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األمناء/ رصد ومتابعة - غازي العلوي:
محافظــة  محافــظ  خــرج 
حرضمــوت عن صمتــه، موجًها 
السياســية  الرســائل  من  العديد 
للداخــل والخــارج، معلًنا موقفه 
الواضح والرصيــح مام يدور من 
حراك شــعبي داخل املحافظة، يف 

أول حديث له من نوعه.
ومــع ما متــر بــه محافظة 
حرضمــوت حاليًا مــن تجاذبات 
سياســية وقبلية وحزبية، إضافة 
التي  االقتصادية  االنهيــارات  اىل 
تتــواىل تباعًا، ظهــر املحافظ بن 
مــايض مســاء أمــس األول يف 
الفضائية  املحطــات  بإحدى  لقاء 
محاور  عــدة  متناواًل  الحرضمية 
ساخنة معظمها تشغل الرأي العام 

املحيل يف املحافظة.

املنطقة العسكرية األولى ومنفذ الوديعة
وكشف املحافظ مبخوت مبارك 
بن مــايض، يف حــواره مع قناة 
املحلية  السلطة  حرضموت، موقف 
من تواجد قوات املنطقة العسكرية 
عنارص  كانت  "إن  قائــا:  األوىل 
املنطقــة األوىل - املنتمون ملناطق 
يســيطر عليهــا الحوثيون - ضد 
فعليهم  مناطقهم  عىل  ســيطرته 
أن يذهبوا ويحرروا مناطقهم فهي 
األوىل، وإن كانوا معه أو ليســوا 

وتواجدهم  الرحيــل  فعليهم  ضده 
غري مرحب بــه، ولدينا تجربة يف 

الساحل".
نطالب  "مل  بالقــول:  وأضاف 
برحيل املنطقة العســكرية األوىل 
بل بعنارص فيهــا ينتمون ملناطق 
يســيطر عليها الحويث، وإذا كان 
العسكرية  للمنطقة  ا  عدوًّ الحويث 
يف  لقتالــه  فليذهبــوا  األوىل 
يعتربونه  كانــوا  وإذا  مناطقــه، 
صديق  يكون  أن  نرغب  فا  صديًقا 

الحويث موجوًدا بيننا".
ويظهر من خال هذا الترصيح 
أنه يتطلع إىل ترتيبات عســكرية 
يف  حصل  ملا  مقاربة  وسياســية 
شبوة، من إفراغ املناصب العسكرية 
واملدنية من املتنفذين الشــامليني 
املحســوبني عىل اإلصــاح ومن 
لحساب  الحوثية  بصاتهم  يشتبه 
عنــارص مؤمتريــة جنوبية بقدر 
اإلمكان، كام أن الرجل مل يغب عنه 
النخبة وأن متددها هو  أهميه ذكر 
أن يكون نصب  الذي ينبغي  الهدف 
عيني أي حرضمي. مضيفا بالقول: 
املنطقة  أفــراد  ليكون  األوان  "آن 
من  جميعهم  األوىل   العســكرية 
مطلبنا  وهــذا  املحافظة،  أبنــاء 

األسايس".
الصارم  املوقف  هــذا  باملقابل 
ضد هذا التواجد لقوى الشامل يف 
العسكرية  املنطقة  يف  حرضموت 

عليه  تسيطر  الذي  الوديعة  ومنفذ 
السادســة،  للمنطقة  تابعة  قوات 
قابلته ليونة وترحيب بلواء بارشيد، 
حيــث أكد بــن مــايض أن "لواء 
بارشــيد تابع للمنطقة العسكرية 
الثانية ويأمتــر بأمرنا" وهو لواء 
أثري حوله جدل كبري من قبل دعاة 
اســتقال حرضموت، كون بعض 
ال  جنوبية  مناطق  من  منتســبيه 

تنتمي لحرضموت، حد ادعائهم.
  وعــاد املحافــظ للتأكيد عىل 
جزء  بارشــيد  "لواء  بالقول:  ذلك 
من املنطقة العسكرية الثانية ومن 
النخبة الحرضميــة ليس لنا أعداء 
يف الضالع أو غريها من محافظات 
الجنوب يك نقول للواء بارشــيد: 

اذهبوا حاربوا هناك".

