحقيقيني من أي حقوق ويحصل عليها آخرون
قد يكونون يف األصــل ضحايا حرب أو متوفني
خالل فرتات سابقة ؟
وأضاف  :هنالك شهداء وجرحى مل يستطيعوا
أن يرتقموا أو يحصلواعــى راتب إىل اآلن بينام
هنالك كثري من الشــهداء والجرحــى مقيدين
ومرقمني ويســتلموا مرتبات وهم ليسوا أساسا
شــهداء أو جرحى ...كيف ستكون حالتهم تجاه
هذه الحاالت التي نعمل عىل تصحيحها وغربلتها
ليصفى الصايف واملستحق فقط وإفساح املجال
لرتقيم املستحقني من الشهداء والجرحى الذين ال
زالوا حتى اآلن دون ترقيم أو مرتبات ؟ فنحن مل
نلجأ أو نضطر إىل التحدث بهذه األمور؛ إال فقط
لنوضح للرأي العام كوننا نريد أن ننقل الحقيقة

¿

لــم نوقــف مرتبات أي
شهيد أو جريح إال الذين تم
اإلبالغ عنهم فقط!

¿

نريد تصحيــح األوضاع
ووضــع املعالجــات وليس
النبــش عــن األخطــاء
والتجاوزات

¿

أكثر من " "8500شهيد
وجريح يتسلمون مرتباتهم
شهر ًيا

¿

الكثير ممن شــملتهم
الكشوفات هم ضحايا حرب
وليسوا شهدا ًء أو جرحى!

¿

املستفيد األول واألخير
من عملية تصحيح امللفات
هــم الشــهداء والجرحى
الحقيقيين

كام هي وكام ذكرت نحن ال نريد أن ننقل وننرش
هذه الحاالت الخاطئة إىل اإلعالم؛ ولكن للتوضيح
فقط  ،ونحن نرتيث يف إصــدار قرارات توقيف
مرتب أي حالة مقيدة لدينا كشهيد أو جريح حتى
يتم التأكد والثبوت لدينا بأنها حالة خاطئة وغري
صحيحــة حتى النظلم أحد وهــذا الحرص؛ يك
تذهب الحقوق للمستحقني الحقيقيني " .
وأكد العميد ركــن  /إبراهيم حيــدان أن من
يثريون املشاكل ويحاولون افتعال األزمات وعدم
استقرار الوطن وإعاقة عمل اللجنة الرئاسية هي
جهات وأطراف ال تخدم الوطن وال أرس الشهداء
والجرحــى ونحن نحذر من االنجــرار وراء تلك
مفتوحا
األصوات ونؤكد للجميع بأن الباب مازال
ً
لحل ومعالجة أي مشاكل أو أخطاء " .
جريح
شهيد أو
أي
ٍ
لم نوقف مرتبات ّ
ٍ
وحول رده عىل ســؤال "األمنــاء" عن األنباء
التي ترددت عن قيام اللجنة الرئاســية بإيقاف
مرتبات بعض الشهداء والجرحى قال العميد ركن
حيدان  " :مل نوقف مرتبات أي شــهيد أو جريح
حقيقي ومــا قمنا به من إيقــاف هو للحاالت
التي تم اإلبالغ عنها من قبل أرس بعض الشهداء
والجرحى الحقيقيــن أو ممن لديهم نقص يف
الوثائق وعددهم ال يتجــاوز الـ" " 9%فقط " ،
مشــرا إىل أن أكرث من " "8500شهيد وجريح
يتســلمون مرتباتهم شهريا  ،مضيفا بالقول " :
لو نظرنا نظرة منطقية للمشاكل التي يتحدث بها
بعض الشاكني لوجدناها ال تساوي عرشة باملائة
مام تحقق للشهداء والجرحى برعاية األخ املشري
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه
الله " .
وأوضــح حيدان أن " هنالــك جهات مختصة

