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أكــد محافظ محافظة املهرة الســابق 

“راجح باكريت” يف حــوار مع “األمناء” أن 

ما يحــدث باملهرة هو رصاع إقليمي ودويل 

عىل النفوذ واملصالح، مشريا إىل أن رشعية 

الرئيس هادي مخطوفة مــن قبل مجموعة 

الحوار الوطني.

وقــال باكريت : “نؤيد بــكل قوة الحل 

العادل للقضية الجنوبية للخروج من النفق 

املظلم«.

ورشح أســباب الخــاف الحاصــل مع 

السفري الســعودي آل جابر، وكذا األسباب 

الكاملة إلقالته من منصبه.

وأضاف: »لدينــا معلومات عن وصول 

إيرانيني وســاح إيراين الصنع لصنعاء عرب 

املهرة”... كل ذلك تجدونه يف نص الحوار، 

فإىل نص الحوار:

 ”األمناء” حاوره /  رئيس التحرير:

ملــاذا تــم إقالتــك مــن منصب 

محافظ املهرة؟
اإلقالة متــت بســبب خالفات مع 
الســفري آل جابر عىل خلفية مشــاريع 
يف املهرة تم تدشينها مع فخامة الرئيس 
ومل تنفــذ إىل هذه الحظة ورفعنا تقريًرا 
إىل األمري فهد بهذا اليشء، وكذلك بعض 
املشاريع فيها مبالغة يف أسعارها بشكل 
خيايل ورفضنا التوقيع عىل اســتالمها، 
الســمع  تعّود عىل  آل جابر  والســفري 
والطاعة مــن قبل الحكومــة الرشعية 
ومل يعجبه موقفي منه، لذلك ســعى إىل 
التغيــري وكان مخالفا التفــاق الرياض 
الرئيس  فخامة  عــىل  بضغط  تم  ولكنه 
هادي وقبل تغيريي أرسل لنا العميد فهد 
القحيز ليك يعرض لنا منصب سفري يف 
اإلمارات ومبلغ ١٠ مليون مقابل الخروج 
من املحافظة بدون مشاكل ورفضت ذلك، 
ونحن نؤمن بالتغيري ولســنا بحاجة إىل 

مسؤوليات تحت وصاية الغري.

هنــاك معلومات تقول إن الســعودية 

هي من أرصت عــىل أن تكون محافًظا 

ملحافظة املهرة هل هذا صحيح؟
نعــم، فعال هــذا صحيــح، وكان 
هناك تعاون مع االســتخبارات والقوات 
األمن  ترتيب  املشرتكة بشــكل كبري يف 
يف املهرة ومكافحــة التهريب وتم دعم 
املحافظة من االســتخبارات بســيارات 
األمن ورواتب، ولكــن هناك رصاع كان 
داخل التحالف نفسه بني فريق محسوب 
االستخبارات وفريق محسوب عىل  عىل 
الســفري آل جابر، وكان يستغل عالقاته 
مبكتب األمري خالد، إىل درجه أنه ألغيت 
دور اللجنــة الخاصــة نهائًيا وصار هو 

اآلمر الناهي يف كل يشء.

ما ســبب الهجوم الذي تشنه عىل 

السفري السعودية آل جابر؟

الســفري وضع نفســه يف موقف 
ال يحســد عليه من خالل الفســاد الذي 
انغمس فيــه منُذ بدايــة األزمة، ويريد 
أن  من كل مســؤول ميني يف الرشعية 
يشــاركه هذا اليشء وأن يحولهم كلهم 
إىل موظفني عنده مثــل حكومة معني 
عبدامللــك وأنا مل أتجــاوب معه يف هذه 
األمور، ورغم أنه عرض علينا نســبة ١٥ 
باملائــة يف كل مرشوع يتــم يف املهرة 
ورفضنا هذا اليشء، ولذلك حول السفري 

املوضوع إىل خالف شخيص.