دعاة دولة حضرموت
الحصافــة  يف  وكعادتــه 
مايض  بن  داعب  فقد  السياســية 
الحضارم  مشاعر  بداية حديثه  يف 
باالستقالية والخصوصية، غري أن 
التدخات  من  حاساًم  كان  موقفه 
داخل  تتفاعــل  التي  السياســية 
املحافظة بزعامة شــخوص قبلية 
إضافة  سيايس،  وضع  ذات  كبرية 
إىل زعامــات أخرى تتهم بصاتها 
بحــزب اإلصاح، والذيــن يبذلون 
جهوًدا حثيثًة بدعم من جهات يف 
إحدى الــدول فيام يبدو لعرقلة أية 

وعرقلة  قادمة  جنوبية  مكتسبات 
أي اســتقرار قد يقدمــه املجلس 

الرئايس يف صورته الحالية.
ورفــض املحافــظ بن مايض 
دعــوات التجنيــد خــارج األطر 
يشكل  مبا  قاطعًا،  رفضًا  الرسمية 
الجهود،  تلك  لرشعية  قوية  رضبة 
األمــر الذي لرمبــا يفاقم الخاف 

فيام بني املحافظ وهذه التيارات.
ســيكون  التطــورات  بهــذه 
التي تســعى  القوى  وضع هــذه 
أو  بها  خاصــة  مكتســبات  لنيل 
التقليديني  أو للخصوم  لحرضموت 
للجنوب محرجًا للغاية، حيث تتكئ 
كل هــذه القوى عىل نغمة رشعية 
مام  حوله  وااللتفــاف  املحافــظ 
سيضعها امام خيارين إما الصمت 
وإما الصدام مــع موقف املحافظ 

الصارم بخصوص هذه الدعوات.

املوقف من التحالف
ونفــى املحافظ بــن مبخوت 
احتجــازه يف  أشــيع حــول  ما 
املزاعم  اللقاء  اإلمارات مفنًدا خال 
بل  لإلمارات  زيارته  إبان  باحتجازه 
وســخر منها، مؤكدًا عظم تقديره 
للدور اإلمــارايت يف تحرير املكا، 
اإلمارات  يف  األشقاء  بدور  مشيدا 
وباالهتــامم الذي يوليه الشــيخ 

محمد بن زايد.

املوقف من حكومة معني
مايض  بــن  املحافظ  وشــن 
هجومًا الذعــا عىل حكومة معني 
املحافظ  عبدامللــك، حيــث فنــد 
عىل  وتحايلها  الحكومة  تجاوزات 
تقليص نســبة حرضموت من 25 
يف املائــة إىل أقل من 15 يف املائة 
تعمد  إىل  املحلية، مشريًا  وبالعملة 
الحكومــة التعامل مع حرضموت 
بطريقة مختلفة عــام تتعامل به 
رســميا مع باقي املحافظات، يف 
معني،  حكومة  من  وقحة  مخالفة 
لكنه باملقابل مل يذكر ما هو موقف 
املحلية ســابقًا وال حاليًا  السلطة 
الذي  األمر  التجــاوزات،  هذه  ضد 
للتكهنات،  مفتوحــاً  املجال  يرتك 
مريحا  وضعــًا  يوفر  وباملقابــل 
للســلطة املحلية باملحافظة كونها 
العرقلة  يف  الرئيس  املتسبب  بينت 
حتى ولو مل توضح موقفها واتجاه 
قراراتها مســتقبا بخصوص هذه 

التجاوزات.
مايض:  بــن  املحافظ  وقــال 
األســود  الثقب  هي  "الكهربــاء 
للدولــة، والحكومــة تنفق يوميا 
مليون و600 ألــف دوالر لكهرباء 
عــدن، ومليــون و200 ألف دوالر 
املــكا، ويف ســاحل  لكهربــاء 
حرضموت ال منلك أي كهرباء للدولة 
سوى محطة الشحر والباقي طاقة 

مشرتاة".
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 يف حديث هو األول من نوعه.. محافظ حضرموت بن ماضي يخرج عن صمته ويكشف املستور:
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