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تشــهد معظم مديريــات وادي 

حرضمــوت  محافظــة  وصحــراء 

تتسع  ســلمية،  شــعبية  مظاهرات 

رقعتها الجغرافية يومًا بعد آخر بني 

مختلف املديريات.

وجاءت هــذه املظاهرات عقب 

دعــوة إلكرتونيــة أطلقتهــا حركــة 

بوادي وصحراء  الغضب«  »شــباب 

حرضموت.

املتظاهــرون رفعوا شــعارات 

تطالــب برحيــل قــوات املنطقــة 

العســكرية األوىل مــن أراضيهم، 

وإحالل بــداًل عنهــا قــوات النخبة 

الحرضميــة، أو قــوات أخرى يكون 

قوامها مــن أبنــاء املحافظة، ومل 

تقتــر املطالــب ُهنا بــل امتدت 

لتشمل تحسني الخدمات األساسية، 

وخفــض أســعار املــواد الغذائية 

وغريها من املطالب املرشوعة.

هــذه  أبــرز  حــول  وللوقــوف 

مديريات  تشــهدها  التي  التطورات 

وادي وصحــراء حرضمــوت، فقــد 

للهيئــة  اإلعالميــة  اإلدارة  أجــرت 

للمجلــس  املســاعدة  التنفيذيــة 

االنتقايل بوادي وصحراء حرضموت 

حــواًرا خاًصــا مــع رئيــس الهيئة 

التنفيذية لــإدارة املحلية للمجلس 

مبحافظــة  الجنــويب  االنتقــايل 

ســعيد  الركن  العميد  حرضمــوت، 

أحمد املحمــدي، ليطلعنا عىل آخر 

العديد  عن  ويجيبنا  املســتجدات، 

من األسئلة الهامة من خالل الحوار 

التايل:

”األمناء” حوار خاص:

أسباب االحتجاجات
وقــال رئيس الهيئــة التنفيذية 
االنتقايل  للمجلس  املحليــة  لإلدارة 
الركن/  العميد  بحرضموت  الجنويب 
املنطقة  إن “قوات  املحمدي  ســعيد 
العســكرية األوىل جاءت يف حرب 
وصحــراء  وادي  إىل  94م  صيــف 
حرضموت، وهي قــوات غازية من 
وتحمي  الجنــوب،  مناطق  خــارج 
مصالح مافيا الفســاد من عصابات 
النفــوذ، وأيضًا تغذي  7/7 ومراكز 
اإلرهاب، ومل يَر منها أبناء حرضموت 

غري الرضر”.
كــا طالب املحمــدي برضورة 
ورسعــة تحريــر وادي وصحــراء 
املنطقة  قــوات  مــن  حرضمــوت 
العســكرية األوىل، مخاطبــًا هذه 
العقل  القوات املحتلة بتحكيم صوت 
واالتجاه إىل محافظة مأرب اليمنية، 
املحتلة من مليشيا  أراضيهم  لتحرير 
الحويث املدعومة مــن إيران، إلبداء 
حســن نية وتوحيد الهدف املشرتك 

وهو مقاتلة عنارص الحوثيني.

انتهاكات متواصلة
وحول االنتهاكات املتواصلة التي 
تقوم بها قوات املنطقة العســكرية 
األوىل ضــد أبنــاء وادي وصحراء 
حرضموت، أثناء حراكهم الســلمي، 
فقد قال العميــد الركن املحمدي إن 
“هذه القوات مارســت يف السنوات 
املاضية العديد مــن االنتهاكات ضد 
حرضموت،  وصحــراء  وادي  أهايل 
وكان أبرزهــا عمليــات االغتياالت 
والتقطع ورضب املظاهرات السلمية، 
وكان آخرها فعالية مدينة ســيئون، 
التي قامــوا فيها برضب متظاهرين 
ســلميني من أبناء ســاحل ووادي 
للفعالية،  توجههم  أثناء  حرضموت، 
األخرية  األحــداث  شــهدنا  وقــد 

بأنفسنا“.
وعن كيفية خروج قوات املنطقة 
العسكرية األوىل من وادي وصحراء 
حرضمــوت، فقد وضــح املحمدي 
بأنهم يتمنون “خروج قوات املنطقة 

العسكرية األوىل من وادي وصحراء 
وســلمي؛  آمن  بشــكل  حرضموت 
لتجنيــب املحافظة ويــات الحرب 
ستحدث،  التي  الفتنة  ودرء  والدمار، 
وإذا مل يســتجيبوا فســيتم فرض 
يف  حدث  مثلا  بالقــوة  خروجهم 
محافظة شبوة مؤخرًا، ألن خروجهم 
ميكن  ال  ومطلًبــا  رضورة  أصبــح 
التنازل عنه مــن قبل جميع األحرار 

يف وادي وصحراء حرضموت”.