عندمــا كنت محافًظــا للمهرة كنت 

الســعودي..  اإلعــار  بــدور  تشــيد 

ملــاذا مل تنتقدهم وأنــت يف موقع 

املسؤولية؟
عندما كّنا نشــيد بدورهم كانوا يف 
بدايــة مرحلة تأســيس برنامج اإلعامر 
وافتتاح الرئيــس عبدربه منصور هادي 
املهرة،  الســعودي يف  اإلعامر  مشاريع 
وقــال “من املهــرة ينطلــق اإلعامر”، 
وعندما أشدنا يف تلك املرحلة األوىل بدور 
اإلعامر عىل أمل يف تنفيذ تلك املشاريع 
يف  املواطنون  يحتاجهــا  التي  الحيوية 
املهرة واملواظبة عىل االستمرارية يف تلك 
املشــاريع، ولكن عندما الحظنا أن هناك 
لديهم  األولية  وكانت  التنفيذ  يف  متاطال 
التصوير والجانب اإلعالمي واإلشادة من 
أي مســؤول دون الوفاء يف االلتزامات 
أو تنفيذ الوعود وقفنا ضد هذا التامطل 
املمنهــج من قبل الســفري آل جابر وتم 
تغيرينا عىل إثــر ذلك، ووقع عىل عاتقنا 
املنصب حتى  بعد خروجنا من  التوضيح 
يف  وإخواننا  أنفسنا  مع  صادقني  نكون 
املهــرة ونحيطهم علاًم مبا جرى يف تلك 

املرحلة.

اتهمتم بالفســاد ونهب املليارات 

وتم ترسيب وثائق ما ردكم عىل هذه 

االتهامات؟
نحن عندمــا كّنا يف قيادة محافظة 
اليوم،  املرحلة تختلف متامــاً عن  املهرة 
واجهنا معارضة مدعومة إقليميا بأموال 
طائلــة، وتصدينا للكثري مــن املؤامرات 
واملكر عىل  الــرش  التي تحيكهــا قوى 
أبنــاء محافظة املهرة، وهــذا ما جعلنا 
نرصف من ميزانيــة املحافظة يف رشاء 
عربات عسكرية وسالح لألجهزة األمنية 
والعسكرية يف املحافظة، ويِف الحقيقة 
عندما وصلنا يف تلــك الفرتة إىل املهرة 
واألمنية  العســكرية  املؤسسات  وجدنا 
شبه منتهية وغري مسلحة، قمنا برتتيبها 
وتسليحها بالشكل املطلوب للتصدي لكل 
من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار 
املهرة، وتم تأسيس عدة كتائب وتسليحها 
من إيــرادات املحافظة، ولكن يف املقابل 
نجد مــن الطبيعي أن نتهــم ألن هناك 
آلة إعالمية كبرية  لديها  لنا  قوى معادية 
التي  الحقائق  الكثري مــن  تروج وتزيف 
يعرفها أبناء املهرة، وكل من اطلع بشكل 
الفرتة.. وال  الوضع يف تلك  صحيح عىل 
املحافظة  عىل  املدمر  لبان  إعصار  ننيس 
الــذي أحــدث أرضارا جســيمة وتخيل 
السلطة  التزامه بدعم  معني عبدامللك عن 
مبليار دوالر لذلــك اضطررنا إىل إيقاف 
التوريد إىل البنــك املركزي يف عدن وتم 
رصف اإليرادات عــىل االلتزامات وديون 
املحافظــة، وهذا ما جعــل معني يعمل 
قضية فســاد بعد رفضنــا التوريد رغم 
ان محافظة مــأرب ال تورد إىل البنك إىل 
اآلن ومل يعمل لها شــيئا، وجهاز الرقابة 
واملحاسبة مل يكلف أي لجان تنزل للمهرة 
توجيهات  مذكرات حســب  عمل  وإمناء 

معني عبدامللك ورغبته.

مــاذا يحــدث يف املهــرة؟ ومــن 

يسيطر عليها فعلًيا؟
ما يحدث يف املهــرة رصاع إقليمي 
النفــوذ واملصالح وصناعة  ودويل عىل 
والتأثري  خارجية  وبعضها  محلية  أدوات 
بشكل مبارش وغري مبارش عىل القرارات 
يف الحكومة الرشعية لتحقيق ما ميكن 
تحقيقه يف بســط النفــوذ َعىل أرض 
املهــرة، املحافظة املســاملة التي مل تكن 
يوما من األيــام يف رصاع واحرتاب، وَلم 

تشارك يف انقالبات املايض بشكل عام.

هل صحيح أن األســلحة والخرباء 

اإليرانيني كانت تصل إىل الحوثيني عرب 

املهرة من دولة مجاورة؟
املهرة لديها رشيط ســاحيل طويل 
يصل إىل أكرث من )500( كيلو مرت، ومن 
لســالح  تهريبات  حصول  جدًا  الطبيعي 
أو تهريب البرش ســواء كانــوا إيرانيني 
أو غريهم، ولدينــا معلومات عن وصول 
إيرانيني وسالح إيراين الصنع إىل صنعاء 
عرب املهرة منُذ بدايــة األزمة وال زال إىل 
التي يتمتعون  التســهيالت  اآلن يف ظل 
بها من قبل أطــراف إقليمية لها مصالح 

مشرتكة بذلك.