تشكيل قوات
موجــة  عــن  وبالحديــث 
التي  السلمية  الشعبية  االحتجاجات 
وادي  مديريــات  معظم  تشــهدها 
أشــار  فقد  حرضموت،  وصحــراء 
أن “هناك حراك شعبي  املحمدي إىل 
تشــهده مديريــات وادي وصحراء 
حرضمــوت، ونحــن نقف بشــدة 
كا  ونؤيدها،  التحــركات  هذه  مع 
نبارك التصعيد الذي يقوده »شــباب 
الغضب« بوادي وصحراء حرضموت 

املجتمع  بشــكل ســلمي، ونطالب 
الــدويل واإلقليمي أن يســتمع إىل 
صوت حرضمــوت، برضورة خروج 
التي ال متثل ســوى  القــوات  هذه 
الفســاد واإلرهــاب، وإحال قوات 
أو  عنها  بــداًل  الحرضمية  النخبــة 
قوات تكون من أبناء وادي وصحراء 

حرضموت“.
وفيا يخص قوام القوات األخرى 
التي ســتحل بداًل عن قوات املنطقة 
العسكرية األوىل، وستكون خالصة 
من أبنــاء محافظة حرضموت، قال 
لقاء  مخرجــات  ”نؤيد  املحمــدي: 
حرضموت العام )حرو( والذي ينص 
أحد بنــوده عىل »تجنيــد 25 ألًفا« 
ونطالب  حرضموت،  وادي  أبناء  من 
لهذا  باالســتجابة  الرئايس  املجلس 

البند بشكل رسيع جدًا“.

لقاء مثمر
ســعيد  الركن  العميد  وكشــف 
املحمــدي عن نتائــج اللقاء األخري 

الذي جمعهــم مبحافظ حرضموت، 
محافظة  مبحافظ  ”لقاؤنــا  قائًا: 
بن  مبخــوت  األســتاذ  حرضموت 
مايض األخري كان لقــاًء مثمًرا، أكد 
لنا فيــه املحافظ وقوفه مع مطالب 
أبناء حرضمــوت وهو متكينهم من 
إدارة شــؤونهم بأنفسهم يف وادي 
وصحــراء حرضمــوت، وملفــات 
مكافحة الفســاد وتوفري الخدمات، 
وبدورنــا أكدنا وقوفنا مع ســيادة 
طريق  يف  مييض  إنه  طاملا  املحافظ 
املحافظة، ونحن  أبناء  تخدم مطالب 
نشــد عىل يديه وســنكون بجانبه 
فا  خلفه،  جميعنــا  وســنصطف 
الحظناه بأن الرجل لديه خطط عمل 
سيشتغل عليها ملكافحة الفساد، وقد 
بدأ فعليًا بخطوات مهمة جدًا نباركها 

نحن بإذن الله“.
وحول الهدف من وجود القيادي 
مدينة  باتيــس يف  اإلخواين صاح 
املحمدي  ســعيد  أوضح  فقد  املكا، 
صاح  املدعو  اإلخــواين  ”وجود  أن 
باتيس يف مدينــة املكا كان الهدف 
منه خلــق فتنــة ورشخ اجتاعي 
باملحافظــة، فهــو املعــروف عنه 
وللمجلس  الحرضمية  للنخبة  عداءه 
االنتقايل الجنويب، وبالنسبة لنا هو 
شخصية ليس لها ثقل عندنا، ومثلا 
أىت خرج بخفــي حنني دون إحداث 
باملحافظ  ولقاؤه  سياسية،  مكاسب 
األســتاذ مبخوت بــن مايض رمبا 
يكون شــخصًيا، ألننا مل نشاهد أي 
خرب رســمي من قبل إعام املحافظ 
حول هذه اللقاء، ونحن نكن االحرتام 
ملواقفه  نتيجة  للمحافــظ  والتقدير 
وخياراتهم،  املحافظة  ألبناء  الداعمة 
وهذا ما أكده لنا يف آخر لقاء جمعنا 

به“.

ما بعد التحرير
ويف ختــام اللقاء دعــا رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
أحمد  سعيد  ركن  العميد  حرضموت، 
املحمدي، جميــع األهايل يف وادي 
وصحراء حرضمــوت، إىل االلتفاف 
حول تنفيذ مطلــب أبناء املحافظة، 
شــؤونهم  إدارة  من  متكينهم  وهو 
واالستمرار  وااللتفاف  بأنفســهم، 
يف التصعيد الشــعبي السلمي حتى 
خروج آخر جندي من قوات اإلخوان 
حرضموت،  وصحراء  لوادي  املحتلة 
مؤكدًا بأن حرضموت ستنترص بإذن 

الله.
أما فيا يخص مطلب تحســني 
الخدمــات األساســية وغريها من 
املطالب فقد قــال املحمدي بأنه “ما 
وادي وصحراء  تحريــر  بعد مرحلة 
حرضموت سيكون املجلس االنتقايل 
وموضوع  فيهــا،  رشيًكا  الجنويب 
الخدمات ســنعمل عــىل حلها مع 
الســلطة والحكومــة التــي نحن 
مشــاركون فيها بقدر ما نستطيع، 
وســنقف مع أهلنــا يف مطالبهم 
املرشوعة ألننا منهم وأتينا من امليدان 

ونشعر مبعاناتهم“.

رئيس املجلس االنتقالي اجلنوبي بحضرموت العميد الركن/ سعيد احملمدي يف حوار مهم:

حوار

ح�ضرموت �ضتنت�ضر وندعو اأهايل وادي و�ضحراء ح�ضرموت لاللتفاف

قوات املنطقة الع�ضكرية الأوىل قوات غازية 
جاءت يف حرب 94م من خارج مناطق اجلنوب

ُنطالب املجتمع الدويل والإقليمي بال�ضتماع ل�ضوت املتظاهرين

خروج قوات املنطقة الع�ضكرية الأوىل من الوادي وال�ضحراء مطلب ل ميكن التنازل عنه
املنطقة الع�ضكرية الأوىل حتمي م�ضالح مافيا الف�ضاد من ع�ضابات 7/7 ومراكز النفوذ وتغذي الإرهاب