هل باكريــت يؤيد االنتقايل؟ وهل 

هو مع استعادة الجنوب أم مع الدولة 

االتحادية؟
اليوم أكرث مــن أي وقت مىض نؤيد 
بكل قوة الحــل العادل للقضية الجنوبية 
الذي تعيشــه  املظلم  النفق  للخروج من 
البلد حاليًا، ونحن يف املهرة وســقطرى 
مع أن تكون املهرة وسقطرى إقليام يف 
إطار دولة الجنوب وضد أي يشء اسمه 

مخرجات الحوار وإقليم حرضموت.

ملــاذا املهــرة ال تؤيــد أن تكون 

إقليا مع حرضموت؟
املهــرة لها خصوصيــة عن غريها، 
الشــعب يف املهرة يتحــدث لغة عمرها 
آالف الســنني ويحمل هوية تختلف عن 
اآلخريــن، فمن حقه أن يكــون له إقليم 
له حقوقه ومســتقبل  يكفل  مســتقل 
أجياله، وتربطنــا يف حرضموت أوارص 
اجتامعية وقرابــة أكرث من أي محافظة 
أخرى، ونكن لهــم كل االحرتام والتقدير 
ولكن نحن كأبناء املهــرة لدينا مرشوع 
وقضية وحق من حقوقنا أن ننادي بهذا 
املرشوع الذي اتفق عليه كافة أبناء املهرة 
يف الداخــل والخارج قبليــًا واجتامعيا 
وسياسيًا لذلك الخيار األقرب لنا هو إقليم 

يف إطار الجنوب.

ما األرسار التي مل يبح بها باكريت 

حتى اآلن؟
مســتقبل املهرة، والــرصاع الخفي 
وبريطانيا(،  )أمريــكا  عظمى  دول  بني 
النفطية  وتواجدهم وأطامعهم بالرثوات 

والغاز يف املهرة.

ملاذا غادرت املهــرة؟ وأين تقيم 

اآلن؟
بعد تعيــني محافظ جديد منعنا من 
السفر من مطار الرياض، وهذه سياسة 
اســتفزازية يتعامل بها السفري مع كل 
شــخص ال يخضع له ولألســف الشديد 
حتى الرئيس ال يســتطيع أن يساعد أي 
مســؤول ميني يفرض عليــه املنع من 
الســفر وأنــا عضو مجلس الشــورى، 
لذلك جلســنا يف الريــاض ملحاولة حل 
اإلشــكالية ونحافظ عىل شعرة معاوية 
مع التحالــف ولكن وصلت األمور إىل أن 
تحرك البعض مــن املوالني لنا يف املهرة 
وهددوا بخطــف جنود التحالف هناك إذا 
مل يسمح لنا بالســفر، وفعال سمح لنا 
بالســفر بعدها، ومنذ ذلك الوقت ونحن 
مقيمون يف القاهــرة، والعودة مل يحن 

موعدها إىل اآلن.

كيف هي عاقــة باكريت بالرشعية 

والتحالف؟
رشعيــه الرئيــس هادي لألســف 
الحوار  مجموعــة  قبل  مــن  مخطوفة 
الوطني، وهم سبب معاناة الشعب اليمني 
يديرهم  والجنوب، ومــن  الشــامل  يف 
الخاص،  آل جابر لصالحه  الســفري  هو 
والتحالف كذلك مســيطر عليه آل جابر، 
وقد سيطر عىل قرار القوات املشرتكة من 
خالل رشاء والءات مجموعة من الضباط 
وكذلك سحب صالحيات اللجنة الخاصة، 
الحاكم يف  الطريقة نصب نفسه  وبهذه 
اليمن، ونحن أبناء املهرة بطبعنا ال نحمل 
الحقد والضغائن عىل أحد ولكن ال نرىض 
بالضيم وال نخاف من أحد ونحرتم ونقدر 
الجميع ونبادل الوفاء بالوفاء، ونأمل أن 
ينظر إىل املجتمــع املهري بعني االعتبار 

فاملهرة اليوم ليست كاألمس.

حوار

نوؤيد بكل قوة احلل العادل للق�ضية اجلنوبية للخروج من النفق املظلم
  محافظ محافظة املهرة السابق الشيخ راجح باكريت يف حوار هام وصريح مع »األمناء«:

لدينا معلومات عن و�ضول اإيرانيني و�ضالح اإيراين ال�ضنع اإىل �ضنعاء عرب املهرة
�ضرعية الرئي�س هادي خمطوفة من قبل جمموعة احلوار الوطني

هذه تفا�ضيل ما يحدث باملهرة؟


